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ABSTRAKT 

Improvisationsteater är teater utan manuskript. Scenerna skapas i samma ögonblick som de 

återges. Uppsatsens syfte var att få en djupare förståelse för hur och på vilket sätt deltagare i en 

tioveckors kurs i improvisationsteater upplever att deras sociala kompetens och syn på 

vardagslivet har påverkats. Undersökningens syfte besvarades med hjälp av två 

frågeställningar: ”På vilka sätt upplever individer att deras sociala kompetens har påverkats 

efter en tioveckorskurs i improvisationsteater?” samt ”Hur påverkas individers förståelse och 

uppfattning av vardagslivet efter erfarenheter, upplevelser och kunskaper av en tioveckors 

improvisationsteaterkurs?”. Empirin och resultatet analyseras utifrån positiv socialpsykologi 

med sociologen Björn Erikssons syn på social interaktion som teoretisk verktygslåda. Analysen 

kompletteras med några få begrepp från kunskapssociologin. 

Syftet möttes med hjälp av kvalitativa intervjuer och en explorativ ansats. Urvalsgruppen bestod 

av sex informanter som under det senaste året gått en tioveckorskurs i improvisationsteater. 

Som svar på hur individens sociala kompetens förändras framkom temat “Ett medvetet, 

spontant och ömsesidigt samspel”. Som svar på hur individens förståelse och uppfattning av 

vardagslivet förändrades framkom två teman: “En lättsammare vardag” och “Vi är samma”. 

Resultatet tyder på att erfarenheter och upplevelser av improvisationsteater påverkar samtliga 

informanters sociala kompetens samt förståelse och uppfattning av vardagslivet. Alla 

informanter utvecklar olika typer av samspelsfärdigheter vilket leder till att de enklare kan 

förstå och hantera det sociala flödet. De vidgar sin syn på vardagslivet och uppfattar det som 

ett område där det finns stora möjligheter för samhandlande och meningsskapande. 

Vardagslivet uppfattas som ett område där ”Den sociala vardagsimprovisationen” ständigt 

pågår. 

De flesta av informanterna föredrar att samhandla med sina medmänniskor utifrån en 

subjektsposition snarare än den objektposition som oftast gäller i vardagslivet. Detta resulterar 

i insikten att de är med och skapar, påverkar och återskapar vardagslivet. De blir på så vis 

aktiva, kompetenta och medvetna ”vardagsimprovisaktörer” vilka kan ses som en positiv 

motståndskraft gentemot vardagslivet verklighet.  

 

 

Nyckelord: improvisationsteater, positiv socialpsykologi, social interaktion, social kompetens, 

vardagsliv, den sociala vardagsimprovisationen, vardagsimprovisaktör.
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1. INLEDNING 

Den här uppsatsen handlar om hur och på vilket sätt människor upplever att de har påverkats 

av en tioveckors kurs i improvisationsteater. Den undersöker på vilket sätt informanterna 

förändrar sitt samspel med andra människor samt hur deras syn på vardagslivet förändras. 

Vissa menar att improvisationsteater praktiserades redan för 20 000–30 000 år sedan.  De 

hänvisar till hur shamaner agerade som medlare mellan ande- och människovärlden genom att 

gestalta olika Gudar och andar (Frost & Yarrow 2016). Andra menar att teaterformen bör 

härledas till ca 300 f.Kr. i den romerska staden Atella och atellanfarsen som var ett folklustspel 

med starka inslag av just improvisation (Nardo 2002). De flesta är dock överens om att det som 

idag kännetecknar improvisationsteater har sin början i 1500-talets Italien och teaterformen 

Commedia dell’arte1 (Salinsky & Frances-White 2017; Frost & Yarrow 2016; Johnstone 1999). 

I och med att kyrkan och överheten förbjöd Commedia dell’arte i slutet av 1700-talet mynnade 

den successivt ut i flera andra typer av konst- och teaterformer. Från och med andra halvan av 

1900-talet växte genom pionjärer som Viola Spolin, Keith Johnstone och Del Close dagens 

improvisationsteater fram. Improvisationsteater beskrivs idag enklast som teater utan 

manuskript (Salinsky & Frances-White 2017; Wasson 2017). 

Jag har själv erfarenhet av improvisationsteater, både som kursledare, praktiserande 

improvisatör och utforskande student (se mer om detta i 4.2.4). I mitt B-projekt (Hardestam 

2019) undersökte jag hur det kommer sig att individer väljer att intressera sig för att utöva 

improvisationsteater samt hur improvisatörerna lyckas samspela i en oförberedd och i stunden 

påhittad scen. B-projektet resulterade i att det inger en frihetskänsla där individernas 

kommunikativa förmågor ställs på prov och praktiseras, däribland inlyssnande, närvaro och 

bejakade. Samspelet krävde även att improvisatörerna hade gemensamma teoretiska kunskaper 

om sceners uppbyggnad. Vidare diskuterades likheterna mellan det mänskliga samspelet i 

improvisationsteater och i vardagslivet. Efter avslutat projekt blev jag intresserad att undersöka 

hur erfarenheter och upplevelser av improvisationsteater påverkar individens sociala 

kompetens samt uppfattning av vardagslivet. 

1.1 Problemformulering 

Sociologerna Cohen och Taylor (1992) har studerat människors vardag i syfte att ta reda på hur 

vi hanterar, klarar av och anpassar oss till en alltmer fixerad, rutin- och vanemässig 

vardagsnormalitet. De menar att människan använder sig av olika former ”Escape attempts” för 

 
1En teaterform genom vilken skådespelare spelade parodiska och improviserade scener, ofta med en satirisk prägel 

som häcklade överheten (Ek u.å.). 
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att undfly vardagslivet rutiner (Cohen & Taylor 1992). Enligt författarna är just den spontana 

fantasin vår ”sista utpost” att undfly den påtvingande rutinerade vardagen, dessutom kan den 

fungera som ett sätt att förbereda sig inför hanterandet av ”det vanliga livet” (Cohen & Taylor 

1992; Johansson & Lalander 2018). Individers fantasi är i huvudsak vad som ligger till grund 

för de scener som skapas i improvisationsteater (Salinsky & Frances-White 2017; Johnstone 

1985; Spolin 1963). I min B-uppsats (Hardestam 2019) kom jag bland annat fram till att 

människor praktiserar improvisationsteater eftersom det ger dem fritt utrymme att utforska sina 

fantasier. Dessutom kan de ohämmat träna på det mänskliga samspelet eftersom eventuella 

Faux Pas2 inte har verkliga konsekvenser.  

Det mellanmänskliga samspelet är ett vanligt förekommande och grundläggande sociologiskt 

studie- och problemområde (Giddens & Sutton 2014; Ritzer & Stepnisky 2015). Trots en 

adekvat kritik (Bhambra 2014) betraktar ofta sociologisk teori och forskning samhället utifrån 

begrepp som globalisering, modernitet och individualisering (Giddens & Sutton 2014; Ritzer 

& Stepnisky 2015). Flertalet nutida sociologer och samhällsvetare menar exempelvis att 

samhället kännetecknas av en ökad fokus på konkurrens, kontroll, acceleration, prestation, 

konsumtion och rationalitet. Vi lever i ett samhälle som sätter individen snarare än kollektivet 

i centrum (Bornemark 2018, Giddens & Sutton 2014; Ritzer & Stepnisky 2015; Rosa 2014). 

Den nutida moderna improvisationsteatern lyfter fram tillit, samarbete, process och spontanitet 

i motsats till kontroll, konkurrens, mål och planering (Salinsky & Frances-White 2017; Frost & 

Yarrow 2016; Stockholms Improvisationsteater 2007). Improvisationsteater och samhället 

främjar och uppmuntrar således kontrasterande förhållningssätt och förmågor. 

Vidare har uppsatsen en explorativ ansats där fokus ligger på styrkor och möjligheter med 

mänskligt samspel. Dessa utgångspunkter kännetecknar ett relativt nytänkande perspektiv inom 

sociologisk socialpsykologi som kallas positiv socialpsykologi (Angelöw, Jonsson & Stier 

2015). Detta utgör också uppsatsens övergripande och teoretiska referensram. Som 

huvudsakligt analysperspektiv har jag valt att använda Björn Erikssons3 teori om social 

interaktion. 

Förutom att det finns lite forskning som analyseras utifrån den nya positiva socialpsykologin 

visar litteraturgenomgången även att det finns föga forskning även om improvisationsteater (se 

2). En kombination av dessa ämnar sig följaktligen bra som underlag för ett originellt, 

spännande och användbart uppsatsarbete på C-nivå. Utifrån detta blir det intressant att 

 
2Ett franskt uttryck för att beskriva ett pinsamt felsteg i sociala sammanhang (Oxford Dictionaries u.å)  

3Björn Eriksson är professor emeritus i Sociologi vid Örebro Universitet (Eriksson 2007). 
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undersöka vad erfarenheter och upplevelser av improvisationsteater har för positiva 

konsekvenser på människans samspel och syn på vardagslivet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka och skapa en djupare förståelse för hur individer upplever att 

deras sociala kompetens samt syn på vardagslivet förändras efter en kurs i improvisationsteater. 

För att ta reda på detta har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

• På vilka sätt upplever individer att deras sociala kompetens har påverkats efter en 

tioveckors kurs i improvisationsteater? 

• Hur påverkas individers förståelse och uppfattning av vardagslivet efter erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper av en tioveckors improvisationsteaterkurs? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1 Improvisationsteater 

Improvisationsteater definieras i den här uppsatsen som teater utan manuskript eller andra typer 

av förberedelser. I improvisationsteater skapar improvisatörerna gemensamt scenen i samma 

ögonblick som de återger den (Salinsky & Frances-White 2017; Johnstone 1985; Spolin 1963). 

Det finns flera olika former av improvisationsteater exempelvis långform, kortform och 

improvcomedy. Det går även att finna centrala element av improvisationsteater i 

psykoterapeutiska metoder så som psykodrama (Jfr Moreno 1934) och samhällsförändrande 

metoder så som forumteater (Jfr Boal 1979). Uppsatsen kommer fokusera på upplevelser och 

erfarenheter från deltagare som gått en introduktionskurs i kortformsimprovisation. Denna form 

kännetecknas av enklare lekar, samarbetsövningar och små korta scener. Förutom teoretiska 

dramaturgiska4 kunskaper förutsätter improvisationsteater även ett skickligt samspel och 

samarbete mellan improvisatörerna vilket bygger på deras förmåga till spontanitet, öppenhet, 

acceptans, inlyssnande, tillit och att bejaka varandras idéer och förslag. Improvisationsteater 

betonar nuet och processen snarare än framtid och mål (Close, Halpern & Johnson 1994; 

Salinsky & Frances-White 2017; Johnstone 1985; Spolin 1963). 

1.3.2 Social interaktion 

Social interaktion är ett centralt begrepp inom sociologin, ofta ses det som synonymt med 

socialpsykologi, mikrosociologi och tolkande sociologi (Heidegren & Wästerfors 2008). I den 

generella sociologilitteraturen beskrivs det som det kontinuerliga, ömsesidiga och 

växelverkande samspelet som sker i mötet mellan människor (Angelöw, Jonsson & Stier 2015; 

 
4Med dramaturgi menas här improvisatörers förmåga att bygga upp en scen som får publiken att vilja se hur scenen 

fortsätter (Nationalencyklopedin u.å.). 
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Giddens & Sutton 2014; Ritzer & Stepnisky 2015). I den sociala interaktionen påverkar och 

påverkas människor hela tiden av varandra. En av sociologins viktigaste uppgifter är att studera, 

fokusera på och förstå detaljer i social interaktion för att därigenom få syn på övergripande 

samhälleliga strukturer. Den sociala interaktionen och de samhälleliga strukturerna påverkar och 

påverkas i sin tur hela tiden av varandra. Vidare menar sociologer (Giddens & Sutton 2014; 

Ritzer & Stepnisky 2015) att studiet av social interaktion bäst sker genom att fokusera på det 

som bryter, avviker och står i konflikt med vardagslivet.  

I den här uppsatsen har jag valt att inspireras av Heidegren & Wästerfors (2008) nyare, holistiska 

och sammanfattade redogörelse av en positiv syn på social interaktion. Denna syn kan 

sammanfattas i det som Angelöw, Jonsson och Stier (2015) benämner för positiv 

socialpsykologi. Perspektivet lägger fokus på styrkor, tillgångar och möjligheter med social 

interaktion snarare än problem och konflikter. Den positiva socialpsykologin fokuserar på 

helheten som kopplar ihop oss snarare än detaljerna som separerar oss. Social interaktion ses 

dessutom som en basal, aktiv, tolkande och hela tiden skapande och pågående process 

(Heidegren & Wästerfors 2008). Den tolkande aspekten är central eftersom det är utifrån detta 

som människan skapar mening, väljer att handla och förhåller sig till sin omvärld. Handlingar 

ses som något mellanmänskligt vilket betyder att de både kräver och sker emellan individer, 

ordet inter-aktion betyder just “mellan-handling”. Det går därmed inte att avgöra vart den enes 

handlande slutar och den andres börjar. På så vis kan en aktörs handlingsresultat inte 

förbestämmas. Handlingar påverkas, omformas och riktas om i den pågående interaktionen. 

Social interaktion ses således som ett seriellt flöde av ömsesidiga och föränderliga sociala 

handlingar vilka människan ständigt blir involverade och påverkade av. Detta betyder att 

människan ofrånkomligen är intvingad i flödet samtidigt som det är vad som skapar och ger 

människan sammanhang och mening. 

Sociologen Björn Eriksson (2007) skriver aldrig att han har ett positivt socialpsykologiskt 

perspektiv på mänskligt samspel, dock rimmar hans teori väl med perspektivet. Eriksson tar 

avstamp i Johan Asplunds (1987) socialpsykologiska tankar om människans elementära och 

naturliga svarsbenägenhet. Han definierar social interaktion som det basala, ordningsskapande 

och ständigt upprepande flödet av mänskliga beteenden och handlingar. Eriksson (2007) väljer 

att fokusera det som håller ihop oss, att vi utifrån lust och glädje automatiskt söker oss till 

varandra för att interagera. Vidare hävdar Eriksson att handlingar, i motsats till det instinktiva 

beteendet, grundar sig i individens medvetna intention och avsikt, något som denne fritt och 

självständigt väljer. Dessa handlingar resulterar i medvetet utformade mönster inom vilka 

människan skapar stabilitet och mening. Social interaktion är således något fundamentalt och 
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livsnödvändigt för människan, ett pågående universellt flöde vi inte kan undgå. Det är en 

förutsättning för människans meningsskapande, det gör livet värt att leva. Ett av de bästa sätten 

för att få syn på hur individer hanterar och agerar i detta flöde är därför att studera hur de 

interagerar i det normala, rutiniserade och förutsägbara vardagslivet. 

