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Sammanfattning 

Inom ramen för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola, Stockholm, har jag undersökt min 

egen praktiska kunskap. Utgångspunkten är vad som hänt under mitt arbete som regissör, när 

jag var ganska ny i yrket. Studien handlar särskilt om när kroppens kommunikation inte fungerar 

bra under ett processarbete mellan regissör och ensemble. Denna uppsats inriktar sig i första 

hand på kroppslig kommunikation och undersöker hur kommunikationen fungerade under en 

regiprocess som jag tidigt i min karriär som regissör ledde på en offentlig teater. Jag berättar 

om hur jag minns regiprocessen med en teaterensemble kantad av kommunikativa problem. 

Jag kallar denna för regiprocess 1. Regiarbetet och skådespelarnas processarbete blev lidande 

och ett optimalt resultat gick inte att uppnå. Trots det genomfördes produktionen och spelades 

för stor publik. I en jämförande fältstudie observerar jag även regiprocessen på en annan 

teater, intervjuar regissören och ser det slutliga resultatet. Den processen fungerade väl. Jag 

kallar den regiprocess 2. Jag utgår från utgår från kommunikations- och teaterlitteratur där jag 

analyserar min förståelse för kommunikation och vad kommunikationsbegreppet står för. 

Traditionell kommunikationsteori kompletteras med kroppslig praktik som hur vi rör oss på 

golvet i förhållande till varandra och vad det betyder för våra relationer, belyses regiarbetets 

kommunikation. Jag ifrågasätter påstående att allt beteende är kommunikation och utgår från 

definitionen att kommunikation bygger på att någon sänder och att någon bekräftar.  

Jag introducerar kommunikationsteoretiska begrepp och sex nyckelord som utgångspunkt för 

min analys av kroppslig kommunikation under ett processarbete. I analysen jämförs 

skillnaderna i regissörernas förhållande till ensemblerna. De två regiprocesserna skiljde sig 

kommunikationsmässigt på flera avgörande punkter. Dessa skillnader blev avgörande för en 

lyckad respektive mindre lyckad process. Som den största svagheten under regiprocess 1 

framstår ofriheten i mitt sätt att röra mig i förhållande till ensemblen. Den präglades av stängt 

kroppsspråk, svårigheter med lyssnande och undvikande av ögonkontakt. Ur detta härleder jag 

det största problemet som visade sig vara bristen på förtroende mellan mig och ensemblen. 

Under regiprocess 2 var den fysiska frihet med vilken kropparna rörde sig i rummet och i 

förhållande till varandra god, medan den största bristen var tydliga intentioner. Slutsatsen blir 

att kropparnas placering i förhållande till varandra kan ha en avgörande betydelse för ett lyckat 
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samarbete. Dessutom att förtroende visade sig vara den viktigaste kommunikativa orsaken till 

om en dessa processer lyckades eller misslyckades.   

Nyckelord: praktisk kunskap, kommunikationens anatomi, kroppens kommunikation, kommunikation, 

regiprocess, teater, regissör och ensemble 

Abstract: The Anatomy of Communication - for director and cast 

In the frame of Practical knowledge at Södertörn University, Sweden, I have examined my own 

practical knowledge. The starting-point is what happened during my work as director, when I 

was rather new in the profession. The studie focuses on what it is that happens when the body 

communication is not functioning as it should. This essay focuses mainly on physical 

communication and investigates how the communication worked during this process in which I 

in the beginning of my carreer led as director at a Public Theatre. My story tells about how I 

remember the direction process with a Theatre ensemble, framed with communication 

problems. I call this Directing process 1. The directing work and the actors process work was 

suffering and an optimal result was not possible to reach. In spite of that, the play was 

performed and reached a large audience. In a comparative field study  I observed another 

theatre rehearsal process, interviewed the director and saw the performance. This process 

worked well. I call this Directing process 2. I have a theoretical discussion with a starting point 

in communication and theatre literature where I analyze my own understanding of 

communication and what the communication concept stands for. When traditional 

communication theory is completed with physical variables, it lightens in a concrete and 

distinct sense, some essential abilities in the directors work. I reject the assertion that all 

behavior is communication. I presuppose from the definition that communication builds on 

someone who sends and someone who confirms.  

I introduce communication theoretical conceptions and six key words as starting-point, for my 

analysis of physical communication during a process work. I compare the differences in the 

directors relation to their ensembles. The two theatre directing processes differed in terms of 

communication in  several crucial points. These differences became a question of vital 
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importance for a successful and a less successful process. The biggest weakness in process 1 

appears to be my own lack of freedom in the way of movement related to the ensemble. It was 

characterized by a closed body language, difficulties with the listening, and avoiding eye 

contact. From that I identify the largest problem witch showed to be the lack of confidence 

between me and the crew. The great assets of the Process 2 was the physical freedom among 

the bodies that moved in the room, and in relation to each other, while the biggest problem I 

saw as the lack of clear intentions. The conclusion is that the positions of the bodies related to 

each other can be a determining factor for successful work together. Moreover that confidence 

showed up to be the most important communicative reason if these processes succeeded ore 

failed. 

Key word: practical knowledge, the anatomy of communication, the communication of the body, 

communication, directing process, theatre, director end ensemble 

  !5



Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

Syfte  

Syftet är att analysera regissörens arbete med en ensemble utifrån kommunikationsbegreppet.  

Kommunikation är en praktisk kunskap och jag vill studera betydelsen av den under 

repetitionspocessen. Med kommunikation menar jag kroppslig kommunikation relaterad till det 

talade språket. Det skrivna och talade ordet framställs ofta som den viktigaste av alla mänskliga 

kommunikationsformer. Ordets överhöghet manifesterats i bland annat bibelns ”I begynnelsen 

var ordet…” Men, vad skulle hända om någon sa ”I begynnelsen var kroppen…”? Samspelet 

mellan det talade ordet och kroppen har utgjort människans sätt att kommunicera sedan 

talspråken uppstod. Den kroppsliga kommunikationen är i centrum. När jag möter grannens 

hund reflekterar jag över den självklara kommunikation som uppstår och den är seende, 

lyssnade, doftande, kännande, ljudande från hunden och från min sida talspråklig. Alla starka 

kommunikationsmedel. Hur påverkar dessa kommunikationsmedel kreativa processer? Jag 

avser att analysera en process när kommunikationen mellan mig och en teaterensemble inte 

fungerade tillfredställande. Jag vill sedan jämföra denna med en fältstudie (observation) av en 

annan process och därefter dra slutsatser. Jag vill undersöka hur medveten och omedveten 

kroppslighet styr kommunikationen mellan människor. Med utgångspunkt från min berättelse 

om en regiprocess med kommunikativa problem vill jag analysera mitt eget och ensemblens 

kroppsliga beteendet i vissa situationer. Ensemblens reaktioner på mig själv i berättelsen är 

viktiga för att skapa förståelse för vad som hände. Det kraftfält jag kallar mellanrummet, det 

som händer mellan människor.  

Jag vill föra samman traditionell teori om kommunikation med synen på kommunikation som 

även väsentligen kroppslig, vilket har utvecklats inom skådespelartraditionen. Jag vill även lyfta 

fram kommunikativa förmågor som väsentliga i regissörens praktiska kunskap. Jag utgår mer 

från den praktiska kunskapens perspektiv än ett strikt fenomenologiskt. Jag undersöker min 

egen praktiska kunskap med hjälp av kommunikationsteoretiska begrepp vilka fungerar som 

praktiska verktyg i arbetet med att utveckla människors kommunikativa förmåga och sex 

nyckelord. Vid ett lite mer detaljerat betraktade använder jag kommunikationsteoretiska 

begrepp för min analys: Dessa är seende, lyssnande och kroppsspråk, sända och bekräfta, 

kommunikationstriangeln, rörelsemönster, variation och rytm, formulerad intention, 

tillståndsintention, anpassa, leda och bryta mönster, valda sanningar, jag och du, status och 
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kongruens/inkongruens. Dessa termer har jag tillägnat mig genom studier, under ett långt 

yrkesliv inom teater samt som föreläsare och pedagog i yrkeslivet. Dessa begrepp hämtade ur 

min praktik går naturligtvis att ifrågasätta. De härstammar från kommunikationsforskning, från 

teaterns teori och praktik samt i några fall från min egen praktik. Ett strikt fenomenologiskt 

iakttagande av det som går att se utan verktyg, skulle åsidosätta fundamentet för min 

undersökning. Som att börja från noll. Mina kunskaper inom kommunikationsområdet ser jag 

som förutsättningen och det filter genom vilket jag upptäcker, analyserar och drar slutsatser ur 

de fenomenen jag betraktar. De nyckelord jag utgår ifrån tror jag haft betydelse för min 

förmåga att optimera arbete med olika ensembler bestående av professionella skådespelare, 

teaterelever och amatörer under snart 28 års tid. Dessa nyckelord är öppenhet, tydlighet, 

uppmuntran, respekt, förtroende och improvisation.  

Denna masteruppsats skiljer sig från min tidigare magisteruppsats ”Kommunikationens roll i 

mitt praktiska kunnande - från teater till träning i att kommunicera” i omfång och genom att 

den baserar sig på en selektiv beskrivning av kommunikationsteoretiska begrepp i förhållande 

till analysen av en speciell process. Mitt dilemma i magisteruppsatsen utgick från en kort 

berättelse om scenskräck som uppkom under mitt arbete som skådespelare i Finland och hur 

jag bearbetade detta via mina studier i kommunikation. Här vill jag gå djupare, mer specifikt 

och mer konkretare tillväga. 

Forskningsfrågor 

- Vad får jag veta vid analys av regissörens kommunikativa praktiska kunskap med hjälp av 
kommunikationsteoretiska begrepp? 

- Vad får jag veta med hjälp av nyckelord som öppenhet, tydlighet, uppmuntran, respekt, 
förtroende och improvisation? 

- Hur konkretiseras regissörens kroppsliga kommunikation under en konfliktsituation? 
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Metod 

Jag utgår från min egen erfarenhet av en regiprocess (regiprocess 1) samt, från observationen 

av en annan regiprocess (regiprocess 2). Vid studiet av egna kommunikativt problematiska 

situationer har jag haft hjälp av att försöka inta vad som kan kallas en meta-position till mig 

själv, något som i det här sammanhanget betyder att ha mig själv och mitt handlande som 

studieobjekt. Det innebär ett slags distansering, där jag iakttar mig själv som jag var då, i en 

viss situation, på distans. Jag har haft svåra kommunikativa situationer att hantera som ledare. 

Studien handlar särskilt om när kroppens kommunikation inte fungerar bra under ett 

processarbete mellan regissör och ensemble. Jag inleder med en berättelse om hur jag minns 

regiprocessen med en teaterensemble. Här sätter jag mig själv i relation till den ensemble jag 

jobbade med vid ett speciellt tillfälle. Därefter följer en redogörelse för det forskningsfält inom 

kommunikationsområdet som jag utgår från. Jag för en teoretisk diskussion med utgångspunkt 

från praktisk kunskap- kommunikations- och teaterlitteratur där jag analyserar min förståelse för 

kommunikation och vad kommunikationsbegreppet står för. Traditionell kommunikationsteori 

kompletteras med kroppsliga variabler av betydelse för regiarbete.  

Sedan följer begreppsintroduktion, analys och slutsatser. Inom ramen för ämnet praktisk 

kunskap vid Södertörns Högskola, Stockholm, har jag undersökt min egen praktiska kunskap. 

Utgångspunkten är vad som hänt under mitt arbete som regissör, när jag var ganska ny i yrket. I 

min begreppsintroduktion introducerar jag kommunikationsteoretiska begrepp som jag 

använder för att ta reda vad som skedde under regiprocess 1 i förhållande till den av mig 

observerade regiprocess 2. Här presenterar jag även vad jag kallar sex kommunikativa 

nyckelord. Dessa utgår jag utgår ifrån idag när jag jobbar med ett processarbete. I min 

fältstudie observerar jag regiprocess 2 på en offentlig teater under tre tillfällen, intervjuar 

regissören och ser det slutliga resultatet. Där jämför jag skillnaderna i regissörernas förhållande 

till ensemblerna. Jag har även tagit del av slutresultatet i form av genrepet av pjäsen. Därefter 

lyfter jag här fram tre tillfällen från min berättelse om regiprocess 1 och jämför med de tre 

tillfällen jag observerade regiprocess 2. Ett i början, ett i mitten och ett mot slutet.  
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Under tre heldagar har jag under våren 2017 observerat, suttit med vid repetitionerna under en 

process på en av de offentliga teatrarna i Sverige. Jag frågar mig vilka kroppsliga kommuni-

kativa uttryck som användes, i vilka situationer, samt regissören kontra ensemblen: placering, 

närhet och avstånd? Första tillfället en liten bit in i, det andra i mitten och det tredje i slutet av 

samma process. Jag har noterat förekomsten av de kommunikationsteoretiska begrepp jag 

använder. Jag refererar och citerar även den intervju jag gjorde med regissören. Jag har valt 

litteratur som är relevant i förhållande till mitt kommunikativa material och mina kommunikativa 

verktyg. Här ligger mitt intresse och engagemang sedan länge på  kombinationen mellan 

kommunikationsteori och skådespelarteori. Mina egna kroppsliga erfarenheter, som lett till 

mina reflektioner om kommunikation kommer från den klassiska baletten, sången och teatern. 

Som ung teaterstuderande läste jag En skådespelares arbete med sig själv av Konstantin 

Stanislavskij . Ett banbrytande verk om skådespelaryrkets teknik och utvecklingen till att bli 1

skådespelare. Stanislavskijs utomordentligt insiktsfulla kartläggning av hur den kommunikativa 

förmågan kan utvecklas till att skapa autentiska, trovärdiga upplevelser på scenen som når rakt 

in i publikens medvetanden, har givit mig en grundläggande förståelse för hur människor 

fungerar kommunikativt. Dock var det när jag själv prövade och tränade på golvet som den 

verkliga insikten infann sig.  

En annan kommunikationstradition som betytt mycket för min utveckling inom området är den 

som startade med antropologen och kommunikationsteoretikern Gregory Bateson på 

nittonhundrafemtiotalet i USA, sedermera under namnet ”Palo Alto-gruppen” . Här har jag 2

använt hans kända bok Mind and Nature där han bland annat skriver om relationer .  I boken 3

Pragmatics of Human Commmunication - a study of interactional patterns, pathologies, and 

paradoxes utvecklar de tre författarna psykologerna Paul Watzlawik, Janet Beavin Bavelas och 

den kände psykiatrikern Don D. Jackson sin syn på kommunikation med utgångspunkt i samma 

tradition . Att förändra tillsammans - om kommunikation och familjeterapi av pedagogerna 4

Richard Bandler och John Grinder (grundare av NLP) och terapeuten Virginia Satir kompletteras 

kompletteras min kommunikationslitteratur. Dessa författare är för min studie relevanta namn. 

Deras forskning, i till exempel Palo Alto-gruppen och sådant som kommit till uttryck inom 

disciplinen Neuro Linguistic programming och NLP in 21 days  ligger till grund för många av 5

de verktygsbegrepp jag kommer att använda mig av längre fram i uppsatsen. Upplevelsen i 

min kropp av andra kroppar utgör en utgångspunkt för min kommunikation. Det är för min 
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studie viktigt att via Kroppens fenomenologi av Maurice Merleau-Ponty illustrera betydelsen av 

kroppens varseblivning i rummet. I kapitlet Erfarenheten och det objektiva tänkandet - 

kroppens problem utgår han från vår subjektiva varseblivning av verkligheten, det vi kan se 

med vår näthinna, det vi kan höra och det vi kan ta i. Jag refererar till Aristoteles kunskaps-

begrepp i Den Nikomachiska etiken som är högst relevant för min syn på kommunikativa 

kunskaper och Dreyfus & Dreyfus Fem steg från nybörjare till expert i fråga om en 

utvecklingspotential som i hög grad kan tillskrivas den kommunikativa förmågan hos 

människor. Jag refererar även till annan litteratur men de tidigare nämnda är de som jag ägnar 

mest uppmärksamhet i den här uppsatsen.   
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Inledning 

Konstens uppgift är inte att förklara, den är till för att förstå.  6

Aristoteles beskriver i sitt verk Den Nikomachiska etiken sin syn på kunskap.  Den praktiska 7

kunskapen blir här tydlig i form av begreppet tekne, något jag gör med kroppen. Övriga delar 

av helheten kunskap beskrivs som episteme, teoretisk kunskap, fronesis, som skulle kunna 

tolkas som klokhet i praktiken, sofia som visdom och nous, som kunskapen om det vi inte 

begriper (som att stå i förbindelse med gudarna). Liknelsen med bilskoleeleven passar bra i 

sammanhanget. För att bli en bra bilförare krävs det att jag ska kunna manövrera bilen (techne), 

lära mig teorin (episteme) fatta kloka beslut i trafiken (fronesis) ha en övergripande förståelse 

för trafikens påverkan på samhället (sofia) och varför inte en intuitiv tro på att bilen behövs i 

samhället (nous). Praktisk kunskap som en högskoledisciplin intresserade mig direkt eftersom 

jag blev nyfiken på i vilken grad kroppens kunskap fanns med i disciplinens metodik och 

forskning. På de konstnärliga högskolorna, såväl som idrottshögskolor ligger ju tonvikten  på 

praktiska kunskaper. Jag fann att tonvikten i lika hög grad som i andra akademiska discipliner 

jag studerat låg på teoretisk metodik: att beskriva den praktiska erfarenheten ur en strikt 

teoretisk kontext.  

Den praktiska kunskapen och dess teori har länge intresserat mig från ett kommunikativt 

perspektiv. Kopplingen mellan praktik och teori har alltid genomsyrat mitt arbete med teater. 

Hur en personlig utvecklingsprocess av den praktisk kunskapen kan gå till ges i Dreyfus & 

Dreyfus studie Fem steg från nybörjare till expert.  Här beskrivs den praktiska kunskaps-8

utveckling i fem olika stadier: nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert.  9

Processen att lära sig cykla tas bland annat som exempel, på hur det går till att tillägna sig 

praktisk kunskap. Som nybörjare gäller vissa kontextfria regler som innebär du hela tiden måste 

tänka på vad du gör. Som avancerad nybörjare tillägnar du dig vissa ”situationella element” 

som innebär att du inte hela tiden måste tänka på vad du gör, utan även kan fokusera på att ta 

dig framåt. Som kompetent har du tillägnat dig de fakta som gör att du kan cykla och även att 

fokusera på målet med din cykeltur. Som skicklig har du dessutom tillägnat dig förmågan att 

agera intuitivt och analytiskt i ditt cyklande och som expert har du tillägnat dig en mogen 

inövad förståelse i kroppen som både är undermedveten och intuitiv.  De konstaterar således 10
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att för att upprätthålla praktisk kunskap krävs det övning.  För att öka kunskapen om 11

kommunikation som en praktisk kunskap, något som sker med kroppen, har jag länge sökt 

efter ord som förklarar vad som sker i kommunikationsögonblicket. Därav mina nyckelord och 

sökandet efter kommunikationsteoretiska begrepp.    

”Kroppens direkta kommunikation” var vad jag först hade tänka kalla min uppsats. Jag ser 

rubriken som logisk därför att det vi berättar med våra kroppar ofta är ärligare, rikare och 

tydligare än ett talspråk som inte alltid går rakt på sak. Det våra kroppar kommunicerar tror jag 

har att göra med en förståelse som faktisk och verklig, när yttre gester skalats bort. Den korta 

meningen i citatet ovan sammanfattar på ett utmärkt sätt vad den kommunikation jag arbetar 

med handlar om. Skillnaden mellan att kognitivt begripa genom logiskt tänkande och att förstå 

med kroppen förefaller att vara stor. Detta lär vi oss av konsten. När vi förstår med kroppen 

ökar våra möjligheter att kommunicera radikalt. Jag har sedan nittonhundranittio varit verksam 

som regissör. Teateruppsättningar med professionella skådespelare, teateruppsättningar med 

teaterelever och uppsättningar av olika slag med amatörer. Sedan nittonhundranittiofem är jag 

även verksam som föreläsare och kommunikationspedagog för personal inom företag, 

organisationer och universitet. Under ett skede i min utveckling som regissör hände några 

avgörande saker i mitt liv. Min berättelse handlar om ett tillfälle när jag erbjöds regissera en 

uppsättning på en stor offentlig teater i Sverige. Ensemblen bestod av erfarna fast anställda 

skådespelare. Jag föreställde mig att dessa skådespelare skulle vara lika inspirerande och 

samarbetsvilliga som den kände scenograf jag hade vid min sida. Jag förberedde mig 

noggrant genom samarbete med översättaren av manus och gjorde därefter en egen 

bearbetning av detsamma.  

I början på 1990-talet hade jag i uppdrag att skriva om teater för gratistidningen ”Träffpunkt 

Stockholm” och såg en uppsättning på Stockholms Stadsteater med idel kända skådespelare. 

Jag tyckte den var så tråkig att jag somnade under första akten. Jag började fundera över vad 

det var som gjorde den så tråkig och upptäckte att jag inte tyckte det att det inte hände något 

mellan rollerna. De spelade för sig själva, sände sitt budskap, men det hände inget mellan 

dem. Reaktionerna upplevde jag som mekaniska (tekniskt spelade tillstånd utan verkliga 

upplevelser hos skådespelarna). Det ser jag som ett exempel på när man bara informerar 
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(sänder utan att vänta på bekräftelsen). Jag anser det är motsatsen till vad jag menar med 

kommunikation, som innebär att någon sänder och någon bekräftar. Jag var med om en 

liknande händelse när jag skulle vara testpublik för en ny dansföreställning av en känd 

koreograf. Den ensamma dansaren gjorde avancerade rörelser i ett musikaliskt mönster, men 

jag såg ingen utveckling i gestaltningen, bara en upprepning av tidigare rörelsemönster. Det 

uppstod inget möte mellan dansaren och jag som publik. Jag hade velat se mer av de mjuka i 

karaktärerna och den sensualism som fanns mellan raderna i manus. Mer glimt i ögat, kontakt 

med publiken och lite mer fräckhet. Den här uppsatsen bygger på min egen berättelse och 

mina egna erfarenheter. En fenomenologiskt inspirerad kvalitativ studie. Kan man skriva en 

akademisk vetenskaplig uppsats baserad på sina egna erfarenheter istället för objektiva fakta? 

Den personliga erfarenheten kan vara betydelsefull vid genomförandet av en kvalitativ studie. 

Familjeterapeuten Virginia Satir skrev tillsammans med psykologerna Richard Bandler och John 

Grinder om betydelsen av personliga erfarenheter för att en modell ska vara användbar:  

Den första förutsättningen för att en modell ska vara användbar är att man kan sätta den i 

samband med sina erfarenheter - alltså behovet av en gemensam referenspunkt.  12

Jag använder mina erfarenheter från en regiprocess ganska långt tillbaka i tiden för att titta på 

kommunikativa problem. Lång tid har gått sedan denna berättelse utspelade sig i verkligheten. 

De ger mig ett perspektiv som det tagit lång tid att få. Å andra sidan minns jag inte detaljer 

utan mer övergripande skeenden. Vissa händelser minns jag dock mycket väl. De har etsat sig 

in i mitt minne. Uppsatsen handlar om kommunikation med utgångspunkt i kroppen. För mig 

innebär det ett kommunikativt förhållningssätt till det jag beskriver. Jag koncentrerar mig på 

det som sker då en eller flera individer interagerar med varandra. Vad interagerandet består av 

för förhållningssätt och hur det uttrycks i kropparna. Hur sänder och bekräftar människor 

varandra i ett visst sammanhang? Här är ögonblicket i fokus, för här får ögonblicket 

konsekvenser i närtid och även på lång sikt. Det är utgångspunkten för mina reflektioner. Jag 

har hjälp av mina erfarenheter som dansare, skådespelare och regissör för att reflektera över 

detta. Jag hade redan som ung vuxen lätt att kommunicera med människor och att göra mig 

förstådd. Under mitt vuxna liv har jag vidareutvecklat förmågan till en nivå där jag känner mig 

trygg i de flesta sammanhang. Under konflikthantering och ledarskap i yrkeslivet har jag stor 

nytta av mina kommunikativa kunskaper. 
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Regiprocess 1 

Jag står mitt emot henne. Jag ler och försöker möta hennes blick. Försöker säga hej. Hon tittar 

rakt framför sig som om hon ser något intressant på väggen mitt emot. Som om ingen står 

framför henne. Hon fortsätter sin promenad lugnt och harmoniskt. Ingen irritation. Inget har 

egentligen hänt under det ögonblick som just passerat. Bara det att en person passerade en 

annan. 

Ensemblen 

Dagen då repetitionsarbetet skulle börja närmade sig och jag var tidigt på plats en solig 

morgon i slutet på augusti. Vid detta första möte med skådespelarna var jag upprymd och full 

av idéer. Ensemblen bestod av ett antal skådespelare. Bland dessa märktes några vi kan kalla 

Anna, Eva, Karin, Bengt och Sven. De hade alla jobbat länge i branschen och utstrålade 

självförtroende. Anna var lång, mörkhårig och betedde sig ofta lugnt och självsäkert. Eva var 

kort och ljus. Hon var mager och yngre än de andra. Hon hade ett ganska kantigt kroppsspråk, 

höll fysisk distans till folk omkring henne och verkade ofta vara på sin vakt. Karin var av 

medellängd med ett betydligt mjukare sätt än de övriga. Hon betedde sig ganska varmt och 

öppet men tog mindre plats än de andra. Sven var den äldsta av alla, betedde sig lugnt och 

höll sig gärna på sin kant. Han var gråhårig, såg ganska sliten ut, men var energisk.  

Bengt var en lång medelålders man med höknäsa kritisk blick och ett ganska nervöst 

rörelseschema. Bengts sätt att tala var ofta ganska underfundigt och vasst. Han tittade ofta 

misstänksamt omkring sig. Jag hoppades att detta misstänksamma förhållningssätt inte skulle 

drabba mig. Ensemblen verkade känna varandra väl och framstod för mig som en ganska 

sammansvetsad grupp. Bengt var fackligt aktiv på den, som jag förstod det, ganska 

konfliktfyllda arbetsplatsen. Något som jag anade kunde innebära problem. Om det fanns 

olösta konflikter låg under ytan som kunde gå ut över repetitionerna. Jag fick ett vänligt 

mottagande och vi inledde med några övningsdagar, för att vi skulle lära känna varandra.  
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Motstånd 

På första produktionsmötet var alla var samlade, även teknisk personal. Vi befann oss i ett 

mötesrum med vanlig kontorsinredning, grå heltäckande matta och stolar uppställda som i en 

liten lektionssal. Stämningen var av för mig oförklarliga skäl ganska tryckt. När jag kom in i 

rummet satt alla avvaktande och tysta på sina stolar. Jag förstod inte varför och kände mig 

olustig. Jag bestämde mig för att uppmuntra alla och berätta att pjäsen även skulle göras på 

Stockholms Stadsteater. Den glada nyheten att vi skulle spela samtidigt som de i Stockholm, 

skulle ge mer publicitet till uppsättningen, men en avgörande skillnad skulle prägla 

uppsättningarna. De skulle förlägga pjäsens handling till nutid, medan vi skulle låta den 

utspelas i sin egen tid. Vi skulle spela samtidigt.  

- Jaha, varför då? sa Eva. Då blir den ju mindre aktuell. 

  

Jag tänkte, varför är du så negativ, tog sats och förklarade: 

- Det finns flera fördelar med att lägga den i sin egen tid. Meningen är att publiken ska se 

parallellerna till vår tid och dra sina egna slutsatser. Lägger vi den i nutid finns risken att materialet, 

eftersom det är så tidstypiskt, betyder något annat för dagens publik. Dessutom måste vi ha en 

annan infallsvinkel än Stockholms Stadsteater.  

- Låter tråkigt, sa Bengt.  

- Är du verkligt helt klar på hur du tänkt dig det, inflikade Sven? 

Det uppstod en tystnad i rummet och den kvinnliga inspicienten Maria (tekniskt ansvarig för 

scenen) sa till slut: 

- Sluta nu! Låt Michael få en chans.  

Den välkomna räddningen fick mig att återfå balansen. Min kropp, som varit på helspänn, 

återfick sin andning. Jag intog en ödmjuk position i min stol. Visade att jag var inställd på att 

lyssna. En tystnad infann sig, varpå jag förklarade att mötet var slut, utan att konfrontera någon 

med den tryckta stämningen i rummet. Istället låtsades jag som ingenting. Med spelad 

vänlighet sa vi hej till varandra. Flera kritiska synpunkter på pjäsens analys och tolkning 

framkom efter hand som repetitionerna fortskred. Jag svarade ”det ska jag tänka på Anna” och 

”det ska vi nog kunna fixa Bengt” eftersom jag ville bli vän med alla. Jag märkte att jag ofta 
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hamnade i ”bakvatten” i diskussionerna, eftersom de inte verkade lyssna riktigt på vad jag sa. 

Därför sa jag ”ja”, även när jag på förhand hade känslan av att saker skulle bli svåra, kanske 

omöjliga att genomföra. Jag kände mig tvungen att backa och retirera en viss bit för att jag 

inte skulle få så mycket motstånd att repetitionerna skulle haverera.  

Jag bestämde mig för att göra allt för att genomföra mitt uppdrag. Jag behövde meriten för 

att kunna hävda mig på den ytterst svåra arbetsmarknad som gäller för regissörer. De som får 

uppdrag med större ekonomiska resurser tillhör en liten skara, där risken att försvinna från 

scenen alltid är överhängande. Konkurrensen är mördande. Jag visste att alternativet att byta 

ut mig skulle bli dyrt för arbetsgivaren, eftersom jag formellt sett inte begått något fel. Jag 

kallsvettades vid tanken på att jag skulle mista chansen att jobba vidare med uppsättningen 

som jag förberett så noga. Min kropp stelnade till och jag kände hur min puls ökade. Högt 

blodtryck är inte bra i längden. Men de villkor som gällde var att vinna eller försvinna. Att ge 

upp och lämna uppdraget hade varit att säga adjö till en stor chans. Jag ville genomföra 

projektet till varje pris. Dessutom var det min bearbetning av manus som vi jobbade med.  

