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Sammanfattning 

Studien är baserad på nio stycken semistrukturerade intervjuer med deltagare som har eller 

jobbar med improvisationsteater i grupp i minst tre år. Den tillämpade metoden är kvalitativ. 

Analysen och bearbetningen bestod utav en tematisk analys. Syftet med studien var att under-

söka improvisatörers upplevelser av sitt yrke. De tre teman som framkom genom analysen var 

”Känslan av att befinna sig i nuet”, ”Gruppens betydelse” och ”Att föra berättelsen framåt”. 

Resultatet visade att improvisatörernas upplevelse av sitt yrke hade stor inverkan på dem själva. 

Detta i forma av samhörighet, självförtroende, flow och kreativt tänkande. Resultatet visade 

även svårigheterna med att improvisera och hur deltagarna resonerade för att skapa en före-

ställning.  

 

Nyckelord: flow, improvisation, gruppdynamik, kreativitet    
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Abstract 

The study is based on nine semi-structured interviews with participants who have worked or 

who are working with improvisation theater for at least three years.  

The applied method is qualitative. The analysis and processing consisted of a thematic analysis. 

The purpose of the study was to investigate improvisers' experiences of their profession. The 

three themes emerged from the analysis were "The feeling of being in the present", "The 

meaning of the group" and "Moving the story forward". The result showed that improvisation 

as a form of theater has a big impact on the participants in terms of happiness, self-esteem and 

flow. The result also showed the difficulty of improvising and how the participants reasoned 

to create a good performance. 

 

Key words: flow, improvisation, group dynamics, creativity 
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Inledning 

 Commedia dell’arte var beskrivet redan på 1500-talet som den första improviserade 

teaterformen. En teaterform där utövarna iförda masker kunde häckla överheterna (Frost och 

Yarrow, 2007). Clowner och mimare lär sedan ha varit de första professionella improvisatö-

rerna (Frost och Yarrow, 2007). Dessa underhållare hade under mer strukturerade former före-

ställningar och uppvisningar för allmänheten. I modern tid har sedan Spolin (1963); Johnstone 

(1979) lagt grunden till och beskrivit dagens improvisationsteater. En typ av teatersport som 

till sin början växte sig stark i USA och blivit populär både bland utövare och åskådare runt 

om i världen (Johnstone, 1979). Improvisationsteater kan sedan delas in i många utövningsfor-

mer och inte enbart i form av komedi. De gemensamma dragen är skådespelare som berättar 

något genom en mer eller mindre improviserad struktur. Berättandet sker oftast i grupp, inför 

en publik och utspelar sig på någon typ av scen (Spolin, 1963). Den amerikaniserade formen 

som även blivit populär i Sverige och Europa bygger däremot mycket på humor men även sång 

och musik (Johnstone, 1979). Dagens form av teaterimprovisation handlar om att genom spon-

tanitet uttrycka sig på nya sätt genom att undvika förutbestämda fraser (Sawyer, 2006). Teater-

improvisation kännetecknas av att inte vara manusbundet eller regisserat av en ledare. Resul-

tatet av det blir utövare som framgår genom kollektivt skapande och interaktioner i grupper 

(Sawyer, 2009).  

 Utmaningen som improvisatörerna ställs inför är att alla deltagare har sin egna men-

tala bild av hur berättelsen ska fortlöpa. Så även om det kan finnas ett gemensamt mål med 

föreställningen så finns det inget uttalat eller delat tillvägagångssätt. Den allmänna metoden är 

därför att förlita sig på varandra och vara delaktig i utveckling. Spolin (1963) menar slutligen 

att grunden i improvisatörernas kunskap handlar om deras balans mellan struktur och frihet i 

sitt utövande. Hur dessa två sedan kan skapa sammanhållning och uppfinnelserikedom.  

 Improvisation är spontant och grundar sig i tillämpning av etablerad information im-

plementerad i nya kontexter (Sternberg, 2006). Tillämpningen görs individuellt genom att om-

gruppera mentala scheman för att passa in i icke förutbestämda sammanhang (Amabile, 1996). 

Improvisatörer är öppna för nya intryck och ifrågasättande av sina egna bestämmelser 

(Pressing, 1987). Genom kreativa tankemönster så tillåter improvisatören sig själv att ta till 

vara på och skapa nytt innehåll i den situation som uppstår (Sternberg, 2006). Lewis och Lovatt 

(2013) beskriver improvisation som en spontan variant av kreativitet. Med likheten att både 

utgångsläget i tankesättet och resultatet av produkten kan vara det samma trots att tillväga-

gångssättet skiljer sig åt. Kreativitet menar Lewis och Lovatt (2013) sker till skillnad från im-

provisation under mer kontrollerade former och har möjligheten att bli korrigerad i efterhand. 
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Amabile (1996) bekräftar det men beskriver det som en möjlig slutprodukt av ett improviserat 

tankesätt.  

 Tidigare forskning beskrev att för något ska klassas som kreativt så måste det fylla två 

kriterier. Den första är att det måste vara någonting nyskapande. För att klassas som kreativt 

måste det även vara användbart på det viset att det innehar ett betydande syfte och bidra till 

nytta (Barro, 1955; Guliford, 1950; Stein, 1953). Amabile (2013) definierar dagens beskriv-

ning av kreativitet genom att beskriva det som uppbyggt av samverkande komponenter. De 

första tre är individbaserad och består av att inneha relevanta färdigheter inom ämnet. Den 

andra är kunskaper inom kreativa processer och att känna till metoderna. Den tredje är det som 

även Csikszentmihaly (2014) beskriver som inre motivation; att vilja skapa någonting nytt. 

Kreativitet handlar även om att bryta normer och förutbestämda mönster för att bland annat 

lösa problem eller skapa nya produkter (Sternberg, 2006). Dagens definition av kreativitet be-

skriver även att det bör vara överraskande och frambringa en Aha!-känsla. Att känna sig för-

vånad när man upplever eller förstår den kreativa produktens syfte eller betydelse (Simonton, 

2012).  