1.3.3 Vardagslivet, livsvärld och finita betydelseområden 

Vardagslivet definieras ofta som de rutiner, regler och regelbundenheter som gör att människan 

kan ha ett gemensamt mönster att utgå efter, det gör att människor funkar ihop (Johansson & 

Lalander 2018). Vardagslivet som sociologiskt fenomen och begrepp härstammar från 

samhällsvetaren Alfred Schütz5 sociologiska syn och tankar om den filosofiska fenomenologin 

vilken fokuserar på hur det sociala livet upplevs, tolkas och blir meningsskapande (Giddens & 

Sutton 2014; Persson 2012; Ritzer & Stepnisky 2015). Det är framförallt hans tolkning av det 

fenomenologiska begreppet livsvärld, det vill säga individens subjektiva upplevelsevärld som 

ligger till grund för begreppet. Utifrån ett sociologiskt och socialpsykologiskt synsätt utgörs 

vardagslivet således av individers intersubjektiva uppfattning och kunskaper om av vad som är 

normalt, självklart och naturligt. I studier av det vanliga och triviala vardagslivet upptäcker den 

sociologiska forskaren att det snarare är mångbottnat och komplext (Johansson & Lalander 

2018). Genom att studera, analysera och reflektera över vardagslivet skapar vi således en 

förståelse av “vattnet vi simmar i”.  

I kunskapssociologi studeras hur och på vilket sätt människan gemensamt uppfattar, förmedlar 

och använder sig av kunskap för att skapa och förstå sin sociala verklighet (Berger & Luckmann 

2011). Peter Berger och Thomas Luckmann menar att de vardagliga föreställningar och 

kunskaper som vi tar för givet och ser som objektiva egentligen är sociala konstruktioner som 

skapats och omskapas i vardagslivet sociala interaktion. De bygger vidare på Schütz 

fenomenologiska tankegångar och benämner människans delade syn på verkligheten för just 

vardagslivet verklighet. Uppfattningen och kunskapen som vardagslivet verklighet bygger på 

kallar de för commonsense-kunskap, eller “sunt förnuft”. Ett exempel på commonsense-kunskap 

är vetskapen om hur man gör för att utbyta hälsningsfraser. Genom att utbyta hälsningsfraser 

förstärker och återskapar man i samma stund mönstret, rutinen och regeln för hur 

hälsningsfrasen bör gå till. Commonsense-kunskap är således något som hela tiden skapas och 

återskapas genom människors sociala interaktion, det är sociala konstruktioner (Giddens & 

Sutton 2014; Ritzer & Stepnisky 2015).  

 
5Alfred Schütz (1899–1959) var en österrikisk-amerikansk sociolog, finansjurist och samhällsvetare. Han anses 

vara den som i huvudsak la grunden för den fenomenologiska tolkande sociologin (Nationalencyklopedin u.å.). 
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För att tydligare kunna förstå och analysera hur samspelet i improvisationsteater påverkar den 

vardagliga sociala interaktionen blir begreppet finit betydelseområde relevant. Ett finit 

betydelseområde går lite förenklat att definiera som ett sammanhang där vardagslivets 

commonsense-kunskap inte gäller (Berger & Luckmann 2011). I improvisationsteater gäller inte 

commonsense-kunskapen, där gäller andra mänskliga beteenden och förmågor. 

Improvisationsteater går på så vis att se som ett finit betydelseområde som sätter parantes kring 

vardagslivet. För att kunna orientera sig och skapa mening i detta typ av sammanhang blir 

individens sociala kompetens central. 

1.3.4 Social kompetens 

Persson (2003) ser social kompetens som individens förmåga att medvetet vilja hävda och 

respektera sitt eget och andras personliga utrymme. Att vara socialt kompetent innebär att 

individen har förmåga, vilja och vetskap om hur hen på ett adekvat sätt ska kompensera för 

kränkt utrymme på ett sätt som överensstämmer med rådande situation. Social kompetens 

handlar om ”Individens förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället” 

(2012 s. 209).  

Social kompetens är ett begrepp som allt flitigare börjat användas i vardagslivet 

(Nationalencyklopedin u.å). Att vara socialt kompetent anses som något eftersträvansvärt, ofta 

efterfrågas det i platsannonser som rör både utbildning och arbete. Det dyker ständigt upp 

artiklar där ”experter” ger tips och råd på hur man kan träna upp sin sociala kompetens 

(Metrojobb 2016; Metro 2014; Netjobs 2011). Social kompetens beskrivs i dessa artiklar som 

förmågan att vara utåtriktad, positiv, kunna sprida en glad stämning och få människor i sin närhet 

att må bra. Centralt är att det är en förmåga som går att träna upp (Nationalencyklopedin u.å). 

Social kompetens blandas ofta ihop med emotionell intelligens eller kunskaper om vett & etikett 

(Persson 2003). 

I den här uppsatsen innebär social kompetens varken att sprida glädje eller vetskapen om korrekt 

vett & etikett, däremot ses det som en färdighet som kan tränas upp. Utifrån Eriksson (2007) 

med inslag av Persson (2003) definieras social kompetens således som individens egen förmåga 

att medvetet kunna välja och balansera mellan två olika aktörpositioner i ett respekterat 

förhållande till sina egna, andras och omgivningens intentioner (se 3.2).  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel redovisas tidigare litteratur, forskning och kunskap som syftar till att utgöra en 

vetenskaplig grund för uppsatsens problemområde, syfte och frågeställningar. Eftersom det är 

ett ovanligt och begränsat forskningsområde har det varit svårt att hitta litteratur som kopplar 

ihop improvisationsteater, social kompetens och vardagslivet. Uppsatsen sätts därför in i ett 

vetenskapligt sammanhang med hjälp av kunskap som tangerar uppsatsens syfte. 

I det första avsnittet beskrivs ett fältarbete som undersöker på vilka sätt skådespelare inom 

traditionell teater använder tekniker från teatervärlden i vardagslivet samspel. Följande två 

avsnitt redogör för tidigare forskning och kunskap som behandlar hur förmågor, metoder och 

kunskaper ur improvisationsteater används för att utveckla företag, organisationer och 

samhällen. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning samt vad denna uppsats kan bidra 

med. 

2.1 Skådespelarens sociala färdigheter 

Marika V. Lagercrantz (1995) redogör i sitt 18-månaders fältarbete Den andra rollen: ett 

fältarbete bland skådespelare, regissörer och roller för skådespelarnas ”dubbla verkligheter”. 

Hon undersöker både det fiktiva dramat som spelas upp på teatern och det sociala dramat som 

pågår bakom scenen. Utifrån klassiska socialpsykologiska teorier undersöker hon vad 

skådespelaryrket innebär. I rollgestaltandet av realistiska, trovärdiga och autentiska karaktärer 

användes Stanislavskijs method acting6. Detta krävde att ensemblens medlemmar var intima, 

lojala och öppna gentemot varandra, andra personer hölls utanför. För att få inspiration till sitt 

rollgestaltande iakttog skådespelarna mänskligt beteende i vardagen samt hur detta tedde sig 

olika beroende på situation. Skådespelarna agerade på så vis “forskare i socialt beteende”. Detta 

ledde till att de utvecklade kunskaper om hur kroppsspråk, röst och mimik skiljer beroende på 

situation, de utvecklade vad Lagercrantz kallar för “teknisk skådespelarfärdighet”. Utifrån detta 

blir det således intressant att under om det motsatta gäller. Kan improvisatörer använda sig av 

kunskaper, förmågor och upplevelser de tillägnar sig från improvisationsteater i vardagslivet 

sociala samspel? 

2.2 Improvisationsteater som metod för organisationsutveckling 

I artikeln Toward a Third Space: Improvisation and Professionalism in Social Work undersöker 

Uta M. Walter (2003) hur professioner inom socialt arbete kan dra nytta av erfarenheter och 

kunskaper från improvisationsteater. Hon menar att yrken inom socialt arbete ofta präglas av 

 
6Konstantin Stanislavskij var en rysk teaterman och var verksam i början av 1900-talet. Han utvecklade ett 

pedagogiskt system “method acting” där skådespelarnas använde sig av personliga erfarenheter och känslor för att 

få en naturlig och djuppsykologisk spelstil (Nationalencyklopedin u.å).  
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oförutsedda händelser vilket försätter de yrkesverksamma i ett temporärt tillstånd av förvirring, 

de befinner sig emellan kaos och ordning. Walter kallar detta område för ”The Third Space of 

Borderlands”. Vidare menar Walter att deltagarna i studien klarar av att hantera och tackla det 

här området efter erfarenheter, upplevelser och kunskaper från praktiserandet av 

improvisationsteater. Hon anser således att individer med hjälp av improvisationsteater tränas 

i förmågan att befinna sig mellan det kända och okända. Utifrån definitionerna av social 

interaktion och vardagslivet kan vi se hur The Third Space of Borderlands kännetecknar 

vardagslivet i allra högsta grad (Jfr Angelöw, Jonsson & Stier 2015; Eriksson 2007; Heidegren 

& Wästerfors 2008). 

Leslie Stage Jacques (2012) undersöker i sin artikel hur förmågor som tränas i 

improvisationsteater appliceras i organisationer på ett fördelaktigt vis. Jacques menar att 

erfarenheter från improvisationsteater leder till ett utvecklat självmedvetande, observerande 

och inlyssnande. Detta medför i sin tur en ökad vetskap om subjektiva verkligheter, ett förenat 

meningssammanhang samt ett gemenast tänk kring problemlösande. På så vis utvecklas 

arbetarnas reciprocitet, samarbete och gruppkänsla. Vidare menar Jacques att 

improvisationsteater är en dubbellooplärande7 metod där individer tränas i att skapa en 

gemensam och delad förståelse av situationen, vilket han anser är en efterfrågad förmåga i 

dagens samhälle som präglas av en flexibel, hela tiden förändrande och mångsidig verklighet.  

2.3 Improvisationsteater för samhällsförändring  

I Jennifers Nelsons artikel Improvisational theatre helps teen mothers raise sight från 1993 

undersöks hur improvisationsteater kan användas som tillvägagångssätt för social förändring. 

Artikeln redogör för hur improvisatörer arbetar med barn, ungdomar och vuxna i riskområden. 

Samtliga områden präglades av drogberoende, AIDS och tonårsgraviditet. Tillsammans 

genomförde deltagarna flera olika improvisationsteater-workshops i vilka de fick öva och 

undersöka hur de kunde interagera och samspela på ett annat sätt än de var vana vid. Artikeln 

resulterar i att unga mödrar lär sig att kommunicera, förstå och samarbeta med sina barn på ett 

lämpligare vis. Insatserna ledde också till att deltagarna fick en förändrad självbild i form av ett 

förbättrat självförtroende och kreativ potential. På så vis menar Nelson att deltagarnas relation 

till samhället förändrades. 

Samhällsutvecklaren och forskaren Esther Farmer (2005) är en annan som undersöker hur 

improvisationsteater används för att förändra individers uppfattning och inställning till 

 
7Dubbellooplärande är ett systemteoretiskt begrepp av Chris Argyris där individer kontinuerligt omvärderar och 

omdefinierar sin bild av verkligheten för att lösa befintliga problem (Arnold & Randall 2010). 
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samhället. Hon menar att improvisationsteater kan ligga till grund för ett perspektiv som hjälper 

deltagarna att bättre förstå och därmed förändra samhället. Utifrån kunskaper, erfarenheter och 

upplevelser av improvisationsteater får deltagarna i artikeln verktyg för att föreställa sig 

samhället som en gemensam, improviserad och hela tiden föränderlig scen. Deltagarna börjar 

se möjligheter att skapa nya vägar och relationer med sin omgivning istället för begränsningar. 

De ser samhällsutvecklare som “regissörer” vilka bygger upp ett samhälle som främjar 

samarbete, öppenhet och kreativ istället för våld och destruktivitet. Farmer menar att samtliga 

improvisationsteater-workshops ledde till att människor i socialt utsatta områden kände ökad 

solidaritet och agentskap. De fick möjlighet att bete sig på nya sätt och på så vis ta sig förbi de 

typiska traditionella barriärerna som tidigare hindrade dem att känna sig som en del av 

samhället. Deltagarna lärde sig bejaka och samarbeta med människor de vanligtvis inte 

interagerar med. De förstod även att de är med och skapar det samhälle de lever och verkar 

inom.  

Idag finns flera globala nätverk som använder improvisationsteater för att motverka 

samhälleliga problem och sociala skillnader. Två bra exempel är Applied Improvisational 

Network8 och Laughter For A Change9. Deras huvudsakliga syfte och mål är att verka för social 

förändring i utsatta och konfliktfyllda samhällsområden. Genom “tillämpad improvisation” 

skapar de ett sammanhang som främjar möten och samarbete mellan människor, de skapar 

utrymme för kreativitet, hopp och öppenhet. På så vis hoppas de att områdena utvecklas i en 

tillitsfull, samarbetsvänlig och jämlik anda. 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Ur tidigare forskning framkommer det att teaterskådespelare använder vardagslivet som 

inspiration till deras rollgestaltande. Det framkommer även att erfarenheter och upplevelser av 

improvisationsteater används för att utveckla företag, organisationer och samhällen. Min 

uppsats handlar om hur individer upplever att deras sociala kompetens och syn på vardagslivet 

förändrats och påverkats efter upplevelser och erfarenheter av improvisationsteater.   

 
8 http://appliedimprovisation.network/ 

9 https://www.laughterforachange.org/ 

http://appliedimprovisation.network/
https://www.laughterforachange.org/
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel redogörs de teoretiska utgångspunkter och begrepp jag valt att använda som 

analytiska verktyg. Den övergripande teoretiska referensramen utgörs av den nytänkande 

positiva socialpsykologin (Angelöw, Jonsson & Stier 2015). Fokus ligger på möjligheter och 

styrkor med social interaktion. 

För att få en konkret, tydlig och sammanhängande teoretisk verktygslåda har jag valt att 

använda mig av Erikssons (2007) teori om social interaktion. Han ser människan som en 

lekande, ja-sägande, sökande och nyfiken varelse. Perspektivet tar människans lust och glädje 

av mänsklig samvaro som utgångspunkt, vi interagerar för interaktionens skull. Det är 

samspelsprocessen i själv som skapar mening, stabilitet och värde i tillvaron (Heidegren & 

Wästerfors 2008). Interaktion ses således inte som något uppstyckat och väl avgränsat utan 

snarare som en dynamisk, seriell och oavbruten kedja av handlingar (Eriksson 2007). 

Improvisationsteater beskrivs i sin tur som en lustfylld, utforskande, bejakande och ständig 

föränderlig aktivitet där processen och samspelet är i fokus (Salinsky & Frances-White 2017). 

Improvisationsteater och Erikssons (2007) perspektiv har således stora likheter. De 

kännetecknas båda av ett nyfiket, fritt, bejakande och glädjefyllt utforskande av snabba och 

föränderliga samspelsprocesser. Eriksson utgår dessutom från det sociala vardagslivet vilket 

har en tydlig koppling till denna undersökning. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt. Dessa 

behandlar de begrepp och tankegångar av Erikssons teori om social interaktion som anses vara 

relevanta för uppsatsens syfte. 