Försök till dialog 

Jag var mån om att vara alla till lags och ville att de skulle bli mina vänner. Därför sa jag ”ja” till 

det mesta som begärdes av mig och jag ville inte bli beskylld för en auktoritär ledarstil. Det 

gällde, trodde jag, att vara mjuk i kanterna och förstående. Visst höll jag envist fast vid min 

regiidé och vid det manus jag bearbetat. Men det var något jag ville och jag ville självklart 

genomföra uppsättningen. Ett misslyckande hade kunnat bli ödesdigert för mig. Men jag 

försökte aldrig tvinga på skådespelarna något de inte gillade. försökte hela tiden stryka 

medhårs för att vi skulle ha kul och alla skulle trivas. Det som skulle kunna ses som auktoritärt i 

min ledarstil var att jag inte lät skådespelarna ta över analysen av pjäsen. Där var jag tydlig på 

hur jag läste pjäs och vad vi skulle berätta. Jag ville skapa lust och arbetsglädje i ensemblem 

för att få ett så bra resultat som möjligt. Nytt produktionsmöte. Stämningen i rummet spänd 

igen. Några lutade sig tillbaka på sina stolar, med avvaktande miner när jag fick ordet. Ingen 

humor, ingen glimt i deras ögon, istället ett avvaktande neutralt iakttagande av mig, eller 

väggen bakom mig. När jag talade satt de antingen tysta eller så föll Bengt mig i talet med 

”hur så” och ”jag förstår inte vad du menar”och så fyllde Eva på med ”det där vet vi redan” 
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eller ”kan vi inte sluta tala om det där och gå vidare?” Jag försökte få till stånd en konstruktiv 

dialog men märkte att jag inte lyckades. Jag försökte förklara varför vi lagt pjäsen i dåtid. Om 

vi låter rollerna agera i sin egen tid, sa jag, så vi låter vi publiken dra paralleller till dagens 

samhälle. ”Kanske inte fungerar” sa Bengt och såg slö ut. Tittade menande på Anna och Eva. 

”Ärligt talat behöver vi en stark regissör” sa Anna i förbigående och tittade på Bengt. ”Ja, jag 

känner mig lite otrygg med det här, fortsatte Karin och tittade på Sven. Jag tog inte upp den 

kastade handsken. Låtsades inte om vad Anna sagt. Istället sa jag att Jag skulle ge dem allt 

sceniskt stöd jag kunde, utan att se någon i ögonen. ”Vad har det med saken att göra?” 

inflikade Anna och fixerade mig med blicken. Jag förklarade varför jag tyckte scenografen 

Görans scenlösning var spännande och sa att de skulle agera på två scenplan mot en bakre 

horisont i fonden. Anna stirrar framför sig som om hon såg något intressantare uppe på en 

hylla. Eva såg nu ut som om hon snart skulle börja gråta med hängande huvud och uttryckslös 

min. Den typiska dialogen kunde fortsätta så här:  

- Nu förstår vi faktist inte vad du menar…  

- Vad har det med tidsaspekten att göra? 

- Det där vet vi redan! 

- Jag tänker mig, säger jag, att ni kommer att… 

- Kan vi inte sluta tala om det här och gå vidare?  

- Jo, säger jag, men jag tänkte… 

- Inte relevant att tala om det där nu. 

Jag sa att jag tänkte förklara hur jag tolkade pjäsen. Ensemblen satte sig på rad. De såg ut som 

om de förberedde sig för något fysiskt ansträngande. Eva med sin smala kropp ihopkrupen 

med fötterna på stolen. Bengt hukande och bredbent och armarna i kors över bröstet. Sven 

artigt och rak. Anna tog svettandes tag i ryggstödet på sin stol och skakade det tankfullt 

långsamt fram och tillbaka. Karin verkade försjunken i något som inte hade med det här att 

göra. Hennes ögon flackade drömmande medan hon begravde hakan i handen där hon stod 

lutad mot mot ett högt bord. Alla övriga hade samma avvaktande kroppsliga uttryck. När jag 

var klar svarade Bengt: 

- Du måste se över din tolkning. Ett tydligare klassperspektiv… 
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Paus. 

- Visst, ska tänka på det… svarar jag.   

Lång paus. 

- Du borde få det här att blir mer relevant, inflikar Karin. 

- Absolut, jag ska…säger jag.  

Paus.  

När vi repeterade pjäsen kunde deras kroppar inta en förstulet väntade hållning. Själv befann 

jag mig oftast på fysiskt avstånd från skådespelarna, som om jag betraktade dem utifrån. Det 

var sällan våra blickar möttes och när jag gick närmare slöt sig deras kroppar i stängda 

positioner. Nån upprätthåll hela tiden ett avstånd på ett par meter. Dialogen kunde lyda såhär:  

- Du får hålla dig lite på distans för att vi ska kunna koncentrera oss, säger Anna och söker stöd med 

blicken från sina kollegor. 

- Ni ska självklart ha rätt ingångar i repetitionsarbetet, säger jag. 

- Reptiderna måste ändras för min del, kommer plötsligt Eva på, vilket innebär att repetitionen 

stannar upp och att en diskussion om repetitionstider tider tar vid.  

- Självklart ska vi titta på det… säger jag.  

Ensemblen blev för mig alltmer som en sluten krets som rörde sig i diagonaler i riktning mot 

mål som hela tiden låg vid sidan av mig. Det fanns något avskärmat rutinmässigt i hela deras 

rörelseschema under repetitionerna. Situationen fick mig ofrivilligt att föreställa mig själv som 

prinsen i baletten Svansjön när han försöker få kontakt med de skygga svanarna. Men 

ensemblem ser mig istället för prinsen som den elaka trollkarlen Rotbart, som förtrollar alla 

svanarna under deras vackra dans på tjärnen i skogen. Jag tänkte om några av dem, att om ni 

är så negativa vet jag ett femtiotal duktiga skådespelare som med entusiasm skulle ta era roller 

utan att tveka. Det blev för mig även exempel på de fasta anställningarnas förbannelse på 

institutioner. En rotation skulle alla må bra av i trygghetsnarkomanernas land. Inte minst den 

majoritet av skådespelare som står utanför. 
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Backande regissör 

Jag började backa inför ensemblens misstänksamma attityd. Jag ville visa mig mottaglig för 

andra idéer än mina egna och visste att jag kunde få viktiga pusselbitar på det sättet. Jag ville 

inte visa att deras beteenden fick mig att känna mig osäker, men hade inte självförtroende nog 

att sätta någon på plats. Det skapade en anspänning hos mig. Min kropp kändes energisk och 

jag la mig hela tiden vinn om ett glatt och positivt förhållningssätt till alla. Jag föreställde mig 

att jag kamouflerade min tankar väl. Jag vågade heller inte alltid stå upp för vad jag tänkte 

gällande skådespelarna scenerier (hur de skulle röra sig på golvet i de olika scener som 

repeterades.) Det viktigaste för mig var att söka samförstånd. Jag märkte snart att vissa 

försökte vrida min tolkning till något jag inte ville stå för. Jag sa ofta ”javisst, det ska jag tänka 

på” och märkte att jag undvek deras blickar mer och mer. De betedde sig nu ganska avmätt 

och kyligt mot mig. Relationen hade inte, som jag hoppades, förändrat avståndet mellan oss. 

Skulle alla lägga sig i min regi riskerade resultatet att bli en utslätad kakafoni utan tydligt 

gestaltning. Det föll på sin orimlighet att de som gestaltar på scenen inte kan få en helhetsbild 

av uttrycket, då de själva står på scenen. Som regissör försökte jag genomföra min tolkning av 

pjäsen i dialog med skådespelarna. De skulle tolka sina roller efter mina direktiv. Deras uppgift 

var att utföra sin egen gestaltning efter den analys som jag angav.  

Detta försökte jag göra. Vid ett tillfälle frågade jag dramaturgen som var på besök och tittade 

på ett genomdrag om feedback på gestaltningen. Då kommenterade han en scen som innehöll 

ett nummer med där bollar ingick och sa ”för mycket bollar i den här scenen”. Jag höll med 

honom och försökte föra en dialog med skådespelarna om att reducera antalet bollinslag, men 

fick ett motstånd jag inte orkade står upp mot, utan gav istället med mig. Jag backade alltmer 

och sa mig hålla med om flera av deras påpekanden. Jag gick ofta med på att göra mindre 

förändringar i det sceniska arbetet som jag inte såg som optimala lösningar. Egentligen kanske 

jag ändå inte backade så mycket från mina sceniska lösningarna, som jag tyckte jag gjorde då. 

Mitt beteende var delvis strategiskt. Förändringar som jag insåg för mig själv, skulle göra mitt 

koncept mindre tydligt och svagare släppte jag inte. Trots det upplevde jag mig försvagad och 

ifrågasatt när lämnade jag repetitionerna. Även om var det så att ganska lite av uppsättningen 

faktiskt ändrade sig. Vad som däremot blev tydligt, var att kompromisser i sceniska lösningar 

gjorde att uppsättningen blev sämre än den borde varit i fråga om gestaltningen.  
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Låsta positioner 

Jag upplevde att skådepelarnas förtroende för mig var för lågt och att jag fann mig i deras sätt 

att bemöta mig. Dialogen om karaktärerna kändes ofullständig liksom skådespelarnas 

agerande i olika sceniska situationer. Jag försökte gå in i en dialog med skådespelarna för att 

få rollerna tydligare. Ett exempel var ett koreografiskt nummer med sång, där jag efter 

feedback från översättaren, som tyckte som jag borde tona ner koreografin till förmån för 

sången. Men alla stannade med anspänning i sina kroppar på scengolvet och vände sig 

frågande mot mig och jag vågade inte invända, utan lät det vara. Trots att jag backade, avläste 

jag inga sympatier från gruppen. Det var inget jag hade väntat. Jag tänkte det var i linje med 

deras attityder i förhållande till mig. Jag tänkte att de flesta av skådepelarna (inte alla) hade 

valt bort mig ur sin gemenskap. Ett ställningskrig var nu det som återstod fram till premiären. 

Något som också var vad som hände. ”En strid med pansarvagnar” som en teaterbesökare 

kommenterade det efter premiären. Under repetitionerna vände sig några i ensemblen allt 

oftare ryggen mot mig och samtalade med varandra. Dessa personer ifrågasatte nu hela tiden 

det jag sa och jag försökte mest vara dem till viljes, vara hänsynsfull, hygglig och inkännande. 

Jag vågade aldrig konfrontera någon av dem med hur jag avläste deras beteende. Jag vågade 

heller aldrig föreslå ett enskilt samtal med någon av dem, eller att inför gruppen ifrågasätta 

deras attityd. De tog sig hela tiden större friheter och men jag backade inte på samma sätt 

som tidigare längre. Ett ställningskrig hade utbrutit och alla befann vi oss i varsin bunker. Jag 

upplevde det som att jag varken blev bekräftad eller fick verklig respons längre från 

ensemblen. Jag utfärdade numera direktiv som skulle drivas igenom. Men hela tiden handlade 

det nu om att ge och ta. Som när olika partier kohandlar i riksdagen för att komma så nära sin 

linje som möjligt. Jag kunde inleda med: 

- Hej, kul att se er,  

Tystnad. 

- Ok, vi börjar  

- Vi börjar där vi slutade igår, säger Eva 

- Men jag har planerat att vi börjar på scen 4 som det står i schemat.  

- Känner mig inte klar med det vi gjorde igår. Vad tycker ni andra? säger Eva 

- Jag håller med. Vi borde starta med scenen vi gjorde igår, säger Sven. 

- Ok, då börjar vi där, men klockan elva måste vi starta med scen 4, säger jag.  
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Jag tittade på dem. De tittade på varandra. Började ibland skämta med varandra och le mot 

varandra utan att jag var invigd eller förstod varför. Det fanns ett motstånd i luften som gjorde 

att jag hela tiden fick jobba för att få uppmärksamhet. Något som tog på krafterna. Vissa 

agerade som om det som hände på golvet mest angick dem själva. Jag påminde dem om att 

vi förde ett samtal med tre parter. Jag gav inte upp, jag backade inte och satt kvar på min 

plats, när gruppen vände sig inåt. Men jag fick kämpa för att ta mig ut på golvet i repsalen. 

Därför satt jag där ibland och väntats tills de undrade vart jag tagit vägen och vände sig mot 

mig. Då gav jag några instruktioner, väntade och avvaktade. De intog till sist sina positioner 

och fortsatte att repetera. Det kunde ibland uppstå magiska ögonblick av tystnad när alla 

avvaktade och väntade på varandra. Ofta kändes det som att vänta på en vargflock, som skulle 

inta sina positioner för att gå till attack. Jag sa ”börja” och en fingerad verklighet tog sin början 

som hela tiden tenderade att springa från mig, slita sig ut mitt grepp, om jag inte sa stopp i tid. 

Jag ropade stopp. En avvaktande tystnad. Och plötsligt någon som hade svårt att dölja sin 

irritation av att ha blivit avbruten.  

Konfrontation 

Vid en repetition skulle en koreografen Maria (som la rörelser till några sånger) repetera 

danssteg med Eva. Skådespelerskan vände sig till mig när repetitionen skulle börja och sa att 

hon ”nu inte ville ha några regissörer i lokalen” när koreografen skulle jobba med henne. Jag 

svarade ”javisst, självklart, lycka till, så ses vi sen”. Jag stängde dörren till repetitionslokalen 

och kände raseriet flamma i mig. Jag lutade mig mot dörren från utsidan och kände hur 

blodtrycket steg, kände mig yr och lätt illamående. Samlade mig och begav mig till kontoret 

för att fortsätta planeringen av nya repetitioner. Fick behärska mig för att inte gå in igen och 

skälla ut henne. Några timmar senare repeterade vi en av de scener där hon var med. Det var 

första gången jag såg hennes koreografi. Jag tyckte inte den stämde med rollens karaktär och 

inte heller in i den regimässiga helheten. Jag sa ingenting för att visa henne hänsyn. Förvisso 

en märklig form av hänsyn, som inte gynnar den konstnärliga helheten eller aktrisens sceniska 

gestaltning. Men här handlade det inte primärt om att uppnå ett optimalt uttryck, utan om att 

minska spänningen i rummet. ”Här leks med tändhattar och explosiva varor” skrev August 

Strindberg, när han beskrev stämningen i en relation. Stämde bra även på denna.   
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När en skådespelare befinner sig i en utvecklingsprocess med rollen gäller det ibland att vara 

lite extra lyhörd och komma in med synpunkter vid rätt tillfälle. Jag ville inte störa Evas process. 

Hon sjöng nu en sång och rörde sig enligt koreografin. Hennes sätt att sjunga gjorde att hon 

än mer förlorade den karaktär, som var en förutsättning för den berättelse min analys sa att vi 

skulle förmedla till publiken. Jag sa att jag ville ge henne lite feedback på karaktären. Hon stod 

stilla och tittade på mig som om jag inte hade något där att göra och att hon var förvånad över 

att jag vågade avbryta henne. Hon sa inget, men hennes ögon, lyssnande och kroppsspråk 

berättade att hon var på sin vakt. Hon vände sig stelt om och stirrade på mig. Hon stod 

bredbent, med händerna på höfterna. Jag tog sats, försökte möta hennes blick utan att lyckas 

och använde ett urskuldande kroppsspråk. Jag gick långsamt fram genom repetitionssalen mot 

henne under ett motstånd som kändes i luften. Jag vågade inte möte hennes stirrande blick 

och flaxade lite med armarna.  

Jag sa att jag tyckte det är bra vad hon gjorde. Jag gjorde en paus och väntade på en reaktion. 

Tystnad. Men fortsatte, att hennes sätt att sjunga ut vissa fraser inte stämde med karaktären, 

som jag tänkt mig den. Hon fortsatte att stirra på mig och skrek nu med full hals att jag var den 

mest opsykologiska regissör hon haft och att jag kunde dra åt helvete. Jag ryckte till och stod 

still kvar på min plats. Kunde inte svara. Kände mig mållös, chockad och förnedrad. Eva 

lämnade rummet. Jag väntade. Därefter gick jag efter henne ut från repsalen. Hon hade 

försvunnit. Jag gick tillbaka och avbröt repetitionen. Senare på eftermiddagen mötte jag Eva i 

en matvarubutik, vi nickade åt varandra och sa ingenting. Jag klarar inte att ta konflikten, att gå 

fram och prata med henne. Jag gick hem och tänkte att det kändes hopplöst att arbeta med 

människor som beter sig på det här sättet. Min intention var ju bara att få till ett samarbete 

med henne. Ja sa till mig själv att jag inte skulle låta henne eller någon annan sabotera hela 

uppsättningen. Jag skulle genomföra den och inte låta mig förnedras av ett misslyckande. 

Under regiprocessen hoppades jag att allt skulle flyta på om jag vek ner mig. Om jag inte 

låtsades om påhopp och negativa attityder.  
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Resultatet 

Uppsättningen blev hyfsat bra, men kunde blivit betydligt bättre. Uppsättningen som helhet 

höll bra och kunde berätta en historia med en klar och tydlig konflikt. Gestaltningen på 

scenenen var professionell och gediget utarbetad. Sångnumren var okej och uppsättningen 

hade en rytm som var genomgående, även om den sackade lite mot slutet. Den var 

underhållande på hög teknisk och konstnärlig nivå. Vi fick genomgående bra, men inte 

översvallande recentiorer. Att den uppskattades  bevisas av att den gick speltiden ut med bra 

beläggning på en stor scen. Vad som främst saknades var en optimering av skådespelarnas 

gestaltning. Dock var teaterchefens, min uppdragsgivares, reaktion lite avvaktande. Han lät 

mig förstå att han tyckte som jag att uppsättningen var okej, men inte optimal. Rytmiseringen 

höll inte hela vägen och ibland var tempot för långsamt, för segt. Rollerna saknade en mer 

exakt intrimmad gestaltning. Karaktärerna blev lite för grunda.  

Jag uppnådde inte det samarbete jag hoppats på med ensemblen. Den frihet och det kreativa 

klimat jag upplevt under flertalet tillfällen med andra ensembler saknades. Det förtroende och 

den trygghet som är en förutsättning för en kollektiv utvecklingsprocess fanns inte där. Trots 

det som hänt under repetitionerna blev ändå resultatet till sist okej. I en tidning fick jag kritik 

att jag förlagt handlingen till dåtid istället för nutid. Då blev jag uppringd av en av 

skådespelerskorna i ensemblen som tyckte jag skulle svara recensenten i tidningen och inleda 

en debatt om tidsperspektivet på uppsättningen. Något hon tyckte jag skulle försvara och som 

kanske skulle väcka uppmärksamhet och ge oss ännu mer publik. Att hon nu försvarade 

uppsättningen gladde mig, men jag gick trots det inte i svaromål i pressen. Kände inte längre 

det engagemang för uppsättningen jag känt i början. Min teateruppsättning gick bra trots all 

friktion. Den fick bra marknadsföring, ganska stor uppmärksamhet  i regionen och en hyfsat 

stor publik. 
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Kommunikationen och kroppen 

Kommunikativ teoribildning 

De som skriver om kommunikation endast med ord med hänsyftning till semantik och 

skrivspråk måste göra tydligt, att de endast syftar till denna typ av kommunikation. Samtidigt 

anses det i en akademisk kontext svårt att beskriva betydelsen den upplevelsebaserade 

kommunikation som sker med ögon, öron och kropp. Kroppen som kommunikationsmedel ser 

jag som en enhet där de olika delarna eller förmågorna hänger samman, men helheten får ofta 

ge vika till förmån för delarna. Ofta är det verbalt argumenterande kommunikation som 

beskrivs i en retorisk kontext. Men det faktabaserade hänger ihop med det känslomässiga, 

upplevda budskapet. Den kommunikativa upplevelsen och upplevelsebaserad inlärning blir 

central. Fenomenologen Maurice Merleau-Ponty skriver att han bara kan förstå den levande 

kroppens fiktion genom att själv utföra den.  Kroppen som en sammanhållen och direkt 13

kommunikativ enhet i rummet framträder i hans fenomenologiska beskrivning. Upplevelsen 

snarare än faktaprosa som kommunikationsväg lyfts fram.  

Att vara ett medvetande eller snarare att vara en upplevelse, det är att intimt kommunicera med 

världen, kroppen och de andra, att vara tillsammans med dem istället för bredvid dem.  14

Själv brukar jag beskriva skillnaden mellan att begripa och förstå, som jag lärde mig den på 

Teaterhögskolan av skådespelaren Keve Hjelm. Som jag minns det sa han att vi begriper med  

hjärnan och förstår med kroppen. Något han ville komma åt när vi läste våra manus. Vid 

läsningen skulle vi inte genast försöka begripa vad som stod i texten, utan först känna vad som 

hände i våra kroppar när vi läste. Han formulerade sig bland annat på detta sätt:   

Eller med andra ord: Hur ska den intellektuella ”vetskapen” förenas med den 

”förförståelsekunskap” som varje skådespelare bär på i sin egen personlighet? Det är bristen på 

integrering mellan dessa båda kunskapskategorier som är det stora bekymret inom vår tids 

teater.   15
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För den som vill utveckla sin kommunikativa förmåga gäller det därför att inte nöja sig med att 

begripa, vi måste förstå med kroppen. Intentionen, den medvetet formulerade viljan och den  

upplevda känslan måste förankras i kroppen om vi ska kommunicera trovärdigt. Något som 

Merleau-Ponty beskriver när han hävdar att förstå är att uppleva överensstämmelsen mellan det 

vi avser och det som är givet, mellan intentionen och utförandet - och kroppen är vår 

förankring i en värld.  Vårt förhållande till tingen, föremålen omkring oss har en direkt koppling 16

till intentionernas förankring i kroppen. Ett föremåls beståndsdelar blir plötsligt en meningsfull 

helhet.  

När maskinskriverskan utför de nödvändiga rörelserna på tangentbordet styrs dessa rörelser av en 

intention, men denna intention sätter inte tangenterna på tangentbordet som objektiva platser. Det 

är bokstavligt riktigt att den person som lär sig skriva på maskin införlivar tangentbordets rum i sitt 

kroppsliga rum.   17

Kroppen som skapare av sitt eget rum och som kommunikationsmedel och intentionernas 

koppling till kroppen har alltid varit viktigt för en dansares, sångares eller skådespelares 

utveckling. Detta är intimt förknippat med hur jag ser på kommunikation på scenen och under 

regiprocessen. Helt avgörande är förstå skillnaden mellan att tala till, istället för med. Intresset 

för vad som händer på scenen försvinner lätt om rollerna talar till och inte med varandra. Det 

måste hända något mellan rollerna. Då blir det spännande. På samma sätt måste det hända 

något mellan regissören och skådespelarna under regiprocessen. Inom konstnärliga processer 

blir detta extra tydligt. Men även i samhället i stort drabbas människor av brist på kontakt och 

denna brist är till och med normaliserad i det officiella språket. Familjeterapeuten Virginia Satir 

skriver tillsammans med psykologerna Richard Bandler och John Grinder i sin bok Att förändra 

tillsammans (som handlar om att bli medveten om beteendemönster inom familjeterapin) att 

verbal kommunikation bara utgör en del av den komplexa kommunikationsprocess som pågår 

människor emellan.  Virginia Satir var fram till sin död 1988 amerikansk författare och 18

socialarbetare, särskilt känd för sin inriktning på familjeterapi och hennes arbete med 

familjerekonstruktion.  Hon anses i vida kretsar vara ”familjeterapins moder”. Richard Bandler 19

är en amerikansk författare och tillsammans med John Grinder,  lingvist och författare, 20

grundare av NLP, neurolingvistisk programmering. Utifrån studier av framgångsrika terapeuter 

och pedagoger, som Virginia Satir, kunde Bandler och Grinder identifiera ett antal 
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framgångsfaktorer eller nycklar för kommunikation.  Med utgångspunkt från de terapeutiska 21

situationer de analyserade kommenterar de betydelsen av den ickeverbala kommunikationen 

med att ingenting kan ersätta terapeutens förmåga att se, höra och känna.   22

De betonar upplevelsens centrala roll i ett kommunikativt skeende: 

För oss betyder kommunikation upplevelse - förmågan att hålla kontakt med vad vi känner, att se 

tydligt vad vi har att göra med vid en viss tidpunkt och att höra livets ljud klart och exakt.  23

Beskrivningen av kommunikation som upplevelse indikerar samma som den för teatern 

självklara ingången i gestaltning. Kommunikation förutsätter upplevelse. Men citatet relaterar 

inte till kommunikation som gemenskap. Snarare att lyssna till oss själva, vårt inre.  

Gregory Bateson var antropolog, kommunikationsteoretiker och systemteoretiker. Bateson 

lade, tillsammans med Jurgen Ruesch , fram tanken att det vore bra med en metavetenskap 24

inom kommunikationstraditionen, eftersom vi människor använder "samma" hjärna, "samma" 

språk och "samma" kommunikationskompetens inom alla områden där mänsklig 

kommunikation används. En sådan vetenskap har sedan dess varit under utveckling, av bland 

andra Richard Bandler och John Grinder inom NLP-traditionen. Vidareutvecklingen fortsätter 

inom den traditionen och i kommunikationstraditionen i allmänhet.  Detta är ett vanligt sätt att 25

definiera kommunikation. All mänsklig aktivitet, allt beteende är kommunikation. Det går inte 

ihop med tanken att kommunikation är en gemenskap som uppstår mellan människor, tanken 

att någon sänder och någon bekräftar ett budskap. Istället innebär detta synsätt att allt någon 

gör är kommunikation. Om någon skriker och ingen hör, är det kommunikation, om någon 

klättrar i ett träd är det kommunikation.  

Några av USA:s mest kända forskare på området, Paul Watzlawick, familjeterapeut, psykolog, 

kommunikationsteoretiker och filosof, Janet Beavin Bavelas, psykolog och Don D. Jackson, 

psykiatriker och familjeterapeut skriver om mänsklig kommunikation ur ett pragmatiskt 

perspektiv. Allt beteende, inte bara tal, är kommunikation.  Eftersom de definierar allt 26

beteende som kommunikation går det inte att inte bete sig.  Detta gäller om vi accepterar allt 27
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beteende som någon form av interaktion. Den som är helt ensam utan någon annan när-

varande har också ett beteende, eftersom det är omöjligt att inte bete sig. 

Now, if it is accepted that all behavior in an interactional situation has message value, i.e., is 

communication, it follows that no matter how one may try, one cannot not communicate. Activity or 

inactivity, words or silence all have massage value: they influence others and these others, in the 

turn, cannot not respond to these communications and are thus themselves communicating.  28

Resonemanget är rimligt så länge betydelsen gemenskap inte är med i bilden. Som författarna 

påpekar kan kommunikationen vara i olika grad medveten eller omedveten. Sitter jag, som de 

exemplifierar, i ett flygplan och passageraren bredvid mig sluter sina ögon signalerar detta, 

medvetet eller omedvetet till grannen att denne inte vill bli störd. Och visst, det som sänds ut 

kan tas upp i olika medveten grad, men ingen gemenskap uppstår förrän någon bekräftar det 

som sänds ut medvetet eller omedvetet. Jag definierar det beteende som inte bekräftas som 

information, något som sänds ut. När jag informerar försöker jag medvetet nå någon utan att 

fokusera på bekräftelsen. Jag försöker meddela eller informera om något utan att någon 

bekräftar mitt meddelande. När jag omedvetet sänder något, till exempel genom att röra mig 

och inte avser att meddela sig med någon annan, kallar jag det icke medvetet informerande 

beteende. Jag sänder genom mitt beteende ett budskap medvetet eller omedvetet som ingen 

bekräftar. Och mycket riktigt, det tar upp problemet, men använder sig av termerna på ett 

annat sätt än jag.  

A single communicational unit will be called a message or, where there is no possibility of confusion, 

a communication. A series of messages exchanged between persons will be called interaction.   29

Det jag kallar kommunikation, kallar de interaktion. Det jag kallar information inkluderar de i 

begreppet kommunikation. Ett meddelande (dvs. information) beskrivs i citatet som en 

kommunicerande enhet eller en kommunikation. Det som sänds ut kallas kommunikation även 

om det inte får något svar. Och även om ett svar skulle vara på plats efter att meddelandet 

sänts ut, kan ju avsändaren välja att inte ta emot det. Hur ska då kommunikation uppstå i 

bemärkelsen att det händer något mellan parterna. Avsändaren måste ju ta emot svaret och 

påverkas av det. I och med att det händer något mellan den som sänder och den som 
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bekräftar, uppstår någon form av gemenskap. Någonting delas mellan två eller flera parter. 

Något sker mellan kroppar, eftersom bakom talspråket finns alltid en eller flera kroppar. Detta 

innebär också att i förhållandet sända och bekräfta utgör talspråket endast en del. 

Gemenskapen kan uppstå i minst lika hög grad via ögon, öron och övriga kroppen. Detta 

bortser den refererade litteraturen från, när den säger att meddelanden mellan personer istället 

kallas ”interaktion”. Ur detta följer olika slutsatser. Responsen som uteblir och när inget händer 

mellan människor på ett medvetet eller omedvetet plan kallas kommunikation. Och när jag 

ringer upp en telefonsvarare och lyssnar till meddelandet kommunicerar jag. Telefonsvararen 

sänder utan att kunna ta emot min bekräftelse. Detta leder till märkliga konsekvenser. Som när 

jag ringer en större organisation och bemöts av en automatisk röst som informerar mig om vad 

som gäller, som avslutar med att tacka för samtalet. Vilket samtal frågar jag mig. Svagheten i 

resonemanget är således att kommunikation i bemärkelsen gemenskap inte kan uppstå när 

någon bara sänder ett meddelande. Det krävs en bekräftelse så det händer något  mellan den 

som sänder och den som bekräftar. Därför ser jag det som logiskt och fruktbart att definiera 

kommunikation utifrån begreppet gemenskap. Att kommunikation enligt det andra synsättet 

endast handlar om att sända ut något bekräftas när Satir, Bandler och Grinder skriver om fem 

stadier i en kommunikationsprocess som bland annat inrymmer begreppen kommunikation och 

responsbeteende. Kommunikation, skriver de, är lika med ett budskap som sänds av den 

person som kommunicerar. Responsbeteende är lika med det sätt på vilket den som mottar 

budskapet reagerar.  Kommunikation blir samma sak som att sända. Kommunikation i 30

bemärkelsen gemenskap blir orimligt, eftersom endast budskapet i sig inte kan ses om en 

gemenskap. Här blir en jämförelse mellan kommunikationsteori och med synen på 

kommunikation i inom teater intressant.  

En av den moderna teaterns förgrundsgestalter var Konstantin Stanislavskij. Han räknas som en 

av teaterhistoriens viktigaste teoretiker och var en av grundarna av Konstnärliga teatern i 

Moskva. Stanislavskij utvecklade en teoretisk praxis där det praktiska användes som en metod 

för undersökning och det teoretiska som en katalysator för kreativ utveckling.  Inställningen att 31

allt beteende, allt som sänds ut skulle vara att kommunicera, fungerar inte i den typ av teater 

där det som händer mellan människor är det viktiga. Stanislavskij vänder sig mot de 

skådespelare som förevisar när de agerar på scenen istället för att uppleva. Dessa sänder ut 

något, ett beteende, men det blir mekaniskt och kommunicerar inte i bemärkelsen att skapa 
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gemenskap. En skådespelare iakttar på riktigt, förställer sig inte utan upplever och förhåller sig 

nyfiken. En skådespelare, skriver han, måste vara uppmärksam inte bara på scenen utan också i 

det dagliga livet. Han måste med hela sitt väsen koncentrera sig på det som tilltalar honom. 

Han måste se, inte som en förströdd kälkborgare, utan alltid tränga in på djupet av det han 

iakttar.  Här ser jag vad jag skulle kunna kalla ett kommunicerande förhållningssätt. Ju mer vi 32

har med oss av det som uttrycks med våra ögon, öron och kropp, ju mer gemenskap skapar vi.  