 En teori inom kreativt skapande som tog större hänsyn till kontexten där kreativiteten 

skapades än andra modeller beskrivs av Glăveanu (2013). Modellen var utformad genom fem 

A:n. ”Actor, Action, Artifact, Audience affordance”. Dessa hänvisade till personen som utförde 

något, processen, produkten, publiken och platsen. Glăveanu (2013) menade att samtliga av de 

utgjorde en dynamisk modell som ligger till grund för kreativa förutsättningar. En teori som 

beskriver personen ”actor” som utför som en skådespelare, någon som väljer att aktivt ta sig 

an en roll och inte agerar som privatperson. Definitionen av kreativitet går att applicera på en 

person eller personlighet menar Swyer (2006). Utan det är samarbetet mellan människor i en 

miljö med rätt förutsättningar som skapar kreativitet.  

 En del av ett kreativt tankesätt är divergent tänkande; genom att ta ett färdigt koncept 

och applicera det i en ny situation så kan man skapa en funktionell lösning (Guilford, 1959). 

Divergent tänkande innebär att tankeprocessen är fördelad på flera saker samtidigt och resul-

terar därför i att personen som tänker divergent kan komma på många olika lösningar. Guilford 

(1957) presenterade ett test för att mäta människors kreativa färdigheter. Testet mätte begrep-

pen flöde, elaborering, flexibilitet och originalitet. Flödet beskrev Guilford (1957) syftade till 

hur många unika idéer en person kunde komma på med hjälp av association till en annan pro-

dukt. Elaborering beskrev om personen kunde sätta in sin produkt i en kontext och beskriva 

detaljer rörande en idé. Fleibilitet beskrev som hur många olika kategorier som de kreativa 
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idéerna kunde resultera i. Originalitet antydde hur många likadana svar det var i förhållande 

till antal totala svar. 

 Incubation; hur en idé eller lösning på ett problem helt plötsligt kan dyka upp i en 

människas hjärna utan förvarning. Catell (1971) menade att dessa ”mentala flashar” ofta fram-

kommer efter att man har gett upp ett projekt och lagt det åt sidan. Då jobbar hjärnan omedvetet 

och kan genom det lösa problem. Ett fenomen som grundar sig i god kunskap inom området 

och låter hjärnan med hjälp av nya intryck både lösa situationer och frågeställningar (Catell, 

1971). 

 Genom att utföra variationer av inövade mönster är improvisatörerna fria att struktu-

rera det oförberedda menar Barrett (1998) som beskriver det som ett automatiskt tänkande. 

Improvisation är inom det automatiska tänkandet likt andra yrken bestående av verktyg och ett 

stort kunnande. Improvisatörer försöker integrera idéer för att frigöra uppmärksamhet och ha 

möjlighet att tänka strategiskt kring tillvägagångssätt och riktning (Catell, 1971).  

 Jazzmusiker som jobbar med improvisation bygger upp ordförråd av mönster genom 

att imitera, upprepa och memorera mästarnas solos och fraser tills de blir en del av dem själva. 

Jazzimprovisatörer är intresserade av att skapa nytt material, att överraska sig själva och andra 

med spontana, oreparerade idéer. Barett (1998) menade att skapa nytt och att överraska är per-

sonlighetsdrag hos improvisatörer. Även så att vilja utmana, testa gränser och gå in i det 

okända. Genom att ta sig ann något som improvisatörerna inte känner trygghet i skapar ny 

kunskap och mönster att använda sig av i improvisation.  

 Improvisatörer agerar för att kunna tänka, det menar Weick (1998) som beskriver att 

den fysiska handlingen i sig är ett hjälpmedel för att ta sig vidare mentalt. Eftersom att impro-

visatören inte har möjlighet att planera och se in i framtiden så måste därför berättelserna bygg-

gas i retrospektiv (Weick, 1998). I det fallet måste improvisatörerna vara anpassningsbara och 

öppna för både medvetna och omedvetna handlingar då allt blir en del av samma fenomen. 

Horn och Masunaga (2000) beskrev att öva in handlingar skapar mentala scheman. Genom att 

utföra en handling eller öva på exempelvis improvisation så skapas länkar i det neurala nätver-

ket och långtidsminnet. Shusterman (2011) menar fortsättningsvis att det implicita minnet även 

kallat ”muskelminnet” kan minnas motoriska rörelser och koppla samman dessa med hjärnans 

övriga neurala nätverk. Handling och tanke kan alltså påverka varandra och vara det Weick 

(1998) beskriver som ett hjälpmedel för att improvisera. Shusterman (2011) beskriver proces-

sen mellan handling och tanke som del av hjärnans explicita medvetande och en process som 

sker i samförstånd med utövarens uppmärksamhet och reaktion på en rörelse eller händelse. 
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 Ur ett bredare perspektiv så går improvisatörers kunskap att även användas av andra 

inom övriga områden. Frost och Yarrow (2007) menar att improvisation är inblandat i all typ 

av drama. Är det inte närvarande i själva föreställningen så har det åtminstone funnits med 

under repetitionerna. Att skapa nya föreställningar, skriva repliker och testa olika typer av ka-

raktärer är själva definitionen av improvisation. På samma sätt har organisationer en gång bör-

jat; genom att testa en idé, försöka, misslyckas och lära sig av det. Därför är det viktigt för 

företag, organisationer och alla som vill framåt, utvecklas med hjälp av improvisation (Frost 

och Yarrow, 2007). Så vad kan improvisatörernas upplevelser bidra med utanför sitt eget hant-

verk? Improvisatörernas reaktioner till händelser måste i stunden vara omedelbara och konse-

kvenserna av deras handlingar är irreversibla (Amabile, 1996). Det kan tyckas kontraproduktivt 

men är något som enligt teaterimprovisatörerna själva ses som en anledning till att de lyckas 

skapa någonting nytt och framgångsrikt. Hur det går till och vad som finns för lärdomar att dra 

av det ligger förhoppningsvis i improvisatörernas egna upplevelse. 