3.1 Social responsivitet och det sociala flödet 

Erikssons (2007) teori har sin utgångspunkt i Johan Asplunds (1987) nyckelbegrepp social 

responsivitet. Individer är i sin natur ständigt öppna och beredda att svara på sociala 

erbjudanden från sin omgivning. Denna svarsbenägenhet betyder inte att svaret nödvändigtvis 

blir deterministiskt och automatiskt, det blir snarare fritt och oförberett (Heidegren & 

Wästerfors 2008). Eriksson (2007) ser människan som en öppen, aktiv, nyfiken, bejakande och 

skapande aktör. Detta leder till att vi ständigt interagerar och tar kontakt med varandra, något 

Eriksson kallar för att kretsar skapas eller att kretsbildning uppstår. Dessa ständiga 

kretsbildningar resulterar i ett oavbrutet, upprepande och basalt socialt flöde av mänsklig 

interaktion. Flödet utgör grunden som alla typer av sociala fenomen vilar på, det är “limmet” 

som håller ihop oss människor. Det sociala sammanhang som gör det möjligt för aktörer att 

bilda kretsar kallas för interaktionsområde. När en aktör vill ansluta sig till en annan kommer 

denne med ett samhandlingserbjudande, hur aktören väljer att ansluta kallas för 

anslutningsinstrument. I och med samhandlingserbjudandet gör aktören anspråk på den andres 
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tid och uppmärksamhet vilket Eriksson kallar för inmutning. Om två aktörer ömsesidigt 

etablerar och erkänner inmutningar hos varandra tar aktörerna aktivt del av varandras liv, de 

börjar samhandla. På så vis uppstår en anslutning som formas och omformas beroende på 

aktörernas intentioner, avsikter och intressen (Eriksson 2007; Heidegren & Wästerfors 2008). 

Beroende på aktörernas intentioner uppstår olika anslutningsformer vilket nästa underavsnitt 

förklarar. 

3.2 Anslutningsformer, förståelsehorisonter och interaktiva värden 

Förutom Johan Asplund har socialfilosofen Martin Buber (1994) och sociologen Ferdinand 

Tönnies (Giddens & Sutton 2014) tankar om hur människor förhåller sig till varandra haft stort 

inflytande på Eriksson. Aktören kan antingen handla från en intention som kommer inifrån, ur 

oss själva som subjekt (“jag vill”), eller utifrån, från omgivning som objekt (“jag måste”). 

Beroende på intention intar aktören olika aktör- eller handlingspositioner (Eriksson 2007) vilket 

skapar olika anslutningsformer som i sin tur genererar två olika interaktiva värden. 

För att ett samhandlande ska kunna uppstå krävs det även att aktörerna ömsesidigt godkänner 

och förpliktar sig till respektives inmutning. Beroende på vilken intention respektive aktör har 

när de samhandlar uppstår olika typer av anslutningsformer. Dessa inbegriper olika typer av 

rättigheter och förpliktelser. Aktörerna börjar således att inmuta och erkänna varandras 

rättigheter och skyldigheter vilket leder till delade menings- och förståelsehorisonter. Genom 

det ständigt pågående sociala flödet återskapas och upprätthålls dessa horisonter återskapas 

vilket leder till en stabilitet i tillvaron. Vilken typ av anslutningsform och därmed interaktivt 

värde som uppstår beror således helt på aktörernas intentioner och position samt hur dessa 

påverkar och påverkas av varandra (Figur 1). 

  

Figur 1: Redigerad version av tabell i (Heidegren och Wästerfors 2008, s. 219). 
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3.3 Objektssymmetriskt samhandlande 

Den ena handlingsposition representeras av den opersonliga objektpositionen. Om aktörer 

väljer att ansluta ifrån den här positionen utgår de från en intention som härstammar från den 

sociala omgivningen (“jag måste”). Aktörerna agerar, möter och förhåller sig till andra som om 

de vore objekt vilket leder till ett ”jag-det-förhållande”. De handlar målrationellt i syfte att 

skapa ett yttre instrumentellt och explicit värde (Eriksson 2007). Handlingar utifrån denna 

position styrs av redan etablerade regler och förväntningar. Dessa utgörs av den 

kategoritillhörighet aktören i stunden representerar, antingen som en företrädare, 

ställföreträdare eller anonym. Rättigheter och förpliktelser är på så vis redan bestämda. Ett 

exempel är när individer befinner sig i kassan i en klädesaffär. I affären interagerar de med 

varandra på grund av ett yttre utbyte snarare än interaktionen i sig själv. Om båda aktörerna tar 

en objektposition bildas ett objektsymmetriskt samhandlande och resulterar i en relation 

Eriksson kallar för opersonlig förbindelse. Förbindelser resulterar i att socialt kapital skapas 

vilket aktörerna använder som medel för att byta mot något annat. I exemplet ovan använder 

kunden den nya skjortan för att imponera på sin dejt, personalen använder lönen till att handla 

mat. Förbindelser är på så vis utbytbara relationer, det spelar ingen roll för respektive aktör vem 

det är på andra sidan av kassan.  

3.4 Subjektssymmetriskt samhandlande 

En aktör kan även handla utifrån den personliga subjektspositionen vilken kännetecknas av att 

aktören utgår från en inre intention (“jag vill”). Syftet med interaktionen är interaktionen i sig 

själv vilket leder till att den samhandlande aktören istället ses som ett unikt subjekt (Eriksson 

2007). Om båda aktörerna intar den här handlingspositionen uppstår ett subjektsymmetriskt 

samhandlande, ett ”jag-du-förhållande”. I det subjektsymmetriska samhandlandet kommer 

aktörerna själva överens om vilka rättigheter och förpliktelser som ska gälla för just deras 

relation. Relationen som den här anslutningsformen skapar resulterar i ett personligt band. 

Eftersom aktörerna i det personliga bandet betraktas som unika blir de även icke-utbytbara. 

Banden kännetecknas också av att vara stabila och kontinuerliga till skillnad från förbindelserna 

som är mer flyktiga. I banden genereras vad människor betraktar som värdefullt och nödvändigt 

för att leva, något finalt och meningsbärande i sig självt och som annars inte skulle existera. 

För att fånga detta icke-instrumentella interaktiva värde använder Eriksson begreppet tesaur 

(Jfr treasure på engelska). Tesauren är enligt Eriksson den ”skattkammare” vi lever för, det är 

vad som utgör den inneboende glädjen i att interagera. I vardagligt tal pratas tesaurer ofta om 

som kärlek, vänskap och omtanke. Så fort band och tesaurer börjar användas instrumentellt, det 

vill säga i syfte att uppnå något annat förlorar den sitt värde och försvinner.  
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3.5 Asymmetriskt samhandlande 

Om två aktörer ansluter med varandra utifrån olika handlingspositioner och vidmakthåller dessa 

skapas ett asymmetriskt samhandlande. Denna typ av samhandlande resulterar i en 

anslutningsform som kallas för ofullständigt band (Eriksson 2007). Aktörerna har här olika 

intentioner med samhandlandet vilket leder till att den ena aktören gör en inmutning som inte 

erkänns eller blir ömsesidig. Detta leder till att rättigheter och förpliktelser rubbas och förskjuts 

vilket resulterar i en ojämn maktfördelning. Samhandlandet har olika innebörder för respektive 

aktör. Om kunden i ovanstående exempel vill samhandla med expediten som vän (subjekt) 

medan expediten vill samhandla med den andre som kund (objekt) skapas ett asymmetriskt 

samhandlande. Människan strävar hela tiden efter gemensamma menings- och 

förståelsehorisonter, en symmetri i samhandlandet. Därför är chansen stor att någon av 

aktörerna justerar sin position så att symmetri uppstår. Om båda istället håller kvar sin position 

uppstår en asymmetrisk anslutning. För att begreppsliggöra det obehag som då uppstår 

använder Eriksson Emilé Durkheims10 begrepp anomi vilket här betyder störning i 

interaktionen/frånvaro av interaktivt värde. 

Vidare menar Eriksson att aktörer aldrig utgår från en handlingsposition till 100 procent. 

Aktörer agerar utifrån båda positioner men i olika mängd proportion. I tillfällen då det är svårt 

att avgöra aktörernas respektive handlingsposition menar Eriksson att den femte 

interaktionsformen uppenbaras, den vardagliga oladdade interaktionen (Figur 2). Det är det 

ständiga skiftandet och anpassandet av handlingspositioner och anslutningsformer som är 

grunden till att social interaktion ses på som ett seriellt, dynamiskt och sammanhängande socialt 

flöde. Min uppsats undersöker således på vilket sätt erfarenheter av improvisationsteater 

påverkar individers förmåga att hantera och uppfatta det vardagliga sociala flödet.  

  

 
10Emilé Durkheim (1858–1917) är en fransk sociolog. Genom sin funktionalistiska inriktning anses han ofta som 

en av sociologins grundare (Giddens & Sutton 2014). 

Figur 2. Reviderade interaktionsformer (Eriksson 2007, s. 71). 
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4. METOD 

I följande del beskrivs och motiveras hur, vad och varför uppsatsen är utformad så som den är. 

I kapitlet redogörs för valet av vetenskapliga utgångspunkter och tillvägagångssätt. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av två huvudsakliga vetenskapsmetoder. Därefter följer 

ett avsnitt om forskningsdesign som genom fem underavsnitt beskriver hur uppsatsen är 

upplagd, genomförd och utformad. Därpå följer en redogörelse för uppsatsens tillförlitlighet 

och trovärdighet. Kapitlet avslutas med uppsatsens etiska aspekter och överväganden. 

4.1 Två vetenskapliga metoder  

Forskare utgår från olika vetenskapliga metoder beroende på vad de har för kunskapssyn och 

uppfattning av verkligheten. Thurén (2007) menar att det i huvudsak finns två olika 

epistemologiska och ontologiska perspektiv, hermeneutik och positivism. Dessa har i 

forskningssammanhang resulterat i den kvalitativa och kvantitativa metoden. Uppsatsens syfte 

är att försöka ta reda på informanternas egna upplevelser och erfarenheter av 

improvisationsteater. Jag valt att använda mig av en kvalitativ metod med en explorativ ansats 

eftersom individernas livsvärld är i fokus. Den valda metoden har till syfte att på ett nyfiket 

och öppet sätt undersöka och generera kunskap i samspel med informanten (Jfr Kvale & 

Brinkmann 2014). Uppsatsen har varken en induktiv eller deduktiv kunskapsgenerering. Jag 

har istället valt att använda och applicera redan befintliga teorier och begrepp i 

kunskapsprocessen. Teori och empiri kommer därmed att blandas till förmån för att rätt 

kunskap och förståelse ska kunna växa fram, den kännetecknas således av ett abduktivt 

kunskapsgenererande (Jfr Patel & Davidsson 2003). 

4.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen utgör själva ramen för insamlingen och analysen av datan (Bryman 2011). 

Nedan redogör jag hur och varför jag valt att utforma min forskningsdesign som jag gjort. Detta 

görs i fem underavsnitt: insamlingsmetod; intervjuguide; urval; genomförande samt 

bearbetning och analys av data. 

4.2.1 Insamlingsmetod 

Inledningsvis redogjordes för att uppsatsen har en explorativ och undersökande ansats. Det är 

trots detta viktigt att få en styrning och riktning, en röd tråd, vilket kan underlättas med hjälp 

av en semi-strukturerad intervju. Fokus och riktning ges genom en semi-strukturerad 

intervjuguide (se 4.2.2 & bilaga 1) som kretsar kring de två frågeställningarna ”På vilka sätt 

upplever individer att deras sociala kompetens har påverkats efter en tioveckors kurs i 

improvisationsteater?” och ”Hur påverkas individers förståelse och uppfattning av 
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vardagslivet efter erfarenheter, upplevelser och kunskaper av en tioveckors 

improvisationsteaterkurs?”. Med hjälp av en semi-strukturerad intervju kunde jag ställa 

generella och öppna frågor för att på så vis förhålla mig relativt fritt till informantens svar (Jfr 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015; Kvale & Brinkmann 2014). När intressanta ämnen eller 

funderingar uppkom kunde jag dessutom tillåta mig att ställa följdfrågor, på så vis framkom 

oväntad och spännande information. Jag funderade mycket på hur jag skulle börja och avsluta 

intervjuguiden eftersom jag inte ville lämna informanten med en obekväm känsla (Jfr Kvale & 

Brinkmann 2014). Däremellan förhöll jag mig relativt fritt och gjorde den explorativa ansatsen 

rättvisa genom att följa upp intressanta utläggningar från informanten. Till följd av en semi-

strukturerad intervju skapades ett positivt och följsamt intervjuklimat samtidigt som intervjun 

behöll sin röda tråd. 

4.2.2 Intervjuguide 

För att kunna genomföra en semi-strukturerad intervju krävs det någon typ av förberedd 

guide/mall att utgå ifrån (Kvale & Brinkmann 2014). Utifrån mina frågeställningar utformade 

jag fyra olika teman: bakgrund; förändring av individens sociala kompetens; förändring av 

individens vardagsliv samt avslutning (se bilaga 1). Intervjuguiden fick på så vis en struktur 

som gjorde det enklare att hålla den röda tråden och inte hamna i sidospår. Jag försökte undvika 

slutna frågor som informanterna bara kunde svara ja eller nej på. Istället använde jag öppna 

varierande frågor vilka uppmuntrade till mer omfattande svar.  

Under utformandet av intervjuguiden tänkte jag på den tematiska och dynamiska dimensionen. 

Kvale och Brinkmann menar att den dynamiska dimensionen handlar om att få till ett tryggt 

och positivt samtalsklimat där informanten känner sig säker och avslappnad. Denna dimension 

tillgodoseddes genom att jag började och avslutade intervjuguiden med några enklare och 

lättsamma frågor. Inom temat Bakgrund valde jag exempelvis att fråga ”Hur kom det sig att du 

valde att börja en kurs i improvisationsteater?”, i temat Avslutning bad jag informanten att 

”Berätta vilka förmågor din dröm-medimprovisatör skull besitta?”. Om den dynamiska 

dimensionen inte tillgodoses finns det risk att informanten känner sig spänd, osäker och blyg 

och därför inte vågar öppna upp sig och svara sanningsenligt (Jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015). Den tematiska dimensionen fokuserar på själva kunskapsproduktionen, att få ett gediget 

kunskapsunderlag som syftets slutsats kan vila på (Kvale & Brinkmann 2014). Denna 

dimension tillgodosåg jag genom två teman: Förändring av individens sociala kompetens och 

Förändring av individens vardagsliv. Exempel på frågor från dessa teman är ”Berätta på vilka 

sätt kursen har påverkat din samarbetsförmåga” samt ”Hur har ditt vardagsliv påverkats av 

att du kom i kontakt med improvisationsteater?”. I slutet av intervjuguiden la jag även till frågan 
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”Finns det något mer som du skulle vilja tillägga?” på så sätt gav jag informanten möjlighet 

att lägga till eller korrigera information. 