Det finns naturligtvis andra traditioner inom skådespelarkonsten än Stanislavskijs. Att ta upp 

flera av dem skulle ta för mycket plats, men många skulle säkert nämna Bertold Brechts episka 

skådespelartradition. Med episk teater menas att berättelsens senmoral sätt i förgrunden 

istället för rollernas öden. Det viktiga blir inte hur det går för rollerna, utan varför det går som 

det går. Här kan den teater Stanislavskij företrädde ses som den klassiska teatern, där rollernas 

öden var i centrum för berättelsen. För att förtydliga det episka perspektivet använde sig 

Brecht av något han kallade ”distanseringseffekt” som innebär att skådespelaren ibland kliver 

ur sin roll och kommenterar handlingen inför publiken. Den episka tradition ansågs av många 

teaterutövare i Sverige på sjuttiotalet innebära att skådespelaren inte levde sig in i rollen som 

den psykologiska teatern. Någon jag vänder mig mot. Den som spelar Brecht kan också spela 

den upplevda istället för den förevisande teatern, när han inte distanserar sig från rollen. En av 

de som under sjuttiotalet jobbade med den episka teatertraditionen i Sverige var den tyske 

teaterpedagogen Rudolf Penka. Han blev bland annat känd för sina ”Fem V:n” som kan sägas 

illustrera en episka metod. Här ska skådespelaren orientera sig i rollen genom att lära känna sitt 

de omständigheter i vilken rollen befinner sig på scenen. Maria Johansson beskriver dessa i sin 

doktorsavhandling: Vem är jag? Var är jag? Varför är jag här? Vilken tid är det? Vad vill jag?  33

Skådespelaren agerar efter en medveten kunskap om spelsituationen. Dessa är viktiga 

kommunikativa faktorer. Men vill jag tränga in i vad som händer under själva agerandet, ger 

mig Stanislavskijs beskrivning mig avgörande pusselbitar: Han skriver: 

Med andra ord: det existerar ett äkta sätt att se och ett ytligt, formellt eller ska vi säga ”en 

protokollblick med tomma ögon”, som vi skådespelare kallar det. För att kamouflera den inre 

tomheten finns det många hantverksmässiga metoder, men de endast förstärker det tomma 

gloendet. Jag behöver väl inte säga, att ett sådant tomt sätt att se är skadligt på scenen. Ögonen 

är själens spegel. Tomma ögon är den tomma själens spegel. Tänk alltid på det!   34
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Kommunikation uppstår således när någon sänder med öppenheten att få något tillbaka. Då 

skapas möjligheterna att det händer något mellan människor. En definition jag fått från mitt 

teaterarbete säger att teater uppstår när det händer något mellan rollerna. Och utan att man 

tar emot eller ger något, blir det ingen kontakt på scenen, skriver Stanislavskij.  Den 35

kommunikativa förmågan är inget som bara finns hos oss. För den som söker kommunicera 

offentligt, som på en scen, är det en teknik eller en konstart, men i lika hög grad i våra 

vardagliga liv kan förmågan utvecklas. Det ömsesidiga givandet och mottagandet av känslor 

och tankar, skriver Stanislavskij, måste man utföra varje gång man skapar. Det kräver stor 

uppmärksamhet, teknik och konstnärlig disciplin.  Min konklusion blir att utifrån Stanislavskij 36

kan jag alltså anta att kommunikation förutsätter gemenskap.  

Jag utgår därför från ordet gemenskap som en rimlig utgångspunkt i förhållande till ordet 

kommunikation.  En grundläggande definition av ordet kommunikation är ”gemenskap” eller 37

”att göra gemensamt”. Ordet ”communion” (att ta nattvarden)  kan också kopplas till 

kommunikation i bemärkelsen att göra något gemensamt, i ett historiskt perspektiv ur att göra 

någon delaktig av altarets sakrament. Ordet communicate, kommer av latinets communicare, 

som betyder att göra något gemensamt enligt Svenska Akademiens ordbok.  Om ordet 38

kommunicera innebär att skapa gemenskap, är det lika viktigt att bekräfta ett budskap som det 

är att sända det. Att sända utan att vänta på bekräftelse från mottagaren kallas för ”envägs-

kommunikation”. Det är en motsägelse i förhållande till ordet gemenskap. Finns det 

envägsgemenskap? Gemenskap med vad? Den ena parten känner gemenskap med sig själv? 

Kommunikation, i meningen gemenskap är i min definition när det händer någonting sinnligt 

mellan två eller flera parter som ser, lyssnar eller rör vid varandra. Även när våra sinnen kopplas 

samman med språket. Kommunikation uppstår när en eller ett antal individer sänder och en 

eller ett antal individer bekräftar det som sänts. Detta innebär att jag i min analys utgår från 

kommunikation i bemärkelsen gemenskap och inte utifrån den traditionella utgångspunkt som 

innebär att se kommunikation som något som bara sänds ut. Det är en avgörande skillnad. 

Traditionell kommunikationsvetenskap riskerar att undersökningen gå ut på att redogöra för 

vad regissören sände till ensemblen för sig. Och vad ensemblen sände till regissören för sig. 

Men det essentiella, vad som hände mellan regissören och ensemblen riskerar då att hamna ur 

fokus. Jag försöker undersöka hur det som sändes bekräftades. Vad som hände i 

mellanrummet.    
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Den andre och jag 

- Hej, mitt namn är 1959-06-30.   

- Där är du ja. Vad söker du för? 

- Desorientering! 

- Då du tar du hissen vid korridor B till plan B4, följer röd markering till B44. Där sitter du ner 

och väntar tills du blir uppropad. 

- Av vem? 

- Det kan jag inte svara på.  

- Vad heter du? 

- Det kan jag inte svara på. 

- Jag heter Bengt Svensson. 

- Nu får jag be dig gå. Nästa tack!  39

”Bland människor finns det långt fler kopior än original” lär Pablo Picasso ha sagt . Påståendet 40

är intressant och stämmer väl in med en utvecklingstrend i det svenska samhället, som går mot 

avpersonalisering och därmed mindre gemenskap. Personnamnet förlorar alltmer betydelse till 

förmån för personnumret. Katalogisering och sortering blir en grundförutsättning för alla 

tänkbara behandlingsterapier. Jaget kollektiviseras och motparten blir alltmer diffus. Och visst 

hade Picasso rätt. När personligheten trycks tillbaka till förmån för kollektivet och inte får 

utvecklas, blir det likformiga beteendet alltmer påtagligt och normativt. Originalen ersätts med 

kopior. Kopiorna skapar ett mönster och liknar alltmer en tapet, tills originalet kommer in i 

bilden och påbörjar en komposition. I pjäsen Rummet och tiden av den tyske dramatikern 

Botho Strauss  upprepar i en sekvens rollerna frågande sina namn för varandra, för att bli 41

bekräftade. För det finns ingen kommunikation utan avsändare. Ju tydligare konturer 

avsändaren har, desto tydligare blir kommunikationen. Det diffusa mötet fjärmar sig från det 

personliga och skapar svaga avtryck. Socialfilosofen Martin Buber behandlade relationerna 

mellan du och det, samt jag och du. Jag upprättas i mötet med du. Jaget blir till i förhållande 

till Duet; i det jag blir till som Jag säger jag Du. Allt verkligt liv är ett möte.  Familjeterapeuten 42

Virginia Satir skrev tillsammans med psykologerna Richard Bandler och John Grinder om 

betydelsen av att klart se vad som är du och vad som är jag och att uppnå ett möte mellan 

dem båda.   43
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I båda fallen tangeras det som utgör grunden för kommunikation mellan människor. Några av 

de få kunskapsområden där kommunikation mellan människor tränas praktiskt är inom 

scenkonsten. Teater är en form av kommunikation. För mig uppstår teater när det händer något 

mellan rollerna. Teater är en kommunikativ gestaltande konstart i vilket kommunikationen 

förutsätter ett jag, ett du och ett vi. Kanske förutsätter teaterns kommunikation även ett 

sammanhang, en tillhörighet. Jag är en del av något, har mina rötter någonstans i världen, har 

en identitet för att kunna relatera till den andre. Förmågan att avläsa den andre förutsätter en 

egen utgångspunkt, något eget att relatera till i förhållande till den andre. Kontrasterna skapar 

jämförelsen. Färgerna kontrasterar vandra och skapar en komposition, ett sammanhang, ett 

hem, en ort, ett samhälle, en kultur.  

I pjäsen Rummet och tiden rör sig huvudrollen ”Marie Steuber” i ett ingenmansland där allting 

är relativt och utan någon särskild identitet. Hon befinner sig i en diffus tid, i obestämda privata 

och offentliga rum där ansikten och platser varvas om varandra. Inget och ingen ger något 

speciellt intryck. Hon flyter omkring i en tillvaro där en lägenhet förvandlats som ett 

genomgångsrum eller station för människor på resa mot obestämda destinationer. 

Rotlösheten, identitetslösheten är livets villkor. Människorna är utbytbara. Hon kommer till 

flygplatsen för att möta ”Frank Arnold” men möter istället en man som svarar ja till alla namn. 

En mindre blunder utan någon större betydelse. Men, säger ”Frank Arnold” hade du bara 

väntat fem minuter tills jag kom, hade ditt liv sett annorlunda ut. En man räddar en sovande 

kvinna från ett brinnande hotell. Kvinnan fortsätter att sova tills mannen som räddat henne 

inser att han är hennes dröm och blir alltmer diffus. Men i lägenheten finns en pelare som har 

sina rötter i platsens historisk skeenden och dess specifika kultur.  Identitet handlar om att 44

känna kopplingen till sitt ursprung, sin historia, det egna kulturarvet. Jag är unik i mötet med 

dig. Identiteten skapar avsändaren. Ett jag upptäcker var det för med sig och förvaltar. Bär på 

sin egen historia. Är oersättlig i sin egenart, sin personlighet. Sätter sina avtryck i sanden och 

blir kulturbärande tillsammans med de som bär på liknande minnen och erfarenheter.  

Formar ett vi, en plats, en by, en stad, en region, ett land. En gemenskap. Vi och dem, dem 

och vi. Jag och du, du och jag. Vi speglar oss i varandra. Du utgör en förutsättning för jag. Jag 

blir till genom dig och teater uppstår när det händer något mellan rollerna. Precis som i 

vekligheten. Där uppstår min tillvaros mening när jag möter någon som möter mig. Du är inget 
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det. Skillnaden är stor mellan du och det. Där i mellanrummet uppstår det som händer mellan 

dig och mig. Mellan Hamlet och Ofelia och publiken, mellan Calle och Gustav, mellan Frank 

Arnold och Marie Steuber, mellan just den vaktmästaren och just den rektorn, mellan just den 

läraren och den eleven, mellan just du som kund och den som levererar det du beställt. För att 

det ska finnas ett jag måste det finnas ett du. För att det ska finnas ett vi måste det finnas ett 

dem. Den andre är inte jag. Det är en grundförutsättning. Jag är inte den andre och vet bara 

vad jag själv upplever, men avläser den andre mer eller mindre receptivt. 

Kroppens direkta kommunikation 

Verklig kommunikation utgår från kroppar. Med kroppens direkta kommunikation menar jag det 

vi uttrycker med ögon, öron och övrig kropp. Vem är den andra kroppen? Är det en närstående 

eller en främling? Är gruppen ett vi eller är gruppen ett dem? Försvinner den grupp som utgör 

dem, försvinner vi. Kommunikation innebär bestämda avsändare och mottagare. När jag 

koncentrerar mig på något utanför min egen kropp etablerar jag kontakt med en annan kropp. 

Jag kallar det kommunikation när det som sker riktar sig utanför mig själv. Kommunikation sker 

även via mina inre upplevelser. Ögonkontakt med andra är kommunikation utanför mig själv, 

medan inre upplevelser kan vara att se inre bilder. Om jag ser mitt hem framför mig i mitt inre 

när jag ska berätta om det, hjälper jag mottagare att skapa en inre bild av mitt hem. På samma 

sätt är det med den hörande kommunikationen. Om jag själv i mitt inre hör hur det låter när jag 

öppnar min dörr, kommer den jag berättar det för, få lättare att själv höra hur dörren låter. För 

honom kanske den låter på ett helt annat sätt än för mig, men det väsentliga är att han hör 

någonting. Om jag känner i kroppen hur det känns när jag sitter på den stol jag berättar om, 

kommer den som lyssnar att få lättare att känna hur det känns i sin kropp. Det vi utrycker med 

ögon, öron och kropp kallas med teatertermer för undertext. Undertext upplevs i kroppen och 

tänks med hjärnan och kan samtidigt sägas med ord. Det kroppsliga uttrycket kan både 

stämma med och gå emot det som sägs med ord. Om det kroppsliga uttrycket säger något 

annat än talspråket kan blir budskapet bli otydligt eller berätta något annat än det avsedda.  

Tankar, känslor och upplevelser uttrycks med kroppen. Det fysiska reviret kan man förstå som 

det avstånd som människor generellt sett har runt omkring sig i förhållande till varandra. Stora 
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avstånd i fysisk bemärkelse är kopplade till fysiskt revir. I vår absoluta närhet trycker vi barnet till 

vår famn samtidigt som jaktflyget kontrollerar våra gränser. Det som sänds och bekräftas i 

faderns omfamning av det lilla barnet har expanderat till ett sända och bekräftaförhållande av 

en annan känslomässig kulör hos det patrullerande jaktflyget. Vandringen från barnets närhet 

via umgänget i gruppen till byns gräns blev en sockengräns, blev ett landskap, blev en nation. 

Det fysiska avståndet mellan det vi sände och bekräftade expanderade via mekanik och 

elektronik till att förlänga det våra kroppsliga interaktion. Gemenskapen blev mekaniserad och 

elektroniserad. När den fysiska kontakten gick förlorad försvann den gemenskap som 

kännetecknar mänsklig kommunikation. Vid nära relationer bjuder vi ofta in varandra till fysisk 

närhet. I förhållande till människor vi inte står nära är reviret generellt sett markerat. Reviret 

skiftar mellan olika kulturer och civilisationer. Det talade språket fungerar hela tiden i relation till 

vad vi uttrycker med kroppen. Den som försöker vara känsloneutral i förhållande det som sägs 

med ord blir genast svårare att uppfatta och långtråkig, eftersom den kanske största delen av 

det som sänds ut stängs av.  

Det talade språket sker i förhållande till kroppsspråket. Här uppstår en konflikt med 

upplevelsen, eftersom språket fungerar fullt ut först när det kopplas till det som uttrycks eller 

upplevs via kroppen. En avgörande begränsning för tal- och skrivspråket är geografisk. Vänder 

jag mig österut från Stockholm används andra talspråkliga koder, det vill säga olika språk. Det 

språk som uttrycks med ögon, öron och kropp har däremot en universellt prägel. Detta språk är 

vi födda med och det har utvecklats sedan vår födsel till skillnad från talspråket vars inlärning 

börjar senare. Därför ser jag kroppsspråket som kanske mer betydelsefullt än talspråket. Det 

som uttrycks med kroppen kan visserligen betyda olika saker i olika kulturer, något jag kallar 

kulturella koder. Om språket sker tillsammans med en upplevelse, bildar det en gemensam 

enhet. Det kan vara ett minne som jag ser, hör eller känner i kroppen. Det kan även var något 

jag ser, hör och känner som jag skapar med hjälp av min fantasi. Jag ser huset framför mig som 

jag växte upp i. Jag kan se det framför mig. Jag kan även föreställa mig hur mitt nya hus som 

jag ska bygga kommer att se ut så att jag ser även det framför mig. Jag kan, men hjälp av min 

fantasi, se något framför mig som inte finns. På samma sätt gäller detta för hörandet, 

kännandet i kroppen, smaken och luktsinnet. Detta ser jag som relevant för min undersökning 

eftersom förmågan till seende, hörande och kännande kan vara avgörande för alla som 

gestaltar något och särskilt för skådespelare. Om skådespelerskan ser, hör eller känner i 
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kroppen något om det hon ska berätta om, skapar hon förutsättningar för att de hon vänder 

sig till också kommer att se, höra eller känna något. En avgörande kommunikativ egenskap, 

som det tyder på, bör gälla alla som vi nå och beröra andra. Talspråket är ju som jag tidigare 

påpekat geografiskt. De avtalade koder som språket kan beskrivas som, förändras med 

geografin. I Sverige talar de flesta svenska, i Finland de flesta finska. Men, det kroppsliga 

språket är universellt. Inom olika kulturer kan visserligen olika kroppsuttryck betyda olika saker, 

men i grunden bortom koreografier, ritualer och liturgier finns våra organiska fysiska uttryck. 

Som uttrycker glädje, smärta, nyfikenhet etc. Detta fysiska signalsystem   utgör alla levande 

varelsers stora kommunikativa kontaktyta. När ett äkta uttryck skapas i våra kroppar blir vi 

organiska i våra uttryck. Stanislavskij skriver om nödvändighet av äkta organiska uttryck för att 

kommunicera på scenen:  

  

Men så fort vi bryter mot vårt rätta organiska liv - slutar upp att skapa äkta på scenen - blir vårt 

oerhört känsliga undermedvetna jag genast skrämt av våldet och drar sig tillbaka till sina djupa 

gömslen. För att detta inte ska ske måste man först och främst skapa absolut äkta.  45

Att skapa relationer 

Det var en gång en fotograf som fotograferade ett krig. En dag stod han öga mot öga med 

rebeller som riktade sina automatvapen mot honom. Han stod där med sin kamerautrustning och 

tänkte: Vad ska jag göra nu? Ska jag springa, vad händer då? Ska jag bara stå stilla, vad händer 

då? Eller ska jag falla på knä och be för mitt liv, vad händer då? Då möttes hans och en av 

rebellernas blickar. Plötsligt visste han vad han skulle göra. Han höll kvar blicken, sträckte fram 

handen och sa: Hello, my name is Peter.       46

Vad hände? Klarade han sig? Ja, han klarade sig. Vad var det som gjorde att han klarade sig? 

Vissa säger att räcka fram handen betyder att jag lägger ner mina vapen. En fysisk handling 

som kan ha bidragit. Men, ögonkontakten tror jag var avgörande. När vi ser varandra i ögonen 

ökar våra chanser att avläsa varandras intentioner radikalt och vi skapar en relation. ”Ögonen är 

själens spegel” skrev Stanislavskij.  När vi avläser varandras ögon, skapar vi en kontakt som 47

går lite djupare in. En relation uppstår. I ögonkontakten har vi dessutom chansen att avläsa 
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varandras intentioner. Vid ett tillfälle berättade jag metaforen om fotografen för en man som 

hade varit kommandosoldat. Han berättade att soldaternas första instruktion var ”se aldrig 

offret i ögonen”. När jag såg ett reportage om terrorattentaten i Paris för några år sedan 

belystes samma fenomen igen. En ung kvinna satt med sin väninna på en restaurang när hon 

får syn på en man med automatvapen i handen utanför fönstret till restaurangen. Han riktar sitt 

vapen mot henne för att skjuta. Då möts plötsligt deras blickar för några sekunder. Terroristen 

avlossar nu sitt vapen men skjuter inte henne utan hennes väninna. Detta tjänar för mig som ett 

ofrånkomligt exempel på vad betydelsen av ögonkontakt kan innebära. Att sända och bekräfta 

är grundläggande för att något ska hända mellan oss. Det är först när en bekräftelse på det jag 

sänt ut, medvetet och omedvetet, kommer tillbaka som en relation uppstår. Det kan räcka med 

att en blick studsar mellan mottagaren och mig. Då skapas en relation. På sätt och vis kan 

bekräftelsen vara viktigare än det som sänds ut. Det är ju först då det händer något i 

mellanrummet. Samma gäller som jag ser det för teater. Att teaterkonsten är relevant för vår 

förståelse av kommunikation kan bland annat illustreras av att Paul Watzlawick, familjeterapeut, 

psykolog, kommunikationsteoretiker och filosof, Janet Beavin Bavelas, psykolog och Don D. 

Jackson, psykiatriker och familjeterapeut i boken Pragmatics of Human Communication gör en 

kommunikationsmässig studie av Edward Albees pjäs Vem är rädd för Virginia Wolf?.  Om 48

rollerna i Albees pjäs spelade för sig själva hela tiden, utan att bekräfta varandra, skulle det bli 

en relationslös teater, där inget hände mellan rollerna. När det händer något mellan rollerna 

väcker vi publikens intresse. Det kan handla om några sekunder. Några sekunder är den tid det 

tar att hälsa på en annan person och hålla kvar blicken och vänta på reaktionen.  

Om jag ställer frågan ”hej, vad heter du?” och snabbt riktar mitt intresse åt ett annat håll, i 

stället för att hålla kvar blicken och vänta några sekunder, etableras sällan en dialog. Det blir 

vad jag kallar information istället för kommunikation. Om jag vill kommunicera på ett bra sätt 

med andra, gäller att uppmärksamheten ligger utanför mig själv. Ligger huvuddelen av min 

uppmärksamhet på mig själv, får jag svårare att skapa en relation. Jag koncentrerar mig med 

ögon, öron eller övrig kropp på den eller de personer jag vill skapa en dialog med. Att sända 

och bekräfta handlar om att tala med och inte till någon. Då skapas inte bara en intellektuell, 

utan även en kroppslig dialog, vilket för mina tankar till den kanske mest klassiska av alla 

dialoger, nämligen den Sokratiska.  
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Om hur den Sokratiska dialogen kan förkroppsligas skriver Bengt Molander i boken Kunskap i 

handling: 

I den Sokratiska dialogen ligger tonvikten på den verbala dialogen, eller som det oftast heter 

nu ”diskursen”. Vi ska själva fortsätta dialogen bortom texten, men ska den nu fortsättas också 

med andra medel? Jag har betonat kunskap i handling. Förnuftet är förnuft - i - användning.  49

Den Sokratiska dialogen kan således även ses som förkroppsligad och kroppens 

kommunikation krävs för att skapa gemenskap. Begrepp som ömsesidighet och gemenskap 

kan och bör förstås i förkroppsligad mening, skriver Molander.  Uttryck för gemenskap borde i 50

så fall kunna innebära att uppleva sig sedd, hörd, bekräftad, delaktig och respekterad. Hur 

mycket betyder fysisk kontakt för att uppnå dessa tillstånd? Möten mellan människor i form av 

samtal, samarbete, lärande, omhändertagande, processarbete och ledarskap påverkas, som 

jag ser det, hela tiden av kroppens direkta kommunikation, av kroppens direkta förmåga att 

skapa gemenskap. Kopplingen mellan hur talspråk och kropp är beroende av vartannat i 

dialogen understryks av Molander när han skriver: 

Det är alltså lätt att finna ett samband mellan en mer okroppslig och en förkroppsligad 

(Sokratisk) dialog. Den dialogiska formen är fruktbar även-och särskilt- i ett förkroppsligat 

perspektiv.  51

Att kommunicera blir i så fall en aktiv handling när kroppen sänder i syfte att få något tillbaka. 

En hand trycker sig in i en hand och sänder en impuls. Ögonblicket efter sänder den andra 

handen tillbaka en impuls. Allt beteende som innebär att någon sänder med ögon, öron och 

övrig kropp och att någon bekräftar på samma sätt blir kommunikation. Att jag använder mig 

av ordet dialog ser jag som relevant även när jag analyserar möten mellan människor i en 

arbetsprocess. Med en dialog avses vanligen ett samtal mellan människor med utgångspunkt i 

vad som sägs med ord. Den dialog jag avser inbegriper även kropparnas kommunikation 

kopplade till orden eller utan ord. En dialog avser, det som uppstår när någon sänder och 

någon bekräftar ett budskap med kroppen, rösten och ordet. Den kan vara omedveten eller 

medveten. I de flesta fall både och. Någon samtalar med någon annan samtidigt som kroppen 

sänder ut ett omedvetet förstärkande eller försvagande budskap. ”Jag tänker på dig” säger de 

ene och lägger samtidigt sin hand på axeln på den andre och förstärker på så sätt sitt budskap. 
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Eller så säger den ene ”Jag tänker på dig” och tar samtidigt ett grepp där han/hon trycker in 

sina fingrar hårt i den andres axel och försvagar på så sätt sitt budskap. Min teoretiska 

utgångspunkt är att kommunikation uppstår när någon sänder och någon bekräftar. Då talar jag 

om två parter som kommunicerar med varandra. Dialogen mellan två parter kan därefter sättas 

i en offentligt kontext och utvidga dialogen till att omfatta tre parter och kan då kallas den 

utvidgade dialogen och skapa ett mer totalt kommunikativt sammanhang. 

Begreppsintroduktion och analys 

Regiprocess 2 

Under tre heldagar har jag under våren 2017 observerat, suttit med vid repetitionerna under en 

process på en av de offentliga teatrarna i Sverige. Jag frågar mig vilka kroppsliga 

kommunikativa uttryck som användes, i vilka situationer, samt regissörens kommunikation 

gentemot ensemblen, vilket bland annat innebär kroppsliga iakttagelser som placering, närhet 

och avstånd. Första tillfället en liten bit in i, det andra i mitten och det tredje i slutet av samma 

process. Jag jämför min regiprocess, som jag kallar regiprocess 1, med processen i min 

fältstudie, som jag kallar regiprocess 2. Jag undersöker vad det var för skillnader mellan 

regiprocess 1 och regiprocess 2 som jag kunde observera utifrån. Vid varje observation frågade 

jag mig i vilken grad kommunikationsteoretiska begrepp och nyckelord förekom genom att 

notera hur ofta i vilken grad de förekom i interaktionen mellan regissör och ensemble. Jag 

delade in varje observationstillfälle i fyra kategorier av begrepp från de tre dagarna, som jag 

kallar iakttagelse i kategorierna A1-A4, B1-B4, C1-C4. Jag skrev även för varje tillfälle, ner mina 

allmänna iakttagelser i fråga om kropparnas förhållande till varandra, formulerade som 

meningar som till exempel från dag 1.  

Denna dag beskrev jag i allmänna ordalag om ”samtal om språket, om uttala av utländska 

namn, mycket skämtande. Arbetet rullar på i väl inarbetade banor”. Här exempel på hur jag 

noterade kroppsspråket:  
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Det  fanns en öppenhet och frimodighet mellan regissör och ensemble i sättet att prata och röra 

sina kroppar i förhållande till varandra. 

Eller från dag 2: 

Regissören framstod ibland som en satellit i förhållande till ensemblen. Gruppen framstod 

ibland som något sluten i förhållande till regissören. Det fysiska avståndet mellan regissören och 

skådespelarna var ibland stort och ibland nära. 

Och från dag 3:  

Ensemblen och regissör mindre inbjudande i förhållande till varandra. Mer vi och dem.  

  

Efter den sista observationsdagen genomförde jag en entimmas intervju med regissören, vilken 

gav nitton sidors transkribering. Jag refererar och citerar ur den denna intervju i min analys. Här 

följer en kort sammanstämning av intervjun. Min intervju med regissören inleds med att han 

förklara sig nöjd med repprocessen och att han tycker den är inspirerande. En anledning till 

detta är att det finns humor i gruppen. Samtidigt varnar han för att i ”den svenska 

kulturinstitutions-världen” är kränktheten väldigt närvarande. Det gäller alltså att gå på tå, då 

och då. Han vet inte hur mycket han når fram med sina intentioner, men han slipper 

ifrågasättanden av typen: Varför denna estetik och varför denna läsart? Han har en redan färdig 

ram som respekteras och ingen går vanligen utanför den ramen under processens gång. Han 

har inte mött någon som vägrar testa hans sceneriförslag. Regissören upplever heller inget 

kommunikativt glapp, vilket innebär att det han försöker förmedla inte når fram så som det var 

tänkt. Här handlar det i hög grad om hur skådespelaren väljer att ta upp det som förmedlas, 

vilket i sin tur har att göra med hur relation etablerats från början. Den kommunikativa fysiska 

aktiviteten under repprocessen från regissörens sida kan se ut på många olika sätt. Regissören 

cirklar hela tiden runt skådespelarna. Ibland är han nära dem fysiskt och ibland kan han känna 

ett motstånd från någon enskild skådespelare att komma nära. Känner regissören ett motstånd 

backar han inte. Tvärtom. Han säger att han inte ger sig inte förrän han brutit ner motståndet. 

Om konstiga spänningar uppstår säger han till direkt:  
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- Hej, vad hände nu? Och är det okej här nu? Vad tänkte du nu? Vad hände nu? Var det nåt jag 

gjorde? Var det nåt du sa? Vad är det här? 

Det kan ta en halv dag, kanske två veckor. Han återkommer tills motståndet är brutet. Går inte 

det har det varit ”sjukdomsbilder” med i processen är hans erfarenhet. Om någon inte verkar 

gilla honom ställer han frågan: ”Du gillar inte mig va?” Orden såväl som kroppen inkluderar dig 

i gemenskapen. Regissören säger ”ja” ibland för att undvika konflikt i mindre frågor. Om det 

första mötet med ensemblen säger han: 

Jag tror att det viktigaste är det första mötet med gruppen. Jag tror att det är otroligt viktigt. 

Där man säger, det här är… ja vi ska göra det här tillsammans och det viktigaste för mig det är 

det finns någonting ”it is something for you all” här. 

I fråga om risken om vara otydlig och ha svårt att fatta beslut, att till exempel säga ”ja” för 

mycket säger regissören: ”Därför gäller det att gå in när man måste och att avläsa när man bör 

avstå”. Han fortsätter: ”det gäller att känna den där in och ut-rörelsen”. En skådespelare såg 

att regissören jobbade lite extra med honom och kände sig utsatt. Undrar om skådespelaren 

tycker det är för mycket nu? Regissören säger sig pendlade mellan att tycka illa om sig själv 

och att vara trött på skådespelaren. Slitningen ligger mellan intentionen att uppnå ett resultat 

och att lägga band på och hålla tillbaka sig själv. Hur använder sig då regissören av sin 

kroppsliga kommunikation under konflikt? Han beskriver att han blir låst i kroppen under en 

konflikt. När jag berättade min story om konflikten med den skrikande skådespelerskan, 

svarade regissören att: ”det är ju den där psykgrejen. Det rår man inte på.” Det är kanske så 

det är. I vissa fall är det bara att släppa. Det gäller att konfrontera skådespelarna, även när det 

gäller att hjälpa dem till ett bättre självförtroende. Regissören berättar att han aldrig stänger av 

bekräftelsen och att han alltid är öppen. Han kan inte stänga av. Han uppfattar sig som tydlig, 

men lite pladdrig ibland och det gäller att inte devalvera orden. Respekten för den andre är 

mycket djup. Regissören kan vila i sin status, som är hög redan från början. Dessa beskrivningar 

och noteringar tillsammans med regissörens ovan redogjorda svar under min intervju, har jag 

försökt väva in i den kommande analystexten, där jag jämför min i essäform tidigare i 

uppsatsen beskrivna regiprocess, regiprocess 1 med den regiprocess jag observerar, 

regiprocess 2. Tillsist såg jag genrepet av uppsättningen vilken jag teater-mässigt hade många 
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synpunkter på. Dessa är dock inte är relevanta i min studie. Jag konstaterar däremot att 

uppsättningen fungerade hyfsat, men inte översvallande inför publiken.  