 

Syfte 

 Syftet med studien är att undersöka improvisatörers upplevelser av utförande av sina 

föreställningar. 

 

Metod 

Deltagare 

 Deltagarna i den föreliggande studien består av teaterimprovisatörer. Detta är utövare 

som jobbar med att stå på en scen och berätta något improviserat för en publik. Deltagarna 

arbetar i grupper och improviserar där främst genom teater men även sång och musik. Genom 

att sätta upp olika scener och scenarion så improviserar de fritt, utan manus eller ledning. Im-

provisationen består av lekar och uppmaningar från publiken. Studien har utgått från ett till-

gänglighetsurval där inklussionskriteriet för deltagarna var att de skulle ha arbetat med impro-

visationsteater i någon form minst tre år de senaste fem åren. Deltagarna bestod av sex män 

och tre kvinnor i åldrarna 25 - 35 år och fanns bosatta i Mellansverige. Skälet till erfarenhetens-

kriteriet inom improvisation var för att deltagarna skulle kunna uttala sig om erfarenhet samt 

ha något att jämföra sina upplevelser med. Anledningen till att deltagarna skulle ha varit aktiva 

inom de senaste fem åren var för att lättare kunna komma ihåg och återge sina upplevelser. Två 

av deltagarna jobbade idag med improvisation som clown. Fem av deltagarna jobbade aktivt 

som improvisationsteaterskådespelare. Två av deltagarna hade jobbat med att lära ut improvi-

sationsteater på eftergymnasial nivå.  
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Datainsamlingsmetod 

 Studiens metod valdes i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) beskrivning av en 

kvalitativ studie som en passande metod när deltagarna ska berätta om upplevelser och erfa-

renheter. Intervjuguiden utformades för att undersöka improvisatörers upplevelse av sitt yrke 

(se bilaga 1). Intervjuguiden var utformad och baserad på Josselson (2013); Smith (2015) de-

finition av semistrukturerade intervjuer. Den första frågan ”hur skulle du definiera det du gör” 

var det som Josselson (2013) beskriver som primer, inte av största vikt för resultatet utan främst 

ett sätt att få deltagaren att börja resonera. Primer-frågan var även utformad så för att deltagarna 

själva skulle få sätta ord på det de själva upplevde sig göra. Vilket medförde att det blev enklare 

för intervjuaren att förhålla sig till deltagarens begrepp och formuleringar i fortsatta intervjun 

(Smith, 2015). En stor del av frågorna var så kallade öppna frågor för att ge deltagarna utrymme 

att både prata fritt och själva få definiera sina svar. Under varje fråga följde sedan probe-frågor, 

som var mer riktade och hade som syfte att få deltagaren att beskriva sina svar mer ingående. 

Detta dels för att hålla intervjun kvar vid ämnet, dels för att söka specifika svar kring just deras 

upplevelse (Josselson, 2013). Intervjuerna spelades in med hjälp av dataprogrammet Screen 

Flow för Mac som transkriberades i dataprogrammet Microsoft Word. I transkriberingen plock-

ades utfyllnadsord och onödiga läten från deltagarna ut för att göra texten mer läsbar och för-

såtlig för analysen. Ett val som resulterade i en mer sammanhängande transkribering (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Genomförande 

 Urvalet var ett bedömningsbaserat urval med personlig kontakt. Deltagarna blev kon-

taktade via Facebook där en initial kontakt om studiens syfte och upplägg inleddes. Eftersom 

att samtliga deltagare var över 18 och inte under någon annans förfogande så tillfrågades inte 

någon utomstående om deltagarnas medverkande. Deltagarna fick vid den första kontakten ta 

del av informationsbrevet och muntligt och skriftligt ställa de frågor som de undrade över. 

Deltagarna tillfrågades även om godkännande att spela in intervjuerna. Samtliga intervjuer ge-

nomfördes därefter via internetbaserade tjänsten Skype. De första fem minuterna av samtalet 

spelades inte in utan bestod till större del av en presentation, försäkran om inklussionskriterier 

och kallprat. Här informerades även än en gång om syfte och upplägg och deltagarna fick ta 

del av informationsbrevet och de riktlinjer som gällde för studien. Under intervjuerna fick del-

tagarna svara på fem stycken bredare teman kring sina upplevelser av imporivsationsteater (se 

bilaga 1). Deltagarna hade själva inga svårigheter med beskrivningarna. Följd-frågorna från 
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intervjuguiden fanns sedan där som stöd och reservfrågor vid de tillfällena då svaren behövde 

förtydligas. Intervjuerna blev cirka 40 till 60 minuter långa och transkriberades till sammanlagt 

75 sidor text. 

  

Databearbetning 

 Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av en tematisk analys. Ana-

lysen gjordes i enlighet med (Braun & Clarke, 2006)beskrivning av sexstegsmodellen. Syftet 

med analysmetoden var att hitta återkommande mönster och intressanta koder för den förelig-

gande studiens syfte. En tematisk analys valdes då den är väl lämpad till analys av intervjuer 

(Braun & Clark, 2006). En tematisk analys är till skillnad från andra analysmetoder inte lika 

strikt teoretiskt bunden (Braun & Clark, 2006). Det ger undersökningsledaren en större frihet 

att under analysen tolka materialet. Vilket i sin tur bidrar till att i analysen kunna ta med hel-

heten av det transkriberade materialet i resultatet (Braun & Clark, 2006). Analysen påbörjades 

till stor del manuellt genom att lyssna, pausa och skriva. Detta gjordes med hjälp av Microsoft 

Word och dataprogrammet VLC. Som ett komplement användes även Googles röstinmatning 

till text-verktyg som återfinns i den webbaserade tjänsten Google Docs. Detta genomfördes 

genom att följa de sex steg som finns förklarade i Braun och Clark (2006).  