4.2.3 Urval 

Antalet utövande improvisatörer är i Sverige relativt lågt. Det är få som är medvetna om att 

teaterformen över huvud taget existerar. Jag valde därför att minimera urvalskriterierna för att 

på så vis få en så stor urvalsram som möjligt. Mina enda två kriterium var att informanterna 

skulle vara över 18 år samt som minst ha genomfört en kurs i improvisationsteater under tio 

tillfällen någon gång under de senaste fem åren. Trots detta påverkade uppsatsens 

forskningsområde mina urvalsmöjligheter på ett omfattande vis. Eftersom tid och pengar var 

ytterligare aspekter jag behövde förhålla mig till (Jfr Svensson & Ahrne 2015) blev jag tvungen 

att hålla mig inom Karlstad-regionen. Turligt nog hade det startat en kursverksamhet i 

improvisationsteater under januari 2019 (se 4.2.4). På grund av det låga antalet potentiella 

informanter och de begränsade urvalsramarna valde jag att göra ett bekvämlighetsurval där jag 

använde mig av de informanter som var mest lättillgängliga. 

Detta ledde till att samtliga sex informanter har gått samma tioveckorskurs under samma 

period. De har träffats och utövat improvisationsteater under två och en halv timme, en dag i 

veckan vid tio olika tillfällen. Informanterna känner därmed varandra och har fått sina 

erfarenheter, kunskaper och upplevelser från samma händelser och kurstillfällen. Detta kan 

anses som tveksamt när man använder sig av kvalitativ metod i vilket den unika subjektiva 

livsvärden har en central roll (Jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Att utgå från samma 

händelser och kurstillfällen hade samtidigt en positiv aspekt eftersom det gav mig ökad 

förförståelse och därmed lättare att förstå och tolka informanterna. Utifrån den kvalitativa 

metoden var det dessutom intressant att undersöka på vilka olika sätt informanterna hade 

uppfattat samma situation.  

4.2.4 Genomförande 

Jag bor i Karlstad och är genuint intresserad av forskningsområdet, detta gjorde det svårt och 

problematiskt att hitta och komma i kontakt med informanter som jag inte redan kände till. Jag 

kontaktade och hörde av mig till två nyckelinformanter som är verksamma improvisatörer i 

Karlstad. Dessvärre kände jag redan till samtliga personer nyckelinformanterna tipsade om. 

Jag valde därför att vända mig till ”Improvisationssällskapet Full Patrull” i vilken jag känner 

samtliga medlemmar. Full Patrull bildades i januari 2019 och har tio medlemmar. Jag gjorde 

en öppen intressekoll i deras Facebook-grupp där jag undersökte om det fanns intresse för att 

medverka som informant i uppsatsen. Till de personer som svarade (se 5.1) och ville delta 
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skickade jag ut ett formellt informationsbrev (se bilaga 2). I informationsbrevet redogör och 

ger jag information om de fyra etiska principerna (se 4.4). Där redogörs också uppsatsens syfte 

på ett konkret och tydligt sätt. Praktiska aspekter så som tid, plats och datum finns också med. 

I informationsbrevet skickade jag även med tre mer tidskrävande frågor exempelvis ”Har 

personer i din närhet märkt någon skillnad på dig sen dess att du började med 

improvisationsteater?”. I och med nya lagen om GDPR11 valde jag även att skicka med 

information om uppsatsarbetet samt en samtyckesblankett (se bilaga 3 och 4). Dessa skrev jag 

ut och tog med för påskrift i samband med intervjutillfället. De påskrivna 

samtyckesblanketterna bevarades i säkert förvar.  

Samtliga intervjuer skedde på en tid, plats och datum som informanterna själva valde. Ofta i 

det egna hemmet eller utomhus i solen. Intervjuerna pågick mellan 45 – 60 minuter. Jag 

använde mig av mobilens inspelningsfunktion, mobilen hade flygplansläge på. Alla intervjuer 

genomfördes inom en två-veckorsperiod. Direkt efter genomförd intervju började jag ordagrant 

skriva ut det som sas i intervjun, det vill säga transkribera den (Bryman 2011). På så vis fick 

jag en inblick i vilka frågor som kunde uppfattas svårtolkade och tveksamma för 

nästkommande intervjuer. Jag märkte också hur fördelaktigt det var att använda sig av 

“Journalist-knepet” det vill säga vänta några extra sekunder innan jag kom med eventuella 

följdfrågor. Detta ledde oftast till att informanterna kom med mer intressant information som 

jag annars skulle ha missat (Jfr Kvale och Brinkmann 2014). 

Intervjuguiden var till stor hjälp för att styra och hålla kvar den röda tråden samtidigt som 

möjliggjorde för intressanta följdfrågor. Jag var noga med att få med alla frågor. Förutom de 

första och avslutande frågorna var inte ordningsföljden viktig. På så vis kunde jag anpassa mig 

till informanten och därmed värna om den dynamiska dimensionen. Det var även intressant att 

märka skillnaden på sättet som informanterna valde att svara. En del var mer eftertänksamma 

och fåordiga, då la jag till fler öppna följdfrågor där de fick möjlighet att utveckla vad de 

menade, exempelvis ”Kan du utveckla vad du menar när du säger…”. Andra var mer impulsiva 

och pratsamma och behövdes snarare styras tillbaka till frågan. De inspelande intervjuerna och 

den transkriberade texten förvarades i filer på ett USB-minne i säkert förvar. När uppsatsen är 

godkänd kommer dessa att raderas. Samtliga intervjuer gick bra, informanterna förstod 

frågorna och uttryckte att det var kul och givande att delta. 

  

 
11 GDPR står för General Data Protection Regulation eller ”dataskyddsförordningen” på svenska. Det är en ny eu-

lag som trädde i kraft 2018. Den reglerar behandlingsskydd av individens personuppgifter (Nationalencyklopedin 

u.å). 
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4.2.5 Bearbetning och analys av data  

Analyserandet är en central del av uppsatsen. En analys förutsätter att intervjuerna och 

informationen är transkriberad. Sen tidigare arbete (Hardestam 2019) vet jag att transkribering 

är en tidskrävande process vilken underlättas om man väljer en mediaspelare som kan ändra 

uppspelningshastigeten. Med hjälp av mediaspelaren VLC12 spelade jag därför upp samtliga 

intervjuer i 70% uppspelningshastighet. På så vis hann jag med att skriva samtidigt som 

intervjun spelades upp. Själva transkriberingen skedde i dataprogrammet Word eftersom det 

har en bra kommentarsfunktion som underlättar kodningsprocessen. 

När transkriberingen var klar började jag med kodningsprocessen. I denna process reduceras 

och görs den insamlade datan om till olika koder, vilket är det första steget i hur data blir till 

kunskap (Saldana 2015). Kodningsprocessen genomfördes i två olika perioder/cykler. I den 

första initiala kodningen är viktigt att “komma nära texten”. Det innebär att man läser det 

transkriberade materialet på ett öppen, nyfiket och spontant sätt (Jfr Miles, Huberman & 

Saldana 2014; Rennstam & Wästerfors 2015). Med hjälp av mitt öppna tolkande 

förhållningssätt försökte jag få fram huvudbudskapet i varje mening med något eller några få 

ord. Jag använde mig på så vis av vad Miles et al. (2014) kallar för deskriptiv kodning. Med 

hjälp av den ovan nämnda kommentarsfunktionen i Word gick detta relativt lätt. Några exempel 

på koder var: lyssnar; skapa ihop; spontanitet; närvaro samt rak kommunikation. När den 

initiala kodningen var klar påbörjade jag andra cykeln, den selektiva kodningen. I denna 

sorterades och systematiserades den insamlade datan genom att jag placerade liknande koder 

inom samma kategorier (Jfr Saldana 2015; Svensson 2015; Rennstam & Wästerfors 2015). 

Några kategorier som uppkom var: lyhörd; samspel; tillit; fokus; tydlighet; solidaritet; Intuition, 

initiativrik, icke-kontroll och humor. Den selektiva kodningen hjälpte mig såldes att skaffa en 

bra överblick över materialet som gjorde att jag kunde sortera det och hitta mönster (Jfr Kvale 

& Brinkmann 2014). För att tydliggöra mönstret ytterligare klustrade jag ihop kategorierna i 

olika teman: Ökad empatisk förmåga; samarbetsförmåga; spontanitet; rak kommunikation; 

medveten närvaro; acceptans; glädje; vilja samt samhörighet och självinsikt. Utifrån dessa 

genererade jag de huvudteman som den här uppsatsen vilar på: ett medvetet, spontant och 

ömsesidigt samspel; vi är samma och en lättsammare vardag. För en tydlig och överskådlig bild 

över hur kodningsprocessen gått till hänvisar jag till bilagorna 5, 6, 7, 8 och 9.  

Kodningsprocessen underlättades även genom min analytiska blick det vill säga att jag använde 

mig av redan existerande teori när jag kodade empirin (Jfr Rennstam & Wästerfors 2015). 

 
12 VLC är en mediaspelare för datorn (VideoLAN organization 2018). 
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Begreppen från den teoretiska referensramen agerade på så vis “spårhundar” i själva analysen. 

De “nosade upp” det material som passade uppsatsens syfte. Min analytiska blick blev på så 

sätt ett verktyg för att förhindra den oreda och spretighet som oftast kan finnas, något Rennstam 

& Wästerfors benämner kaos-problemet. Enligt Rennstam och Wästerfors behöver man som 

forskare även ta hänsyn till representationsproblemet. När man har ett stort datamaterial är det 

inte möjligt att representera allt som framkommit, man väljer ut det som är viktigt för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Representationsproblemet motverkades därför genom att 

jag hela tiden stannade upp, tänkte och reflekterade över vad i materialet som var värt att ta 

med i hänseende till uppsatsens syfte. Ett sista problem i analysprocessen är att verifiera de 

abstraherande temana, att den genererade kunskapen erhåller respekt och självständighet i 

forskningssammanhang. Det här kallar Rennstam och Wästerfors för auktoritetsproblemet. 

Detta har jag försökt bemöta genom att vara så transparens som möjligt i mitt arbete. 

Exempelvis genom att exemplifiera olika koder, kategorier, teman och huvudteman jag fått 

fram samt hänvisat till tydliga och överskådliga bilagor som redogör för kodningsprocessen. 

Ett annat sätt att stärka transparensen är genom att lyfta uppsatsens tillförlitlighet och 

trovärdighet. 

4.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Genom att reflektera, förklara och motivera för hur och på vilket sätt jag gjort mina val hoppas 

jag kunna ge uppsatsen tyngd och dignitet och på så vis hantera ovanstående 

auktoritetsproblem. Jag har strävat efter att beskriva alla mina osäkerheter, tankar och 

förändringar på ett transparent, detaljrikt och utförligt vis. Ett bra exempel och dilemma är hur 

jag valt att lyfta både för- och nackdelar med att ha personer jag var bekant med som 

informanter. Det har även varit viktigt att ha haft ett kritiskt förhållningssätt till min egen 

uppsats, jag har lyft upp kritiska punkter och försökt bemöta dem i den mån det går (Jfr 

Svensson & Ahrne 2015). Transparens i texten, att lyfta eventuell kritik och att vara så detaljrik 

som möjligt skapar förutsättningar för läsaren att själv forma sin egen uppfattning och tolkning 

av uppsatsens resultat. 

För att stärka av uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet har jag exempelvis lagt ner mycket 

tid och energi på utformandet av intervjuguiden. Det var viktigt att jag formulerade mig på ett 

sätt där frågorna gav svar på det jag ville undersöka. Jag högläste intervjuguiden för mig själv 

och studiekollegor, på så vis upptäckte och korrigerade jag invecklade och krångliga 

frågeformuleringar. Frågeformuleringen ”Hur har informantens förståelse och uppfattning av 

vardagslivet påverkas av en kurs i improvisationsteater” bröts exempelvis ned och resulterade 

i 12 olika intervjufrågor, på så vis kunde jag få mer specificerade svar. En del frågor som 
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behandlande den tematiska kunskapsdimensionen var antingen för lika varandra eller kändes 

på annat sätt överflödiga, dessa ströks därför.  

Jag tänkte även på att det var viktigt att informanterna fick samma möjligheter och 

förutsättningar att ge information oberoende intervjutillfälle, något som är svårt på grund av 

den följsamma och anpassningsbara semistrukturerade-intervjun. För att sträva efter en stark 

tillförlitlighet i studien har jag exempelvis genomfört alla intervjuer själv, använt samma 

intervjuguide med tillhörande frågor och inledningsvis försökt att förhålla mig till alla 

informanter på ett liknande sätt. I informationsbrevet fick samtliga informanter (bortsett från 

hälsningsfrasen) samma information vid samma tidpunkt (se bilaga 2).  

4.4 Etiska överväganden 

I uppsatsskrivandet är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna. En sådan etisk aspekt 

är det faktumet att jag personligen är intresserad och insatt i improvisationsteater. Det krävs 

därför att jag medvetet funderar och reflekterar kring forskningsområdets lämplighet. Att 

undersöka ett område man själv är intresserad av har både för- och nackdelar. Fördelar är att 

jag haft en förförståelse och motivation vilket underlättat för att genomföra arbetet på ett 

gediget och seriöst sätt (Aspers 2011). Eftersom jag är införstådd i området samt har tillgång 

till ett nätverk av kontakter har det dessutom varit tidssparande. En nackdel med mitt personliga 

intresse har varit den etiska aspekten att jag som forskare kan använda det ordnade materialet 

för att påverka området som privatperson. Jag har därför försökt att sträva efter att förhålla mig 

neutralt inför mina personliga intressen och mål. Mitt mål har varit att sträva efter att vara en 

”desintresserad observatör med en vetenskaplig attityd” (Aspers, 2011, s. 65), utan att det sker 

på bekostnad av informanternas tankar, känslor och upplevelser, något Aspers kallar för första 

personens auktoritet. Om uppsatsens forskningsområde är lämpligt eller inte är upp till läsaren 

att själv avgöra. Min intention har varit att påvisa, lyfta och redogöra för de eventuella 

konsekvenser mitt intresse kan ha fört med sig. Förutom att medvetet ha reflekterat kring mitt 

genuina intresse för improvisationsteater har jag noggrant funderat över varje enskild 

intervjusituation. Min etiska omdömesförmåga har varit viktig. För att göra korrekta etiska 

situationsbedömningar har jag nyttjat och utgått ifrån fyra olika etiska principer: 

informationskravet; samtyckeskravet; konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  

Informationskravet innebär att jag som forskare tillhandhåller korrekt information om 

uppsatsen syfte, risker och fördelar. Informanterna informerades både skriftligt och muntligt att 

deras deltagande var fritt och frivilligt, att de när som helst kunde välja att avbryta sin 

medverkan. Detta leder oss in på den andra principen om samtycke. 
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Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan, 

till exempel hur länge och på vilka villkor de ska delta. Det är viktigt att det inte finns ett 

beroendeförhållande mellan forskare och informant. Informanter tenderar ibland till att vilja 

“ställa sig in” hos intervjuaren vilket riskerar att resultera i att de säger något som de senare 

ångrar (Jfr Kvale & Brinkmann 2014). Detta var extra viktigt att jag tog i beaktande eftersom 

jag var bekant med informanterna sen tidigare. Utifrån detta gav jag därför informanterna 

möjlighet att läsa igenom uppsatsen innan den publicerades offentligt på det digitala 

vetenskapliga arkivet DiVA13. 