Fältstudien, regiprocess 2, innebar alltså att jag var närvarade vid tre olika tillfällen under 

repetitionerna av en pjäs. Det var en regiprocess med professionella skådespelare på en 

offentlig teater som jag jämför med min regiprocess, regiprocess 1, som genomfördes för 22 år 

sedan på en annan offentlig teater. Jag har i min berättelse skrivit om hur jag minns den 

processen. Det är således en subjektiv beskrivning, där intresset inte ligger på en objektiv 

skildring av ett skeende. Istället lyfter jag fram en aktuell kommunikativ problemställning i ett 

processarbete. Berättelsen är således ett verktyg och ett exempel för att lyfta fram 

problemställningen. Jag utifrån mina egna upplevelser av denna. Jag minns självklart inte 

detaljer, men däremot arbetet som helhet och de problem som uppstod. Jag beskriver tre 

tillfällena från en annan regiprocess och jämför med den process jag beskriver i uppsatsen.  

Kommunikationsteoretiska begrepp och nyckelord  

Följande begrepp kallar jag kommunikationsteoretiska: seende, lyssnande och kroppsspråk, 

sända och bekräfta, kommunikationstriangeln, rörelsemönster, variation och rytm, formulerad 

intention, tillståndsintention, anpassa, leda och bryta mönster, valda sanningar, jag och du, 

status och kongruens/inkongruens. Dessa begrepp har en tydlig redskapskaraktär eftersom de 

går att tillämpa på konkreta kommunikativa situationer på golvet. När två personer 

kommunicerar går det att iaktta i vilken grad de ser, lyssnar och använder sitt kroppsspråk i 

förhållande till varandra. När den ena parten sänder ett fysiskt eller verbalt uttryck går det att ta 

reda på i vilken mån den andre bekräftar. Hur sända bekräftaförhållande fungerar mellan tre 

parter kan illustreras med min kommunikationstriangel. Begreppen beskriver kommunikativa 

handlingar eller handlingsmönster. De kanske även skulle kunna kallas fenomen. Redskap blir 

de, när en dialog analyseras utifrån graden av förekomst av dessa fenomen. I min analys 

studerar jag hur jag själv förhöll mig till dessa begrepp. Jag försöker även ta reda på om dessa 

begrepp är viktiga för regissören och ensemblen. Varför har jag valt just dessa begrepp? I 

tjugoårsåldern stod jag vid ett flertal tillfällen i repsal ett på Dramaten i Stockholm tillsammans 

med en lärare och repeterade in en monolog som för att söka till Teaterhögskolan. Vid dessa 
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tillfällen började jag förstå att gestaltningen av en monolog handlar om att kommunicera med 

en publik. Ur denna första insikt lärde jag mig efterhand fler teoretiska begrepp som blev 

praktiska verktyg för att gestalta och kommunicera. Några sådana var att använda ögon, öron 

och kropp, att sända och bekräfta, rörelsemönster och status. Långt senare under mitt yrkesliv 

började jag studera kommunikationsteoretiska begrepp med sina rötter i den kommunikations-

tradition som beskrivits i mitt tidigare kapitel om kommunikativ teoribildning.  

Dessa begrepp har jag valt för att de kompletterar och stämmer väl överens med de begrepp 

jag har med mig från teatern. Jag utgår från mina egna erfarenheter och den teoretiska och 

praktiska kunskap jag under lång tid tillägnat mig. Detta innebär att min studie undersöker i 

vilken grad dessa nyckelord och begrepp är relevanta i analysen av kommunikationen mellan 

regissör och ensemble. Till att börja med använder jag seende, lyssnande och kroppsspråk 

(Visuell, Auditiv, Kinestetiskt kommunikation) Jag undersöker hur väl jag kan avläsa att budskap 

sänds ut och bekräftas av mottagaren eller mottagarna. Inom traditionell kommunikationsteori 

talas det om interaktion (sända och bekräfta) mellan två parter. Det skapas en tvåställig 

relation. På teatern, liksom i världen i övrigt, finns även den tredje parten som kan vara den 

tredje personen, personalen eller publiken. Detta belyses med en illustration kallad 

kommunikationstriangeln. Den bygger på tre parters kommunikativa förhållande med varandra 

utifrån seende, hörande och kroppslig kommunikation samt talspråk. 

Kommunikationstriangeln   52

 
          VAK + talspråk  
         jag                                                        du       

            (offentlig) scen                                                     media 
 

                       salong                                                   offentligt rum 

                tredje person/publik/offentlighet       

Att sända och bekräfta innebär inte bara överföring av talspråk mellan två eller flera parter. 

Överföringen via seende, hörande och kroppsliga uttryck är här sammankopplad med 
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talspråket. Stanislavskij skriver om hur kommunikation uppstår när två eller fler personer 

ömsesidigt delger  varandra sina känslor och åsikter:   

En åskådare, som är närvarande vid sådana känslo- och tankeutbyten mellan två eller flera personer, 

måste ofrivilligt - liksom ett tillfälligt vittne vid ett samtal - fatta intresse för det som sägs och det 

som görs. Samtidigt blir han också en tyst deltagare i deras kontakt, och han ser, lär känna och rycks 

med av deras upplevelser.  53

Kommunikationstriangeln kan vara intressant för att undersöka i fråga om hur sända - bekräfta-

förhållandet fungerade mellan regissör, ensemblen, inom ensemblen och tillbaka till regissören. 

Om triangelns tre hörn fungerade samtidigt eller om någon sida av helheten fallerade. Hade 

regissören en sända - bekräfta dialog med ensemblen som fungerade bra, samtidigt som den 

interna dialogen inom ensemblen fungerade och gemensamt bekräftade regissörens budskap. 

Om så var fallet borde arbetsklimatet vara väl fungerande kommunikationsmässigt och därmed 

arbetsprocessen. Om så inte var fallet kan det vara av intresse att se var triangeln fallerade: 

mellan regissörens instruktioner till ensemblen, mellan ensemblen internt, eller i ensemblens 

bekräftelse till regissören. Om den senast nämnda var motsägelsefull eftersom vissa bekräftade 

och vissa inte bör jag kunna hävda att två sidor av triangeln inte fungerade. Den internt inom 

ensemblen och den bekräftande, eftersom den interna dialogen då tyder på oenighet i fråga 

om förhållandet till regissören. Triangeln går, som framgår av figuren att använda i flera olika 

sammanhang när tre parters sammanhängande interaktion undersöks. 

Jag kommenterar rörelsemönster, i huvudsak hur regissören rör sig i förhållande till gruppen. 

Med variation och rytm menar jag dynamiken i kropparnas förhållande till varandra. En 

regidialog kan fortgå med samma fysiska och mentala förhållningssätt under ett visst 

tidsintervall. Den kan även vara dynamisk med variationer i rytm och förhållningssätt. Olika 

fysiska förhållningssätt kan uttryckas till exempel i form av en stressad kropp kontra en 

flegmatisk, eller en kropp som varierar i intensitet inom ett tidsintervall. Formulerad intention 

betyder ett syfte som formuleras med ord. Till exempel att regissören säger att han att den här 

scenen handlar om det och det. Med tillståndsintention menar jag vilka känslor och upplevelser 

som regissören vill att ensemblen ska i samband med repetitionsarbetet. (Denna intention är 

ofta omedveten och ett exempel på en enkel sådan intention kan vara ”att jag vill att du ska 
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vara lika glad som jag) Att anpassa - leda och bryta mönster är ett begrepp som i detta 

sammanhang fungerar som verktyg för analys av ledarskap. Det bygger på de engelskspråkiga 

begreppen pacing - leading. Med anpassa avses att anpassa sitt beteende till en annan 

persons beteende. Det kan även handla om att avläsa vilket mentalt tillstånd någon befinner 

sig i och anpassa sig till detta tillstånd. Det handlar alltså om att ”ta in” någon annan där den 

personen befinner sig. Den som medvetet eller omedvetet anpassar sitt beteende och sitt 

sinnestillstånd till en annan person får då lättare att leda denne. Om en tillräckligt betydelsefull 

anpassning äger rum är det möjligt att för den som leder att få den ledde att bryta sitt 

beteendemönster och testa något nytt, gå med  på en förändring. En viktigt förmåga i de 

flesta former av ledarskap. Harry Alder och Beryl Heather skriver i boken NLP in 21 days:  

When leading, you gradually change your own behavior /…/  in such a way that the other person 

intuitively matches, or ”follows” you. Put another way, when matching or pacing, you follow 

behaveior to achieve rapport. Once in rapport, you lead behavior to persuade, humor, influxnce 

or whatever - to bring about your communication goals or outcomes.  54

Ett annat begrepp är valda sanningar som även skulle kunna kallas förkunskaper eller fördomar. 

Begreppet kommer ur det engelska ordet presupposition. Dessa finns i våra medvetanden så 

fort vi kommunicerar med någon. För att vi ska kunna förstå varandras olika ståndpunkter kan 

det vara nödvändigt att undersöka våra egna och andras valda sanningar om det vi samtalar 

om. Gregory Bateson skriver att vetenskap, precis som konst, affärsverksamhet, välfärd och 

även sömn är baserat på presuppositioner.  I regiprocess 1 handlar det om vilka valda 55

sanningar jag hade om ensemblen och vilka ensemblen hade om mig. Vilka tankar, åsikter och 

attityder kommer från mig och vilka kommer från den andre? Att ha koll på vad som är mina 

egna tankar och känslor i förhållande till den andre istället för att föra över dessa på någon 

annan är mycket viktigt. Gränsen mellan vad som är jag och vad som är du måste upprätthållas. 

Den som talar om för, eller förutsätter att någon annan person känner och upplever saker på 

ett visst sätt utan att ta reda på det ligger till, raderar lätt ut den gränsen. Den som utgår från 

vad han/hon själv ser och hör, istället för att tala om för andra vad de känner och upplever visar 

respekt i fråga om jag och du. Medvetenheten om detta är av intresse att undersöka.   
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Under ett repetitionsarbete är det vanligt att skådespelare samtalar om sina rollers inbördes 

relationer i förhållande till begreppet status (hög, låg eller någon annanstans på skalan) eller 

statustransaktioner (att anpassa sin status i förhållande till varandra). Det innebär att undersöka 

vilken nivå av självförtroende den ena rollen har i förhållande till de andra rollerna. Det blir ofta 

en hierarki där rollerna rangordnar sig i förhållande till varandra. Statustransaktioner är ett 

begrepp som introducerades av teaterpedagogen Keith Johnstone i början på 1980-talet.  56

Begreppet passar lika väl in som en kartläggning av verkligheten och innebär att människor 

anpassar sig till varandra ute i samhället självförtroende-mässigt (status-mässigt) medvetet eller 

omedvetet. Högstatus innebär hög grad av självförtroende i förhållande till den eller de jag 

möter och lågstatus motsatsen. Den statusanpassning som jag kan avläsa i dialogen mellan 

människor blir här min utgångspunkt. Status innebär här regissörens och ensemblens nivåer av 

självförtroende i förhållande till varandra. Kommunikativ ramsättning kan vara tidsramar för 

repetitioner, ramar för hur vi beter oss och ramar för vilka aktiviteter, till exempel koreografi, 

som ska ske under en repetition. Rent allmänt kan det vara att vi börjar klockan tio och slutar 

klockan tre. Att ämnet är musikal och aktiviteten är att vi ska laborera med rörelser under sång. 

Kongruens innebär i en kroppslig kommunikativ kontext hur väl det som uttrycks med ord 

stämmer med kroppsspråket. Kongruens betyder samstämmighet. Denna samstämmighet kan 

betyda två parallella linjer, som kan beskrivas som kongruenta gentemot varandra. Kongruens 

kan även beskrivas som samstämmigheten mellan det någon säger med ord och med sin 

kropp.  Den uttrycks via kongruenta och inkongruenta beteenden. Ordet kongruens betyder 57

samstämmighet. I ett kommunikativt sammanhang innebär det iakttagelsen om det någon 

uttrycker med kroppen överensstämmer med det som sägs med ord. En person med ett 

avvaktande kroppsspråk som ser ut som han/hon vill gå säger: ”jag trivs så bra här.” Det är ett 

typiskt inkongruent beteende och förlorar i trovärdighet. Jag iakttar därför om någon som 

påstår något även verkar tycka detta med kroppen. Om det ser så ut, avläser jag agerandet 

som kongruent. Något som skapar tillit. Virginia Satir, Richard Bandler och John Grinder skriver 

att kongruens kanske är den viktigaste enskilda dimensionen hos kommunikationen som vi alla 

i egenskap av förmedlare av förändringar kan utveckla - både när det är fråga om att vara 

kongruenta i våra egen kommunikation och vår förmåga att upptäcka kongruens och 

inkongruens i andras kommunikation.  I deras arbete med familjeterapi beskriver de:  58
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En av de bästa angreppsmetoderna på detta komplexa område består enligt vår erfarenhet i att 

terapeuterna lär sig känna igen kongruenta och inkongruenta mönster. När en person 

kommunicerar kongruent, överensstämmer alla de budskap han sänder med varandra - de är 

konsekventa, de passar ihop. Inkongruent kommunikation möter vi när den andra personen 

sänder budskap med sin kropp, med tonfallet i sin röst, med de ord han använder, som inte 

stämmer överens.   59

Om det som sägs med ord är något annat än vad som samtidig uttrycks med kroppen, kallas 

ditt för ett inkongruent beteende. Jag kan säga ”jag älskar dig” och samtidigt ha ett slutet 

kroppsspråk som verkar avvaktande eller fientligt. Samtidigt kan kroppen understöda och 

förstärka det jag säger med ord, vilket kallas ett kongruent beteende. Jag säger ”jag älskar 

dig” och bjuder in dig med mina armar och händer. Inkongruenta beteenden skapar ofta 

otrygghet eftersom de som möter varandra med inkongruenta beteenden skapa osäkerhet hos 

varandra, eftersom de inte kan vara säkra på vilken intention avsändaren har.  

De kommunikationsteoretiska begreppen skiljer sig från mina sex nyckelord eftersom de sätter 

namn på ett konkret kommunikativt fenomen. Nyckelorden använder jag som övergripande 

förhållningssätt. Jag valde under en av mina senare produktioner att använda dessa ord som 

”nyckelord” för att de visat sig fungera i min praktiska kunskap och erfarenhet. Ord som 

öppenhet, tydlighet, uppmuntran och så vidare är dessutom allmänna och känns igen till 

skillnad från kongruens, jag och du med flera. De kommunikationsteoretiska begreppen 

används inom olika professioner för att förklara eller filtrera vad som händer i kommunikationen 

mellan och inom människor. Det finns många begrepp av denna typ inom såväl 

kommunikationsforskning som inom teater. De jag valt ut försöker jag applicera under tre 

skeden i två repetitionsprocesser (repetitionsprocess 1 och 2). Jag kommer dock inte använda 

alla kommunikationsteoretiska begrepp överallt, utan där jag ser ett speciellt skäl att använda 

dem. Denna senare produktion (inte regiprocess 1 eller 2) var att det var en stor uppsättning 

som involverade många människor. Trettiotvå personer på scenen som mest och sammanlagt 

ett femtiotal. Det gällde att få alla dessa att samverka för den konstnärliga och organisatoriska 

helheten. Även som de organisatoriska ”utmaningarna” främst var producentens uppgift 

hängde allt samman via ett finmaskigt nät av kommunikativa trådar. Det fanns ett ganska stort 

material att analysera. För att ta några exempel: Hur bemötte jag skådespelarna och fick dem 
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att känna sig delaktiga i det som hände både på och utanför scenen? Hur fick jag scenograf 

och kostymansvarig att dra åt samma håll i överensstämmelse med mina intentioner? Hur 

hanterade jag de som under arbetets gång tappade lust och motivation för att det upplevde 

sig som åsidosatta? De förhållningssätt som varit framgångsrika blev via min praktiska 

erfarenhet ganska tydliga. Lyssna och ta in, var tydlig, uppmuntra och beröm för att inge 

självförtroende, visa att jag respekterar alla som är med skapar sammanhållning, inge 

förtroende genom att tänka igenom aktiviteterna som utfördes på golvet och improvisera när 

snabba lösningar behövdes. En stor teateruppsättning involverar förutom skådespelare och 

musiker, personer som bland annat arbetade med marknadsföring, bygge och teknik samt 

producent, scenograf, kapellmästare, kostymansvarig med flera. När uppsättningen 

genomförts funderade jag på om jag kunde identifiera vilka kommunikativa faktorer som varit 

avgörande för mig i samarbetet med ensemblen under processen. Jag valde således orden 

öppenhet, tydlighet, uppmuntran, respekt, förtroende och improvisation till att användas som 

nyckelord för framgångsrik kommunikation under en repetitionsprocess.  

Graden av öppenhet mellan regissör och ensemble präglar samarbetets och ledarskapets 

karaktär. Hur någon sänder och bekräftar i en dialog. Hur påverkade öppenheten regiprocess 1 

och 2? Ju mer öppen jag är som regissör för bekräftelser från ensemblen, desto bättre förstår vi 

varandra. När någon sänder mig ett budskap är det viktigt att jag är receptiv, att jag bekräftar 

från den som sänder. Ju mer avstängdhet, ju mindre dialog. Öppenhet är avgörande för att 

skapa dialog och ett bra ledarskap, men kräver också att jag vågar stå för mina ståndpunkter. 

Klistrar jag på mina antagonister etiketter och epitet istället för att försöka ta in vad de faktiskt 

berättar med ord och kroppar, reducerar jag kommunikationen. Jag blir informatör där jag är 

mest är intresserad av vad jag själv sänder ut. Jag skapar den bild av motståndaren jag själva 

vill få fram och som främjar mina syften. Det är viktigt att jag styr en stor del av min 

uppmärksamhet till dialogen istället för mig själv och min idévärld. Att jag inte släpper 

dialogen med ensemblen. Jag märkte också att öppenhet är kopplad till uppriktighet och 

ärlighet. Precis som skådespelaren på scenen måste jag mena det jag sänder ut. Det är lätt att 

mycket av detta går förlorat. En konflikt med någon i ensemblen kan göra att jag temporärt 

tappar kontrollen. Kontakten och dialogen med ensemblen minskar när jag tappar humöret. 

Jag stänger av omgivningen. Öppenheten innebär därför även att våga ta konflikterna när de 

uppstår istället för att undvika dem. Den lättare vägen att försöka styra undan, sopa under 
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mattan eller navigera runt, försämrar ofta dialogen. En annan fallgrop uppstår om jag försöker 

framstå som öppen istället för att vara det. Något jag som skådespelare och dansare varit med 

om från regissörer och koreografier vid ett flertal tillfällen. Det jag då upplevde var att en 

spelad öppenhet ledde till en obehaglig stämning av osäkerhet hos alla inblandade. Ledaren 

verkade föra en dialog men hans eller hennes handlingar gick på tvärs med det som sades 

med ord. Öppenhet innebär således även att ta konsekvenserna av dialogen. Öppenhet annars 

övergår lätt till slutenhet. Min uppmärksamhet i rummet såväl som på mitt fysiska handlande 

kopplar jag därför till öppenheten. Subjektet måste öppnar sig för objektet för att skapa 

kontakt. Stanislavskij skriver att uppmärksamhet och dess objekt alltid måste vara stabila inom 

konsten. Tydlig avsändare och mottagare, som jag avläser det. Här finns ingen plats för det 

oärliga, det förställda. Uppmärksamheten måste vara äkta. Han fortsätter, att vi har ingen 

användning för en uppmärksamhet, som bara glider över ytan.   60

Vikten av tydlighet upptäckte jag när regiprocess 1 präglades av osäkerhet och ifråga-

sättanden och regiprocess 2 av god stämning. Detta kunde röra sig om allt från tider för 

repetitioner, skådespelarnas placeringar, positioner och rörelser, tolkningar av text och 

gestaltning av text. Det gällde även överenskommelser om praktiska saker som planering och 

om vem som skulle göra vad bakom scenen. Jag upptäckte att detta gick tillbaka till 

tydligheten i mitt sätt som regissör att uttrycka och bete mig. Här gällde det ganska frekvent 

att vara övertydlig. Att säga samma sak flera gånger, att hålla kvar blicken, att vänta på 

bekräftelsen från den eller de jag vände mig till. Att vänta en stund och upprepa beskedet 

igen. Att vara positiv och tålmodig. Att vänta ut frustrerade beteenden hos de som hade en 

annan åsikt. Hur rak vågade jag vara i min dialog med de andra? Om jag hade något att säga 

som kunde orsaka kontroverser var det viktigt att mitt sätt att uttrycka mig verbalt inte blev 

inlindat och otydligt. Oviljan att ta direkta konflikter fick inte vara det som blev tydligt, istället 

för att driva igenom något jag ville förändra. Jag har även och framförallt sett att tydlighet 

handlar inte bara om det verbala, utan i högsta grad om kroppsliga uttryck. Jag såg nyligen ett 

repetitionsarbete av koreografin av en balett och slogs av att knappt ett ord yttrades under 

repetitionerna och hur konflikterna både de som gestaltades i koreografin och under 

instuderingen hela tiden tog sig tydliga avläsarna fysiska uttryck. Denna upptäckt innebär att 

kvaliteten i sättet att röra sig i förhållande till gruppen och gruppens reaktion genom att till 

exempel sprida sig eller komma samman, inverkar på tydligheten. Finns det en aggressiv 
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energi i regissörens sätt att röra sig bort från gruppen, reagerar gruppen till exempel med en 

avvaktande väntande vila. Vid det en negativ anspänning i regissörens stående fortplantas en 

oro i gruppen. Resultatet vid ignorerande av den andres rörelsemönster leder lätt till kollektiv 

osäkerhet, distansering och brist på dialog. Det tydliga kroppsspråket, anspänningen, rytmen 

kvaliteten i rörelser fortplantar sig hos deltagarna i rummet.        

Jag analyserar även hur mycket uppmuntran som präglade regiprocess 1 och 2. Uppmuntran 

innebär att någon upplever sig som helt eller delvis sedd, hörd, delaktig och respekterad. 

Upplever jag mig så i en grupp mår jag troligen bra. Det mentala och det fysiska tillståndet jag 

avläser påverkas hos en person. Det är vanligen lätt att avläsa när någon hoppar av lycka, 

sträcker på sig när han/hon upplever sig peppad. ”Du är bra! Vi tror på dig! Vi uppskattar vad 

du åstadkommit!” etc. Graden av uppmuntran någon visar i en dialog har stor betydelse för 

hur kommunikation en fungerar. Jag har under mina uppsättningar kunnat se och med min 

kropp förnimma hur vissa omedelbart växer i sina kroppar vid en klapp på axeln eller en 

handtryckning. Jag har kunnat känna hur energin ökat på golvet under gemensamma övningar 

när jag delat med av den energi jag själv känt energi i min kropp. Nästa nyckel jag 

identifierade var att visa att jag respekterar mina medarbetare. Få människor att känna sig 

respekterade innebär att jag kan kräva respekt tillbaka. Jag har under alla år iakttagit hur 

medarbetare vuxit både vid sidan och på scenen när jag bekräftat för dem att de är värdefulla 

för mig. Att tydligt visa detta visade sig ha stor betydelse för det konstnärliga resultatet. 

Bekräftelse i form av utsagda ord som, du har min högaktning eller jag respekterar verkligen 

ditt kunnande, har naturligtvis effekt. Dock kan orden lätt bli ”malplace” om min kropp inte 

avläser den mottagare kroppens språk. Här framstår det som extra tydligt att budskapet utgår 

från kroppen och ofta kan orden bli överflödiga.  

Förtroende visade sig vara en mycket viktig faktor i både regiprocess 1 och regiprocess 2. Ord 

relaterade till förtroende är tillit och trovärdighet. Här skönjer jag vad jag ser som en delvis 

skiftande betydelse. Trovärdighet kopplar jag bedömningen att någon verkar passa in i 

sammanhanget och beter sig på ett sätt som förväntas. Att ensemblen har förtroende för 

regissören innebär inte att personkemin fungerar perfekt. Inte ens att man tycker om varandra. 

Upplevelsen av närhet och att vi känner oss trygga med varandra på det personliga planet 

skulle jag kalla tillit. Naturligtvis ett mycket viktigt förhållande, men inte avgörande för att 
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arbetet ska fungera. Det kan halta men fungera ändå. Avgörande tror jag däremot förtroendet 

är, eftersom det handlar om ensemblens tro på regissörens förmåga att lösa uppgiften. 

Förtroende blir här en fråga om yrkeskompetens. Förtroende i det här sammanhanget ser jag 

främst som ensemblens förtroende för regissören. Något som har en avgörande betydelse för 

arbetet på scenen och resultatet. Att förtroendet sitter i kroppen har uttalats i olika 

sammanhang under min yrkesutövning både inom teater och näringsliv. Upplevelsen av att ha 

förtroende för kunden eller förhandlingsparten, sägs ha en avgörande betydelse för att affären 

ska bli av. Där liksom under regiprocessen tycks möten kunna uppstå, därför att kropparna 

inger en känsla av förtroende.  

Respekt med innebörden att visa att jag respekterar de jag jobbar med, visste jag sedan 

tidigare var en grundläggande faktor som hade stor betydelse i regiprocessen. Dessa ord ser 

jag som nödvändigt i analysen av regiprocess 1 och 2. En av mina grundläggande insikter när 

jag började regissera teater, var att upplevelsen av att förmedla min professionella 

teaterkunskap till skådespelarna initialt fick ge vika för upplevelsen av att vara barnpsykolog. 

Känsligheten hos skådespelarna inför brist på respekt för deras personer, både privat och som 

yrkesutövare var mycket stor. Den som på något sätt upplevde sig åsidosatt, inte sedd, inte 

hörd presterade genast sämre och blev mindre lyhörd för direktiv från min sida. I samma mån 

upptäckte jag hur en ökad känsla av respekt och kompetens gjorde skådespelarna friare, med 

kreativa och helt enkelt bättre i sina uttryck på scengolvet.  

Att kunna improvisera i en dialog visade sig vara en viktig faktor i båda regiprocesserna. Den 

improvisatioriska förmågan visar sig i vilken grad personerna pratar fritt, kommer upp med nya 

idéer och uttrycker sig på ett varierat sätt istället för att bete sig formalistiskt. Keith Johnstone 

skriver i sin legendariska bok Impro om att framträda inför publik, men bör kunna gälla för 

ledarskapet regissör och ensemble:  

The improviser has to realize that the more obvious he is, the more original he appears. It 
constantly point out how much the audience like someone who is direct, and how they always 
laugh  with pleasure at a really ”obvious” idea.    61

Flexibiliteten hos ledaren i reaktionerna på de andra visar sig här och inverkar på hur 

konstruktiv dialogen blir. Kommunikation innebär att se den andre eller de andra på riktigt. När 
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den som leder vänder sig till någon i gruppen och verkligen koncentrerar sig på vilka signaler 

som verkligen  sänds. Vad som syns, hörs och känns i kropparna istället för att ignorera dessa 

signaler eller låtsas se, höra och känna. Återigen framstår det verbala som sekundärt. Den som 

är  upptagen av sitt eget agerande, istället för att ta upp mottagarnas reaktioner skapar ingen 

verklig kommunikation. Improvisatorisk förmåga blir därmed ett viktigt fundament i 

kommunikation och ledarskap. En annan aspekt är förmågan att improvisera och föreställa sig 

sådant som inte finns och förmedla detta som en vision till gruppen. Den som inte upplever sig 

få respons från gruppen, bör snabbt hitta alternativa sätt att få respons. Förmågan att 

improvisera, föreställa sig (visualisera, höra och känna) i dialogen är därför mycket viktig. 

Skådespelaren föreställer sig något som inte finns i verkligheten, men gör det till en realitet på 

scenen. Denna förmåga ser jag som nödvändig i skapande processer. 

Regiprocessernas början 

Det första repetitionsdagarna under regiprocess 1 inledde jag med skådespelarträning för att 

bekanta mig och skådespelarna och för att de skulle få lära känna lite av mitt sätt att arbeta. Ett 

sätt att träna skådespelarelever (även med fördel professionella) i att tydligt visa sina 

intentioner på scenen, är gå på diagonaler. Skådespelarna gick från ena hörnet av repsalen till 

den andra, först utan att ha ett tydligt mål att gå emot, sedan mot tydligt mål. Detta anslag 

från min sida med teaterträning, renderade i en viss misstänksamhet från ensemblen. De 

påpekade att de inte var teaterelever. Min formulerade intention med träningen blev lite oklar. 

Tillståndsintentionen att skapa ett lustfyllt arbetsklimat och det tror jag gick fram. Mina första 

upplevelser av ensemblen fick här en speciell innebörd, eftersom de diagonala promenaderna 

kunde indikera hur gruppens interna kommunikation fungerade. Här kunde jag iaktta en 

professionell tydlighet i ensemblen i deras riktningar i förhållande till varandra. Jag noterade 

att samtidigt som sända - bekräfta - förhållandet var starkt inom ensemblen under övningen, 

var det svagare och otydligare i förhållande till mig. Min strategi under regiprocess 1 kan ses 

som ett sätt att undvika kommunikation, beroende på hur kommunikation definieras. 

Definitionen är antingen att allt beteende är kommunikation, eller att kommunikation uppstår i 

en relation mellan den som sänder och den som bekräftar. Repetitionerna under regiprocess 1 

präglades av en underliggande olöst konflikt mellan mig och ensemblen. Jag tror inte det i 
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särskilt hög grad handlade om tolkningen av pjäsen, men mer om en konfrontation av 

personlig karaktär där jag stack ut i förhållande till gruppen. Den som avviker blir utfrusen, 

något som gällde då, men som jag tror gäller idag i än högre grad på de offentliga teatrarna 

än tidigare. Jag konfronteras ständigt med uppfordrande krav på att omfatta samma åsikter 

som alla andra och att analysen av de pjäser jag jobbar med, ska stämma med den givna 

”värdegrunden”. Om detta vittnade nyligen skådespelaren Johan Rabeus.   62

Jag fick svårt att i det initiala skedet etablera en relation med ensemblen som byggde på tillit. 

Som jag avläste ensemblens avvaktande kroppsspråk gentemot mig med ett fysiskt avstånd, 

var det ett avståndstagande som hotade repetitionsarbetet. Jag försökte ”ljuta olja på 

vågorna” och undvika alla konflikter som inte var nödvändiga att ta. Att jag minskade mina 

egna kommunikativa signaler med dessa personer, var ett sätt, en strategi för mig orka med, 

utan att råka alltför illa ut. En direkt konfrontation vågade jag inte ta. För mycket stod på spel i 

fråga om genomförande och risk för nedläggning av produktionen. Något jag inte ville riskera. 