 I enlighet med steg ett så transkriberades de inspelade intervjuerna till text. Detta för 

att genom processen även bekanta sig med innehållet. Steg ett fortsatte sedan genom det Braun 

och Clark (2006) benämner som att läsa den transkriberade texten aktivt. Detta gjordes för att 

anteckna och markera intressanta meningar och mönster. Det innefattade även att förbereda 

data, detta genom att sammanställa anteckningar som skrevs under intervjus gång samt att föra 

nya anteckningar. I enlighet med det andra steget av Braun och Clark (2006) sexstegsmodell 

så lästes den transkriberade texten igenom och sorterades med olika färger från markerings-

pennor. Citat markerades tillsammans med återkommande text och mönster namngavs i syfte 

att återkomma till vid senare tillfälle. Vid överstrykningen kopierades även ord och fraser till 

separata word-dokument där de representerades av olika huvudrubriker. Denna sortering 

skedde i enlighet med studiens syfte för att hitta intressanta koder och påbörjan av eventuella 

prototeman (Bilaga 4) något som beskrivs i Braun och Clark (2006). I det tredje steget så lästes 

de sorterade mönstren och koderna igenom för att hitta gemensamma faktorer. Detta bidrog till 

att koder slogs samman och bildade tre större prototeman. Här skapades en mindmap för att 

kunna få en bredare överblick och placera ut ordmaterialet intill varandra. Ingenting togs ännu 

bort men här började huvudteman att framkomma (Bilaga 4). I det fjärde steget lästes den tran-

skriberade texten om igen för att se hur väl de påbörjade temana förhöll sig till helheten av 
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intervjuerna. Här sågs även till att temana inte föll under varandra genom att förfina och plocka 

bort det som inte hörde till essensen av huvudtemat. I det femte steget så renodlades tre stycken 

tema, dessa blev Gruppens betydelse, Känslan av att befinna sig i nuet och Att föra berättelsen 

framåt. Temana framkom dels genom att skapa koder och prototeman, dels genom att se hel-

heten av materialet och hitta varje temas berättelse. I enlighet med det sista steget av Braun och 

Clark (2006) sexstegsmodell så skapades resultatdelen och stärktes med citat från den transkri-

berade texten. 

 

Bortfall 

 För att bortfall inte skulle ske så skickades informationsbrevet till samtliga deltagare 

i god tid före intervjuerna. Bortfall förbyggdes även genom att låta deltagarna ta tid på sig och 

själva bestämma dag och tidpunkt för intervjuerna. En pilotstudie genomfördes för att testa 

intervjufrågorna. Efter detta genomfördes korrigeringar gällande frågor och ordningen på frå-

gorna. Pilotstudien gav även en fingervisning för hur lång intervjun blev samt hur deltagarna 

uppfattade både frågorna och situationen. Inga bortfall förekom i den föreliggande studien. 

 

Reliabilitet och validitet 

 Syftet med den föreliggande studien var ta reda på 9 improvisatörers subjektiva upp-

levelse av sitt yrke. Detta för att visa vad andra grupper i samhället kan dra för nytta av det 

undersökta fenomenet. Reliabilitet beskriver forskningsresultatets konsistens och tillförlitlig-

het (Kvale & Brinkmann, 2014). Det betyder att den undersöker om resultatet kan reproduceras 

av andra forskare vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga deltagare fick 

inför intervjun tillgång till informationsbrevet och kunde läsa in sig på vad undersökningen 

handlade om, något som bidrar till en starkare reliabilitet. Inläsningen av informationsbrevet 

förebyggde även att deltagarna lämnade som de även över tid kommer att behålla. Genom att 

utforma frågorna i enlighet med Josselson (2013) rekommendationer kring intervjuguide så har 

probe-, öppna-, följd-frågor strukturerats för att låta deltagarna beskriva fritt. Detta motverkade 

att deltagarna i studien svarade vad de kunde tro förväntas svara vilket ökar reliabiliteten (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Följdfrågorna användes för att få fördjupad kunskap och utvecklade svar 

av deltagarna, något som stärker trovärdigheten och ökar tillförlitligheten (Josselson, 2013). 

Genom att spela in intervjuerna så kunde undersökningsledaren koncentrera sig på intervjun. 

Koncentrationen ledde till att undersökningsledaren kunde fokusera på svaren från deltagaren 

och ställa relevantare följdfrågor. Genom att spela in intervjuerna så fick även deltagarna prata 

fritt och obehindrat jämfört med om svaren skulle ha skrivits ned. Att spela in intervjuerna för 



Simon Söderqvist 

11 

att sedan lyssna tillbaka gör det lättare att transkribera och försäkrar att allt kom med (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Samtliga intervjuer genomfördes via Skype med tillgång mikrofon. Detta 

medförde att deltagarna i lugn och ro kunde sitta hemma där de känner sig bekväma något som 

Josselsson (2013) menar ökar kvalitén på undersökningen. Genom att intervjua genom Skype 

så finns det risk för att deltagarna öppnar upp sig mer än vad de hade gjort om intervjun hade 

skett i samma rum som undersökningsledaren (Bell, 2013). Riskerna hanterades genom att vara 

noggrann med den information som tillgavs deltagarna och under hela intervjun se till att för-

hålla sig till det etiska aspekterna (se bilaga 3). Deltagarna bestämde även själva tid och datum 

för intervju. Det transkriberade materialet har genom hela arbetsprocessen läst igenom flera 

gånger. Detta för att dels få en djupare förståelse, dels för att förändra och förbättra längs vägen. 

För att öka reliabiliteten även mer så har ett empatiskt förhållningssätt anammats gentemot 

deltagarna. Detta beskriver Josselson (2013) innebär att undersökningsledaren är lyhörd, in-

tresserad och fördjupande, något som bidrar till att deltagarna i större utsträckning är benägna 

att dela med sig och utveckla.  