Konfidentialitetskravet handlar om att ge informanterna största möjliga konfidentialitet, att de 

inte sak kunna ”spåras”. Jag valde därför att ge informanterna pseudonymer. I ett dokument 

garanterade jag även skriftligen att allt inspelat och transkriberat material skulle förstöras så 

fort uppsatsen blivit godkänt (se bilaga 2). En aspekt som försvagade principen om 

konfidentialitet var att informanterna kunde se i Facebook-inlägget vilka andra som svarat att 

de ville och kunde ställa upp. Detta var något jag lyfte i intervjusituationen och samtliga 

informanter godkände. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast kommer användas i 

forskningsändamål. I informationsbrevet redogjorde jag för att resultatet enbart kommer 

användas i vetenskapligt syfte samt att uppsatsen kommer publiceras på DiVA. Samtliga etiska 

principer och krav informerade jag om i informationsbreven som skickades ut i och med att jag 

tog kontakt med informanterna (se bilaga 2, 3 och 4) samt åter igen under själva 

intervjutillfället. 

   

 
13 DiVA står för Digitala Vetenskapliga Arkivet och fungerar som en publicerings- och arkiveringsplattform för 

forskningslitteratur och studentuppsatser (DiVA-portal 2019). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I resultat och analys presenteras uppsatsens resultat. Kapitlet inleds med en kort presentation 

av informanterna. Därpå följer tre tematiserade avsnitt vars syfte är att svara på 

frågeställningarna. 

Den första frågeställningen ”På vilka sätt upplever individer att deras sociala kompetens har 

påverkats efter en tioveckors kurs i improvisationsteater?” besvaras av huvudtemat ”Ett 

medvetet, spontant och ömsesidigt samspel”. Detta huvudtema bygger på fem underteman som 

representeras i varsitt underavsnitt. Den andra frågeställningen ”Hur påverkas individers 

förståelse och uppfattning av vardagslivet efter erfarenheter, upplevelser och kunskaper av en 

tioveckors improvisationsteaterkurs?” besvaras av två huvudteman som utgör varsitt avsnitt: 

”En lättsammare vardag” och ”Vi är samma”. Varje avsnitt inleds med att resultat och citat 

beskrivs och presenteras. Därefter följer en teoretisk analys14 som kopplas ihop med tidigare 

forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det analyserade resultatet. 

5.1 Presentation av informanter 

För att underlätta läsningen och förståelsen av resultat- och analysdelen har jag valt att ha namn 

på informanterna. På grund av konfidentialitetskravet använder jag påhittade pseudonymer 

istället för informanternas egentliga namn: 

• Informant 1 ”Ellinor”: Kvinna, provat på improvisationsteater ett fåtal gånger i gymnasiet. 

• Informant 2 ”Beatrice”: Kvinna, provat på improvisationsteater några få tillfällen tidigare. 

• Informant 3 ”Kristin”: Kvinna, inga tidigare erfarenheter av improvisationsteater. 

• Informant 4 ”Magnus”: Man, aldrig utövat improvisationsteater tidigare.  

• Informant 5 ”Torsten”: Man, provat på improvisationsteater två tillfällen innan kursen. 

• Informant 6 ”Gabriel”: Man, inga tidigare erfarenheter av improvisationsteater. 

5.2 Ett medvetet, spontant och ömsesidigt samspel 

Detta huvudtema bygger på fem olika teman: empati, samarbete, spontanitet, medveten närvaro 

och rak kommunikation. I det här avsnittet presenteras och analyseras respektive tema som ett 

eget underavsnitt.  

5.2.1 Ökad empatisk förmåga 

En skillnad flera av informanterna upplevde var hur de förbättrade sin förmåga att sätta sig in i 

andras perspektiv. Det här belyser exempelvis informanten Ellinor genom sitt svar på hur hon 

tror att erfarenheter av improvisationsteater påverkar vardagslivet:  

 
14 Begreppen som används i den teoretiska analysen kommer inte att förklaras igen, läsaren hänvisas istället till 

kapitel 3. Teoretiska Utgångspunkter. 
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Jag tror man blir mer nyfiken på sig själv och andra människor och det hjälper en mycket i 

social interaktion att bli följsam också, att bli nyfiken för vad som försiggår inne i hjärnan på 

andra människor. Dels mentaliseringen men också såhär, vad kommer den människan med 

för förförståelse? Vad är det för människa som sitter framför mig? Vad försiggår hos den 

andra? (Ellinor) 

Elinor menar att hennes erfarenheter av improvisationsteater har lett till att hon börjat bejaka 

och utveckla sin elementära nyfikenhet på andra människor, deras intentioner och 

förståelsehorisonter. I och med den ökande nyfikenheten på ”människan som sitter framför 

mig” flyttas fokus från ett jag-det-förhållande till ett jag-du-förhållande. Detta skulle kunna 

betyda att Elinor i ökad grad börjar uppfatta sina medmänniskor som unika och outbytbara. 

Precis som Leslie Stage Jacques (2012) kommer fram till i sin artikel kan improvisationsteater 

leda till att individer utvecklar en ökad nyfikenhet och vetskap om andra individers subjektiva 

verkligheter. Detta kan enligt Jacques leda till en ökad samarbetsförmåga vilket också nästa 

underavsnitt handlar om. 

5.2.2 Ökad samarbetsförmåga 

Ett återkommande och gemensamt tema för alla informanter var hur de upplevde att de oftare 

hjälpte andra och samarbetade i vardagen. Beatrice beskriver samarbetet som en balans mellan 

att följa den andre och själv komma med initiativ:  

Att man lyssnar mer och kanske tänker att ens egna idéer är bra men det kan finnas bättre 

idéer, ah det har ju med varandra att göra, samspel, bejakande och lyssna in och det är väl 

samarbete typ, och att ta egna initiativ såklart, men det är ju en balans. (Beatrice) 

Beatrice beskriver samarbete som en balans mellan att följa och leda i samtalet, detta är också 

vad som utgör det sociala flödet. Det aktiva balanserandet exemplifierar Beatrice strävan efter 

ett symmetriskt samhandlande samt hur samhandlande aktörer ömsesidigt påverkar och 

påverkas av varandras intentioner och handlingar. Ellinor berättar vad som enligt henne 

kännetecknar ett bra samspel: 

Att man inte har satt upp en agenda ”jag har rätt” utan att man är följsam, närvarande, 

inlyssnande, intresserad, nyfiken annars kommer man ju ingen vart […] Alltså de bästa 

samspelen är ju liksom när ett plus ett är lika med tre. Jo men alltså att jag kommer med 

något, och du kommer med något och tillsammans skapar vi mer i det här samspelet än att 

det bara blir två […] Det kommer till något som inte hade kommit annars för att man liksom 

vidareutvecklar tillsammans. (Ellinor) 

Ellinor beskriver hur vi samarbetar och skapar något nytt tillsammans som annars inte skulle 

finnas. Med hjälp av siffer-metaforen ”ett plus ett är lika med tre” beskriver hon hur vi genom 

inmutningar och förpliktelser genererar den finala och meningsbärande tesauren (“trean”) som 

annars inte skulle existera. Informanten Torsten berättar hur erfarenheter av 

improvisationsteater leder till att han blivit mer hjälpsam och tillmötesgående i vardagslivet: 
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Jag tänker på det jag lärt mig under impro, då handlar det mycket om att samarbeta för att få 

en scen att funka och att den ska röra sig framåt och att den inte ska stanna och inte komma 

någonvart. Och att det bör i slutändan få deltagarna att bli lite mer tillmötesgående i vardagen. 

Men bara en sån sak att man håller upp dörren åt andra, man blir inte lika mycket i sin egna 

värld utan man förenklar saker åt andra också, både folk som man inte känner över huvud 

taget som man bara stöter på vid en dörr eller att man är mer tillmötesgående med sina vänner 

också. (Torsten) 

Torstens erfarenheter av improvisationsteater leder till att han allt oftare kommer med 

inmutningar och samhandlingserbjudanden. Torsten bejakar sin sociala elementära 

responsivitet och nyfikenhet. Genom anslutningsinstrument som att ”hålla upp dörren” skapar 

han nya interaktionsområden. Torsten berättar att han oftare börjat samhandla med nya aktörer 

utifrån intentionen att han vill ”förenkla saker åt andra”, samt att han är mer tillmötesgående 

mot sina vänner. Detta tolkar jag som att Torsten börjat samhandla för samhandlandet skull, 

vilket betyder att han oftare ansluter utifrån en subjektsposition. Genom att både komma med 

egna initiativ och idéer samt bejaka och vara lyhörd för den andra blir flera av informanterna 

bättre på att justera sin handlingsposition så att ett symmetriskt samhandlande uppstår, de har 

på så vis blivit mer socialt kompetenta. 

Förutom tydliga kopplingar till Leslie Stage Jacques (2012) artikel om samarbete och 

gruppharmoni kan ovanstående analys även kopplas ihop med Nelsons (1993) artikel om 

tonårsmödrar. Nelsons studie visade att deltagarna genom erfarenheter av improvisationsteater 

fick erfara hur ett alternativt samspel går till som de kunde applicera i vardagslivet. På så vis 

blev de mer hjälpsamma och tillmötesgående i vardagen. Detta rimmar väl med hur de nutida 

organisationerna Applied Improvisational Network och Laughter For A Change arbetar för att 

främja samarbete, öppenhet och vänlighet mellan människor. Ett tredje tema som dök upp var 

att informanterna blev mer spontana och avslappnade i sitt vardagliga samspel. 

5.2.3 Samspelets spontanitet 

Flera av informanterna agerade även mer spontant och avslappnat i vardagslivet. Magnus 

berättar hur erfarenheter av improvisationsteaterkursen påverkat hans vardagliga samspel: 

Jo men att man vågar kasta sig ut och prova, och så är det vad det är, att jag har lärt mig och 

blivit bättre av att ha gjort det liksom. Det handlar lite om att slappna av och släppa några 

spärrar tror jag. Man kan liksom inte ha kontroll. (Magnus) 

Magnus beskriver hur erfarenheter av att släppa kontrollen i improvisationsteater leder till att 

han slappnar av även i vardagslivet interaktion. Ett objektsymmetrisk samhandlande förutsätter 

i viss mån ett mål där man vill använda den andra för att utöka sitt sociala kapital. Istället för 

att kontrollera det sociala flödet provar Magnus att istället följa det. Detta tyder på att han oftare 

börjar handla utifrån en subjektsposition. Om den samhandlande aktören är följsam och 

anpassar sig leder det till ett subjektsymmetriskt samhandlande och upprättandet av personliga 
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band. Gabriel belyser i en reflektion hur det subjektsymmetriska samhandlandet ökar på grund 

av att han vågar vara spontan och improvisera mer i vardagen: 

Jag vågar släppa loss och inte hålla mig utefter de här strukturerna och manus som vi 

människor brukar följa man vet att man kan leka runt lite. […] istället för att säga ”Hur är 

det med dig?” kan man ta ut svängarna, improvisera även i vardagen, alltså våga ställa andra 

frågor, våga improvisera i livet i allmänt. Till exempel om du säger ”God dag” till mig så 

kan jag ju svara ”God dag” tillbaka vilket är standard. Eller så kan jag fråga tillbaks såhär 

”Är det verkligen en god dag?” bara för skojs skull, och då blir de alltid såhär ”Va? Vad 

menar du?”, ”Nej jag menar att jag har inget jobb och min dag är inte god”, och så kan man 

börja leka lite med orden och sådär. Då möts jag oftast av skratt, att de tycker det är kul och 

komiskt och så skrattar man och så tänker man att ”Ah just det så kan det vara faktiskt” så 

uppmärksammar man något som båda kanske tänkte på undermedvetet. Att man lyfter upp 

att det är ganska konstigt att man säger ”god dag”. Jag vågar prova att säga såna här saker 

mer. (Gabriel) 

Genom att handla utifrån en subjektsposition medvetandegör Gabriel det sociala vardagliga 

flödet både för sig själv och andra. Den andre aktören försöker ansluta utifrån ett etablerat och 

förväntat anslutningsinstrument ”God dag” och ansluter på så vis utifrån en objektposition. 

Istället för att uppfylla förpliktelserna detta innebär och därmed respondera med ett ”God dag” 

väljer Gabriel att svara utifrån en subjektsposition. På grund av människans sociala 

responsivitet samt strävan efter symmetri leder detta till att den hälsande aktören besvarar 

samhandlandet genom att inta en subjektsposition. Utifrån detta subjektsymmetrisk 

samhandlande börjar ett personligt band att formas vilket i sin tur leder till att det interaktiva 

värdet tesaur skapas. Tesauren synliggörs genom det genuina skrattet. Skrattet i sig har inget 

yttre värde, det i sig själv är det finala och meningsfulla i interaktionen. Det genuina skrattet 

exemplifierar på så vis värdet i människans fria, oförberedda och sociala responsivitet. 

Ovanstående citat och utdrag går att återkoppla till vad Uta M. Walter (2003) skriver om att 

balansera mellan kaos och ordning. Erfarenheterna av improvisationsteater ledde till att 

samtliga informanter kunde öva på att släppa kontrollen och bli bekväma med att befinna sig i 

det okända Third Space of Borderlands. När de befinner sig i motsatt handlingsposition som 

deras samhandlande aktör resulterar det i ett asymmetriskt samhandlande (Third Space of 

Borderlands). I och med att den samhandlande aktören strävar efter symmetri och inte är lika 

bekväm i det asymmetriska tillståndet anpassar sig denne. Ytterligare en faktor som förenklade 

för alla informanterna att befinna sig i det asymmetriska tillståndet var medveten närvaro.  

5.2.4 Medveten närvaro 

Ett ord som ofta förekom var medveten närvaro. Improvisationsteater kännetecknas av att 

scener hittas på i stunden vilket samtliga informanter menar förutsätter en medveten 

uppmärksamhet på vad som händer just nu. Beatrice pratar exempelvis om närvaro kopplat till 

vardagslivet samspel ”Man måste vara närvarande och får öva på att vara närvarande i impro 

och det påverkar en i vardagslivet också tycker jag, att man blir mer närvarande. Det är 
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jätteviktigt.”. Kristin menar att improvisationsteater även leder till en ökad medvetenhet ”Men 

också att man är medveten om vad man säger och lyssnar jättenoga på vad den andra säger, 

det gör man inte alltid annars, då går det mer på automatik.”. Ellinor belyser närvarons 

relevans för ett symmetriskt samhandlande i en jämförelse mellan improvisationsteater och 

vardagslivet:  

Man märker hur lite följsamhet och närvaro det finns i alla samtal man är med i när man får 

uppleva motsatsen och är fullkomligt närvarande. Och då tänker jag att riktigt bra impro så 

är man fullkomligt närvarande, istället för att komma in med sitt så skapar man något 

tillsammans […] Ja alltså det känns som att i vardagen har folk svårt för att vara riktigt 

närvarande och följsamma. Det tror jag beror på att det är liksom massa olika anledningar, 

gud men liksom, stress, uppe i sitt eget, att vi är fokuserade på ”mig mig mig och jag jag jag” 

då blir man ju inte följsam, då hör man inte vad den andra kommer med. En egen agenda 

alltså och att man inte riktigt är där helt. Det skapar dåliga förutsättningar så att det blir att 

man inte blir sådär som i impron, sådär följsam och närvarande. (Ellinor) 

Jag tolkar ovanstående citat som att några av informanterna blir mer medvetna, närvarande och 

följsamma för det sociala flödet och dess ständiga skiftningar av handlingspositioner. De 

behöver ha fokus på nuet och samspelsprocessen och börjar på så vis att handla utifrån en 

subjektsposition. Detta medför att de i sitt vardagsliv blir medvetna om motsatsen, hur 

människor (inklusive de själva) ofta handlar på automatik utifrån en objektposition där ”jag jag 

jag” och ett tillägnande av socialt kapital är i fokus. Detta tyder på erfarenheter av 

improvisationsteater leder till att några av informanterna blir mer medvetna om hur vardagslivet 

präglas av ett skiftande mellan olika handlingspositioner, ofta med övervägande andel procent 

i objektpositionen.  