Det var i högsta grad viktigt för mig att visa att jag kunde genomföra mina produktioner och nå 

ett resultat. Annars skulle jag få svårare att få chansen att göra nya produktioner i den 

mördande konkurrens och det koketteri som omgav teatrarnas makthavare. Jag plågade mig 

igenom regiprocess 1 med en sammanbiten och samlad attityd, där jag endast sökte dialog 

med de som visade mig en öppen attityd. Det fanns ett negativt mentalt tillstånd speciellt hos 

några i ensemblen i förhållande till mig. Lyssnandet var starkt inom gruppen. Det var därför jag 

med viss ansträngning gav instruktioner till dem. Det gjorde att jag blev receptiv för alla former 

av bekräftelser från gruppen. Jag försökte ta fysisk kontakt med skådespelarna genom att ta i 

hand etc. vilket till en början fungerade bra. Men det skedde under ett visst motstånd och jag 

fick en känsla av att tränga mig på. Ett obekvämt rörelsemönster. Jag stigmatiserad mig själv till 

den elaka trollkarlen Rothbart, som i baletten Svansjön förtrollar alla svanarna under deras 

vackra dans på tjärnen i skogen. Men, här fanns i alla fall ett dynamiskt rörelsemönster i arbetet 

på golvet, eftersom vi alla var delaktiga i övningar med tempoväxlingar och variation.    

Under det första produktionsmötet var min strategi att bemöta motståndet i ensemblen med 

en glatt meddelande. Alla var samlade och satt avvaktande och tysta på sina stolar. Det 

kollektiva var tillståndet svalt. Jag kände mig olustig. Den visuella kontakten var dålig eftersom 

folk inte rikligt mötte min blick. Var och en föreföll tänka på något de inte sa. Jag valde att inte 
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låtsas om stämningen. Vänligt och positivt gick jag in för att entusiasmera gruppen. Jag 

undrade om någon visste att pjäsen inte bara skulle göras hos oss utan även på Stockholms 

Stadsteater under samma period. Resultatet blev att vi, tror jag, befann oss på ”olika öar”. Att 

inte jag tog in stämningen och situationen i rummet ordentligt visade sig ödesdigert. 

Kommunikationen från min sida blev därför inkongruent. Vad hade hänt om min strategi varit 

att anpassa mig till den negativa stämningen i gruppen, ställt frågan om varför till alla och 

inväntat svar? En sådan ventilering skulle självklart öppnat upp fältet för olika negativa 

kommentarer om mig, som jag sedan fått bemöta. Men, det hade med all säkerhet även lett till 

ett så kallat tillståndsskifte och skapat möjligheter för en förändrad relation mellan mig och 

ensemblen. Hade jag trots kritik kunnat behålla mitt eget mentala tillstånd positivt i syfte att få 

igenom ett positivt tillståndsskifte i ensemblen hade det kunna leda till förändring. Något jag 

inte gjorde. Jag fick därför inte tillbaka det jag sände ut. Istället tror jag gruppen uppfattade  

mig som avstängd och uppfylld av mig själv. Som för lite mottaglig. De såg förmodligen även 

min osäkerhet och utnyttjade den för att stärka sin egen och försvaga min ställning. Min status 

sjönk. Den glada nyheten hjälpte inte. Reaktionen blev inte så positiv som jag tänkt.  

Här blir Dreyfus & Dreyfus studie relevant. Mitt beteende skulle ur kommunikativ vinkel kunna 

ses som det de kallar kompetensstadiet dvs. det stadium i kunskapsprocessen som känne-

tecknas av att behärska tekniken och fokusera på målet och ta sig dit samtidigt. Men hela tiden 

koncentrera mig på att kommunicera rätt utan att kunna slappna av. Jag lyckades med att 

genomföra mötet och att föra processen vidare. Men utan den intuitiva briljans som det 

inneburit om jag vågat ta till mig de signaler jag fick från ensemblen. Dreyfus & Dreyfus skriver 

att en kompetent utövare med ett visst mål i sikte ser i allmänhet en situation som en 

uppsättning fakta.  Styrkan och förmåga att ta upp känslomässiga kroppsliga signaler 63

saknades i för hög grad. Två kommunikationsteoretiska begrepp som jag tror skulle fungera 

här som analysverktyg är att anpassa och leda (från engelskans pacing-leading).  Det innebär 64

att jag istället för att ignorera de avvaktande förhållningssätt som var spridda i gruppen, 

anpassar mig till gruppens mentala tillstånd (istället för vad jag gjorde vilket istället kan kallas 

misspacing som lätt leder till vad som kallas missleading.) Detta kan skapa en ingång till att 

bygga förtroende för mig hos gruppen. Fenomenet anpassa och leda innebär att om jag 

anpassar mig till någon annans tillstånd kommer jag få lättare att leda den eller de personerna. 

När någon anpassar sig till någon annans mentala tillstånd ökar möjligheterna för att den som 
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ska nås inte hamnar i försvarsläge, utan istället öppnar sig och blir mottaglig för budskapet. 

Den illustrativa kommunikationstriangeln jag tidigare presenterat havererade eftersom jag 

sände mina budskap till ensemblen utan att få en tydlig bekräftelse tillbaka. Den interna 

kommunikationen i ensemblen fungerade, men i den sidan av triangeln där jag 

kommunicerade med delar av ensemblen fungerade inte sända - bekräftaförhållandet tillfred-

ställande. Vi varken sände eller bekräftade varandra i tillräckligt hög grad. Triangeln förutsätter 

att alla delar i helheten sänder och bekräftar varandra tillfredställande, vilket inte gällde för 

vissa personer i ensemblen och jag själv.   

Om det första mötet under regiprocess 2 med ensemblen säger regissören:  

- Jag tror att det viktigaste är det första mötet med gruppen. Jag tror att det är otroligt viktigt. Där 

man säger, det här är… ja vi ska göra det här tillsammans och det viktigaste för mig det är det 

finns någonting ”it is something for you all” här.   65

I starten beter sig regissören uppmuntrande, uppmärksammande, fantasifullt och verkar mer 

inriktad på dialog än ensemblen. Han beter sig även mer fysiskt rörligt och framstår som mer 

kongruent i sitt beteende än de övriga, eftersom han på ett tryggt och säkert vis kan ge svar på 

alla frågor som ställs. Han ger uttryck för högre status och är mer improviserande i sitt 

beteende än ensemblen. Regissören är mer uppmärksam mot ensemblen än, vad den är mot 

honom. Regissören verkar även vara mer medveten om sitt beteende än ensemblen. Han 

iakttar effekten av det han kommunicerar hos de andra. Regissören förklarar sin målsättningen 

med repetitionerna som att den ska utgöra ”en fungerande struktur”. Något som ensemblen 

ska finna på golvet: ”En struktur som de inte har något emot att upprepa”.  Återigen går det 66

att anknyta till Dreyfus & Dreyfus utvecklingssteg och om den praktiska kunskapen erfarenhet. I 

fem steg från nybörjare till expert karaktäriseras det tre första stegen av nybörjare, avancerad 

nybörjare och kompetent av det slags modell för beslutsfattande som plågade Shakespeares 

Hamlet. Kompetensstadiet, som nog är det mest uppmärksammade beskrivs: 

- som ett distanserat, reflekterande och ibland kvalfyllt val mellan olika alternativ - är den enda 

som erkänns av den akademiska litteraturen om väljandets psykologi. Denna typ av noggrant 

uttänkt beteende förkommer förvisso ibland, ofta hos dem som håller på att tillägna sig nya 
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färdigheter och emellanåt till och hos de allra skickligaste. Men en fördomsfri granskning av vårt 

vardagliga beteende visar att detta är undantag snarare än regel.  67

Jag har tidigare beskrivit, att jag själv troligen befann mig på kompetensstadiet under 

regiprocess 1. Frågan är om inte det fjärde stegets skicklighet från regissörens sida stämmer in 

på regiprocess 2. Här kommer erfarenheten in och om detta steg skriver författarna:  

Den skicklige utövaren är vanligt djupt engagerad i sin uppgift och upplever den ur något visst 

perspektiv till följd av nyligen inträffade händelser. Genom utövarens perspektiv kommer vissa 

aspekter i situationen att te sig som betydelsefulla medan andra träder i bakgrunden och 

ignoreras. Efterhand som händelseutvecklingen modifierar de betydelsefulla aspekterna 

kommer planer, förväntningar och till och med olika aspekters relativa betydelse gradvis att 

förändras. Inga distanserade val eller överväganden äger rum. Det händer helt enkelt, av allt att 

döma eftersom den skicklige utövaren har upplevt liknande situationer tidigare, varför han 

associerar nu aktuella situationer med planer som har fungerat tidigare och föregriper tidigare 

resultat.  68

Här framträder en färdighet att i att hantera regiprocesser som skulle kunna betecknas som 

intuitiv. Regissören hanterar instinktivt de situationer som uppkommer på basis av sin 

erfarenhet och sina inövade mönster. Här kommer den praktiska kunskapen in. Dreyfus & 

Dreyfus skriver att vi ska använda intuition och praktisk kunskap som synonymer; även om en 

ordbok skulle skilja mellan dem och föra ”intuition” till rent kognitiva aktiviteter och praktisk 

kunskap till det obesvärade utövandet av en kroppslig färdighet.  Här någonstans ligger 69

troligen skillnaden mellan ledandet av regiprocess 1 och 2. Dreyfus & Dreyfus skriver även: 

En skicklig utövare organiserar och förstår alltså sin uppgift intuitivt, men lär likväl märka att han 

ibland tänker analytiskt på vad han ska göra. Element som förefaller vara viktiga, tack vare 

utövarens erfarenhet, bedöms och kombineras då enligt regler, för att fatta beslut om det bästa 

sättet att hantera omgivningen.  70

     

Mina iakttagelser av regissörens agerande har även betydelse för skådespelarnas sökande efter 

ett hemmahörande i spelsituationen. Finner de sig tillrätta i denna, är en förutsättning för en 
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lyckad gestaltning uppfylld. För att nå dit måste regissören styra skådespelarna så de bryter ner 

sitt motstånd mot att föra in sina kroppar i sceniska gestalter. Ett motstånd som i regiprocess  2 

förefaller betydligt lägre än i regiprocess 1. Denna process präglas under det inledande skedet 

av många samtal mellan regissören och ensemblen och mycket skämtande. En betydligt 

lättsammare atmosfär den jag själv deltog i. Det samtalas om uttal av utländska namn och 

arbetet rullar på i väl inarbetade banor. Kommunikationen mellan regissör och skådespelare ser 

dock inte helt friktionsfri ut. Under repetitionen misslyckades en skådespelare med att släppa 

loss och bli euforisk över något hans roll ska beundra. Regissören försökte på olika sätt locka 

fram ett oreserverat förhållningssätt hos skådespelaren, men lyckades inte. Regissören byter 

position i rummet och ställer sig vid en dörrpost. Detta tycks provocera skådespelaren som 

uttrycker irritation över regissörens placering i rummet. Att han placerat sig just där, uttrycker 

nonchalans, säger skådespelaren till regissören. Hans kroppsspråk är spänt och hans rörelser 

återhållet aggressiva. Regissören varnar mig i en kommentar för att i ”den svenska 

kulturinstitutions-världen” är kränktheten väldigt närvarande.  Det gäller alltså att gå på tå, då 71

och då. Han vet inte hur mycket han når fram med sina intentioner, men han slipper 

ifrågasättanden av den typen jag själv fick under repprocessen i min berättelse. 

Regissören har en redan färdig ram i fråga om estetik och läsart, som respekteras och ingen går 

vanligen utanför den under processens gång. Han säger att har inte mött någon som vägrar 

testa hans sceneri-förslag (hur skådespelaren ska röra sig på golvet). Ser jag till regiprocess 1, 

gick visserligen skådepelarna med på de flesta av mina sceneriförslag, men detta skedde 

ibland under mycket ifrågasättande från vissa av skådespelarna och ofta vek jag mig när jag 

stötte på motstånd. Regissören för regiprocess 2 säger sig inte uppleva något ”kommunikativt 

glapp” som innebär att det han försöker förmedla till skådespelarna inte skulle nå fram så som 

det var tänkt.  Hur skådespelarna väljer att ta upp det regissören förmedlar, har att göra med 72

hur relationen regissör och skådespelare etablerats från början. Regissörens sätt att tala om 

pjäsen, vad som ska göras på scenen och förhållningssättet till texten får här ett genomgående 

ett positivt mottagande. Regissören uppmuntrar skådepelarna i mycket hög grad. Trots det har 

han svårt att få en av skådespelarna att släppa loss och bli entusiastisk i sin roll. En tydlig 

beröringspunkt mellan mitt eget och den andre regissörens problem. Han visar stor respekt för 

skådespelarna och uppmärksammar dem, vilket även jag försökte göra, fast i mitt fall med en 
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inkongruent slagsida eftersom jag inte våga konfrontera ensemblen. Det innebar en otydlighet 

ifråga om vad som var jag, vad jag stod för och vad som var du, hur jag avläste de andra.  

Regiprocessernas mitt    

Jag försöker minnas karaktären på dialogen mellan mig och skådespelarna under regiprocess 

1. Jag försökte få ögonkontakt med Anna och fick det för ett kort ögonblick innan hon tittade 

bort. Jag försökte visa att jag lyssnade på vad hon hade att säga. Hon sa: ”Du får hålla dig lite 

på distans”. Aha, tänker jag. Det kroppsliga avståndet mellan oss ökades medvetet. Hon 

tittade på sina kollegor för att få medhåll och fick det. När Anna sa detta lät hon vänlig nästan, 

samtidigt som hennes kropp intog en avvaktande position i kontrapost. Hon sände ett dubbelt 

eller inkongruent budskap till mig. Hennes röst var vänlig, men hennes kropp avvaktande. 

Hennes vänliga röst stämde inte med hennes kroppshållning. Denna typ av beteende, 

inkongruenta former av gestaltning, söker jag hos rollfigurerna i mina teateruppsättningar. 

Rollen säger ”jag hatar dig” samtidigt som kroppen i riktning och energi trånar efter fysisk 

närhet till den andra. Perfekt på scenen, men tuff att hantera i verkligheten. Mitt svar till henne 

fick en nästan komisk kvalitet. Jag tänker mig min egen vänliga kroppshållning som den var då, 

lätt framåtböjd som med öppna armar sökte bekräftelse. Till denna mitt svar ”Visst, visst, 

självklart”. Text och undertext (kroppens uttryck) stämde för mig inte heller riktigt. Min röst 

bekräftade ungefär ”inga problem, det känns bra för mig” samtidigt som min kropp skrek 

”bekräfta mig, för jag mår inte bra”. Båda parter måste haft svårt att avläsa varandra. ”Jag vill 

självklart att ni ska få rätt ingångar i materialet” fortsatte jag med respektfull ton. Här uttryckte 

jag mig mer kongruent.  

Min kropp intog, som jag minns det, en respektull position tillsammans med en respektfull ton. 

I nästa replikskifte: ”Reptiderna måste ändras för min del” sa Eva plötsligt. Jag stoppade 

repetitionen och att en diskussion om reptider tog vid. ”Självklart ska vi titta på det…” svarade 

jag neutralt och försökte samtidigt med kroppen se ut som att jag trivdes. Något som säkert 

misslyckades. Jag framstod som obekväm i situationen. Arbetsklimatet var nog ganska kallt nu 

och lusten att jobba vidare var troligen låg hos alla. Tilliten mellan mig och ensemblen höll sig 

därefter på konstant ganska låg nivå. Brist på kongruens i beteendet hade skapat allvarliga 

problem. Orsaken tycks vara rädslan för att vara öppen för andras mental tillstånd och reagera 
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på dessa. Ensemblem blev för mig som en sluten krets vars rörelsemönster riktade in sig mot 

fysiska mål som hela tiden låg vid sidan av mig. Det fanns något avskärmat rutinmässigt i hela 

deras rörelseschema. Den dynamiska variation av rytm och rörelse som präglar det kreativa 

arbetet hade begränsats av restriktioner som gick ut på att avskärma våra kontaktytor med 

varandra. När praktiska saker skulle diskuteras intog vissa av skådespelarnas kroppar en 

avvaktande förstulet väntade hållning. Något som nu hade blivit normalitet i umgänget mellan 

mig och gruppen. Attityder som permanentats under arbetets gång. Kropparnas avvaktande 

förhållningssätt signalerade för mig att de var avvaktande och inställda på försvar. När jag 

befann mig på fysiskt avstånd från ensemblen, förstärktes min känsla av att betrakta gruppen 

utifrån. Den kroppsliga slutenhet de visade mot mig stämde efterhand ganska bra med vad de 

sa till mig med ord. Detta skapade samtidigt en större känsla av trygghet än tidigare, eftersom 

denna kongruens gjorde att jag tyckte mig veta var jag hade ensemblen. Deras kroppsliga, 

lyssnande och seende dialog med mig var ganska sporadiskt. Det var sällan våra blickar möttes 

och när jag närmade mig gruppen fysiskt upprätthölls hela tiden ett avstånd på ett par meter. 

Mycket tyder därför på att det nu fanns en ärlighet i vår dialog som skapade förutsättningar för 

att repetitionerna skulle kunna fortgå.  

Min status hade sjunkit lite till och jag närmade mig delvis ett lågstatusbeteende. Något som 

innebar att jag helt anpassade mitt fysiska revir till vissa i gruppens krav på att hålla avstånd 

och att jag lät gruppen styra när repetitionen skulle brytas. Men mitt beteende anpassade sig 

inte alltid till ensemblen. Jag försökte vara tydlig med mina intentioner och vad vi skulle uppnå 

med vår gestaltning i varje sen. Här kände jag mig säker och trygg, något jag även tror att jag 

utstrålade. Mina formulerade intentioner som gång på gång ifrågasatts och som blivit föremål 

för flera diskussioner var tydliga och mötte nu inget större motstånd. Men ibland agerade jag 

troligen som om deras attityder inte fanns. Jag betedde mig som om vi hade det trevligt och 

att alla trivdes. Min omedvetna tillståndsintention var att förändra stämningen genom att inte 

låtsas om negativt och avvaktande beteende. Denna skevhet i min kommunikation, att inte ta 

in allt vad som sändes, skapade en nog en otydlig kommunikation från min sida. Jag stod inför 

sittande avvaktande kroppar, men ignorerade detta. Istället pratade jag som om jag idel 

möttes av leenden. Eftersom jag inte tog in allt kunde jag inte heller sända tillbaka de 

reaktioner som var nödvändiga för att skapa trovärdighet mellan oss. Ett tydligt exempel på att 

kommunikation uppstår när det händer något mellan oss. Den friktionsyta som hade kunnat 
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öppna våra sinnen och därmed större förståelse för varandra fanns inte där. Kroppar och ord 

sände olika signaler. Min inkongruenta kommunikation, som innebar att jag inte reagerade 

tillräckligt på vad vissa i gruppen sände. Jag bör där för varit medskapande till de inkongruenta 

dialoger som var vanliga under denna typiska period under repetitionsarbetet. Även i mitten 

på processen brast således vår kommunikationstriangel eftersom jag på samma sätt som i 

början sände mina budskap till ensemblen utan att få en tydlig bekräftelse tillbaka. Den interna 

kommunikationen i ensemblen fungerade, men en sida av triangeln var brusten. 

Regiprocess 2 präglas nu av ett samarbete som tillåter ett visst fokus på andra inom teatern 

angelägna saker än just denna repetitionsprocess, till exempel möten med facket, som otroligt 

nog går före repetitionsarbetet. Samma sak hade i och för sig inträffat under regiprocess 1, 

men det var något jag då sett som närmast ett olycksfall i arbetet. (Jag är självfallet inte emot 

fackliga möten, men tidpunkten för dessa borde läggas med hänsyn till de konstnärliga 

processernas karaktär). Några skådespelare och sufflören avviker för att återkomma när mötena 

är slut, med oklara tidsangivelser. Ett slags avmattning av angelägenhetsgrad och energi kan 

noteras från skådespelarna, men inte från regissören. Däremot bekräftar regissör och ensemble 

hela tiden varandras betydelse för produktionen. I mitten av regiprocess 2 beter sig heller inte 

regissören lika improvisatoriskt som tidigare. Detta tycks påverka ensemblen som följer 

regissörens beteendemönster. Regissörens rörelsemönster i förhållande till ensemblen har blivit 

lite stelare. Ensemblen förefaller även internt mindre uppmuntrande och uppmärksammande 

mot varandra. De blir lite mindre rörliga med sina kroppar efterhand som processen fortskrider. 

De bibehåller hela tiden sin höga status gentemot varandra, men nu sker mindre intern dialog 

och mindre improvisatoriska inslag i form av förslag till nya scenerier (rörelsemönster på 

scenen). Den kommunikativa fysiska aktiviteten från regissörens sida ser ut på många olika sätt. 

Regissören agerar på ett liknande sätt som jag själv bruka agera idag. Han cirklar hela tiden 

runt skådespelarna. Ibland är han nära dem fysiskt och ibland kan han känna ett motstånd från 

någon enskild skådespelare att komma för nära.  

Regissören blir som en satellit i förhållande till ensemblen, samtidigt som i sin tur beter sig 

något sluten i förhållande till regissören. Det fysiska avståndet mellan regissören och 

skådespelarna är ibland stort och ibland nära. Han rör sig ut och in i gruppen och kommer 

särskilt nära inpå en av de äldre manliga skådespelarna vid upprepade tillfällen, med synbar 
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intention att stötta honom. Samtidigt håller han ett större fysiskt avstånd till de andra två äldre 

skådespelarna. Inom denna fysiska närhet attackerar skådespelaren ibland regissören. Säger att 

han inte förstår vad som inte stämmer.  ”Hitta den inre pulsen” säger regissören och en viss 

irritation kan skönjas hos den äldre skådespelaren. Dialogen mellan de yngre skådespelarna 

och regissören framstår som mycket respektfull. Ett nära samtal utspelar sig. Interaktionen kan 

beskrivas som en flytande växelverkan mellan skådespelarnas gestaltningsförsök och 

regissörens inpassade kommentarer. Regissören spelar före och en ung praktikant härmar. 

Regissören uttrycker en viss frustration och vill tydligen få vissa uttryck på plats hos den ge 

skådespelaren. Här rör sig regissören snabbare, mer bestämt och fysiskt mer närmare 

skådespelaren än tidigare. Regissören är konsekvent i sitt beslutsfattande. Jag uppfattar 

honom hela tiden som kongruent och bestämd i sitt agerande. ”En risk är, om jag är otydlig 

och har svårt att fatta beslut” säger han. Att säga ”ja” för mycket kan bli besvärande. ”Därför 

gäller det att gå in när man måste och att avläsa när man bör avstå”. Han fortsätter: ”det gäller 

att känna den där in och ut - rörelsen”.  En skådespelare noterar att regissören jobbar lite 73

extra med just honom. Hans ansiktsuttryck har stelnat till en smula och ser omkring sig 

uppmärksamt. Hans kropp berättar att han känner sig utsatt. ”Undrar om han tycker det är för 

mycket nu?” säger regissören till mig, och säger sig pendla mellan att tycka illa om sig själv och 

att vara trött på skådespelaren. Uppenbarligen en process som fler regissörer än jag får 

genomgå. En slitning uppstår mellan intentionen att uppnå resultat och att lägga band på och 

hålla tillbaka sig själv. Den är ibland svår att uthärda. Regissören kan dock vila i sin status, som 

varit hög redan från början av process 2.  

Statustransaktioner innebär att människor medvetet eller omedvetet anpassar sin status (sitt 

självförtroende) i förhållande till varandra. Vissa hamnar högre upp och andra längre ner på 

skalan. Tydliga statustransaktioner kan nu observeras i hela ensemblen.  Regissören framstår 74

som högst, genom sitt sätt att röra sig obehindrat i rummet, använda sin röst, hålla kvar sig 

blick på vem som helst och lyssna när han vill. Därefter skådespelarna där de tre äldsta, två 

män och en kvinna rör sig obehindrat och tryggt med kraftfulla röster. Dessa tre verkar ha en 

inbördes hierarki där en av männen och kvinnan tillsammans framstår högre än den andra 

mannen. De vänder sig ofta till varandra och håller ett gemensamt fysiskt avstånd till den 

tredje. Lägre ner på skalan befinner sig de yngre skådespelarna. De beter sig energiskt och 
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med uppspärrade lysande ögon lyssnar mycket på regissören och de äldre skådepelarna. Även 

de förefaller ha en inbördes rangordning då de som är anställda på teatern rör sig tryggare och 

äger mer av rummet än och den som är praktikant från en teaterhögskola.  

Lägre på rangskalan framstår den äldre manlige sufflören att vara. Jag avläser något osäkert i 

hans sätt att bemöta de andra. Han markerar sin vilja att framstå som om han har högre rang i 

gruppen än han egentligen har och beter sig lite reserverat. Sufflören är hela tiden på ett större 

avstånd från skådespelarna än regissören. Går ibland oinbjuden in i gruppen för att korrigera 

med vad som står i manus och där skådespelaren säger fel. Replikernas exakthet förefaller ha 

en avgörande betydelse för honom. Skådespelaren säger felaktigt ”han lyssnade medan han 

talade” och det skulle istället vara: ”han lyssnade mer än han talade”. Lätt nervös förstämning. 

Den korrigerade skådespelaren rör sig lite darrigt. Sufflören fortsätter då och då med sina 

diskreta kommentarer. Skådespelarna beter sig diskret avvaktande och undviker att samtala 

med honom. Mitt under repetitionen lämnar sufflören plötsligt lokalen för att medverka på ett 

fackligt möte. Detta gör även en av de unga skådespelarna, men är endast borta en kort stund. 

Sufflören som deltar på samma fackliga möte lämnar repetitionslokalen tidigare och 

återkommer senare. Lägst statusmässig placerar sig den unga kvinnliga produktionsassistenten. 

Hon visar hela tiden en vördnadsfull och diskret hänsyn till alla i gruppen. Kommunikations-

triangeln fungerar godkänt, men inte optimalt. Regissör och skådespelare sänder och bekräftar 

varandra synbarligen tillfredställande inom ensemblen. Däremot förefaller sända och 

bekräftaförhållandet inte lika bra i förhållande till sufflör samt producent som får mindre 

uppmärksamhet. Triangeln är försvagad men håller. Något den inte gjorde i regiprocess 1. 

Regiprocessernas slut 

Det är ju en där psykgrejen. Det rår man inte på.  75

Vad händer när en skådespelare hamnar i kris under en regiprocess? Det är vanligt och detta 

sker med de flesta skådespelare i ett visst skede i repetitionsprocessen. De ifrågasätter vad de 

håller på med och tycker att allt är kaos. Efter några dagar kommer de vanligen ur krisläget och 

tar ett stort kliv framåt i arbetet med rollen. I den situationen som följde under regiprocess 1 

befann sig en skådespelerska på väg mot krisläget. Det läge i processen då det för regissören 
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gäller att vara extra lyhörd och att vara extra noggrann med att komma in med synpunkter vid 

rätt tillfälle. Jag ville helst inte störa Evas process, samtidigt som jag visste att det var 

nödvändigt i min roll som regissör att styra henne åt det håll som låg i linje med min helhet, 

tolkning, läsart och bearbetning. Jag såg att hon verkade nöjd när hon sjungit sitt nummer och 

intog en avvaktande kroppshållning. Jag hörde att hon lät belåten när hon kommenterade sitt 

sätt att utföra numret till koreografen. Men jag kände mig som regissör utanför. Istället för att 

vara tydlig och avläsbar i min fysiska riktning närmade jag mig henne på tå. Samtidigt sjöng 

hon en sång och rörde sig enligt ett av koreografen lagt rörelseschema. Jag såg att jag måste 

ge henne mer regi i gestaltningen av sången för att få henne i linje med det som var 

karaktäristiskt för hennes roll. Gjorde jag det inte nu skulle jag inte kunna förändra någonting 

av detta längre fram. När hon slutat sjunga sa jag att jag hade några synpunkter. Mitt sätt att 

säga det på var som jag minns det obestämt och nästan vädjande. Mitt rörelsemönster var 

osäkert och försiktigt när jag gick fram till henne.  

Det fanns ingen variation i min gående rym och mitt sätt att röra mig var monotont och stelt. 

Min kropp var spänd och rösten darrade lite  med en tillkämpad glättighet. Detta sände jag 

troligen till henne med ögon, lyssnande och kropp. Hon betraktade mig och intog ett 

kroppsspråk som indikerade ett mycket stängt försvarsläge. Hennes kropp var stel och höfterna 

hängde i kontrapost. Nävarna var knutna under hennes hängande armar. Mitt sätt att visa 

henne respekt hade alla förutsättningar att verka tillgjort och inkongruent. Hon bekräftade mig 

genom att stå stilla och titta som om jag inte hade något där att göra. Hon såg ut som om hon 

var upprörd och förvånad över att jag vågade avbryta henne. Hon sa inget, men hennes ögon, 

lyssnande och kroppsspråk berättade att hon var på sin vakt. Hon vände sig stelt om och 

stirrade på mig. Hon skiftade nu till att stå bredbent med händerna på höfterna. I och med att 

jag inte vågade möta hennes blick annat än flackande gav jag genast henne övertaget. Något 

som kanske sporrade henne att ta ut svängarna mer. Hennes kommunikativa status blev högre 

än min. Det blev högstatus (hög grad av självförtroende i förhållande till den jag möter) mot 

lågstatus (låg grad av självförtroende i förhållande till den jag möter). Hon stirrade på mig 

medan jag gav mig när jag försökte hålla kvar blicken på henne. Jag försökte visa mig 

uppmärksam och lyssnande, medan hon inte brydde sig om att lyssna särskilt uppmärksamt på 

mig. I och med att jag inte vågade gå särskilt nära henne, men att hon kunde gå mot mig 
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behärskade hon även det fysiska reviret. Jag tog sats, försökte möta hennes blick utan att 

lyckas och använde ett urskuldande kroppsspråk.  

Min tillståndsintention vädjande om förståelse och empati. Jag tog sats och sa: ”Jo Eva, Sång  

och rörelser ser mycket bra ut, men jag skulle vilja att du agerar lite mer ”femme fatale” i 

sången för det är mer linje mer den arketypiska karaktären för den här rollen. Du låter lite för 

kraftfull och hård när du sjunger.” Mitt försök till personregi var den redan dömd att förkastas. 

Hon reagerade först med tystnad och höll kvar sin blick på mig, sedan kom svaret: Hon skrek 

med full hals att jag var den mest opsykologiska regissör hon haft och att jag kunde dra åt 

helvete. Jag hade nu förlorat alla möjligheter till kommunikation, vilken ersatts med 

information från hennes sida. Hon sände mig sitt budskap utan att bry sig om min bekräftelse. 

Därefter lämnade hon rummet med kraftfulla steg. Jag ryckte till och stod still kvar på platsen. 

Hade ingen kraft att följa efter henne och med stark röst skicka mitt eget informativa budskap 

tillbaka. Statusskillnaden var i det läget för stor. Kommunikationen eller gemenskapen hade 

rämnat. Statusförhållandet manifesterades när jag senare mötte henne i en matvarubutik och 

inte klarade av att ta konflikten, att gå fram och prata med henne. Min formulerade intention 

att få till ett samarbete med henne hade troligen saboterats av att jag betett mig för otydligt, 

inkongruent och lagt mig på för låg statusnivå i förhållande till henne och övriga ensemblen.  