 Validiteten i en kvalitativ studie bygger undersökningens tillförlitlighet och hur väl 

studien är genomförd (Smith, 2015). Kvale och Brinkmann (2014) menar att en intervjustudies 

validitet berörs av undersökningsledarens egna erfarenhet och noggrannhet. Validiteten i den 

föreliggande studien nåddes genom att koppla intervjufrågorna till studiens syfte. En pilotstu-

die genomfördes med en improvisatör för att testa intervjuguiden. Pilotstudien genomfördes 

även för att träna på att intervjua och för att i efterhand kunna utvärdera och förbättra intervju-

guiden, något som Josselson (2013) beskriver förbättrar validiteten. För att förebygga att bias 

förekom i undersökningen så har intervjuguiden genomgående kontrollerats i förhållande till 

intervjusvaren. Kontrollen har gjorts för att intervjufrågorna ska besvara studiens syfte och inte 

överträda några etiska aspekter. Dels av handledare för kursen inför, dels genomgående av 

undersökningsledaren under studiens gång. Kontrollen har även skett genom en kritisk syn på 

sin egen prestation och genomförande. Genom kontroll av studien så förebyggs selektiv per-

ception och snedvriden tolkning av materialet. Kontroll genom processen bidrar även till en 

minskad bias och färgning av undersökningsledarens förförståelse för fenomenet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Validitet handlar även om läsarens bedömning där han eller hon själv får 

avgöra studiens kvalité. För att förenkla läsning och förståelse för läsaren så har en röd tråd 

eftersträvats genom hela studien. I resultatet så har teman även kompletterats med citat för att 

stärka beskrivningarna av upplevelsen.  

 I den föreliggande studien har samtliga steg dokumenterats. Smith (2015) beskriver 

paper trail som ett sätt för undersökningsledaren att spara raw-materialet för att kunna härleda 
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resultatet. Dokumentation från den föreliggande studiens tematiska analys finns dels genom en 

färgkodat transkribering, dels genom sortering av koder och betydelsefulla meningar i enligt 

Braun och Clarke (2006). På ett usbminne inlåst i ett kassaskåp förvaras även ljudinspelning-

arna från varje intervju. För att kunna följa paper trail så har även bilagor med koder och hu-

vudteman publicerats i studien (se bilaga 4). Smith (2015) beskrev paper trail och mende att 

det bör finnas dokumentation kring processen som bevismaterial. Dokumentationen menade 

Smith (2015) är främst för andra forskare ska kunna ta del av tillvägagångssättet och ha möj-

lighet att jämföra med resultatet.  

 För att uppnå koherens inom validiteten så beskrevs metodkapitlet och resultatet i den 

föreliggande studien i enlighet med utformningen för tematisk analys (Braun och Clarke, 

2014). Undersökningsledaren var under studiens gång medveten om språkbruk och att inte pre-

sentera studien som ett allt för generaliserbart resultat. Koherens eftersträvades även genom att 

eftersträva ett logisk resonemang i diskussionen något som Smith (2015) menar ökar koheren-

sen. 

 Transparens var ett sätt för undersökningsledaren att vara tydlig och öppen gentemot 

sina läsare. Transparensen i den föreliggande studien visar sig bland annat genom bilagor, citat 

och textutdrag. I den föreliggande studien så har bilagor kring etik, information och tillväga-

gångssätt bifogats. Transparens framkom även genom att tydligt redovisa varje steg genom 

studiens gång. Smith (2015) beskriver även transparens genom att synliggöra tillvägagångssät-

ten i enlighet med kurslitteratur och artiklar.  

 

Etiska överväganden 

 Studien har i enlighet med Vetenskapsrådet (2011) följt de fyra etiska riktlinjerna som 

är del av de grundläggande individskyddskraven. För att redovisa dessa för deltagarna och stu-

dien med övriga etiska riktlinjer beskrevs dessa i ett informationsbrev till deltagarna (se bilaga 

2). Som i enlighet med Vetenskapsrådet (2011) riktlinjer om intervjustudier delades ut god tid 

före studien. Inför påbörjandet av den föreliggande studien så skrevs ett etiskt protokoll som 

godkändes av handledaren för kursen. Det etiska protokollet baserades på Helsingforsdeklarat-

ionen (2013) rekommendationer på vetenskapliga studier. Deltagarna informerades där igenom 

främst om vilka eventuella risker som kunde förekomma i och med deltagande i studien. Då 

deltagarna bestod av improvisatörer, ett yrke som inte är så vanligt förekommande framkom 

det tydligt i informationsbrevet (se bilaga 2) och det etiska protokollet (se bilaga 3) att det fanns 

risk för att någon som läser den föreliggande studien skulle kunna gissa sig fram till vilka de 

var. I enlighet med informationsbrevet så informerades även om deltagarnas deltagande och att 
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detta var helt frivilligt. Att de kunde när som helst avbrytas utan konsekvenser. Sedan infor-

merades även att de uppgifter som deltagarna lämnar enbart kommer att användas i forsknings-

syfte. Samt information om vart studien kommer att publiceras efter att den är färdig. I enligt 

med Vetenskapsrådet (2011) beskrivning av samtyckeskravet så informerades deltagarna om 

deras rätt att både avbryta intervjun men även bestämma hur länge de ville bli intervjuade och 

på vilka villkor. Deltagarnas samtycke bekräftades dels vid en första kontakt genom Facebook, 

dels direkt inför intervjuerna. Detta gjordes framförallt med vetskapen om att de som improvi-

sationsskådespelare inte kunde garanteras helt anonymitet. Konfidentialitetskravet tillgodosågs 

genom det skriftliga beskriva det i informationsbrevet. Deltagarnas konfidentialitet eftersträ-

vades i transkriberingen där benämnda platser och identifierbara personer plockades bort. Kon-

fidentialitet eftersträvades även genom att bevara transkriberingen på ett USB-minne som un-

der hela processen fanns inlåst i ett kassaskåp. Nyttjandekravet menar Vetenskapsrådet (2011) 

syftar till at insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsända-

mål. Det får med andra ord inte användas i kommersiellt eller icke-vetenskapliga syften. Del-

tagarna informerades inför studien om att både handledare för kursen samt examinator på be-

gäran hade tillgång till transkriberingen. Inspelningarna var däremot skyddade på ett USB-

minne i ett kassaskåp och kommer att förvaras där även efter att studien är avslutad. 