Ovanstående analys påminner om Nelsons (1993) artikel om hur unga mödrar tack vare 

workshops i improvisationsteater blev bättre på att kommunicera och samarbete med sina barn. 

De unga mödrarna slutar samspela som de brukar göra (där de själva och deras egen agenda är 

i fokus) och fokuserar istället på att förstå sitt barn. På så vis fick mödrarna liksom samtliga 

informanter erfarenheten av att det går att kommunicera och samspela på ett annat sätt än de är 

vana vid (subjektsposition). Det går därmed att se och förstå den koppling mellan teater och 

vardagsliv som Lagercrantz (1995) i sitt fältarbete redogör för. Skillnaden skulle kunna 

beskrivas som att deltagarna i Lagercrantz fältarbete utvecklade en “teknisk 

skådespelarfärdighet” medan deltagarna i den här studien utvecklar vad jag kallar en ”teknisk 

samspelsfärdighet”. Med teknisk samspelsfärdighet menar jag kunskaper om hur människan 

gör för att hantera och förstå det sociala flödet. En sådan samspelsfärdighet är att vara tydlig 

och rak i sin kommunikation. 

5.2.5 Rak kommunikation 

I improvisationsteater är det viktigt att vara tydlig. De flesta informanterna upplevde att de 

applicerade den raka och tydliga kommunikationen i improvisationsteater även i vardagslivet 
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sociala samspel. Kristin redogör för hur hon tror att en längre tids utövande av 

improvisationsteater påverkar den vardagliga sociala interaktionen ”Ehrm, jag tänker mig att 

man tar bort de här grejerna man gör som är onödiga typ, att man säger det man menar direkt. 

Man är lite mer rakt på sak.”. Gabriel berättar hur han tror en person som har svårt att förstå 

människor skulle påverkas: 

… jag tror han lättare skulle förstå människor, för vi tränar ju väldigt mycket på 

ansiktsuttryck, gester och sen pratar vi mycket om vad vi försökte och ville signalera. Då får 

ju han någon slags instruktionsbok för vad olika saker kan betyda. Så jag tror det kan hjälpa 

honom att förstå andra människor och använda i vanliga livet. (Gabriel) 

Gabriel menar att improvisationsteater kan fungera som en ”instruktionsbok”, exempelvis för 

att lära sig använda rätt typ av anslutningsinstrument beroende på intention. På så sätt blir 

samhandlingserbjudanden, inmutningar och förpliktelser tydligare. Tydligheten kan 

förhoppningsvis leda till att missförstånd och därmed det asymmetriska samhandlandet, de 

ofullständiga banden och anomin minskar. Torsten berättar hur han tror att en längre tids 

utövande av improvisationsteater skulle påverka honom: 

Jag tror att det skulle göra en tryggare i sociala sammanhang, att man utsätter sig för märkliga 

situationer i scener och sånt och att det liksom, när man känner sig obekväm i en situation i 

vanliga livet kan ta och kliva in i en roll. (Torsten) 

Torsten menar att en längre tids erfarenheten av att skapa improviserade scener leder till en 

ökad social trygghet i vardagslivet. Torsten tror att han blir bättre på att anpassa sin 

aktörsposition beroende på sin egen intention och avsikt. Att han genom att ”kliva in i en roll” 

intar en objektposition och på så vis hanterar obekväma eller otrygga känslor.  

Skådespelarna i Marika Lagercrantz (1995) fältarbete använde vardagslivet som material och 

inspiration i deras rollgestaltning. Alla informanter i denna studie använde istället sina 

erfarenheter från improvisationsteater till att hantera vardagslivet samspel, exempelvis genom 

att ”kliva in i en roll”. Precis som deltagarna i Esther Farmer (2005) artikel påverkas samtliga 

informanter i deras uppfattning av samhället och vardagslivet. Hur och vad detta leder till 

utforskas vidare i nästa avsnitt och huvudtema. 

5.3 En lättsammare vardag 

I detta avsnitt presenteras ett av två huvudteman som svarar på den andra frågeställningen ”Hur 

påverkas individers förståelse och uppfattning av vardagslivet efter erfarenheter, upplevelser 

och kunskaper av en tioveckors improvisationsteaterkurs?”. Avsnittet bygger på tre centrala 

teman: glädje, acceptans och vilja. 

Några av informanterna berättade hur både de själva och deras omgivning märkt av en skillnad 

i deras humör. Av andra upplevs de som gladare och mer positiva. Själva upplever de 

vardagslivet mer lekfullt och roligt. Beatrice berättar ”Jag har börjat leka mer, blivit gladare, 
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men ah, jag känner mig gladare i alla fall! […] En kompis sa att jag ville leka mycket mer och 

att jag introducerar lekar när jag umgås med folk.”. Kristin berättar vad hon tror skulle hända 

om hon utövade improvisationsteater under en längre period: ”Jag tror man skulle bli en 

gladare person faktiskt, för det känns så förutsättningslöst och prestationslöst och kravlöst, 

man gör något för sin egen skull och för att det är så jäkla kul.” 

Kristin menar att improvisationsteater i längden skulle leda till en roligare, lekfullare och 

lättsammare vardag. Något som underlättas av en ökad känsla av att inte känna så mycket krav 

och måsten. Att slippa prestation och krav och istället ”gör något för sin egen skull” tolkar jag 

som att intentionerna förflyttas från ett “jag måste” till ett “jag vill”. Erfarenheter av 

improvisationsteater leder att Kristin och Beatrice agerar och uppfattar vardagslivet utifrån en 

subjektsposition istället för en objektposition. Beatrice berättar hur hennes förhållningssätt till 

vardagslivet och andra människor påverkats av erfarenheter från kursen: 

Jag känner mig mer flytande och anpassningsbar till situationen, att jag inte blir arg på dig 

om du ångrar dig när vi hade bestämt för att hänga till exempel. Jag tycker att impro 

uppmuntrar en spontan sida i en, den bidrar till ett mer spontant och lätt förhållningssätt till 

livet. Att man inte tar så allvarligt på det eller på situationer som inte är så allvarliga. 

(Beatrice) 

Beatrice tar inte lika allvarligt på situationer som bryter med vardagslivet, hon har blivit mer 

anpassningsbar. Händelser som bryter med vardagslivet verklighet och dess normala rutiner 

och regler, så kallade “Escape attempts” (Cohen & Taylor 1992), blir inte längre lika jobbiga 

att hantera. Beatrice och Kristin har fått ett positivt, spontant och lekfullt förhållningssätt, de 

ser inte på vardagslivet så allvarligt. De blir mer följsamma och anpassningsbara till situationen 

och utvecklar således sin förmåga att hantera och flyta med i det sociala flödet oavsett hur det 

ter sig. 

Erfarenheter av att utöva improvisationsteater leder därmed till en ökad flexibilitet, spontanitet 

och följsamhet i vardagen för några av informanterna. Erfarenheter och upplevelser av 

improvisationsteater påverkar inte bara människans förmåga och sociala kompetens, de leder 

även till att synen på samhället och vardagslivet förändras. Precis som i Farmers (2005) studie 

leder ett förändrat synsätt till reella konsekvenser. Flera av informanterna förstod successivt att 

de är med och skapar vardagslivet verklighet genom deras egna agerande och handlande. Mer 

om detta i nästa avsnitt.  
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5.4 Vi är samma 

I detta avsnitt presenteras det andra huvudtemat. Detta bygger på två centrala teman: självinsikt 

och samhörighet. 

Flera av informanterna menar att erfarenheter och upplevelser av en improvisationsteaterskurs 

leder till en ökad självinsikt och känsla av samhörighet med andra. De vågar ”kasta sig ut” i 

vardagen och initiera möten med nya främmande människor. Kristin menar att den största 

lärdomen hon tar med sig från improvisationsteaterkursen är ”Att man inte ska vara sån fegis, 

kasta sig ut, jag har varit en fegis hela mitt liv och jag vill inte vara det mer”. Förutom att vara 

spontan tror Ellinor att erfarenheter av improvisationsteater kan leda till en ökad kontakt med 

sig själv ”Så typ kan hjälpa människor att bli mer spontana, inte tänka så mycket på hur andra 

kommer uppfatta ens impulser, så lite mer kontakt med sig själv också, inte sätta filter på sig i 

social interaktion”. Genom att sluta sätta ”filter på sig själv” eller ”vara feg” och istället gå på 

sina impulser och agera utifrån sig själva börjar Kristin och Ellinor handla inifrån och ut snarare 

än utifrån och in. De börjar på så vis även förhålla sig till vardagslivet som ett jag-du-

förhållande (subjekt) istället för ett jag-det-förhållande (objekt). 

Tack vare att improvisationsteater är ett bejakande, öppet och accepterande interaktionsområde 

där det är tillåtet att vara spontan och säga det första man tänker på upptäcker deltagarna även 

att “alla har konstiga tankar”, Ellinor fortsätter berätta:  

En kurs i impro kanske gör att man säger det där konstiga, men vi säger ju i impron att ”alla 

de här tokiga idéerna” det är ett ”safe-space” att få säga dem och att få den erfarenheten, att 

man kör på det som man tror är så himla tokigt. Vissa människor kan ha idéer om att de är 

supertokiga fast att de inte alls är tokiga. (Ellinor) 

Ellinor befinner sig i ett interaktionsområde där hon uppmuntras att handla utifrån sina 

subjektiva, spontana inifrån-intentioner vilket leder till att hennes subjektsymmetriska 

samhandlande ökar. Hon uppmuntras kort sagt att bejaka och agera på sin elementära sociala 

responsivitet. Hon slutar handla som en företrädare, ställföreträdare eller anonym och vågar 

istället handla utifrån sig själv. I improvisationsteaterns ”safe-space” vågar Ellinor möta andra 

som subjekt istället för objekt. I mötet märker hon att hennes och andras tankar inte alls är 

tokiga, de är snarare väldigt normala. 

Torsten reflekterar kring hur utövandet av improvisationsteater leder till en förändrad bild av 

vardagslivet:  

Ehrm, jag tror det kan vara en ögonöppnare för hur att man kan förstå att vissa människor 

spelar en roll under sin vardag. Som lärare liksom, att när jag väl kliver in även fast jag mår 

skitdåligt på min privata nivå så går jag till jobbet och tar på mig min privata kostym eller 

den här rollen då kan jag helt plötsligt prata med dig och ”lalala” men sen skulle jag helt 

plötsligt kliva ut och vara mig själv då skulle det bli såhär, då blir det svårt istället. (Torsten) 
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Erfarenheten av att handla och möta andra människor som subjekt leder till att den 

kontrasterande objektpositionen i vardagen blir tydligare. Det blir en ”ögonöppnare” för hur 

människan i vardagslivet intar roller, skapar förbindelser och samhandlar objektsymmetriskt. 

Samtidigt blir Torsten medveten om hur han genom att inta en objektposition kan hantera och 

klara av de krav som vardagslivet verklighet ställer. Genom att inta en anonym och utbytbar 

position skapar han en opersonlig förbindelse. På så vis upprätthåller Torsten rollen som lärare 

trots att han mår ”skitdåligt”. Beatrice berättar hur hon tror att erfarenheter av det 

subjektssymmetriska mötet i improvisationsteater påverkar vardagslivet: 

Många skulle nog känna sig lättade att inse att när man kastar sig ut så som man måste göra 

i impro när man inte vet någonting så märker man att det går bra. Det kommer nog vara 

väldigt befriade, och det skulle nog leda till att man känner sig väldigt upplyft, att folk kanske 

skulle få en värmande kick, att man provar saker och inte känner sig lika begränsad. Jag tror 

att man vågar säga saker, om nån har en fin jacka till exempel, då kanske man inte vågar säga 

det så kanske man tänker att det spelar ju ingen roll för jag vill ju bara väl så kanske man 

säger det och då ja. (Beatrice) 

Ovanstående utdrag tolkar jag som att Beatrice i sitt utövande av improvisationsteater fått 

positiva upplevelser av att befinna sig i improvisationsteaterns ovisshet. Detta leder till att hon 

vågar befinna sig i ovisshet även i vardagslivet och börjar därmed agera mer på sina subjektiva 

impulser, till exempel genom att berätta för en medmänniska att hen har en fin jacka. Beatrice 

vill heller inte ”ha ut något speciellt”, hon vill interagera för interagerandes skull. På så vis intar 

hon en subjektsposition och bryter med vardagslivet verklighet (som påvisats ofta präglas av 

ett objektsymmetriskt samhandlande). Det som lockar Beatrice att göra detta illustrerar och 

framhåller det starka interaktiva meningsvärdet som finns i tesauren. När hon erfarit hur nya 

typer av kretsbildningar får positiva konsekvenser upptäcker hon också att hon är med och 

påverkar det sociala flödet i vardagen.  

Erfarenheterna av att kasta sig ut i improvisationsteater leder till att samtliga informanter 

utvecklar samma typ av dubbellooplärande som deltagarna i Jacques (2012). I likhet med 

deltagarna i Farmers (2005) studie blir de flesta informanterna dessutom medvetna om att de 

genom sina handlingar och valda handlingspositioner är med och förändrar vardagslivet 

verklighet. 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Resultatet visar att samtliga informanter upplever att deras erfarenheter av en tioveckors kurs i 

improvisationsteater har påverkat deras sociala kompetens samt förståelse och uppfattning av 

vardagslivet.  

Alla informanterna upplever att deras erfarenheter av en kurs i improvisationsteater har 

påverkat deras sociala kompetens, om än på olika sätt. Flera av informanterna har utvecklat sin 
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empatiska förståelse. En del har blivit mer spontana, andra har blivit tydligare i sin 

kommunikation. Samtliga informanter upplever att de har utvecklat sin förmåga att samarbeta 

och kunna vara närvarande. De har börjat bejaka och agera på sin sociala responsivitet och 

nyfikenhet. Genom ett dubbellooplärande känner några av informanterna sig friare, mer 

medvetna och lyhörda i sitt samhandlande med andra aktörer. Några av informanterna beskriver 

hur de slutar kontrollera det sociala flödet och istället ”kastar sig ut” och flyter med genom att 

fokusera på själva samspelsprocessen. 