Kommunikationstriangeln brast mellan regissören och en av skådespelarna, både när det 

gällde sända och bekräfta. Den interna kommunikationen i gruppen föreföll dock fungera 

tillfredsställande. Här reflekterar jag över hur olika det kan vara. Jag försökte ge regi genom att 

be en skådespelerska ändra karaktären på ett av sina tonfall i en sång och möttes av en stark   

reaktion för att jag blandade mig i henne uttryck. Men hur kongruent var jag i mitt sätt att 

försöka kommunicera med henne. Samstämmigheten mellan vad jag sa ”Jo Eva, Sång och 

rörelser ser mycket bra ut” och ett kroppsligt uttryck som berättade om obehag, avstånd och 

rädsla, bör  minst sagt ha blivit skev. Alltså ett inkongruent budskap som lätt skapar osäkerhet 

hos mottagaren. Vad hade hänt om jag rört mig mot henne med stort självförtroende och 

förevisat hur hon borde sjungit? Att spela före är jag skeptisk till. Trots det, händer det att jag 

själv gör det i alla fall i vissa lägen. Dock inte med uttalad intention om att skådespelaren ska 

härma mig. Detta gjorde däremot regissören i regiprocess 2 uttalat vid ett tillfälle. (Något som 
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egentligen är emot rådande praxis eftersom gestaltningen bör komma inifrån den gestaltandes 

egna upplevelser för att bli trovärdig genom att bottna i sig själv).  

I regiprocess 2 kan jag skönja tydliga tendenser till behov av positiva bekräftelser hos 

skådespelarna från regissören som nu är ganska avvaktande. Regissören uppger istället att han 

i enrum samtalat med ett par skådespelare om saker de nu är tvungna att ändra på i sin 

spelstil. Men detta tyckts ändå inte vara något större problem på grund av det förtroende-

kapital som finns i botten. Mot slutet av regiprocess 2 tvingas regissör och ensemble, trots en 

ovilja att bryta beteendemönster till en mer formaliserad repetitionsform. Den tredje 

observerade repetitionen har en helt annan karaktär än de två tidigare. Dels har ensemblen 

flyttat från sin repsal till scenen, dels är denna en helt annan typ av repetition. Nu repeterades 

endast övergångar mellan olika scener för att koordinera ljus och ljud. Skådespelarna placerar 

sig där de ska befinna sig, i slutet av varje scen och i början av nästa. De agerar fysiskt med 

slutrepliker och startrepliker. Regissörens uppgift är att se till att övergångarna mellan scenerna 

fungerar. Regissören är nu fokuserad i på hur skådespelarna interagerar med varandra och 

övriga yttre faktorer som ljud, ljus, ingångar och utgångar. När den tekniska biten ska 

koordineras ökar kraven på tydliga aktivitetsramar. Regissör och ensemble beter sig nu mer 

strikt än tidigare. En strävan hos skådespelarna efter att trots detta, upprätthålla liknande 

beteendemönster gentemot varandra som tidigare förefaller konstant under hela den process 

jag iakttar.  

Regissörens beter sig inte lika improvisatoriskt som tidigare. Nu gäller tydliga aktvitetsramar 

som ensemblen får förhålla sig till. Regissören agerar nu mer på yttre banor än på inre. Han 

talar om praktiska lösningar om var och hur skådespelarna ska ska röra och placera sina 

kroppar på och omkring scenen. Ensemblen tycks mer vara upptagna av hur de ska placera sig 

i scenrummet och mindre på hur deras roller tänker i spelsituationen. Han talar mindre om 

dåtid än tidigare, som rollernas bakgrund och scenernas historiska kopplingar. Det handla om 

praktiska lösningar i nutid. Ensemblen fokuserar mindre på varandra än tidigare och beter sig 

mindre uppmuntrande och uppmärksammande mot varandra. De förefaller mindre rörliga än 

tidigare och deras dialog har inte lika mycket improvisatioriska inslag som tidigare. Regissören 

befinner sig hela tiden på avstånd. Som tidigare finns det en obenägenhet att bryta 
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beteendemönster. Kommunikationstriangeln fungerar i slutet på processen tillfredställande om 

än inte optimalt, då stämningen kändes mer formell och spänd mot slutet. 

Processerna i förhållande till nyckelorden 

Öppenhet 

Jag tror jag själv delvis blev etiketterad i ensemblens ögon. ”Regissören är sådan och sådan”.  

Något som även präglade mitt eget tänkande. Dessa skådespelare är såna och såna. Om 

mottagaren stänger av sig mot den som inte anammat samma tankemönster, går 

kommunikationen förlorad. Resultatet blir kunskapsresistens när det gäller att förstå varandra. 

För den som vill kommunicera måste det finnas en vilja att öppna sig för sändarens budskap 

hos mottagaren. En vilja att förstå den som sänder ett budskap även med kroppen. Det som 

händer mellan sändaren och mottagaren bygger i hög grad på det kropparna sänder ut och 

blir i olika grad reducerat för att till sist inte uppstå alls. Jag försökte vara lyhörd i dialogen med 

skådespelarna. Jag kanske inte lyssnade in deras sätt att tänka. Deras sätt att utvecklas i sin 

process. Detta drabbade möjligen några mer än andra. Jag var mån om att uppmärksamma 

gruppen. Kanske lyssnade jag inte in varje individ på det sätt jag borde gjort. Ur ett 

kommunikativt perspektiv gäller öppenhet som utgångspunkt för ett möte. Det gäller att inte 

stänga meningsmotståndaren ute. Rädslan för vad som skulle hända vid en alltför ärlig kontakt 

påverkade troligen min dialog med skådespelarna. En nära dialog med några av skådespelarna 

kunde bli ödesdiger för våra parter och jag valde därför ofta att reducera mitt kroppsspråk. När 

jag iakttar regiprocess 2 i förhållande till öppenhet konstaterar jag att öppenheten i det fysiska 

agerande från regissören till ensemblen var stor. Något som var ömsesidigt från ensemblens 

sida gentemot regissören, men dock lite mer avvaktande. Här varierade det mellan 

skådespelarna. En av de äldre, den kvinnliga, var mycket frimodig i sitt kroppsspråk. De äldre 

männen var lite mer avvaktande. De yngre föreföll minst öppna och uppvisa en mycket 

respektfull attityd inför regissören. En dialog där jag gav regi kunde låta såhär: 

- När du kom gående från regivänster fond diagonalt ner på mot rampen, verkade du (din roll) lite 

trött.  
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Reaktionen från skådespelerskan sur. Hon svarar:  

- Jag har har precis hittat rätt med hjälp av koreografen. Kom inte och förstör det. 

Jag svarar: 

- Vad vill din roll när hon kommer in?  

Jag noterar att skådespelerskans kropp är spänd. Hon svarar:  

- Hon går in för att framträda med nästa sång. Komplicera inte till det nu!  

Hennes ansikte har ni intagit ett neutralt avstängt självsäkert ansiktsuttryck. Jag befinner mig 

cirka tre meter från henne. Jag går lite närmare, hon backar. Jag stannar genast. Jag säger: 

- Jag vill att du ska veta vad du vill mer precist. Min instruktion är att din roll kommer in på scenen 

för att du ta reda på om hennes väninna är lika rädd som hon. 

  

Irriterad gör skådespelerskan om sin entré igen. Forcerat och aggressivt går hon snett över 

scenen, fram till rampen utan att försöka uttrycka det jag bett henne. Jag inser att det inte går 

att komma längre. Ett annat exempel är de produktionsmöten som ägde rum. Hur såg 

öppenheten i förhållande till ensemblen ut? Jag ville sända ut att jag var trygg i min inställning 

till pjäsen och att ensemblen skulle bekräfta att de kände sig trygga med det. Istället var det 

flera som, inte med ord, men med sitt kroppsspråk ifrågasatte detta. Hade jag vågat vara 

öppen för deras kroppars signaler och svarat att jag tog fullt ansvar för vårt sätt att genomföra 

produktionen, hade jag byggt ett förtroende. Istället för att överge positioner som kunde 

uppfattas som kontroversiella av ensemblen, skulle jag med större öppenhet kunnat stå på mig 

och sett till att mina idéer i högra grad testades på scenen. Något jag då kunde gjort klart för 

ensemblen redan från början av processen. Skådespelarna behövde tid på sig för att röra sig 

på scengolvet så mycket som möjligt. Jag skulle vid det arbetet inte  gett mig, förrän jag såg 

mer av de karaktärer jag ville de skulle gestalta. Detta kräver en öppenhet och auktoritet från 

regissören som jag inte riktigt vågade stå upp för då, i den kontext jag befann mig. Som 

jämförelse kan sägas att i regiprocess 2 finns det en öppenhet och frimodighet mellan regissör 

och ensemble i sättet att prata och röra sina kroppar i förhållande till varandra. Under min 

process däremot fanns en betydligt mer avvaktande hållning mellan min och ensemblens 

kroppar.   

Skådespelerskan som med aggressivt kroppsspråk sa till mig att lämna den koreografiska 

repetitionen, skulle jag svarat med det kroppsspråk hon sände mig. Meddelat att jag sitter kvar 
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i rummet. Och väntat på hennes fysiska bekräftelse. När jag stängde dörren till lokalen kände 

jag mig rasande och kränkt. Att det inte var hennes uppgift att uttrycka sig så som hon gjorde, 

vågade jag inte ifrågasätta. Mitt kroppsspråk i förhållande till henne blev otydligt, lite vagt och 

undfallande. Jag höll mig på avstånd, hade svårt att stå stilla och rörde mig obestämt fram och 

tillbaka på golvet. Svår att komma åt. Ansvaret var mitt, i egenskap av den som ledde arbetet 

och som hade ansvaret för att leda arbetet. Om hon framhärdat sin ståndpunkt skulle jag tagit 

in det kroppen och erbjudit henne ett personligt samtal med mig. Jag skulle inte lämnat, förrän 

situationen var utredd mellan oss. Det vågade jag inte, utan hoppades problemet skulle rinna 

ut i sanden. Vi skulle ha suttit för oss själva, på var sin stol, öga mot öga och samtalat tills vi var 

klara med var vi hade varandra intellektuellt och kroppsligt. Jag skulle sökt ett öppet 

kroppsspråk mellan oss båda. Istället för att vända oss från varandra och undvika varandra 

blickar, skulle öppnat våra ögon och sett varandra på riktigt. Öppnat våra öron och lyssnat på 

varandra på riktigt. Samma brist på öppenhet uppstod troligen när jag gav henne regi på 

sångstilen och som ledde till hennes utbrott. Även här skulle jag begärt ett personligt möte 

med henne. Öppet konfronterat henne med mina ståndpunkter och lyssnat på henne. Jag 

skulle visat mig öppen för hennes budskap till mig och varit tydlig på mina egna ståndpunkter. 

Jag skulle varit mer uppmärksam på hennes signaler. Ridå.  

  

Tydlighet 
När jag iakttar den observerade processen i förhållande till ”tydlighet” konstaterar jag att 

tydligheten från regissören i sitt kroppsspråk inte var lika stor som öppenheten. Det var den 

däremot från ensemblen i förhållande till regissören. De agerade mycket precist och 

kontrollerat i sitt sätt att röra sig på golvet. Ju mer någon ”lyssnar in” och anpassar sitt 

beteende till den som ska ledas, ju lättare kommer de bli att leda personen. Den som är öppen 

för impulser från de som ska ledas skapar förtroende och kan på så sätt få denne att följa med 

på något ovant, okänt som bryter mot det invanda mönstret. Den som enkelt och kortfattat 

förklarar sin intention blir tydligare för mottagaren av budskapet. Här är det viktigt att tillägga 

att intentioner, dels består av ett intellektuell konkret formulerat mål som: ”jag har för avsikt att 

krama dig”. Dels i form av tillståndsmål: ”Jag vill att du ska bli glad.” En tredje kommunikativ 

tydlighet är rollen. Vilken är min roll i det sammanhang jag befinner mig? I ett sammanhang 
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som pappa, ett annat som lärare, ett tredje som kund eller patient. Vilken roll jag än har i ett 

visst sammanhang är att agera i rollen som förväntat. Är jag polis, förväntas jag agera som polis 

och inte som frisör. Men lätta glidningar och otydlighet uppstår lätt och skapar osäkerhet.       

Var det så att jag i själva verket själv inte var särskilt tydligt inför ensemblen? Jag skulle ha varit  

tydlig inför skådespelerskan som jag misslyckades ge regi på sången. Jag skulle berättat vilka 

ramar jag satte för vårt gemensamma arbete. Min linje för uppsättningens gestaltning 

genomfördes i alla fall, men i en lätt stympad version. Jag blev otydlig i och med min fysiska 

distans till dem på golvet. Jag följde kanske deras processer på för stort avstånd. Jag styrdes 

av rädslan att göra fel, att inte leverera vad jag trodde att ensemblen ville ha. Min otydlighet 

ledde till att jag urvattnade min konstnärliga vision. Jag blev en svag ledare, när jag mötte 

motstånd.I och med att jag mest försökte stryka folk medhårs upplevdes jag som principlös 

och utan en tydlig riktning. Mot detta kan invändas att jag ju ändå lyckades genomdriva 

huvuddragen i min tolkning samt att hela arbetet gick i hamn med ett bra resultat och 

recensioner. Det är visserligen sant, men det skedde till priset av ett sämre resultat särskilt i 

detaljarbetet, samt att min trovärdighet som regissör undergrävdes.  

För ensemblen innebar det dålig stämning och att de inte presterade optimalt utifrån sin 

kapacitet. Detta skapade osäkerhet i ensemblen och försvagade min position. Koreografen, 

som var fast anställd på teatern hade redan från början en starkare ställning än jag. Detta 

visade sig när jag förväntades lämna rummet under koreografens arbete och när några av 

skådespelarna tenderade till att fråga koreografen eller varandra först innan de frågade mig när 

frågor uppstod. Det konstnärliga resultatet på scenen blev även det, otydligare än det behövt 

vara. Rollernas konflikter på scenen var inte så tydliga som de borde varit. Samspelet var 

ganska ”tekniskt”. Något verkligt sceniskt lyssnande uppstod inte i någon större utsträckning 

på scenen. Den så kallade triangulära kontakten mellan dels skådespelarna på scenen och 

mellan skådespelarna och publiken uppstod inte någon större utsträckning. Ridå.  
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Uppmuntran 

När jag iakttar den observerade processen i förhållande till uppmuntran konstaterar jag att 

regissören betedde sig mycket uppmuntrande i förhållande till ensemble. Han gick ofta till 

dem med vidöppna armar och med berömmande ord. Ensemblen agerade inte lika 

uppmuntrat på golvet i förhållande till regissören. De verkade hålla en del frustration inom sig 

och verkade ibland lite spända och introverta. Jag befann mig på ett produktionsmöte där jag 

försöker förmedla en vision om den pjäs vi skulle gestalta. Ett viktigt kriterium för detta är att 

skapa dialog, lust och enighet. Responsen från ensemblen var svag. Jag fick kämpa för att 

starta och vidmakthålla en konstruktiv dialog. Gruppen tenderar att vända sig inåt. Jag fick 

ideligen tränga mig på för att komma in i cirkeln. När jag kom in i rummet uppmärksammades 

det föga. Jag försökte agera korrekt, men lyckas inte anamma det språk som präglade 

gruppen. Mentala tillstånd har som virus, förmågan att sprida sig snabbt. Uppmuntran av 

generöst slag är av större betydelse jag tidigare trott. Det kan kosta på att som ledare eller 

medlem i en grupp hela tiden bjuda på detta. Bär en person i gruppen på ett negativt tillstånd 

påverkar det vanligen alla närvarande. Därför borde strategin varit att uppmärksamma det 

negativa tillståndet så fort det fanns i rummet. Strategin innebär att undersöka om det är 

möjligt med ett så kallat ”tillståndsskifte”. En grupp personer har ett möte. De sitter vid ett 

bord och ska genomföra ett arbete tillsammans. En av personerna bär på ett negativt mentalt 

tillstånd, något som kan avläsas i kroppshållning, ögonkontakt och lyssnande.  

Han/hon möter inte någon av de andra i gruppen med blicken, sitter nedsjunken på stolen och 

svarar kortfattat och lite aggressivt. Den enklaste utvägen att fortsätta mötet utan att låtsas om 

hans/hennes agerande. Följden blir att samarbetet går långsammare, mindre effektivt och att 

resultatet blir svagare. Om den övriga gruppen däremot uppmärksammar hans/hennes 

mentala tillstånd i syftet att åstadkomma ett positivt tillståndsskifte ökar möjligheterna radikalt 

för ett bättre resultat för gruppen. Går det inte att få till, fortgår aktiviteten, men då med en 

kollektiv vetskap om problemen och kan förhålla sig till dem. Istället för att uppmärksamma de 

negativa tillstånd som sändes, ignorerade jag troligen dessa i för hög grad. Jag låtsades inte 

om stämningen i rummet och agerade som om allt var frid och fröjd. Det ledde till en dialog 

som skedde mest på ytan. Förståelsen och respekten kom aldrig ner i våra kroppar och jag inte 

nådde fram som jag borde gjort. Min genomgående upplevelse var att regiprocessen 
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präglades av en negativa tillstånd, så fort jag bad att få ordet. En atmosfär som uppstod 

eftersom de personer jag ville nå stängde av sig själva och sitt lyssnande så fort jag fick ordet. 

När jag uppmuntrade gjorde jag det utan att ta in signalerna från de som skulle uppmuntras i 

tillräckligt hög grad. Ridå.  

Respekt 

Jag sökte en konstruktiv och inspirerande dialog med ensemblen. Men skådespelarna såg på 

mig med samma skeptiska min som de gjort redan från början. De ifrågasatte mitt sätt att 

tänka på flera punkter. De pratade aggressivt och avbröt mig när jag svarade. Jag gick inte 

fortfarande inte i svaromål mot deras kritik. Jag lät dem istället ifrågasätta mina idéer och 

försökte försvara mig så gott jag kunde. Det var viktigt för mig att hela tiden visa dem respekt. 

Det blev  en överdriven respekt eftersom det hela tiden skedde utan att jag ifrågasatte deras 

kritik. Istället bejaka den så alla förstod att jag var vidsynt. Det var viktigare för mig att framstå 

som vidsynt istället för ärlig. Mot den bakgrunden framstår min utåt visade respekt stå i 

kontrast till min inre upplevda respekt. En respekt som visade sig på beteendenivå. Verklig inre 

respekt från min sida torde inneburit att min kropp ställde sig i vägen för detta beteende och 

konfronterade ensemblen med vad jag verkligen tänkte om vår konflikt och hur den kunde 

lösas. Istället övertygade jag mig själv om att om jag varit ärlig, sagt vad jag tyckte och tänkte 

och gett återkoppling utifrån vad jag egentligen tänkte, hade arbetet inte kunnat fortsätta. 

Konfrontationen hade öppnat en avgrund, som jag såg det. Jag var inte nöjd med deras 

attityder i förhållande till vårt sceniska arbete. En hel del av spelet tyckte jag var för manierat, 

annat tyckte jag var bra. Deras kroppsliga uttryck hade kunnat utvecklats längre. Något som 

inte var möjligt att göra där och då. Var det viktigare för mig att vara vidsynt än ärlig? Jag såg 

det övergripande målet som att få med mig ensemblen så att vi kunde samarbeta optimalt och 

insåg att jag egentligen borde vara tydligare med vad jag egentligen tänkte.  

Detta hade varit bättre men jag vågade inte. Respekten för den andre är mycket djup, enligt 

regissören i regiprocess 2. När jag iakttar den processen i förhållande till respekt konstaterar 

jag att regissören visade skådespelarna mycket respekt, något som var ömsesidigt. Detta 

visade sig i deras sätt att se, lyssna och ta i varandra. Även i fråga om vilket utrymme de gav 
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varandras berättelser av privat natur. En respekt som jag kunde iaktta, var på en lite lägre nivå i 

förhållande till sufflös och producent. De visade respekt även till dem, men inte i lika hög grad. 

Sättet skådespelare och regissör tog i och klappade om varandra. Det fysiska utrymme de gav 

varandra i replokalen. Två kvinnliga skådespelare, den ena den yngre som tidigare fått ett 

raseriutbrott och den andra som jag hade en god relation till, diskuterade sina rollers 

positionering i förhållande till varandra. De stod på scenen nära varandra i förtroliga positioner 

och jag satt en bit bort i salongen. Jag bröt för siktigt in i samtalet och fick försöka ett par 

gånger genom att säga jo! (väntan) och jo! igen. Det tittade ut mot mig i salongen kisande 

med miner som om jag förstörde något, samtidigt som deras kroppar intog avslappnade, i lätt 

kontrapost undrande positioner. Jag vände mig till den yngre och sa försiktigt: ”Din roll bör 

kanske ligga något över i status”. Hon gjorde en uppgiven gest och gick ut från scenen. Den 

andra stod kvar och tittade på mig. Ok, sa hon. Ska vi gå vidare? Min invit till ett samtal om 

rollernas relationer blev på detta sätt avslutad. Det kroppsliga avståndstagandet från dessa 

skådespelare underminerade här respekten för min inbrytning i samtalet. Om min ovilja att 

konfrontera ensemblen antyder att jag inte var respektfull illustrerar detta samtidigt de fysiska 

svårigheterna att göra detta. Ridå. 

Förtroende 

När jag iakttar regiprocess 2 i förhållande till förtroende konstaterar jag att tilliten 

genomgående framstod som hög mellan alla inblandade på en ytlig nivå. Däremot såg jag 

tecken på att den inte var lika hög alla gånger bakom fasaderna. De kroppsliga uttrycken för 

tillit i form av överdrivna kramar och i bland en överdriven glättighet framstod som i vissa fall 

väl inövade. Det fanns tendenser till ”teater bakom teatern”. En fasad som ibland krackelerade 

när glättigheten övergick till en avvaktande tystnad och stumma väntande kroppar. Dessa 

inslag var dock så få och kortvariga att de lätt skulle kunna glömmas vid en summarisk 

beskrivning av regiprocessen. Under regiprocess 1 försökte jag skapa förtroende i förhållande 

till ett visst motstånd. Jag gjorde några typiska kommunikativa fel. Jag försökte bli vän med alla 

och vågade inte fatta beslut som gick vissa emot. Som ledare gäller det att istället för att 

försöka bli vän med alla, kunna fatta beslut som går emot och att kunna förklara varför jag 

fattade besluten, för de som får beslutet emot sig. Det var svårt att komma utifrån och leda en 

grupp med en egen kultur som internt samarbetat under olika former under lång tid. Jag 
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borde lyssnat in det sätt att arbeta som ensemblen var van vid och kände sig trygg med. 

Kartlagt den arbetskulturella aspekten av deras processer. Det var obehagligt att säga nej. Det 

var svårt att komma utifrån och säga nej till en sammansvetsad ensemble med lång erfarenhet.  

Det krävs ett tydligt ledarskap som är bra på att skapa trygghet genom att sätta kommunikativa 

ramar, för aktiviteter, visioner och arbetsmetod. Jag bemöter den här typen av situationer idag, 

på ett annat sätt än jag gjorde då. Jag kan ilskna till, stå på mig och svara att det inte är 

någons sak att avbryta mig och stå på mig om att min frågeställning är viktig. Dreyfus & 

Dreyfus skriver om skicklighetsstadiet:  

Förmågan att intuitivt reagera på mönster utan att bryta ner dem i enskilda komponenter kallar 

vi ”holistisk” urskillning och association.   76

Detta är intressant eftersom det jag själv såg under regiprocess 1 mer handlade om olika brott 

mot oskrivna regler för hur samarbetet borde gå till. Något som just är utmärkande för Dreyfus 

& Dreyfus kompetensstadium. På detta stadium ”saknas en känsla av vad som är viktigt”i 

mötet med en grupp.  De karaktäriserar stadiet som mer fokuserat på detaljer än helheter:  77

En kompetent utövare med ett visst mål i sikte ser i allmänhet en situation som en uppsättning 

fakta. Vikten av dessa fakta kan bero på närvaron av andra fakta. Han har lärt sig att när en 

situation har en viss konstellation av dessa element så bör en viss slutsats dras, ett beslut fattas 

eller en förväntning undersökas.   78

Så vad gjorde jag under regiprocess 1? Jag konstaterade att det förväntade beteendet från 

skådepelarna uteblev i hög grad. Det höll sig inte till de regler jag ansåg vara oskrivna ifråga 

om handlande på golvet. Deras avvaktande kroppar och avskärmade beteende mot mig  

kunde jag inte förhålla mig till. Förtroendet för mig dalade, eftersom jag ignorerade 

kropparnas beteendemönster och uppmärksammade enskilda brott mot det oskrivna 

regelverket. Istället tystnade jag alltmer. Jag yttrade mig bara när jag är tvungen. Så såg min 

strategi ut. Som regissör är det jag som har ansvar för resultatet, helheten. Ett ansvar jag måste 

ta, men även ger mig auktoritet att stå på mig. Det ingår också i min uppgift att vara lyhörd 

och öppen för de jag leder och att skapa trygghet i ensemblen. Jag förlorade en del av det 

  !72



Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

överläge jag hade genom min position redan från början, på grund av min oförmåga att vara 

tydlig i det första mötet med skådespelarna. Anslaget eller starten i en kommunikativ situation 

har ofta stor betydelse. De förväntningar och de valda sanningar som präglar kommande 

möten utformas ganska snabbt och dessa är sedan svåra att förändra. Hade jag skapat en 

större integritet och respekt kring min person vid det första mötet, hade troligen attackerna 

mot mig inte varit lika kraftiga längre fram i processen.  

I dag präglas min syn på ”det första mötet” av den erfarenhet som är direkt kopplad till min 

praktiska kunskap. Anslaget från dirigenten i starten på symfonin har en avgörandet betydelse 

för både orkester och publik. Perspektivet är holistiskt och uppmärksamt på alla 

beteendemönster i rummet.  I vilken grad upplevde sig ensemblen uppmärksammade av mig? 

Den som får ett beslut emot sig kan då förhålla sig till något och se sin egen roll och position i 

förhållande till det som skedde. Jag skulle ha stått upp för mina idéer i mötet på caféet och 

förklarat varför. De faktiska förändringar som skedde på scenen, var att sådant som uppfattade 

som ”typiskt kvinnliga” uttryck i kropp och röst sopades bort. Kvar blev kvinnliga karaktärer 

utan sensuella uttryck (eftersom de upplevdes som sexistiska) med ett ofta mer manligt sätt att 

uttrycka sig på. Den pjäs vi jobbade med bestod av ett antal ”arketyper” nästan som i den 

italienska dramastilen ”commedia del arte”.  

Rollkaraktärerna hade sina typiska manliga och kvinnliga uttryck. Något man även kan se i 

Molieres pjäser med den gamla gubben som blir kär i den unga flickan som är kär i den unge 

älskaren etc. Min auktoritära status aldrig nådde upp till den nivå där den borde ha legat under 

den process jag beskrivit. Visst blev jag trött och irriterad stundtals. Jag tyckte illa om att de 

ständigt ifrågasatte mig och mådde dåligt av att träffa ensemblen. Jag var ledsen och 

deprimerad periodvis, men inriktade mig på att inte ge mig och att lyckas genomföra projektet 

vilket också lyckades. Inte bara det. Jag tror att mina antagonister tänkte att jag inte var 

tillräckligt kvalificerad för att arbeta med dem. Jag tänkte att deras syn på mig och oengagerad 

och orättvis och att några av dem inte ens var intresserade av att ge mig en chans. De tyckte 

kanske att jag var för otydlig och för svag. Jag undvek att säga det jag uppfattade som deras 

uppfattning om mig, eller våra uppfattningar om varandra. Jag kom utifrån, in på deras 

domäner där de jobbat sedan slutet på sjuttiotalet. Den äldsta och mest meriterade av 

skådespelarna sade på premiärfesten vid ett tal där han tackade mig för ett fint ”ramarbete” 
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men att jag hade blivit ganska ”sargad” under repetitionsarbetet och att jag var ”för snäll”. 

Omdömen jag tagit med mig under mitt fortsatta arbete som regissör. Ridå. 

Improvisatorisk förmåga 

I regiprocess 2 har de improvisatoriska inslagen i repetitionsarbetet ganska vanligt 

förekommande. Men dessa kom mest från regissören i form av nya idéer till att gestalta olika 

sceniska situationer. Regissören kunde gå in på scengolvet, testa ett sceneri själv, få en ny idé 

be skådespelaren att testa. Detta är ett mycket vanligt förekommande sätt att regissera, något 

jag själv praktiserar nuförtiden, men mindre under den process jag skildrar i denna uppsats. 

Däremot är det vanligen inte populärt om regissören ”spelar före” och ber skådespelaren göra 

likadant. Detta skedde dock i den observerade processen. Regissören uttryckte till och med en 

önskan att bli härmad av den yngste skådespelaren (praktikanten). I mitt arbete med 

skådespelarna använde jag min improvisatoriska förmåga för att lösa situationer som var 

negativa i stunden, genom att ta upp på sådana problem som jag visste att de bejakade. Jag 

hade troligtvis haft nytta av att snabbt vända samtalet, när jag märkte att jag fick motstånd och 

arbetat enligt det minsta motståndets lag. Men det lyckades jag inte alltid med. Den 

improvisatoriska förmågan kom till nytta då jag snabbt tog upp impulser från ensemblen om 

vilka situationer vi skulle fokusera intresset för att hitta praktiska lösningar på scenen. Det 

uppstod problem då kropparna i rummet agerade som om det utsattes för ett yttre tryck, 

vände sig mer mot varandra och undvek att möta mig med blicken.  

Detta kunde leda till fysiska låsningar i rummet när ingen rörde sig organiskt. De som var på 

golvet kände sig kanske oförstående inför de scenerier (rörelsemönster på golvet) jag lagt. De 

gav utryck för ett motstånd mot att fortsätta med den scen jag höll på att lägga. Då kunde jag 

snabbt föreslå ett nytt sätt att närma oss materialet, genom att improvisera oss fram till ett 

annat sätt att röra oss i scenen. Men det rörde sig om kortare sekvenser i en scen och inte hela 

den grundläggande strukturen. Ridå upp! 

  !74



Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

Slutsatser 
Tidsaspekter 

Det finns en intressant tidsaspekt i de nedslag jag gör här under tre tillfällen under 

regiprocesserna. I inledningen av båda regiprocesserna fanns en energi som vittnade om en 

viss nyfikenhet på materialet och möjligheterna. Under de dagar då ensemblen improviserade 

under min ledning var den fysiska rörligheten energigivande och präglades av en rumslig frihet 

för hela gruppen och även för mig som regissör. Denna energi dämpades dock av de 

stillasittande produktionsmöten som präglades av avvaktande och frågande förhållningssätt 

inom regiprocess 1. Regiprocess 2 hade en fräschör vid första observationstillfället. Lusten att 

undersöka fanns där och en frimodighet från regissören som smittade av sig på ensemblen. 

Här återfinns således en olikhet mellan de båda processerna. Skillnaden var att 

motsättningarna redan på startstadiet kom till ytan i regiprocess 1 när alla satte sig ner för ett 

produktionsmöte. Så länge de improvisatoriska övningarna på golvet under regiprocess 1 

genomfördes fanns dock en likhet mellan de båda regiprocesserna. Kommunikationen 

präglades av sökande efter bekräftelser i fråga om att positionera sig i förhållande till 

regissören. Ensemblens valda sanningar om mig skulle bekräftas. Under regiprocess 2 bygger 

kommunikationen mellan regissör och ensemble i hög grad på bekräftelser om hur 

betydelsefulla alla är för varandra. Dock kan en osäkerhet spåras under de ibland inställsamma 

fasaderna. En lite butter underton av ett sedan länge känt spel fanns i luften samtidigt som en 

bekräftande ytlighet dominerade alla beteendemönster.   