 

Resultat 

 Resultatet av den tematiska analysen resulterade i tre stycken huvudteman som låg till 

grund för deltagarnas upplevelse av improvisation. Dessa var ”Gruppens betydelse” där delta-

garna pratade om känslomässig samhörighet och praktiska betydelser. Det andra temat som 

framkom var ”Att föra berättelsen framåt” som anspelade på att berättelsen var det viktiga. Det 

tredje temat som framkom var ”Känslan av att befinna sig i nuet”. Genom att deltagarna helt 

absorberades av den uppgift som låg framför dem så upplevde de en känsla som för dem var 

unikt tillhörande improvisationsteater.  

 

Gruppens betydelse  

 Temat gruppens betydelse sågs dels ur individuella betraktelser, dels genom skillnader 

med och utan grupptillhörighet. Gruppens betydelse visade även hur en samverkande grupp 

agerar och vad som krävs för att uppnå resultat av det.  

 Flera enskilda deltagare pratar om sina upplevelser ur ett vi-perspektiv. De benämner 

händelser och känslor som något som skapas och upplevs specifikt tillsammans. Improvisat-

ionsteater upplevs av deltagarna endast vara intressant för de utövande om improvisationen 
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framförs tillsammans, dels i grupp på en scen, dels i samband med publiken. Innehållet som 

skapas kan enligt deltagarna endast existera i ett sammanhang där det finns spelade konflikter 

och olika viljor. ”Improvisation kräver någon typ av inspiration, en situation som uppstår som 

vi som utövare kan spinna vidare på. Delaktigheten är därför a och o, det är även den som gör 

att det kan bli nytt” Deltagarna beskriver gruppdynamik som något som minst lika viktigt som 

själva improvisationen. Dynamiken gör att improvisatörer måste både lära känna sig själva och 

sina medspelare för att kunna arbeta tillsammans. Även lära känna för att kunna förstå hur de 

själva tänker och i framtiden kommer att agera i olika improviserade situationer.  

 

”Då måste man repa för att lära känna varandra och veta vart man har varandra. 

För att kunna utnyttja och använda varandras styrkor och svagheter liksom på ett sätt 

som gör att det blir bra improvisationer” 

 

 En central punkt i gruppens betydelse har varit deltagarens byggande av självförtro-

ende. Hur tron på sig själv och sin egen förmåga har en tendens att jämförelsevis vara åtskilda 

på och av en scen. Genom att bli upplyft och känna av gruppens tillit så kan improvisatörerna 

prestera på vad de själva kallar som på topp. Det är kombinationen av att vara med och bidra 

men även den personliga utvecklingen som växer fram när flera andra samstämmigt rättfärdigar 

ens beteende. Det bidrar till ett givande och tagande som uppfylls när deltagarna får uttrycka 

och känna sig behövda och meningsfulla. ”Nej, jag vet absolut inte att det kommer gå bra som 

jag vet att jag kan prestera men jag vet att jag överlever även om det går dåligt. Men det kanske 

är självförtroende eller nåt sånt.” 

 Genom uppbyggnad av sig själv och gruppen som enhet så beskriver deltagarna hur 

deras skilda personligheter växer sig starkare. Genom olika förförståelse och erfarenhet så bi-

drar improvisatörerna inom gruppen med skilda infallsvinklar. Genom det skapas där nya in-

dividuella tillvägagångssätt som i sin tur väcker ytterligare idéer hos de övriga improvisatö-

rerna.  

 

”Samtidigt så är det ju oundvikligt att det ofta inte blir exakt som man vill då när man 

jobbar i grupp då eftersom att det är så många viljor, men det behöver inte bara vara 

negativt utan det kan ju bli bättre av det ändå.”  
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Utvecklingen gör att de kan hålla sig uppdaterade och ständigt leverera nytt material. Att alla 

inom gruppen har en viss roll som de gillar att spela eller där de känner att de passar in i för-

hållande till de andra. Grupprestationer och viljan att förbättras har även bidragit till att delta-

garna smalnat ner sina repertoarer.”När man testar gränser och ser hur långt man kan ta kon-

cept vilket vi har gjort då så är det nog lättare att hamna där i att man gör det mer absurda.” 

 Ett uttryck som återkommer i olika svar i varierande kontexter är resonemang om 

samspel. Det upplevs vara ett samspel som är grunden för att lyckas sy ihop både handlingen 

och kontakten till sina medspelare. Att veta om målet med föreställningen men att ha olika 

viljor och förutsättningar att leda berättelsen. Med det menar deltagarna att även om handlingen 

eller situationen inte är den bästa ur teatersynpunk så kommer alltid samspelet i första hand. 

Genom ett samspel så minskar framförallt risken för missförstånd och att prata i mun på 

varandra. ”De första sex månaderna med en ny improvisatör är alltid en lära känna-tid. Det 

är då man lär sig varandras styrkor, svagheter och gränser”. Deltagarna resonerar även 

mycket kring repetitionerna av improvisationsteater och vittnar om olika tillvägagångssätt. Ge-

mensamt är däremot att repetitioner och inövandet av teatern mer ofta sker i gruppdiskussion 

än i praktik.  

 

”Ofta har jag läst något i någon bok om teater som jag vill testa i vår grupp. Då 

kommer vi dit, jag förklarar, vi går igenom och sedan testar vi att spela ut. Det blir 

ett bra sätt att kunna anpassa det efter vad vi tycker om och ta bort resten” 

 

 Gruppen har även en främjande roll för att från grunden skapa nytt innehåll. Genom 

att arbeta med människor med olika bakgrunder, förutsättningar och erfarenheter så skapar det 

en trygghet som bara kan upplevas i en grupp där man känner sig helt uppbackad. Det är grun-

den för att deltagarna känner sig säkrare i den benämningen att de upplever delaktighet och 

trygghet. ”Då skapas relationer mellan människor vilket gör att oavsett vad som händer un-

derföreställningarna så känner man alltid trygghet och tillit till de man spelar mot”. Detta är 

enligt deltagarna sedan grunden till att de får möjligheten till att börja prestera. Att våga ta för 

sig och på förhand veta om att de slipper konsekvenser i form av känslor av osäkerhet. Trygghet 