Alla informanter har således utvecklat olika kunskaper för hur de kan hantera och förstå det 

sociala flödet. De kan mer medvetet, självständigt och fritt agera utifrån en handlingsposition 

som överensstämmer med deras intention. De flesta informanter föredrar då att utgå från en 

intention som kommer inifrån (subjektsposition) snarare än utifrån (objektposition). De flesta 

informanterna väljer att agera utifrån subjektsposition även i vardagen.  Detta leder till att de 

upptäcker hur vardagslivet utgörs av vissa redan förbestämda rättigheter och förpliktelser, det 

är ett sammanhang där det objektsymmetriska samhandlandet råder. Detta resulterar ofta i att 

ett asymmetriskt tillstånd av The Third Space of Borderlands uppstår. Flera av informanterna 

har utifrån sina upplevelser och erfarenheter av att improvisera blivit mer bekväma med att 

befinna sig i detta asymmetriska mellanområde. Det tycks dock finnas tillfällen då vardagslivet 

verklighet blir alltför påträngande, något som exempelvis informanten Torsten väljer att hantera 

genom att inta objektpositionen ”lärare”. Han hanterar och väljer medvetet aktörposition i 

förhållande till sig själv, andra och situationen vilket indikerar en ökad social kompetens. 

Genom sina erfarenheter och upplevelser av improvisationsteater har samtliga informanter även 

ändrat sin uppfattning och förståelse av vardagslivet. En del informanter har fått en ökad 

självinsikt och känsla av samhörighet med sina medmänniskor. Detta har bland annat lett till 

att flera av informanterna börjat uppfatta vardagslivet i ett mer lättsamt, välvilligt och 

trivsammare ljus. Genom att utgå från en subjektsposition där glädje, acceptans och 

meningsskapande är i fokus har flera informanter börjat uppfatta vardagslivet som ett område 

där det finns stora möjligheter för samhandlande och meningsskapande. I samband med det 

ökade subjektsymmetriska samhandlandet och den motsättning detta leder till i vardagslivet blir 

några av informanterna även medvetna om att de genom sina handlingar är med och skapar och 

återskapar formen för hur det sociala samspelet i vardagen ska te sig.  
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6. DISKUSSION 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka och skapa en djupare förståelse om hur och på vilket 

sätt individer upplever att deras sociala kompetens samt förståelse och uppfattning av 

vardagslivet har påverkats efter en kurs i improvisationsteater. Eftersom vardagslivet utgörs av 

det sociala flödet har jag valt att slå ihop diskussionen av de två frågeställningarna för att sedan 

sammanfatta huvudresultatet i en övergripande slutsats. Kapitlet avslutas med en reflektion och 

förslag på vidare forskning. 

6.1 Vardagsimprovisaktören och Den sociala vardagsimprovisationen 

I improvisationsteater skapas scener oförberett i stunden. För att hitta på vad scenen ska handla 

om krävs det att improvisatörerna använder sig av sin fantasi. Improvisationsteater går därmed 

att se som ett finit betydelseområde som sätter parantes kring vardagslivet. Improvisatörer kan 

med hjälp av sin fantasi på så vis undfly det påtvingande vardagslivet (Jfr Berger & Luckmann 

2011; Cohen & Taylor 1992). Improvisationsteater är således ett förutsättningslöst 

sammanhang där samtliga informanter tillåts prova nya typer av ageranden och beteenden utan 

att detta får några verkliga konsekvenser. Improvisationsteater utgör därför ett sammanhang 

som underlättar för alla informanter att både medvetandegörande och träna på sin sociala 

kompetens. 

Alla informanter får genom deras upplevelser av improvisationsteater erfara hur det är att 

gemensamt försöka enas om vilka idéer, rättigheter och regler som ska gälla för just deras scen. 

Detta kräver att de sätter sig in i varandras subjektiva livsvärldar och förståelsehorisonter. På 

så vis kan de skapa en intersubjektiv och gemensam mening (Jfr Eriksson 2007). Detta innebär 

också att samtliga informanter oftare tvingas befinna sig i ett ovisst tillstånd, ett Third Space of 

Borderlands (Jfr Walter 2003). För att hantera och skapa ”ordning i kaoset” behöver alla 

informanter vara fullt fokuserade på själva samhandlandet, på interaktionsprocessen. Detta 

förutsätter att de är närvarande, lyhörda och tydliga i sin kommunikation. Den ökade 

erfarenheten av att hantera och befinna sig i The Third Space of Borderlands leder till att 

informanterna blir tryggare med att hantera och befinna sig i ett asymmetriskt och ibland även 

anomiskt tillstånd (Jfr Eriksson 2007). De flesta av informanterna kände sig tryggare, mer 

avslappnade och anpassningsbara vilket ledde till de kände sig mer modiga och fria. Några av 

informanterna fick även en minskad känsla av prestation och måsten. Informanten Kristin 

började exempelvis agera från en intention som kom inifrån (subjekt) istället för från 

omgivningen (objekt). 

Resultaten tyder således på att improvisationsteater kännetecknas av ett subjektsymmetriskt 

samhandlande medan vardagslivet kännetecknas av ett objektsymmetriskt samhandlande. Detta 
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har lett till att samtliga informanter befunnit sig emellan två olika interaktionsområden som 

främjar två helt motsatta positioner. Alla informanter har på så vis fått en fördjupad förståelse 

för hur rörligt, allomfattande och föränderligt det sociala flödet är. Resultatet tyder också på att 

samtliga informanter har fått en ökad kompetens, medvetenhet och förmåga att hantera det 

sociala flödet, oavsett vart det sker. Genom sina erfarenheter och upplevelser av 

improvisationsteater utvecklar samtliga informanter på ett eller annat sätt därmed sin förmåga 

att påverka och samspela i vardagslivet sociala improvisation, något jag väljer att kalla ”Den 

sociala vardagsimprovisationen”. De flesta av informanterna tycks då föredra att handla utifrån 

en subjektsposition. 

Det subjektsymmetriska samhandlandet resulterar i den icke-instrumentella tesauren. Här ligger 

värdet i själva samhandlingsaktiviteten med en annan unik aktör. I och med att samtliga 

informanter befunnit sig i ett interaktionsområde som främjar det subjektsymmetriska 

samhandlandet (improvisationsteatern) har det lett till att de allt oftare kommit i kontakt med 

tesauren. Eftersom detta är en essentiell faktor för vad som gör livet meningsfullt (Jfr Angelöw, 

Jonsson & Stier 2015; Eriksson 2007; Heidegren & Wästerfors 2008) börjar de flesta av 

informanterna föredra att samhandla subjektsymmetriskt även i vardagslivet. I mötet som 

subjekt upplever flera av informanterna en ökad känsla av samhörighet. Alla informanter 

bejakar mer frekvent sin elementära responsivitet, subjektivitet, lekfullhet och nyfikenhet även 

i vardagen. Informanterna Torsten och Beatrice börjar exempelvis att använda och ansluta med 

nya typer av anslutningsinstrument och kastar sig därmed ut i fler interaktionsområden (Jfr 

Eriksson 2007). I likhet med den positiva socialpsykologin börjar således flera av informanterna 

att fokusera på vardagslivet möjligheter (Jfr Angelöw, Jonsson & Stier 2015).  

I och med det ökade subjektsymmetriska samhandlandet upptäcker även några av 

informanterna att vardagslivet ofta utgörs av ett objektsymmetriskt samhandlande som styrs av 

redan etablerade regler och förväntningar (Eriksson 2007). Detta fick exempelvis informanten 

Gabriel erfara när han responderande ”Är det verkligen en god dag?” istället för ”God dag!”. 

Gabriel bröt mot vardagslivet regler och blev genom den samhandlande aktörens reaktion 

medveten om den redan existerande och rigida commonsense-kunskapen (Jfr Berger & 

Luckmann 2011). En del informanter blev på så vis medvetna om hur vardagslivet präglas av 

ett objektsymmetriskt samhandlande där ”jag, jag, jag” och det sociala kapitalet är i fokus (Jfr 

Eriksson 2007). Dessa fick på så vis upp ögonen för ”vattnet de simmar i”. 

Några av informanterna förstod även att den commonsense-kunskap som vardagslivet bygger 

på (Jfr Berger & Luckmann 2011) skapas och återskapas i och med den sociala 

vardagsimprovisationen. Vardagslivet har precis som improvisationsteater inget förbestämt 
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manuskript, det skapas av de samhandlande aktörerna i samma ögonblick som de återger det. 

Erfarenheter av detta leder precis som deltagarna i Farmers (2005) studie till en ökad förståelse 

och uppfattning av vardagslivet verklighet som något påverkningsbart och föränderligt. 

Upplevelser och erfarenheter av att utöva improvisationsteater har på så vis resulterat i att flera 

av informanterna på ett eller annat sätt blivit mer kompetenta, medvetna och aktiva i den sociala 

vardagsimprovisationen. De blir vad jag väljer att kalla för ”vardagsimprovisaktörer”. 

6.2 Slutsats av diskussionen 

Erfarenheter och upplevelser av en tioveckorskurs i improvisationsteater leder till en ökad insikt 

och kontakt med det sociala icke-instrumentella och interaktiva värdet tesaur (Jfr Eriksson 

2007). Detta medför att de flesta av informanterna föredrar och börjar samhandla utifrån en 

subjektsposition även i vardagslivet som kännetecknas av ett objektinriktat fokus. Utifrån detta 

uppstår ett asymmetriskt samhandlande som riskerar att kränka den andra aktörens personliga 

utrymme. Detta skulle betyda att erfarenheter av improvisationsteater leder till en minskad 

social kompetens hos informanterna (Jfr Persson 2003). Samtliga informanter tycks dock ha 

blivit mer medvetna och följsamma i det sociala flödet och tar därför även mer hänsyn till sina 

medmänniskor. Genom ett dubbellooplärande (Jfr Jacques 2012) justerar informanterna sin 

handlingsposition så att ett symmetriskt samhandlande och en gemensam förståelse uppstår. 

Detta indikerar snarare en ökad social kompetens. Informanternas sociala kompetens ligger 

därmed i deras förmåga att aktivt och medvetet balansera mellan de två aktörspositionerna. 

Med ett positivt socialpsykologiskt perspektiv går det således att se flera styrkor, tillgångar och 

möjligheter med improvisationsteater. Teaterformen bejakar, främjar och lockar fram samtliga 

informanternas fria, spontana och elementära sociala responsivitet. Här både medvetandegörs 

och synliggörs det interaktiva inneboende och icke-instrumentella värdet med mellanmänsklig 

social interaktion (Jfr Eriksson 2007). Detta leder till att flera av informanterna ökar sitt 

subjektsymmetriska handlande även i vardagen. Vardagslivet verklighet kännetecknas dock av 

en ökad fokus på konkurrens, kontroll och prestation, det präglas av ett jag-det-förhållande. 

Mänskliga relationer används som ett sätt för att uppfylla individers egna mål och intressen. 

Vardagslivet verklighet skapar och utgör på så vis ett samhälle som präglas av distanserade, 

uppstyrda och kontrollerande relationer mellan människor, här råder det objektsymmetriska 

handlandet. Det lekfulla, nyfikna och öppna subjektsymmetriska samhandlandet går därmed att 

se som ett sätt att hantera ett alltför kontrollerat, disciplinerat och rutiniserat vardagsliv. 

Erfarenheter och upplevelser av improvisationsteater tycks leda till ett ökat subjektivt 

samhandlande. Genom detta blir flera av informanterna mer medvetna om att de är med och 

skapar det vardagsliv som samhället utgörs av (Jfr Berger & Luckmann 2011). 
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Det subjektiva handlandet befinner sig på så vis i ett dualistiskt förhållande till rådande 

vardagsliv vilket gör att det ofta uppstår asymmetri, något informanterna blivit mer bekväma 

med att hantera, balansera och forma på det sätt de i stunden föredrar. Förutom skapandet av 

”vardagsimprovisaktörer i den sociala vardagsimprovisationen” resulterar erfarenheter och 

upplevelser av improvisationsteater således även i en stark genomträngande motståndskraft i 

en allt mer uppdelad, utifrånstyrd och individfokuserad tillvaro.  

6.3 Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Positiv socialpsykologi lyfter upp fördelar, möjligheter och styrkor med social interaktion. Det 

finns dock få arbeten, uppsatser och undersökningar som använder sig av perspektivet. I och 

med denna uppsats är min förhoppning att visa hur en positiv socialpsykologi kan 

uppmärksamma fenomen och företeelser så som improvisationsteater samt hur erfarenheter från 

dessa uppmuntrar, bejakar och främjar spontanitet, lekfullhet och nyfikenhet i det sociala livet. 

Perspektivet lämpar sig därmed som ett användbart komplement till rådande socialpsykologiska 

perspektiv vilka framförallt fokuserar på detaljer, konflikter och problem i social interaktion. 

Genom att lyfta fram aspekter av det mänskliga sociala livet som annars riskerar att förbises 

eller glömmas bort av annan socialpsykologi genererar positiv socialpsykologi en ny typ av 

förståelse, inblick och kunskap av det sociala livet.  

Trots att det är en kandidatuppsats har två nya begrepp kunnat lyftas fram: 

”Vardagsimprovisaktör” samt ”Den sociala vardagsimprovisationen”, detta exemplifierar 

styrkan i ett kompletterande positivt socialpsykologiskt perspektiv. Det finns dock flera kritiska 

punkter med uppsatsen vilka kan ha påverkat mina tolkningar och analyser: jag är personligt 

intresserad och insatt i området, informanterna har enbart utövat improvisationsteater vid tio 

tillfällen, jag är bekant med samtliga deltagare sen tidigare, dessutom är deltagarantalet för lågt. 

Resultatet eller begreppen kan därmed varken generaliseras eller överföras till den allmänna 

populationen.  

Vidare skulle det vara intressant att göra en liknande undersökning där ovanstående kritiska 

punkter är tillgodosedda. Det hade även varit intressant att undersöka hur andra element av 

improvisationsteater framstår i ljuset av positiv socialpsykologi. Ett exempel är om 

improvisationsteater kan fungera som en form av tillämpad sociologi för att förmedla abstrakta 

sociologiska och socialpsykologiska teorier till allmänheten. I ett bredare perspektiv skulle det 

vara intressant att undersöka hur och på vilket sätt andra sammanhang framställs i ljuset av 

positiv socialpsykologi. Vilka fler sammanhang finns det som främjar, bejakar och bidrar till 

en ökad social responsivitet på samma sätt som improvisationsteater och hur påverkar dessa 

vardagslivet?  
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8. BILAGOR 

Nedan finns relevanta bilagor så som intervjuguide, informationsbrev, information om 

uppsatsarbete, samtyckesblankett samt bilagor om kodningsprocessen.  
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8.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Bakgrund: 

- Kön & ålder 

- Hur kom det sig att du valde att börja en kurs i improvisationsteater? 

- Berätta kort vad improvisationsteater innebär för dig. 

 

Förändring av individens sociala kompetens 

- Vilka förmågor tror du är de viktigaste för att kunna interagera med- och förstå en 

annan människa? 

- Ge ett exempel på hur dessa används i vardagen. 

- Ge ett exempel på hur dessa används i improvisationsteater. 