Regissören för regiprocess 2 pratar ganska fantasifullt och improvisatoriskt liksom även jag. Jag 

pratade dock mindre idémässigt än vad han gjorde och försökte hålla mig till en på förhand 

uttänkt plan. Han använder sig i mycket hög grad av seende, lyssnande och kroppslig 

kommunikation. Han pauserar ofta och ser på skådespelarna en stund innan han fortsätter. Här 

fungerar kommunikationstriangeln fullt ut. Han tar gärna fysisk kontakt genom att ta i axlar eller 

händer eller omfamna någon. Jag befann mig hela tiden på avstånd. Jag tog i min process 

betydligt mindre plats, med ett mindre och mer diskret utspel. Jag hade gärna velat uppnå 

denna frihet i kommunikationen med skådespelarna, men jag kom aldrig dit. Jag försökte 

anpassa mig till ensemblen genom att hålla mig på avstånd och inte bryta in i deras dialog 
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med varandra mer än när jag kände mig tvungen till. Detta ledde dock inte till någon verklig 

anpassning till de signaler de sände till mig. Istället för att vika ner mig i status skulle jag 

speglat deras beteende i förhållande till varandra. När de iakttog en avvaktande fysisk position 

på golvet, skulle jag också gjort det. När någon satte sig på en stol och tittade lite flegmatiskt 

omkring sig för att sedan vasst ifrågasätta något jag sa, skulle jag agerat likadant. Då hade de 

känt igen sig, vilket skulle skapat mer trygghet, vilket lett till att de varit mindre på sin vakt. Det 

uppstod inte en verklig anpassning från min sida till ensemblen som ledde till att jag fick lättare 

att leda dem och få dem att gå med på de förändringar i så hög grad som jag hade behövt för 

att mitt regiarbete skulle fungera fullt ut. 

Tidsaspekten under mitten av regiprocess 1 präglades av en skillnad från processens inledning 

i fråga om energi och angelägenhetsgrad. Skådespelarna var på det här stadiet väldig 

noggranna med att hitta sina ingångar i materialet. Detta innebar att skådespelarna vilade i 

den skapade distans till regissören som uppnåtts i det första skedet av regiprocess 1. En 

avmattning i relationerna kunde märkas, med ett mindre intresse för personlig feedback och 

där etablerade revir nu praktiserades på scengolvet. Jag tyckte mig nu kryssa på ett tryggare 

minfält, där risken för felsteg hade minskat. Kommunikationen fungerade således inte rikligt 

som under början av processen. Från att ha präglats av sökande efter bekräftelser som kunde 

leda till positionering med utgångspunkt från individernas valda sanningar om regissören, 

märktes nu ett mindre behov av den sortens bekräftelser. Istället var behovet inställt på att 

gränserna i rörelsefrihet för regissören respekterades. Tidsaspekten för slutet av regiprocess 1 

illustrerar att det fanns en viss logik i att kommunikationen fungerade lite annorlunda vid de tre 

olika tidpunkterna. Det fanns olika behov av kommunikation. I slutet på processen ökade 

behovet av bekräftelser inte märkbart som det borde göra. Detta är ganska självklart och 

normalt. Alla som medverkar på eller omkring scenen vill få så mycket positiv feedback som 

möjligt. Ett första kvitto på att det de gör är bra eller bäst. Regissörens bekräftelser är här av 

extra stor betydelse eftersom de, när det publika gensvaret visar sig, i viss mån kan säga att 

det är regissörens ansvar om mottagande blir negativt.  

I regiprocess 1 hårdnade istället klimatet och blev alltmer spänt, med ifrågasättande av 

scenerier. Samtidigt gavs större kroppslig rörelsefrihet för regissören. Behovet av stödjande 

bekräftelser utmynnade i en mer tillåtande fysisk närhet och en viss förtrolighet i dialogen. Jag  
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uppmuntrade så mycket jag kunde, fast jag egentligen inte alltid tyckte som jag sade. Med min 

uppmuntrande attityd hoppades jag även att kylan från en del av ensemblen skulle släppa med 

positiva bekräftelser från dem till mig. Något som inte helt gav den utdelning jag hoppats på. 

Tidsaspekten för slutet av regiprocess 2 illustrerar även här att kommunikationen fungerar lite 

annorlunda vid de tre olika observerade tidpunkterna. Även här finns det olika behov av 

kommunikation och i slutet på processen ökar behovet av bekräftelser från regissören tydligt. 

Tillit och kroppslig flexibilitet - regissörens praktiska kunskap 

Min första forskningsfråga ställdes som följer: Vad får jag veta vid analys av regissörens 

kommunikativa praktiska kunskap med hjälp av kommunikationsteoretiska begrepp? Min studie 

visar att regissörens praktiska kunskap och ledarskap är starkt kopplat till förmågan att sända 

och bekräfta med kroppen, rörelsemönster, tydliga intentioner som inte bara är intellektuella 

utan även till mentala och kroppsliga tillstånd. Att vara avläsbar via ett kongruent beteende 

och statusanpassning där båda parter kan mötas i en konstruktiv dialog. Att det praktiska 

regiarbetet inkluderar tredje part i dialogen för att undvika en känsla av utanförskap hos delar 

av ensemblen. Att regissören bör vara bra på att anpassa sig till de tillstånd som råder inom 

ensemblen för att lättare kunna leda den, samt att visa respekt för gränserna i fråga om rollen 

regissör kontra rollen skådespelare. Denna praktiska kunskap har haft en avgörande betydelse i 

min studie och måste kontinuerligt undersökas och utvecklas. Den gäller inte bara regissörer 

utan aktiva i alla former av ledarskap inom organisationer, men problemen ställs på sin spets, 

tror jag, inom konstnärligt ledarskap. Kommunikationen mellan regissören och skådespelarna i 

regiprocess 1, fungerade, som tidigare framgått, inte tillfredställande. Jag möttes som regissör 

med skepsis. Avståndet mellan mig och ensemblen, tenderade till att hålla mig utanför den 

gestaltande gemenskap, som är så viktig i ett repetitionsarbete mellan alla inblandade. Jag rör 

mig numera ofta på golvet eller scengolvet, för att skapa tillit, närhet och bra kommunikation. 

Under min beskrivna process hade jag svårt att göra det. Jag fick en känsla av att jag störde de 

agerande.  

En nyckel till bra regi är för mig idag att skapa fysisk närhet, om behov från skådespelarna visar 

sig, men hela tiden vara uppmärksam på vilket avstånd som fungerar för varje individ. Då 
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ansträngde jag mig för att hela tiden försöka vara till lags, samtidigt som jag stängde av mig 

själv för kontakt om stämningen i gruppen försämrades. Dialogen var oftast vänlig och korrekt 

samtidigt som gruppens kroppsspråk markerade ett avstånd till mig. De var vända mer från 

mig än mot mig när jag tog kontakt och mer på avstånd än nära. Ensemblens fysiska revir i 

förhållande till varandra uppfattade jag som ganska inbjudande. De hade lätt att komma nära 

varandra med sina kroppar. Om jag försökte bekräfta ensemblen och förhålla mig så, som jag 

avläste att de betedde sig mot varandra, blev jag genast avskuren genom en rygg som vändes 

mot mig eller ett ansikte som vändes i en annan riktning. De betedde sig på ett visst sätt mot 

mig och på ett lite annat sätt i förhållande till varandra. Jag försökte uppfatta deras fysiska 

beteende som positivt, även om jag egentligen uppfattade det som negativt. Något som 

gjorde att mitt beteende kunde uppfattas som svagt och inkonsekvent. Eftersom min fysiska 

rörelsefrihet begränsades, begränsades även mitt talspråk. Det blev mer ansträngande att hitta 

språkliga formuleringar som fungerade, eftersom jag upplevde at jag måste väg varje ord ”på 

guldvåg” för att inte missuppfattas. Det gjorde mina instruktioner mer inlindade och otydliga. 

Ståndpunkterna förlorade sin tydlighet till förmån för dubbeltydighet. Eftersom vi hade olika 

åsikter om många saker, bekräftade jag sällan deras åsikter. Några djupare diskussioner om 

våra sätt att se på saker uppstod sällan. Istället fanns en underförstådd ton om att vi tyckte 

olika. Något som lätt kan ställas på sin spets i processarbetet i teatermiljön med sina höga krav 

på prestation i ett offentligt rum.  

Slutsatsen blir förvånande för mig själv: Den största delen av min relationsproblematik i 

förhållande till ensemblen var att jag framför allt ignorerade den kroppsliga kommunikationen. 

På det verbala planet hävdade jag mig ganska bra, men på det kroppsliga var jag trängd. När 

den kroppsliga kommunikationen inte fungerar, är det naturligt att försöka betona det verbala 

istället. Därför visar sig medvetandegörandet och det konkreta iakttagandet av den kroppsliga 

kommunikationen vara väldigt betydelsefull för utvecklandet av regissörens praktiska kunskap. 

Min förhoppning är att detta sätter ljuset på kroppens betydelse vid ledarskap och konflikt. 

Den praktiska kunskap som baseras på erfarenhet kommer här in. Människor erfar med sina 

kroppar och utvecklar färdigheter särskilt via den kunskap Aristoteles kallade techne.  för 79

idrottaren eller dansaren är det självklart att den praktiska kunskapen nöts in i kroppen och 

skapar en fysisk erfarenhet som kallas muskelminne. Denna kroppsligt lagrade erfarenhet har, 

som min studie visar, en avgörande betydelse för ledarskapet i en regiprocess.   
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Vad gav kommunikationsteoretiska begrepp och nyckelord? 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera regissörens arbete med en ensemble med 

utgångspunkt från det övergripande begreppet kommunikation. De två regiprocesserna 

präglades av olika logik. Regiprocess 1 präglades av en avvaktande misstänksamhet från 

ensemblen mot en utifrån kommande regissör. Under Regiprocess 2 var regissören är välkänd 

för de flesta i ensemblen. Min första forskningsfråga om vad mina kommunikationsteoretiska 

begrepp säger om de olika processerna kan sammanfattas i följande: Om mer av medvetenhet 

och kunskapen om dessa begrepp funnits hade båda processerna haft större förutsättningar att 

optimeras. De kommunikativa skillnaderna mellan processerna var betydande. Den där jag 

deltog hade stora problem som påverkade arbetsmiljö och resultat negativt. Den andra 

fungerade väl med ett lyckat resultat. De kommunikationsteoretiska begreppens tillämpning 

visar på brister i det förra fallet och bättre tillämpning i det senare. Två olika slags kroppsligt 

beteendemönster i de olika grupp-processerna kan skönjas. Den senare med ett utåtriktat 

utagerande mönster som samtidigt exkluderar de som är i utkanterna av gemenskapen. Den 

tidigare med ett slutet kroppsligt beteendemönster med klart markerade fysiska revir.    

Kropparnas förhållande till varandra varierade generellt mellan de båda processerna. I 

regiprocess 1 såg det kroppsliga varandet i rummet ut på ett annat sätt. Innanför den rumsliga 

inramningen roterade jag som ett slags satellit runt ett centrum av rörelser som inte var 

inbjudande. Ibland delades rummet upp i två planhalvor där jag strikt höll mig på min 

planhalva. De gånger jag bröt det uppdelade rummet var det som om jag skar mig in i ett 

epicentrum jag inte tillhörde. Kroppsspråket var generellt sett slutet hos alla i produktionen. I 

regiprocess 2 fanns en naturlig närhet av öppen och ganska, på ytan, utlämnande karaktär. 

Skådespelare och regissör rörde sig fritt och obehindrat i rummet och blandade sig gärna med 

varandra med förtroendefulla attityder. Samtidigt var det lätt att uppfatta denna närhet och 

öppenhet som exkluderande, i förhållande till de som befann sig utanför. Där befann sig den 

äldre manliga sufflören, den unga kvinnliga projektledaren och även jag själv som utifrån 

kommande betraktare. Rummet blev som en inramning för en inre cirkel av rörelsemässig och 

verbal frihet, samtidigt som en yttre cirkel existerade, där de kroppsliga och verbala uttrycken 

var starkt begränsade. Där i utkanterna av inramningen befann sig vi andra tre.  

  !79



Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

Vid en granskning av vilka kommunikationsteoretiska begrepp som användes av mig mest 

frekvent under regiprocess 1 ligger talspråk och formulerad intention högst. En kroppslig och 

en intellektuell faktor. Det begrepp jag uppmärksammat minst, men som egentligen borde 

vara värt ett alldeles eget studium är pauseringar och dessas betydelse för arbetet mellan 

regissör och ensemble. Pauseringar var troligen det min kommunikation saknade mest och 

dessa kan vara mycket starka kommunikationsmässigt. De lyfter fram det våra ögon, vårt 

lyssnade och våra kroppar sänder ut och tar upp. Uppenbarligen var att höja rösten istället ett 

ganska frekvent sätt för mig att få uppmärksamhet under regiprocessen. Talspråket är ett 

verktyg som kan vara både effektivt och ineffektivt. Kopplingen till uttrycket är avgörande och 

jag fick under denna period använda rösten avsevärt för att få uppmärksamhet. Något jag idag 

ser som en svaghet, eftersom talspråk ibland kan vara ett mindre effektivt verktyg för att vinna 

personer jag ska leda. Jag formulerade min intention ganska tydligt språkligt. Något jag ser 

som en styrka eftersom jag ser förmågan att formulera  språk och talspråk som mycket viktigt 

så länge det sker i ett förstärkande samspel med kroppens kommunikationsmedel. En 

formulerad intention blir då en tydlighet som visar färdriktningen. Jag använde mig ändå 

ganska sparsamt av de kommunikativa medel som stod till buds. Medvetenheten om hur jag 

kunde använda mig av statustransaktioner (hur människor medvetet eller omedvetet förhåller 

sig självförtroende-mässigt i förhållande till varandra) och tillståndsintentioner (vad jag vill få 

mina medarbetare att känna) i mitt ledarskap saknades.  

Regissören för regiprocess 2 signalerar från början hög status i förhållande till sin ensemble. 

Något jag inte gjorde och min statusnivå var låg redan från början. Det innebär i det förra fallet 

att regissören kan behärska rummet ganska fritt. Indelningen av statusnivå och hierarkier i 

förhållande till varandra i gruppen som helhet är här tydlig. Regissörens formulerade intention 

med uppsättningen avläser jag på ungefär samma nivå som min egen vad det gäller tydlighet. 

Av detta drar jag slutsatsen att den formulerade intentionen inte hade någon avgörande 

betydelse för regissörens framgång, varför den ena regiprocessen fungerade bättre än den 

andra. Tiilståndsintentionen i regiprocess 2 avläser jag som hög och måste därmed betraktas 

som en framgångsfaktor.  

Den andra forskningsfrågan som ställdes är: Vad får jag veta med hjälp av nyckelord som 

öppenhet, tydlighet, uppmuntran, respekt, förtroende och improvisation? 
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Nyckelorden visar att regissörens lyhördhet för ensemblens kroppsliga signaler varierade 

mellan de båda processerna. Det visade sig att regissörens kroppsliga intentioner, viljan att 

understödja och fatta beslut, samt regissörens sätt att röra sig och placera sig i rummet hade 

betydelse. Detta gäller även regissören som istället för att dra sig tillbaka står kvar eller vågar 

komma nära och om regissören visar och samtidigt kräver respekt. Regissören skapar 

förtroende genom att lyssna, avvakta, stå kvar och hela tiden behålla kontakten med 

ensemblen med ögon, öron och kropp. Av nyckelorden visade sig öppenhet, tydlighet, respekt 

och förtroende som mest betydelsefulla för processerna. 

Kroppslig kommunikation och konflikt  

Min tredje och sista forskningsfråga lyder som följer: Hur konkretiseras regissörens kroppsliga 

kommunikation under en konfliktsituation? Regissören jag intervjuade beskriver att han blir låst 

i kroppen under en konflikt. Dynamiken, som jag tolkar det, där regissören rör sig fritt och 

obehindrat i rummet upphör delvis eller helt. Känner igen det från min process. När jag 

berättar om konflikten med den skrikande skådespelerskan, svarade regissören ”det är ju en 

där psykgrejen. Det rår man inte på”. Det är kanske så det är, tänker jag. I vissa fall är det bara 

att släppa. Det gäller att konfrontera skådespelarna, även när det gäller att hjälpa dem till ett 

bättre självförtroende. Regissören berättar att han aldrig stänger av bekräftelsen och att han 

alltid är öppen. Han kan inte stänga av. Han uppfattar sig som tydlig, men lite pladdrig ibland 

och det gäller att inte devalvera orden. ”Att repetera är att identifiera sina egna och andras 

impulser” säger han. Känner regissören ett motstånd backar han inte som jag gjorde. Tvärtom. 

Han säger att han inte ger sig inte förrän han brutit ner motståndet. Om konstiga spänningar 

uppstår säger han till direkt: - Hej, vad hände nu? Och är det okej här nu? Vad tänkte du nu? 

Vad hände nu? Var det nåt jag gjorde? Var det nåt du sa? Vad är det här? Det kan ta en halv 

dag, kanske två veckor. Han återkommer till motståndet är brutet. Går inte det har det varit 

”sjukdomsbilder” med i processen är hans erfarenhet. Om någon inte verkar gilla honom 

ställer han frågan: - Du gillar inte mig va? Orden såväl som kroppen inkluderar dig i 

gemenskapen. Regissören säger ”ja” ibland för att undvika konflikt i mindre frågor. Det gäller 

att vara rak och enkel när jag konfronterar folk. Eller att som Strindberg skriver i pjäsen Paria 
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vara en man som ”med öppet bröst går mot sitt öde”.  Våga ta konflikt med dem jag jobbar 80

med, som jag inte vågade då.  

Mycket av den kommunikativa problematiken i berättelsen handlar om detta. Att våga ta 

konflikt med ögon, öron och kropp. Utan att det handlar om våld mentalt eller fysiskt. Att 

konfrontera och stå för sina egna tankar och idéer. Att inte försöka bli vän med alla. Vänskap 

kan inte vara huvudsyftet vid en teateruppsättning eller något annat idé-drivet projekt. Men, 

kan däremot vara en konsekvens av ett lyckat samarbete. Förtroende och tillit blir här som 

inom ledarskap i allmänhet, centrala begrepp. Dessa två ord ses ofta som synonymer. Inom en 

organisation går det dock att ge orden en något varierande betydelse. I en bok om vinnande 

beteende inom idrotten av Thomas Lundberg och Anders Ingves uppstår tillit som en följd av 

att medlemmar i gruppen tar beslut som för dem är riktiga och vars syfte är för gruppens 

bästa.  Tillit beskrivs här som något som uppstår i en grupp med ett gemensamt syfte, där 81

medlemmarna i gruppen litar på varandra. Min slutsats blir att förtroende mer kan beskriva 

respekten för någons kompetens. Medlemmarna i gruppen känner tilltro på någon annans 

förmåga. Tilliten blir mer mellanmänskligt medan förtroendet mer innebär tilltro till någons 

expertis och ledarskap. Förtroende ses mer om en specifik yrkeskompetens, vilket osökt leder 

till experten. Hur hanterar denne konfliktsituationer i en process? Dreyfus & Dreyfus högsta 

femte stadium är experten. De skriver att en experts färdighet har i så hög grad blivit en del av 

honom själv att han inte behöver vara mer medveten om den har är än om sin kropp.  De 82

konflikter kan här hanteras innan de uppstår. Han är självklar i sin roll och avläser helheten 

intuitivt utan att behöva reflektera särskilt mycket och gör sedan det han av erfarenhet vet 

fungerar.     

På liknande sätt är en företagschef, kirurg, sjuksköterska, advokat eller lärare på expertnivå totalt 

engagerad i utövandet av sin färdighet. När saker och ting fortlöper normalt, löser experter inte 

problemen och fattar inte beslut; de gör vad som normalt fungerar.   83

Jag har i uppsatsen använt mig av ett okänt begrepp som jag kallar tillståndsintention. Jag är 

medveten om att det i akademiska sammanhang ställs krav på vederhäftighet vilket innebär att 

kunna hänvisa till trovärdiga källor. Nu heter ju ämnet praktisk kunskap och detta kopplas även 
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till empiri i form av den egna erfarenheten. På basis av min egen långa pratiska erfarenhet av 

det jag skriver om har jag själv myntat detta ord, som jag använder i mitt arbete med 

kommunikation. Därför använder jag ordet i denna uppsats på samma sätt som jag använder 

den kommunikationstriangel som jag konstruerat.  

Tillståndsintentionerna , intentioner som till skillnad från intellektuellt formulerade diton, avser 84

att uppnå ett visst mentalt tillstånd hos sig själv eller hos publiken, framstår som starkare än de 

verbalt formulerade intentionerna för både regissör och grupp hela processen igenom. I min 

process saknades den delvis helt. Dock upprätthålls inte det goda tillståndet helt och hållet i 

den observerade processen över tid och den initiala frimodigheten blir efterhand mer 

ansträngd. Tilliten mellan ensemble och regissör framstår här ända som helhetsmässigt som 

mycket hög, vilket gör att den sammanlagda tillitskonstanten för de tre tillfällen jag observerat 

blir hög för hela processen. Så tycker jag det fungerar ungefär även i mina nutida produktioner 

och till och med bättre ibland. Tänk om detta gällt även i min berättelse om en process. Vad 

hade vi uppnått då? Av diagrammen illustrerande nyckelord framgår att förtroendet var det 

största problemet i min kommunikation som regissör med ensemblen under regiprocessen. 

Men alla kriterier utom min förmåga till improvisation behövde förbättras. I diagrammet 

illustrerande kommunikationsteoretiska begrepp behövde alla förbättras utom min förmåga att 

formulera mina intentioner till ensemblen. I min observation framgår i nyckelord att tydlighet 

framstod som det svagaste kriteriet medan övriga låg mycket högt. Bland kommunikations-

teoretiska begrepp framstod formulerad intention som det svagaste kortet. Även om 

regissören visade en viss otydlighet i fråga om ramsättning och visioner för uppsättningen 

hamnade han inte alls i närheten av de problem jag hade med min ensemble. Ur detta drar jag 

slutsatsen att förtroendet mellan regissör och ensemble blir det viktigaste kommunikativa 

kriteriet i en skapande process. 

Min slutsats är att när traditionell kommunikationsteori får kroppslig kommunikation som en 

integrerad del, blir den relevant för regiarbetet. Men arbetsprocesser över huvud taget  borde 

ha denna ingång, inte bara konstnärlig verksamhet. Det innebär allt från att ta i hand och övrig 

kroppslig beröring, till det fysiska avstånd på vilket regissören kan befinna sig bakom 

strålkastare och ett regibord långt bak i en lokal. Vissa regissörer har blivit kända av 

skådespelare för sitt sätt att ge instruktioner via en promenad runt scenenen tätt intill den som 
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ska instrueras, medan andra hållit sig på en opersonligt lång distans. Den som instrueras 

avläser hela tiden regissörens kroppsspråk i relation till dennes verbala språket. Vad som sägs 

med kroppen påverkar skådepelarens självförtroende, fantasi, känsla av frihet eller ofrihet samt 

tilltron till den skapande förmågan. Regissörens arbete med ensemblen under en 

konfliktsituation kräver praktiska kommunikativa färdigheter. Något som bör vara föremål för 

reflektion inom de flesta former av ledarskap. Konstnärliga processer är dock sig i en 

särställning när det gäller sårbarhet hos utövarna. Nytänkande, möte med publik, kritik, 

försörjning och status och prestige finns hela tiden med i bilden. Regissörens kroppsliga 

kommunikation har stor betydelse för att lösa konflikter med ensemblen. Skådespelarnas 

fysiska revir måste respekteras samtidigt som regissören bör kunna röra sig fritt i rummet. Vid 

konflikt är det viktig att regissören tar samma plats i rummet som skådespelaren, varken mer 

eller mindre. Förminskar regissören sitt fysiska revir skapas obalanser i rummet som ger 

skådespelare större plasts för att agera ut sitt missnöje samtidigt som regissören får svårare att 

konfrontera skådepelaren med sina ståndpunkter. Placeringen i rummet har hela tiden 

betydelse. De gäller som regissör att variera var i rummet jag befinner mig. Praktisk kunskap 

kopplar jag till kroppen. Det vi utför med kroppen ger oss kroppsliga erfarenheter. 

Slutord 

Relationsship is not internal to the single person. It is nonsense to talk about ”dependecy” or 

”agressiveness”or”pride,” and so on. All such words have their roots in what happens between 

persons, not in something-or-other inside a person.    85

Sammanfattningsvis kan sägas att vi som hade som regissörer olika ingångar i regiarbetet. Jag 

var ny och oprövad på teatern samt ny för ensemblen. Den regissör och ensemble som jag 

observerat känner varandra sedan lång tid. Regissören är en känd veteran liksom de äldre i 

ensemblen. Jag hade mer att ”bevisa”. Respekten och statusen fanns inte i min start, men i 

den observerade regissörens start. I min process fanns skepsis från början som ökade efter 

hand. I den andra var tilliten konstant från början till slut, även om vissa motsättningar fanns 

där. I min process accelererade motsättningarna till en kris mellan mig och en skådespelerska. 

Men, även hon stannade kvar i produktionen och var sedan med i båda mina premiärer på 
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teatern under två säsonger. Min kollega, den andre regissören, både äger rummet och 

repsalen där han rör sig obehindrat. Han kan gå rakt på skådespelarna, komma nära och ta 

fysisk kontakt. Han kan se i ögonen samt pausera, lyssna och bli lyssnad till. I mitt fall var 

rörelsefriheten begränsad. Jag rörde mig inte fritt i rummet och kom sällan nära skådespelarna 

för ett mer intimt lyssnande och mötte sällan deras blickar. Jag var fysiskt mer begränsad och 

min status gentemot ensemblen var väsentligt lägre än min kollegas. Däremot var våra visioner 

om vad vill ville gestalta på scenen med hjälp av skådespelarna och hur, egentligen lika tydliga. 

Regissören förklarar sig nöjd med sin repprocess, när jag senare intervjuar honom. Han tycker 

den är inspirerande. En anledning till detta är att det finns humor i gruppen.  

Samtalsklimatet verkar på ytan som att det är högt till tak, samt demokratiskt och förlåtande. 

Men under ytan skönjer jag ett mönster av likriktade åsikter som är allt annat än förlåtande mot 

den som trampade i klaveret. Dessa förhållanden avspeglas tydligt i hur alla rör sig i 

förhållande till varandra. Hur de respekterar varandras fysiska revir och i vilken rytm de rör sig. 

Vid repetitionens slut förklarade sufflören att alla ska lämna lokalen. Han säger det på ett sätt, 

som tydligt visar att han har ansvaret för att detta sker omgående. Jag tolkar detta som uttryck 

för en underliggande statuskamp mellan sufflören och regissören. Relationer handlar alltid om 

fler än en person, skriver Gregory Bateson. Gemenskap uppstår i relation med en annan 

levande varelse. Ord som beroende, aggressivitet, stolthet etcetera har alltid sina rötter i 

relationen till andra, alltså inget man bara bär på själv. Detta bekräftar för mig återigen varför 

jag började skriva den är uppsatsen. Kommunikation är idag ett missbrukat ord som slarvigt 

används i alla upptänkliga sammanhang. För politiker låter det bra när de till exempel säger 

”kommunicera vårt budskap”. Men, vad innebär det egentligen. Kommunicera kan här lätt 

bytas mot ”föra ut” vårt budskap. Då hamnar vi närmare sanningen. Att man sänder. Men vad 

innebär det att sända ut ett budskap och vad innebär det att bekräfta detsamma. När kroppen 

kommer in i sammanhanget får plötsligt ordet kommunikation en mening. Kroppar i relation till 

varandra interagerar. I digitala media skapas en konstgjord närhet och en känsla av 

gemenskap. Men verklig gemenskap skapas genom fysisk närhet och mental närvaro. Därför är 

teaterns process intressant. Processarbete som involverar fler än en person handlar om att 

bygga relationer. Relationer har en fysisk koppling om de inte skapas på distans. Kropparnas 

förhållande till varandra har en avgörande betydelse för hur relationen utvecklas.  
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Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera regissörens arbete med en ensemble 

utifrån kommunikationsbegreppet. Kommunikation är en praktisk kunskap och jag studerar 

betydelsen av den under repetitionspocessen. Med kommunikation menar jag kroppslig 

kommunikation relaterad till det talade språket. Kropparnas placering i rummet är vanligen inte 

uppmärksammat på samma sätt som innehållet i vad som sägs med ord, när det handlar om 

kommunikation. Det finns en övertro på det som sägs med ord och en föreställning om att 

ordet står för sig självt i kommunikativa sammanhang. Men i själva verket innebär kroppens 

kommunikation den omedelbara kontakt där all kommunikation mellan människor börjar. Min 

placering och min kroppshållning i förhållande till dig när vi inleder ett samtal, bestämmer den 

kontext i vilken ordet formas.  

Kopplingen kommunikation, upplevelse och kropp görs av Maurice Merleau-Ponty. Och 

tidigare i uppsatsen beskriver jag när han hävdar att förstå är att uppleva överensstämmelsen 

mellan det vi avser och det som är givet, mellan intentionen och utförandet - och kroppen är 

vår förankring i en värld.  Kroppen som förankring är naturligtvis given i vår allmänna fysiska 86

tillvaro, men i relation till kommunikativa termer som intention och utförande får påståendet en 

alldeles speciell betydelse. Kroppen blir central för förståelsen av kommunikation i största 

allmänhet. Utan kropp inga intentioner och inget utförande eftersom dessa egenskaper sitter i 

och uttrycks med kroppen. Kroppen som kommunikationsmedel och intentionernas koppling 

till kroppen har alltid varit, som jag tidigare skrivit, avgörande för en dansares, sångares eller 

skådespelares möjligheter att uttrycka sig. Något som även gör upplevelsen central. 