är även något som beskrivs komma från andra människor. Att känna sig trygg i gruppen besk-

rivs som något som både är ens eget ansvar men även övriga deltagares. Tryggheten resulterar 

sedan i att våga välja vilka karaktärer och roller som deltagarna kan fokusera på och vilka de 

kan välja bort. Då går deltagarna till sig själva där de har börjat bilda en uppfattning av vad de 

hanterar och känner sig bekväma i. ”Vi jobbar mycket med lekar och kanske mer opretantiösa 
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sätt för att få fram lekfullheten, det i sig kräver mycket testande vilket kan vara jobbigt i början 

för vissa”. Efter att deltagarna känner sig trygga kan de både börja kontrollera situationer på 

scen och även påverka utgången av en improviserad händelse. De deltagarna som upplevt detta 

kan därefter även i gruppen bidra med verktyg och tillvägagångssätt.  

 

 ”Om jag inte ser när alla andra ror hur ska de veta exakt när jag ror liksom, […] att 

kunna läsa av samma situatione och sedan agera utefter sin förutsättning handlar dels om ett 

givande och tagande, men kanske framför allt om ett tagande”. 

 

Att föra berättelsen framåt 

Temat att föra berättelsen framåt handlade om originalitetens baksidor i förhållande till att 

skapa något nytt. Att göra det som känns viktigt och genom det drivas av att alltid söka berät-

telsen framför enskilda situationen. Att föra berättelsen framåt var genom det ett förhållnings-

sätt och summan av det improvisatörerna upplevde sig själva ägna sina tankar åt under utövan-

det av sitt yrke.  

”Att föra berättelsen framåt handlar även mycket om att bara göra det; att inte stagnera”. 

Det låter enkelt menar deltagarna men det är få som vet hur man gör när man väl står där. Att 

ta ett eget beslut och gå in för att uträtta det man har satt upp för sig själv. Något som deltagarna 

anser vara grunden för att kunna föra berättelsen framåt. ”Det i sig grundar sig nog mycket i 

att jag bara gör saker som jag tycker är kul hela tiden och genuint drivs av att vilja utforska 

vad som gör det ännu roligare”. För att göra det på en teaterscen så krävs inte bara kunskap 

och en förståelse för den dramaturgiska kurvan. Det krävs även mod och trygghet. Genom att 

ta initiativ, tro på sig själv och ta plats så skapar det nya tankar hos deltagarna. Genom att fläta 

ihop varandras tankar i en specifik situation så skapas en berättelse. ”’Jag kan inte läsa mig till 

den kunskapen lika effektivt som jag kan lära mig det när gör det praktiskt”. För att sedan leda 

den framåt så krävs det att fler både förstår och kan ta tillvara på allt från nyanser till större 

spår och leda berättelsen vidare. För att det ska underhålla en publik och utmana varandra till 

nya idéer så måste det kännas nyskapande. Vissa deltagare menar att det resulterar i att skapa 

något originellt. 

 

”Det bygger på status och situation, för det är utifrån det karaktären kommer fram 

snarare än att jag på förhand bestämmer hur karaktären ska vara. Alltså berättelsen 

är alltid överordnad situationen. [...] samtidigt vill vi kunna leverera något nytt varje 
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kväll och det gör vi bara genom att lära oss mer om det som fortfarande är en utma-

ning” 

 

 Andra deltagare menar att originalitet lika gärna kan begränsa kvalitet. De deltagarna 

som är av den senare åsikten beskriver att inte vara för originell ofta bygger en bättre och mer 

sammanhängande helhet. Även om de kan improvisera fram någonting unikt så betyder det 

nödvändigtvis inte att det bidrar eller gör att berättelsen först framåt. Originalitet ses istället 

som resultatet och det sammanfattade som uppstår av berättelsens genomgående kvalité och 

värde för publiken. ”Om det finns en drake med i berättelsen så ska inte den spruta kalaspuffar, 

den ska spruta eld för annars så blir det för originellt och då tappar berättelsen”. Att begränsa 

kvalitén genom att försöka vara för originell anses av deltagarna ha med osäkerhet att göra, att 

vilja överprestera och komma med smarta lösningar.  

 På samma sätt som en konstnär behöver färg och en pensel så behöver deltagarna 

förutsättningar för att kunna improvisera. Dessa förutsättningar benämns som ramar och är 

regler och förhållningssätt som bidrar till att gruppen som konstellation ska veta hur de ska 

agera. Dessa ramar byggs också med hjälp av hela rummet. Om det händer något helt oförutsett, 

någon tappar något eller publiken skrattar till i en oväntad situation. Alla de små sakerna blir 

automatiskt en del av berättelsen och plockas då gärna upp i handlingen. Deltagarna vittnar 

även om att de har övat och förberett sig på att kunna ta tillvara på sådana situationer.  

 

”Ja men vi är på Mars, jag är en kock och du är restaurang-startare här liksom, då 

så vet man precis att okej så är det, då kan man bygga historien därifrån och behöver 

inte ta allt från början”. 

 

Det i sig grundar sig i olika tekniker och förhållningssätt, dels till varandra inom grup-

pen men även till sig själva. Där beskrivs improvisation som det faktiska innehållet som skapas 

när människor med olika synsätt möts och bestämmer sig för att sträva mot en bestämd punkt. 