- Hur tror du att erfarenheter, kunskaper och upplevelser av improvisationsteater 

påverkar en individs förståelse av den vardagliga sociala interaktionen? 

- Berätta på vilket sätt kursen i improvisationsteater har påverkat din samarbetsförmåga. 

- På vilka sätt tror du att improvisationsteater påverkar en individs förmåga att anpassa 

sig till andra människor? 

- Vilka skillnader finns mellan interaktionen i improvisationsteater och interaktionen i 

vardagen? 

 

Förändring av individens vardagsliv 

- Beskriv hur du känner dig efter en improvisationslektion. 

- Hur har ditt vardagsliv påverkats av att du kom i kontakt med improvisationsteater? 

- Berätta om en händelse/upplevelse i ett improvisationssammanhang som har haft stor 

påverkan på dig. 

- Berätta om ett tillfälle från vardagen då du haft användning av något du lärt dig ifrån 

improvisationsteatern. 

o Vilken är den största lärdomen du tar med dig från dina erfarenheter av 

improvisationsteater? 

- Vad är den största skillnaden på dig som person nu jämfört med innan du kom i 

kontakt med improvisationsteater? 

- På vilket sätt uppfattar personer i din omgivning att du har förändrats sen dess att du 

började med improvisationsteater? 

o Märker de någon skillnad på din förmåga till samspel? På vilket sätt? 

- Vad för effekter tror du att en längre period (5-10 år) utövande av improvisationsteater 

har på en individs och dennes vardag? 

o På individens förmåga till samspel med andra människor? 

- På vilka sätt tror du att en person som har svårt att förstå andra människor skulle 

påverkas av att gå en kurs i improvisationsteater?   

- Hur tror du att det svenska samhället skulle förändras om alla som ville av Sveriges 

befolkning fick gå en gratis tioveckorskurs i improvisationsteater? 
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Avslutning: 

- Vad tycker du det finns för nackdelar med improvisationsteater? 

- Vad finns det för fördelar? 

- Vad tror du det beror på att inte fler människor utövar improvisationsteater? 

- Berätta vilka förmågor din dröm-medimprovisatör skull besitta? 

- Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 
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8.2 Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Informationsbrev 

Jag heter Hjalmar Hardestam och skriver under vårterminen C-uppsats i Sociologi vid 

Karlstads Universitet. Uppsatsens syfte är att undersöka hur erfarenheter, upplevelser och 

kunskaper av en kurs i improvisationsteater påverkar individens vardagsliv samt förståelse- 

och förmåga till social interaktion.  

Jag hör av mig till dig eftersom jag vet att du nyligen har gått en introduktionskurs i 

improvisationsteater. För mig skulle det betyda mycket om du hade lust och möjlighet att 

medverka i en intervju. Intervjun skulle i så fall pågå i ungefär 50 minuter, den skulle ske på 

ett datum, tid och plats som du är med och bestämmer. Eftersom det är ett vetenskapligt 

arbete är jag även skyldig att redogöra för några etiska krav och riktlinjer jag som student 

behöver förhålla mig till. 

Intervjun är konfidentiell vilket betyder att endast jag kommer ha kunskap om dina uppgifter, 

ditt namn kommer att ersättas av en pseudonym. Deltagandet sker på frivillig basis och du kan 

när som helst avbryta intervjun utan att behöva uppge varför. Intervjun kommer även att 

spelas in på min mobiltelefon för att jag efteråt ska kunna transkribera den (överföra tal till 

text). När uppsatsen är godkänd kommer jag att radera både ljudklipp och transkribering. 

Resultatet är enbart till för- och kommer användas i vetenskapligt syfte. För att ta del av 

uppsatsen kommer den att publiceras och finnas tillgängligt på det digitala uppsatsarkivet 

DIVA: http://www.diva-portal.org. Om du väljer att delta kommer du få skriva på en 

samtyckesblankett vid intervjutillfället. Jag skulle också vilja be dig tänka igenom följande tre 

frågor innan intervjun äger rum: 

 

1. Fråga en eller flera personer i din närhet om de har märkt någon skillnad på dig 

sen dess att du började med improvisationsteater. Fråga hur personen/personerna 

tycker att erat vardagliga samspel och samarbete har påverkats. 

2. Fundera om det finns någon särskild händelse eller upplevelse ifrån 

improvisationskursen som har haft extra stor påverkan på dig.  

3. Tänk efter om det finns något specifikt tillfälle i vardagen då du haft användning 

för något av det du lärt dig från kursen. 

 

Undersökningen hoppas kunna bidra till egenreflektion och tankar kring hur 

improvisationsteater är kopplat till det vardagliga sociala samspelet. Om du inte känner dig 

trygg och bekväm med ovanstående information bör du inte medverka. För övriga frågor är 

du varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

 

Student 

Hjalmar Hardestam 

hjalmarhardestam@gmail.com 

 

Handledare/Universitetslektor 

Markus Arvidsson 

markus.arvidson@kau.se  

http://www.diva-portal.org/
mailto:hjalmarhardestam@gmail.com
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8.3 Bilaga 3: Information om uppsatsarbete 

Studiens titel: 

Introduktion till improvisation – Hur en kurs i improvisationsteater påverkar individens 

sociala kompetens i vardagslivet 

 

Studiens syfte är att undersöka och förstå hur en kurs i improvisationsteater påverkar 

individens vardagsliv samt sociala kompetens i vardagslivet.  

 

Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke från de som deltar i studien: 

- Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

- Deltagande i studien är helt frivilligt. 

- Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. 

- Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga 

kan ta del av dem. 

- Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 

registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

 

 

 

Student 

Hjalmar Hardestam 

hjalmarhardestam@gmail.com 

 

Handledare/Universitetslektor 

Markus Arvidsson 

markus.arvidson@kau.se 

 

  

mailto:hjalmarhardestam@gmail.com
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8.4 Bilaga 4: Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: 

C-uppsats: Introduktion till improvisation – Hur en kurs i improvisationsteater påverkar 

individens sociala kompetens i vardagslivet 

 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande Ort och datum 

 

 

 

 

 

Student 

Hjalmar Hardestam 

hjalmarhardestam@gmail.com 

 

Handledare/Universitetslektor 

Markus Arvidsson 

markus.arvidson@kau.se  

mailto:hjalmarhardestam@gmail.com
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8.5 Bilaga 5: Kodningsprocess: Social kompetens del I 

 

 

 

 

  

Känna in den andra  

Ökad mentalisering 

Inlyssnande 

Lyssnar 

Aktivt lyssnande  

Följsam  

Öppen för andras tankar 

Nyfiken på andras sätt att tänka/agera 

Sätta sig in hos den andra 

Bekräfta den andra 

Validera den andra 

Värdefull som hen är 

Vill förstå den andra 

Öppen för vad den andra säger 

Bättre på att läsa av folk  

Lyssnare mer medvetet 

Lyhörd 

Lär sig rikta fokus på den andra 

Lyssnar på den andra uppmärksamt. 

Insikt om intresset och respekt för den andra 

Empati 

Ögonöppnande för att förstå andra 

Hänsyn till andra  

Medlidande 

Känna av energier  

Läsa kroppsspråk  

Medvetet påverka andras energier  

Överföra energi  

Stämgaffel som vibrerar hos sig och andra  

Enklare att förstå och äta av andra  

Inkännande  

Se saker från olika håll  

Tolka på andra sätt  

Ta nya perspektiv  

Frågvis och nyfiken på andra  

 

 

 

Bygga på den andras idéer istället 

för att driva egen agenda. 

Samspelar mer 

1+1 = 3 

”Ja och…”  

Det gemensamma skapandet 

Skapa ihop 

Samarbeta med den andra  

Släppa egen agenda  

Bejaka 

Bejakar den andra  

Balans mellan egna initiativ och den 

andres 

Vill lyfta och hjälpa den andra  

Enhetstänk 

Bejakar och ”ja:ar” 

Tillmötesgående 

Anpassningsbar och följsam 

Anpassar 

Nyfiken på hur andra tänker  

Öppen för nya tankebanor  

Samarbetar 

Det i mitten är det centrala 

Ge och ta, anpassa och styra 

Bejakar och följer 

Behöver inte styra samtalet 

Gemensamma öppna lösningar på 

problem 

Accepterar enklare andras 

perspektiv  

 

Kompromissar 

 

 

 

  

 

Koder 

Kategorier Balans mellan att följa och styra 

Samspel 

Skapa ihop 

Bejakar 

Bekräfta den andra 

Inlyssnande 

Vill mötas 

Få nya perspektiv 

Förstår enklare den andras perspektiv 

Lyhörd 

Påverkar varandra 

Ökad empatisk förmåga Teman Ökad samarbetsförmåga 
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8.6 Bilaga 6: Kodningsprocess: Social kompetens del II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Icke-presterande samtal  

Vanligt prat = OK  

Spontana samtal  

Våga säga ”skämmiga saker” 

Tillit till den andre  

Litar på samtalet/samspelet 

Spontan i möten  

Säger första man tänker på  

Tar initiativ och blir snabbtänkt 

Ta ut svängarna i samtal  

Våga ställa nya andra frågor 

Leka med ”roller” 

Kastar sig ut i nya möten  

Skojar mer  

Leker med ord 

Improviserar mer 

Roligare konversationer 

Vågar fråga sån man undrar 

 

 

 

Ej luddig i 

kommunikationen 

Rak kommunikation 

Medveten 

kommunikation 

Spontan i möten  

Veta varför man säger 

det man säger 

Uttrycka känslor  

Ögonkontakt 

och kroppsspråk  

Tydligare 

kommunikation 

Ta tydligare roller 

Bättre på att uttrycka sig 

Äkthet 

Säger vad man menar  

 

 

 

 

 

 

Närvarande 

Närvaro 

Närvarande i kropp och situation  

Ej så närvarande/inlyssnande i 

vanliga livet 

Uppmärksamhet på den andra 

Närvarande med den andra 

Lyssnare mer medvetet 

Lär sig rikta fokus på den andra 

Medveten kommunikation  

Håller röd tråd  

Veta varför man säger det man 

säger 

Observant på den andra  

Uppmärksam på när blocka 

Får syn på ojämlika relationer 

Medveten om roller man tar i 

sociala sammanhang  

Medveten om samtalet/mötet  

 

 

 

 

 

 

 

Koder 

Kategorier 

Tema

n 

Går på impuls 

Tillit 

Lek och skoj 

Kastar sig ut 

Frågar om undrar 

Närvaro 

Fokus 

Uppmärksamhet 

Medvetenhet 

Tydlighet 

Säger vad man tycker 

Autenticitet 

 

 

Spontant samspel Medveten närvaro Rak kommunikation 
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8.7 Bilaga 7: Kodningsprocess: Förändrad syn på vardagslivet del I 

  

Intuition 

Gå på känslan 

Känner mer inåt 

Mer ”sann mot sig själv” 

Ökad självinsikt 

Gå på egen känsla 

Fokus inåt 

Mindre kritisk 

Kravlös och oprentatiös 

”Vem är jag?” 

Tryggare med sig själv 

Känner efter mer 

Växande och utvecklande 

Autenticitet 

 

Koder 

Kategorier 

Teman 

Intuition 

Känner efter 

Utgår ifrån sig själv 

Gör val på känsla 

Tryggare 

Självinsikt 

God tanke om människan 

Vi är alla ett 

Inte så tokiga som vi tror 

Tillit till andra 

Mer hjälpsam 

Ödmjuk mot andra 

Tryggare 

Snällare mot sig själv 

Fokus utåt 

Fokus på andra 

Mer hjälpsam 

Det gemensamma det viktiga 

Fler sociala relationer 

Ger alla en chans 

Icke-dömande 

Tryggare i nya sammanhang 

Mindre dömande mot andra 

Mindre kritisk mot andra 

Socialare 

Tillmötesgående  

Hjälpsam 

Tillitsfull 

Vill förstå omvärlden 

Överblick 

Möter fler personer 

Möjligheter 

Öppen till livet 

 

 

 

Solidaritet 

Hjälpsammare 

Vill väl 

Tillit och trygghet 

Världen vill mig väl 

Samhörighet 

Huvudtema 

Vi är samma 
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8.8 Bilaga 8: Kodningsprocess: Förändrad syn på vardagslivet del II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Närvaro 

Accepterande till situationen 

Följsam 

Mindre kontroll 

Närvarande 

Tar lättare på tillvaron 

Säger ja till omgivningen 

Säger ja till situationen 

Mer bekväm i obekväma 

tillstånd/situationer 

Icke-dömande 

Ge sig hän 

Mindre kontroll 

Inget rätt och fel 

Inget att dölja 

Nuet det viktiga 

Avslappnad 

Släppa kontrollbehov 

Mindre dömande mot andra 

Nuet och närvaro 

Kravlös och oprentatiös 

Prestationslöst 

Ge sig hän  

Icke-kontrollerande 

Mindfull 

Rikta uppmärksamheten  

Medveten 

 

 

Teman Acceptans Vilja 

Kategorier 
”Det som sker det sker” 

Ger sig hän 

Icke-kontroll 

Medveten närvaro 

Acceptans 

Prestationslöst 

Initiativrik 

Modigare 

Vågar kasta sig ut 

Bejakar livet 

Möjligheter 

Provar 

Glädje 

Glädje 

Positivitet 

Lek och lust 

Humor 

Huvudtema En lättsammare 

vardag 

Positivare 

Gladare 

Roligare 

Mer kul 

Leker mer 

Lek 

Kul 

Mindre dömande 

Humor 

Skoj 

Stolt 

Ler 

Adrenalin 

Endorfiner 

Rus av glädje 

Härligt trams och skoj 

Energifylld 

Positiv 

Koder Vågar prova nya saker 

Vågar testa 

Vågar kasta sig ut 

Provar 

Aktiva val 

Får saker att hända 

Spontan 

Nyfiken 

Utanför comfort-zonen 

Initativrikare 

Tar initiativ 

Bara gör 

Modigare 

Skäms mindre 

Provar först 

Lära sig av misstag 

Många möjligheter 

Risktagande 

Orädd för att göra fel 

Friare 

Gör inget om misslyckas 

Vara i ovissheten  

Går inte att ha kontroll 

Går på impulser och bryter med 

vardagens rutiner. 

Vågar prata med främlingar 

Öppen till livet 

Möjligheter 

Bejakande 

Öppen för förändringar  

Tillitsfull 

Improvisera mer 

Kastar sig ut 

Mindre fast i strukturer  



 50 

8.9 Bilaga 9: Kodningsprocess: Genererande av huvudteman 

Teman Samhörighet 

Självinsikt 

Acceptans 

Vilja 

Glädje 

Ökad empatisk förmåga 

Ökad samarbetsförmåga 

Spontanitet 

Medveten närvaro 

Rak kommunikation 

På vilka sätt upplever individer att 

deras sociala kompetens efter en 

tioveckors kurs i 

improvisationsteater påverkas? 

 

Hur påverkas individers förståelse och 

uppfattning av vardagslivet efter erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper av en tioveckors 

improvisationsteaterkurs? 

 

Frågeställning 

Huvudteman Ett medvetet, spontant och 

ömsesidigt samspel 

En lättsammare 

vardag 

Vi är samma 
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