Upplevelser är nödvändiga när vi talar om kommunikation. Upplevelse och kropp blir 

kommunikation och vi kommunicera med känslor när vi upplever. Frågan är om vi alls kan 

kommunicera utan känslor. Den som inte känner kan fortfarande uppleva. Frågan blir hur 

mycket den som inte känner upplever. Subjektiviteten är utgångspunkten för denna typ av 

resonemang. Klart är i alla fall att kommunikation utan känslor blir starkt reducerad. Känslornas 

kraft kanaliseras via våra ögon, öron och kroppar som helhet. För en skådespelare är det av 

avgörande betydelse att förstå hur känslor uppstår när vi kommunicerar. En kunskap som är 

värdefull för alla som är intresserade av kommunikation. Särskilt de för vilken kommunikationen 

har stor betydelse i framträdanden och ledarskap. Stanislavskij ger en grundläggande 

förklaring till hur den som använda sina känslor trovärdigt: 
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Tänka aldrig på själva känslan utan bara på det som fått känslan att gro - på de omständigheter 

som framkallat upplevelsen. Det är den mark man måste vattna och göda och det är ur den som 

känslan växer upp. Under tiden föder naturen själv en ny känsla, analog med den tidigare 

upplevda.   87

Här tangerar vid både den medvetna och den omedvetna kommunikationen. Medveten så till 

vida att skådespelaren medvetet tänker på omständigheterna kring den situation han ska 

gestalta för att få en organisk upplevelse. Men den kroppsliga gestaltningen blir omedveten i 

så motto att agerandet uppstår utan att han i förväg tänker ut hur kroppen ska röra sig. Det 

organiska agerandet når och berör publiken, till skillnad från det tillrättalagda förevisade 

påklistrade beteendet. Det handlar här om bättre och sämre kommunikation, eller kanske om 

mer eller mindre kommunikation. Kommunikation som praktisk kunskap. Jag hoppas att den 

här uppsatsen satt fingret på betydelsen av kroppslig kommunikation i arbetet med 

regiprocessen, men för mig är det klart att kommunikationens praktiska kunskap är relevant i 

de flesta processer där människor kommunicerar med varandra.   
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Bilaga1  
Diagram 

Mina diagram är subjektiva. De gör inte anspråk på att beskriva en objektiv verklighet, utan är 

endast verktyg för att skaffa sig en bild eller en lägesbeskrivning av den som jobbar med att 

utveckla sin egen eller observerar andras kommunikation. Diagrammens värden baseras på den 

självbedömning jag gjort på mitt eget agerande under repetitionsprocess 1 då jag jämförde 

med mina intryck från repetitionsprocess 2, samt på den betygsättning jag gjorde då jag 

iakttog kommunikationen under repetitionsprocess 2. Den kan jämföras med de poäng som en 

jury ger de sökande vid antagningen till en scenskola. Här finns inga objektiva sanningar. 

Däremot bedömningar av den sökandes lämplighet som görs i relation till andra sökanden. 

Diagram 1 beskriver hur jag sammanfattar min kommunikation med ensemblen utifrån mina sex 

nyckelord. Jag konstaterar att ”förtroende” mellan mig som regissör och ensemblen ligger 

lägst samt att ”impro” (improvisatorisk kommunikation) ligger högst. Öppenhet och 

förekomsten av viss improvisatorisk förmåga var troligen det som räddade mig kvar i 

produktionen. Diagram 2 visar hur jag värderar kommunikationen under repetitionsprocess 2. 

Vid en jämförelse med diagram 1 ligger här alla värden högre. Jag avläser här regissörens 

största problem som tydlighet. Uppmuntran och förtroende var optimalt i den process jag 

observerade och en uppenbar nyckel till 

Diagram 1  

Min kommunikation som regissör med ensemblen under repetitionsprocess 1 
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Diagram 2 

Min observation: Regissörens kommunikation med ensemblen under repetitionsprocess 2 

Vad säger mina kommunikationsteoretiska begrepp om de olika processerna? Vid en 

granskning i diagram 3 av vilka kommunikativa verktyg som användes av mig mest frekvent 

ligger röst och formulerad intention högst. En kroppslig och en intellektuell kommunikativ 

faktor. Lägst ligger det kroppsliga verktyget pauseringar. Uppenbarligen var att höja rösten ett 

ganska frekvent sätt för mig att få uppmärksamhet. Rösten är ett verktyg som kan vara både 

effektivt och ineffektivt. Kopplingen till uttrycket är avgörande. I mitt falla fick jag under denna 

period använda rösten för att få uppmärksamhet. Något jag ser som en svaghet och ett mindre 

effektivt verktyg för att vinna de personer jag ska leda. Jag formulerade även min intention 

ganska tydligt. Något jag ser som en styrka. En tydlighet som visar färdriktningen. Enligt 

diagrammet var pauseringar det min kommunikation saknade mest. Med åsyftad på kroppens 

kommunikation, kan detta verktyg vara mycket starkt. Det lyfter fram det våra ögon, vårt 

lyssnade och våra kroppar sänder ut och tar upp. Alla övriga värden ligger ganska lågt vilket 

indikerar att jag använde ganska sparsamt av de kommunikativa medel som stod till buds.  
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Diagram 3 visar att min statusnivå var låg. Det innebär att regissören kunde behärska rummet 

ganska fritt. Indelningen av statusnivå och hierarkier i förhållande till varandra i gruppen som 

helhet var också tydlig. Regissörens formulerade intention med uppsättningen avläser jag på 

ungefär samma nivå som min egen vad det gäller tydlighet. För mig det högsta värdet, för 

honom det lägsta. Av detta drar jag slutsatsen att den formulerade intentionen inte har någon 

avgörande betydelse för regissörens kommunikation med ensemblen. Tiilståndsintentionen var 

däremot hög och måste därmed betraktas som en framgångsfaktor tillsammans med alla de 

andra verktyget höga värden.    

Diagram 3 

Min repetitionsprocess: Kommunikativa verktyg regissör - ensemble 

Förklaring symboler: VAK: seende - hörande - kännande, SoB: sända-bekräfta, Rm: rörelsemönster, Va: 
variation - rytm, Fi formulerad intention, Ti tillståndsintention, Ko kongruens, S: status 
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Diagram 4 visar att högst ligger verktyget statustransaktioner, vilket innebär högstatus. 

Formulerad intention (med ord formulerad). Tillståndsintention (vad jag vill få mina 

medarbetare ska känna) ligger betydligt högre. Ett intellektuellt och ett kroppsligt 

kommunikativt verktyg. Det högsta värdet statustransaktioner indikerar att regissören 

signalerade hög status i förhållande till ensemblen. Något jag inte gjorde. 

Diagram 4 

Observation: Kommunikativa verktyg regissör - ensemble 

Förklaring symboler: VAK: seende - hörande - kännande, SoB: sända-bekräfta, Rm: rörelsemönster, Va: 
variation - rytm, Fi formulerad intention, Ti tillståndsintention, Ko kongruens, S: status 
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Bilaga 2 
Filtrering av mina observationer regiprocess 2 

Regissör - ensemble  

Dag 1 

Regissörens nivån i fråga om att sända och bekräfta till ensemblen var ganska hög. De 

formulerade intentionerna var varken särskilt tydliga eller otydliga. Tillståndsintentionerna var 

däremot starka och uttrycksfulla. Rollfördelningen under repetitionsarbetet var mycket tydlig 

och regissörens status var hög i förhållande till ensemblen. Statustransaktionerna framstod som 

tydligt utförda och definierade sedan tidigare och regissören föreföll att i hög grad instinktivt 

söka skådespelarnas individuella statusnivåer. De improvisatioriska inslagen under repetitionen 

var varken många eller få och kommunikationstriangeln fungerade optimalt hela tiden. 

Regissören ledde ensemblen bra men med en låg grad av förändringar av sitt sätt att leda. 

Ramsättningen och eventuell ramglidning i fråga om tid, ämne och aktivitet var varken tydlig 

eller otydlig. Regissören använde sig i optimalt hög grad av upplevelseorienterade uttryck. Han 

använde sig mycket av sin kropp i gestaltandet när han berättade och instruerade. Han talade 

med ensemblen i mycket hög grad. Graden av tillit mellan regissör och skådespelare föreföll 

ganska hög under första dagen. 

Seende, hörande och kroppslig kommunikation utgjorde en mycket stor del i regissörens sätt 

att leda repetitionsarbetet. Talspråket var optimalt liksom regissörens fysiska medvetenhet i 

fråga om balanserna fram - bak, uppe - ner samt höger - vänster i kommunikationen med 

ensemblen. Sorteringen på jag och du var ganska tydlig och storleken på jag i förhållande till 

du var väl balanserat. Ingen otydlighet  i fråga att hävda sitt eget jag kunde iakttas. Regissören 

betedde sig mycket associerat i regisituationen. Dissocieringsnivån var låg. Han agerade i 

betydligt högre grad på yttre banor (extrovert) än på inre banor (introvert). En hög grad av 

medvetenhet präglade det fysiska agerandet och regiinstruktionerna föregick i mycket hög 

grad på beteendenivå. Intentionerna framkom inte lika tydligt, de var varken tydliga eller 

otydliga, men många valda sanningar kunde anas i förhållande till tolkningen av pjäsen. 

Kommunikationen mellan regissör och ensemble handlade i medelhög grad om dåtid, lite 

mindre om nutid och ingenting om framtid. 
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Regissörens agerande ifråga om öppenhet framstod som mycket stort. Tydligheten var varken 

stor eller liten, men han agerade med en hög grad av uppmuntran och i att visa ensemblen 

respekt. Han uppmärksammade ensemblen i mycket hög grad och uppträdde i hög grad 

fantasifullt. Hans kommunicerade i hög grad med sitt seende och lyssnande och kroppsspråk. 

Röstvolym och diktion var på hög nivå och han varierade sin energinivå och rytm i hög grad. 

Han gjorde både pauser när han talade och förde en dialog med ensemblen i hög grad. Hans 

formulerade intentioner var varken tydliga eller otydliga, medan jag såg hög grad av 

tillståndsintentioner. Han rörde sig väldigt mycket på golvet och utstrålade hög grad av 

kongruens och optimal koncentration.       

Dag 2 

Regissörens nivån i fråga om att sända och bekräfta till ensemblen var hög. De formulerade 

intentionerna var mycket tydliga. Tillståndsintentionerna var nu mycket starka och uttrycksfulla. 

Rollfördelningen under repetitionsarbetet var mycket tydlig och regissörens status var mycket 

hög i förhållande till ensemblen. Statustransaktionerna framstod som mycket tydligt utförda 

och regissören föreföll att i hög grad söka skådespelarnas individuella statusnivåer. De 

improvisatioriska inslagen under repetitionen var många  och kommunikationstriangeln 

fungerade optimalt hela tiden. Regissören ledde ensemblen mycket bra med en hög grad av 

förändringar i form av det flertal omtagningar som för repetitionsarbetet framåt. Ramsättningen 

i fråga om tid, ämne och aktivitet var tydlig och med låg glidning på ramarna. Regissören 

använde sig i mycket hög grad av upplevelseorienterade uttryck. Han använde sig mycket av 

sin kropp i gestaltandet när han berättade och instruerade. Han talade med ensemblen i hög 

grad. Graden av tillit mellan regissör och skådespelare föreföll hög under andra dagen. 

Seende, hörande och kroppslig kommunikation utgjorde en optimal del av instruerandet i 

regissörens sätt att leda repetitionsarbetet. Talspråket var även det optimalt utvecklat och 

regissörens fysiska medvetenhet i fråga om balanserna fram - bak, uppe - ner samt höger 

vänster var mycket väl utvecklad i kommunikationen med ensemblen. Sorteringen på jag och 

du var varken tydlig eller otydlig och regissörens storlek på jag i förhållande till du var varken 

hög eller låg. Stor tydlighet i fråga att hävda sitt eget jag kunde iakttas från regissören, men 
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här fanns även ett tydligt du. Han betedde sig väldigt associerat i regisituationen. Dissociering 

kunde jag knappt iaktta alls. Han agerade väldigt mycket på yttre banor (extrovert) och föreföll 

vara lika mycket på inre banor (introvert). En  hög grad av medvetenhet präglade hans 

agerande och regi-instruktionerna försiggick i hög grad på beteendenivå. Intentionerna 

framkom inte lika tydligt och många valda sanningar kunde anas i förhållande till tolkningen av 

materialet. Kommunikationen mellan regissör och ensemble handlade i hög grad om dåtid, 

nutid och framtid. 

Regissörens agerande ifråga om öppenhet, tydlighet och uppmuntran var generellt varken 

stort eller litet. Däremot agerade han optimalt i fråga om att visa ensemblen respekt. Han 

agerade i hög grad uppmärksamt mot ensemblen och endast ganska fantasifullt. Hans 

kommunicerade i mycket hög grad med sitt seende och lyssnande, medan han använde 

kroppsspråket på en varken hög eller låg nivå. Röstnivå och diktion var på hög nivå men han 

varierade sin energinivå och rytm ganska lite, men han gjorde både pauser när han talade och 

förde en dialog med ensemblen i hög grad. Hans formulerade intentioner var mycket tydliga, 

medan jag såg endast en liten grad av tillståndsintentioner. Han rörde sig varken mycket eller 

lite på golvet men utstrålade hög grad av kongruens och koncentration.       

Dag 3 

Regissörens nivån i fråga om att sända och bekräfta till ensemblen var hög. De formulerade 

intentionerna var tydliga. Tillståndsintentionerna var nu varken starka och eller särskilt 

uttrycksfulla. Rollfördelningen under repetitionsarbetet var mycket tydlig och regissörens status 

var mycket hög i förhållande till ensemblen. Statustransaktionerna framstod som mycket tydligt 

utförda och regissören föreföll att i hög grad instinktivt söka skådespelarnas individuella 

statusnivåer. De improvisatioriska inslagen under repetitionen var varken många eller få och 

kommunikationstriangeln fungerade mycket bra hela tiden. Han ledde ensemblen bra men 

även med en ganska låg grad av av förändringar annat än i form av att skådespelarna fick testa 

ett flertal gånger innan regissören blev nöjd med övergångarna. Ramsättningen i fråga om tid, 

ämne och aktivitet var varken tydlig eller otydlig och en viss glidning på dessa ramarna 

förekom. Regissören använde inga ”talepunkter” som jag uppmärksammade. Han använde nu 

ganska lite upplevelseorienterade uttryck och använde sig inte så mycket av sin kropp i 
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gestaltandet när han berättade och instruerade. Han talade med ensemblen i varken hög eller 

låg grad istället för till. Graden av tillit mellan regissör och skådespelare föreföll hög även 

under tredje dagen. Tillitskonstanten (graden av tillit över tid) gällande dessa tre dag 

tillsammans bedömer jag som mycket hög.  

Seende, hörande och kroppslig kommunikation utgjorde nu varken en hög eller låg del i 

regissörens sätt att leda repetitionsarbetet. Talspråket var mycket väl utvecklat och regissörens 

fysiska medvetenhet i fråga om balanserna fram - bak, uppe - ner samt höger vänster var 

uppseendeväckande väl utvecklad i kommunikationen med ensemblen. Sorteringen på jag och 

du var varken tydlig eller otydlig och regissörens storlek på jag i förhållande till du var nu 

ganska hög. Stor tydlighet i fråga att hävda sitt eget jag kunde iakttas från regissören, men här 

fanns även ett tydligt du. Regissören var överhuvud taget mycket tydlig i fråga om att ta 

ställning till vad han själv tyckte om det som skedde omkring honom. Han betedde sig mycket 

associerat i regisituationen. Dissociering kunde jag knappt iaktta alls. Han agerade mycket på 

yttre banor (extrovert) och föreföll vara lite mindre på inre banor (introvert). En mycket hög 

grad av medvetenhet präglade hans agerande och regi-instruktionerna försiggick i mycket hög 

grad på beteendenivå. Intentionerna framkom inte lika tydligt, men många valda sanningar 

kunde anas i förhållande till tolkningen av materialet. Kommunikationen mellan regissör och 

ensemble handlade i hög grad om dåtid, i klart mindre grad om nutid och i låg grad om 

framtid. 

Sammanfattning regissör - ensemble 

Hög grad av  

Öppenhet, uppmuntran, uppmärksammande, respekt, fantasifullhet, ögon, öron, kroppsspråk, 

talspråk, röst, rörlighet, kongruens, koncentration, sända - bekräfta, tillståndsintention, tydliga 

roller, hög status, tydliga statustransaktioner, sökta statusnivåer, kommunikationstriangel, 

anpassa - leda, upplevelseorienterade uttryck, dialog, tala med, tillit, medvetenhet fram-bak, 

uppe- nere, höger - vänster, jag - du-sortering, associerad, yttre banor, medvetet, beteende, 

valda sanningar, dissocierad, framtid, improvisatioriska inslag, ramsättning, ramglidning, inre 

banor, dåtid, nutid, yttre banor, medvetet, beteende, valda sanningar. 

  !95



Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

Medel grad av 

tydlighet, formulerad intention, improvisatioriska inslag, tydlig ramsättning, ramglidning, inre 

banor, dåtid, nutid, tydlighet, formulerad intention, improvisatioriska inslag, ramglidning, inre 

banor, dåtid, nutid 

Låg grad av  

låga statusnivåer, bryta mönster, dissocierad, omedvetet, framtid, låga statusnivåer, 

ramglidning, omedvetet, bryta mönster, dissocierad, omedvetet, framtid 

  !96



Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

Källor 

Register 

Kommunikationsteoretiska begrepp  

Seende - hörande - kännande   6, 34, 42, 58. 75, 90 

Yttre - inre banor   12, 64, 92 

Minne - konstruktion   13, 32 

Sända - bekräfta   43, 51, 54, 61, 63, 90 

Rörelsemönster   8, 12, 39, 41, 42, 60, 63, 68, 70, 73, 78  

Variation och rytm   8, 41, 43, 69, 73   

Formulerad intention   8, 41, 43, 60, 63, 82  

Tillståndsintention   8, 41, 43, 62, 63, 69, 74, 81  

Kongruens   8, 41, 45, 46, 68, 69  

Status   8, 41, 44, 45, 56, 59, 62, 64, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 82, 83   

Statustransaktioner   44, 62, 71  

Kommunikationstriangeln   8, 41 - 43, 63, 67, 70, 74, 75  

Anpassa - leda - bryta mönster   43   

Pacing - leading - pattern interruption   43, 64   

Jag och du   8, 30, 31, 41, 43, 46   

Ramsättning   45, 46  

Valda sanningar (presuppositioner)   8, 41, 44, 58, 67, 70  

Ordet kommunikation   28, 83  

Nyckelord 

Öppenhet   8, 28, 37, 38, 46, 49, 51-53, 77, 78 

Tydlighet   8, 37-39, 46, 49-51, 53, 54, 62, 63, 66, 77, 79, 82 

Uppmuntran   8, 37, 39, 46, 49, 50, 55, 66, 70, 75-77 

Respekt   8, 37, 39, 49, 56-58, 66, 68, 73, 77, 81, 83  

Förtroendet   5, 8, 37, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 57, 64, 74, 77, 81, 82 

Improvisatorisk förmåga   37, 40,49, 51, 59, 60, 67, 70, 76 

  !97



Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

Källförteckning 

Aristoteles, Den nikomachiska etiken, Sjätte boken, Daidalos, Uddevalla 1988 

Adler, Harry, Heather, Beryl, NLP in 21 days, Piatkus Books, Little Brown Book Group, 1999 

Bandler, Richard, Grinder, John, Satir, Virginia, Att förändra tillsammans - om kommunikation 
och familjeterapi, Walhström & Widstrand, Stockholm 1979 

Bateson Gregory, Mind and nature – A Nessesary Unity, Bantam Books, New York, 1979 

Buber, Martin, Jag och Du, Dualis förlag, Falun 2006 

Dreyfus, Hubert L. & Dreyfus, Stuart E., Fem steg från nybörjare till expert, Klassiska texter om 
praktisk kunskap, Jonna Hjertström Lappalainen red, Huddinge: Södertörns Studies in Practical 
Knowledge, 2015 

Hjelm, Keve, Dionysos och Apollon, red. Hannes Meidal, Keve Hjelm, Hannes Meidal och 
Carlssons Bokförlag, Kristianstad 2004 

Ingves, Anders, Lundberg, Thomas, Vi kallar det vinnarskap, Anders Ingves & Thomas 
Lundberg, vulkan.se, Riga 

Johansson, Maria, Skådespelarens praktiska kunskap, doktorsavhandling, Premiss förlag, 2012  

Johansson, Lars Anders, Att dansa efter maktens pipa - Kultur i politikens tjänst, Timbro, 
Estland 2017 

Johnstone, Keith, Impro - Improvisation and the theatre, Routledge/Theatre Art Books, New 
York, London, 1979 

Merleau-Ponty, Maurice, Kroppens fenomenologi, Edition Gallimard, Daidalos, Uddevalla 2006  

Molander, Bengt, Kunskap i handling,  Daidalos, Göteborg 1996 

Riise, Michael, Sinnena är större än språket - träna dig i att kommunicera, Nomen Förlag, Visby 
2013 
  
Stanislavskij, Konstantin, En skådespelares arbete med sig själv - i inlevelsens skapande 
process, Fröléen & Comp. Stockholm 1944 

Strindberg, August, Paria, August Strindbergs dramer IV, Komedier och enaktare, Bonniers 
1979, s 25 - 44 

Watzlawick, Paul, Beavin Bavelas, Janet, Jackson, Don D. Pragmatics of Human 
Communication - A study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes, W.W.Norton & 
Company, Inc.New York, London,1967 

Botho Strauss, Rummet och Tiden, Kungliga Dramatiska teatern, 1992 

  !98

http://vulkan.se


Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

Otryckt material  

Fleiner, Truls & Sjöbakken, Jorunn, (från 1985/2001) Tvärgående Tränings- och 
certifieringsprogram (från 1985) i Kommunikation och förändring – (från 2001) i Kommunikologi 
– Studiet av struktur och Dynamik i Kommunikation och Förändring – för fram till Tvärgående 
Meta-kompetens (TMK) i Kommunikologi. Skandinaviskt Institut för Kommunikation och 
Förändring – STUDIO KOM FOR: Skandinavien. Huvudkontor i Norge. 

Källor på internet 

www.creativity.co.uk/creativity/guhen/pag.htm 

livet.se/ord/23163_Bland_manniskor_finns_det_lang.pdf 

www.peterturnley.com/about/ 

www.svd.se/johan-rabaeus-det-samtalas-inte-i-sverige-det-fordoms/om/johan-rabaeus 

Bilagor 

Diagram (som jag använde i mina förarbeten till analysen) 

Observation av repetitioner inför en teateruppsättning på en offentligt teater. 

  !99

http://www.svd.se/johan-rabaeus-det-samtalas-inte-i-sverige-det-fordoms/om/johan-rabaeus


Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

Slutnoter

Konstantin Stanislavskij, En skådespelares arbete med sig själv - i inlevelsens skapande process, 1

Fröléen & Comp. Stockholm 1944

 http://www.creativity.co.uk/creativity/guhen/pag.htm2

 Bateson Gregory, Mind and nature – A Nessesary Unity, Bantam Books, New York, 19793

 Watzlawick Paul, Bevin Bavelas, Janet, Jackson, Don D. Pragmatics of human communication 4

W.W. norton & Company, Inc, New York, London, 1967

 Adler, Harry, Heather, Beryl, NLP in 21 days, Piatkus Books, Little Brown Book Group, 19995

 Johansson, Lars Anders, Att dansa efter maktens pipa - kultur i politikens tjänst, Timbro, Estland 6

2017, s9

 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, Sjätte boken, Daidalos, Uddevalla 1988, s157-1817

 Dreyfus, Hubert L. & Dreyfus, Stuart E., Fem steg från nybörjare till expert, Klassiska texter om 8

praktisk kunskap, Jonna Hjertström Lappalainen red, Huddinge: Södertörns Studies in Practical 
Knowledge, 2015

 Ibid. s 3109

 Ibid. s311, 313, 315, 322-323, 324-325 10

 Ibid. sid 30411

 Richard Bandler, John Grinder, Virgina Satir, Att förändra tillsammans - om kommunikation och 12

familjeterapi, Walhström & Widstrand, stockholm 1979, s74

 Merleau-Ponty, Maurice, Kroppens fenomenologi, Edition Gallimand, Daidalos, Uddevalla 2006, 13

s24  

 Ibid. s4914

 Hjelm, Keve, Dionysos och Apollon, red. Hannes Meidal, Keve Hjelm, Hannes Meidal och 15

Carlssons Bokförlag, Kristianstad 2004, s18

 Ibid.  s108-10916

 Ibid. s109 17

 Richard Bandler, John Grinder, Virgina Satir, Att förändra tillsammans - om kommunikation och 18

familjeterapi, Walhström & Widstrand, stockholm 1979, s48

 https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Satir19

 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Grinder20

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler21

  !100



Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

 Richard Bandler, John Grinder, Virgina Satir, Att förändra tillsammans - om kommunikation och 22

familjeterapi, Walhström & Widstrand, stockholm 1979, s49

 Ibid.s723

 https://en.wikipedia.org/wiki/Jurgen_Ruesch24

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson25

 Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas, Don D. Jackson, Pragmatics of Human Communication - 26

A study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes, W.W.Norton&Company, Inc.New 
York, London,1967, s4 

 Ibid. s2927

 Ibid. s29,3028

 Ibid. s31 29

 Richard Bandler, John Grinder, Virgina Satir, Att förändra tillsammans - om kommunikation och 30

familjeterapi, Walhström & Widstrand, stockholm 1979, s83,84

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Stanislavskij31

 Konstantin Stanislavskij, En skådespelares arbete med sig själv - i inlevelsens skapande process, 32

Fröléen & Comp. Stockholm 1944, s172

 Johansson, Maria, Skådespelarens praktiska kunskap, Doktorsavhandling, Premiss förlag, 2012, s1533

 Ibid. s34634

Ibid. s34535

 Ibid. s35336

 Jag har skrivit om detta tidigare i min bok Sinnena är större än språket, Nomen förlag, books on 37

demand, Visby 2013

 Svenska Akademiens ordbok (SAOB) http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html, senast 38

uppdaterad: 2008-05-20.

 min egen självupplevda komponerade dialog.39

 https://livet.se/ord/23163_Bland_manniskor_finns_det_lang.pdf40

 Strauss, Botho, Rummet och Tiden, Kungliga Dramatiska teatern 1992, Teater & Musik förlag41

 Buber, Martin, Jag och Du, Dualis förlag, Falun 2006, s1842

 Richard Bandler, John Grinder, Virgina Satir, Att förändra tillsammans - om kommunikation och 43

familjeterapi, Walhström & Widstrand, stockholm 1979, s10

 Strauss, Botho, Rummet och Tiden, Kungliga Dramatiska teatern 1992, Teater & Musik förlag44

  !101

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html


Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

 Konstantin Stanislavskij, En skådespelares arbete med sig själv - i inlevelsens skapande process, 45

Fröléen & Comp. Stockholm 1944, s39-40

 Hörde detta berättas under ett TV-program om fotografen Peter Turnley. Mer info på         46

http://www.peterturnley.com/about/

 Konstantin Stanislavskij, En skådespelares arbete med sig själv - i inlevelsens skapande process, 47

Fröléen & Comp. Stockholm 1944, s346

 Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas, Don D. Jackson, Pragmatics of Human Communication - 48

A study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes, W.W.Norton&Company, Inc.New 
York, London,1967, s129

 Molander, Bengt, Kunskap i handling,  Daidalos, Göteborg 1996, s97 49

 Ibid. s9850

 Ibid. s9851

 Kommunikationstrianglen eller Den gyllne Triangeln utvecklades av Michael Riise 2001. 52

Jag har utvecklat detta i en min bok Sinnena är större än språket. Nomen förlag, Visby, 2013, s75

Konstantin Stanislavskij, En skådespelares arbete med sig själv - i inlevelsens skapande process, 53

Fröléen & Comp. Stockholm 1944, s347 

 Adler, Harry, Heather, Beryl, NLP in 21 days, Piatkus Books, Little Brown Book Group, 1999, s7054

 Bateson Gregory, Mind and nature – A Nessesary Unity, Bantam Books, New York, 1979, s2355

 Johnstone, Keith, Impro - Improvisation and the theatre, Routledge/Theatre Art Books, New 56

York, London, 1979, s33

 http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=kongruens, 57

 Richard Bandler, John Grinder, Virgina Satir, Att förändra tillsammans - om kommunikation och 58

familjeterapi, Walhström & Widstrand, stockholm 1979, s78

 Ibid. s4959

  Konstantin Stanislavskij, En skådespelares arbete med sig själv - i inlevelsens skapande process, 60

Fröléen & Comp. Stockholm 1944, s346

 Johnstone, Keith, Impro - Improvisation and the theatre, Routledge/Theatre Art Books, New 61

York, London, 1979, s87

 https://www.svd.se/johan-rabaeus-det-samtalas-inte-i-sverige-det-fordoms/om/johan-rabaeus62

 Dreyfus, Hubert L. & Dreyfus, Stuart E., Fem steg från nybörjare till expert, Klassiska texter om 63

praktisk kunskap, Jonna Hjertström Lappalainen red, Huddinge: Södertörns Studies in Practical 
Knowledge, 2015, s 315

 Adler, Harry, Heather, Beryl, NLP in 21 days, Piatkus Books, Little Brown Book Group, 1999, s7064

 Ur min intervju med regissören för regiprocess 265

  !102

http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=kongruens


Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

 Ibid66

 Dreyfus, Hubert L. & Dreyfus, Stuart E., Fem steg från nybörjare till expert, Klassiska texter om 67

praktisk kunskap, Jonna Hjertström Lappalainen red, Huddinge: Södertörns Studies in Practical 
Knowledge, 2015, s 321

 Ibid. s 32168

 Ibid. s32269

 Ibid. s323 70

 Ur min intervju med regissören för regiprocess 271

 Ibid72

 Ibid73

 Johnstone, Keith, Impro - Improvisation and the theatre, Routledge/Theatre Art Books, New 74

York, London, 1979

  Regissören för regiprocess 275

 Dreyfus, Hubert L. & Dreyfus, Stuart E., Fem steg från nybörjare till expert, Klassiska texter om 76

praktisk kunskap, Jonna Hjertström Lappalainen red, Huddinge: Södertörns Studies in Practical 
Knowledge, 2015, s 322

 Ibid. s31477

 Ibid. s31578

 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, Sjätte boken, Daidalos, Uddevalla 1988, s157-18179

Strindberg, August, Paria, August Strindbergs dramer IV, Komedier och enaktare, Bonniers 1979, 80

s30

 Ingves, Anders, Lundberg, Thomas, Vi kallar det vinnarskap, Anders Ingves & Thomas 81

Lundberg, vulkan.se, Riga, s79

 Dreyfus, Hubert L. & Dreyfus, Stuart E., Fem steg från nybörjare till expert, Klassiska texter om 82

praktisk kunskap, Jonna Hjertström Lappalainen red, Huddinge: Södertörns Studies in Practical 
Knowledge, 2015, s 324

 Ibid. s32583

 Fleiner, Truls & Sjöbakken, Jorunn, (från 1985/2001) Tvärgående Tränings- och 84

certifieringsprogram (från 1985) i Kommunikation och förändring – (från 2001) i Kommunikologi – 
Studiet av struktur och Dynamik i Kommunikation och Förändring – för fram till Tvärgående Meta-
kompetens (TMK) i Kommunikologi. Skandinaviskt Institut för Kommunikation och Förändring – 
STUDIO KOM FOR: Skandinavien. Huvudkontor i Norge.

 Bateson, Gregory, Mind and nature – A Nessesary Unity, Hampton Press, INC. Cresskill, New 85

Jersey 2002, s124

  !103

http://vulkan.se


Masteruppsats Michael Riise Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola 2017-18  

 Merleau-Ponty, Maurice, Kroppens fenomenologi, Edition Gallimand, Daidalos, Uddevalla 2006, 86

s24  

 Konstantin Stanislavskij, En skådespelares arbete med sig själv - i inlevelsens skapande process, 87

Fröléen & Comp. Stockholm 1944, s347,s 327

  !104