”Vi äger liksom den situationen tillsammans och i andra sociala sammanhang så finns liksom, 

då vet man inte alls vart det ska ta vägen och det finns en osäkerhet kring det”. Detta betyder 

trots definitionen av improvisation att ett visst förhållningssätt inom en struktur är tillåtet och 

nödvändigt för att kunna framföra det inför en betalande publik. Deltagarna menar att impro-

visation är något som går att bli bra på, lära sig och ha nytta av både på och av scenen. Det är 

som med allt annat, det finns regler och sätt att improvisera på. 
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 ” Vi har ju förberett vissa ramar liksom i de här föreställningarna men har ju 

inget manus utan med hjälp av idéer från publiken så skapar vi väl historier eller 

situation och berättelser i nuet helt enkelt. Att det utan att ha förberett riktlinjer för 

vart historien ska ta vägen eller vad om ska hända så bygger vi det efter dessa förut-

sättningar” 

 

 Deltagarna menar att det finns en tydlig skillnad mellan vanlig teater och improvisat-

ion. Det har framförallt med ramarna att göra, ju färre ramar desto mer måste deltagarna pre-

stera själva. ”Medan improvisation sätter upp ramar för att förebygga självtänkande och möj-

ligheter så har traditionell teater så pass många ramar att skådespelarna själva ska kunna 

genomföra en föreställning enbart på inövat material”. Vissa deltagare som har sin bakgrund 

i traditionell teater menar att det är stor skillnad och att det är ett nytt hantverk som måste läras 

in. Ett hantverk som framförallt upplevs ha en mycket större kontakt med både sig själv och 

gruppen för att fungera. 

 

 ”Köra en föreställning på rutin som det faktiskt går att göra, det skulle ingen skåde-

spelare vilja erkänna men det går faktiskt att göra det i den formen av teater där samma repli-

ker sägs varje kväll och man reagerar på samma sätt på vissa repliker och att man då har 

kommit överens om hur pusslet ska ligga, då går det faktiskt att luta sig tillbaka.” 

 

Känslan av att befinna sig i nuet 

 Temat känslan av att befinna sig i nuet kan sammanfattas genom deltagarnas be-

skrivning av hur det upplever livekänslan av improvisationen. Nuet var något som upplevdes 

komma ur glädje, kontroll och prestigelöshet. Att befinna sig i nuet handlade även om att agera 

i stunden, vara närvarande och hur deltagarna hade användning av det inom improvisations-

teater. 

För att deltagarna ska kunna spela improvisationsteater så menar de att de måste 

våga agera i stunden. ”improvisation bygger på att det måste få vara okej att vad som helst kan 

hända, för det kommer att hända. Hur man sedan förhåller sig till det är vad som skapar innehåll". 
Känslan av fokuseringen ska därför sitta i ryggmärgen och inte vara något som måste tänkas 

ut. Om deltagarna genuint låter sig själv vara prestigelösa och samtidigt kan äga situationen så 

uppstår en nu-känsla. Det upplevs vara något impulsstyrt som kommer ifrån att deltagarna får 

göra det de älskar i en grupp där de känner sig trygg.  
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              ”Det är när man är i ett sådant tillstånd, som man upphör att vara någonting annat 

än just det man har framför sig. Efteråt vet man inte, man har ingen aning om hur lång tid som 

har gått och man kanske knappt kan återge det som har hänt.” 

 

 Resultatet av det är förutom improvisationsteater något mer, de har förmågan att le-

verera något på scen som är närvarande. Det blir en annan typ av kvalitet jämfört med tradit-

ionell teater, det blir framför allt mänskligare. Att agera i nuet benämns även som meditation, 

att vara ett med sig själv och inte bry sig om hur man ser ut eller upplevs. Deltagarna gör saker 

endast för sin egen skull. "När man väl är igång så strävar man bara efter det här flödet, att 

ha en direktlänk mellan hjärna och mun som är helt okritisk”. I känslan av nuet beskriver 

deltagarna att de upplever sig själva bli modigare och uppnår sitt egentliga jag. Genom att 

improvisera får deltagarna utlopp för många olika former av skapande. ”Jag brukar verkligen 

efter varje föreställning ha väldigt mycket hybris och jag blir väldigt uppe i varv.” Ett stadium 

där de vågar driva om sina tillkortakommanden istället för att skämmas. Där vågar de berätta 

det första de kommer att tänka på istället för att låta intellektuella och uttänkta. ”När jag var 

liten var jag väldigt blyg och så där […] det där har aldrig speglat av sig på scenen för jag 

har alltid tyckt det varit kul att spela teater”. På scenen måste deltagarna vara fokuserade på 

stunden och inte låta några andra tankar hindra skapandet. Att vara i nuet är att inte tänka steget 

längre eller planera. Att nå det stadiet är dock inget deltagarna lyckas med på repetitioner eller 

i en studio utan det är något som sker i grupp och i samförstånd med publiken under föreställ-

ningar. 

 

”Senast blev det  fullsatt. Vi skulle göra en musikal och då är det skarpt läge. Då 

hamnar man i det som kallas för flow vare sig man vill eller inte och man mår jävligt 

dålig där ett tag men när man till slut ändå landar i det skapar man bara för sakens 

skull och blir väldig…, det kan man leva på länge tycker jag, de där upplevelserna 

betyder väldigt mycket för mig.” 

 

 Deltagarna upplever att publiken har en direkt och omedvetet viktig roll i att delta-

garna ska uppleva att situationen känns viktig och på riktigt. Publiken sätter där av deltagarna 

i en känsla av att befinna sig i nuet. En interaktion som behöver komma från publiken för att 

deltagarna ska kunna fokusera och prestera på topp. ”Du är mitt inne i det, du vet inte vad du 

gör men det är en blandning av en känsla för scenen och reflektioner av medspelarna och 

publik, alla lika viktiga” Genom att känna till alla de verktyg och riktmärken som gruppen har 
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satt upp för sig själva så kan deltagarna fritt vandra mellan berättelser och egna impulser. Me-

dan de flesta deltagarna beskriver det i termer av att få utlopp för känslor av lycka. Så menar 

vissa deltagare att de genom kontakten med publiken och improvisationen ger dem hittar en 

kanal för att uttrycka sin kreativitet.  

 

”Jag förstår att det kan vara väldigt läskigt att bara gå ut och inte veta vad man ska 

göra men för mig är inte det. Det beror nog på att jag får ut så väldig mycket av det. 

Jag får ju vara kreativ och göra precis vad jag vill av det jag är bra på, på scenen 

och det är så häftigt.” 

 

Båda resonemangen verkar däremot sluta i samma känslomässiga upplevelse. Att få glömma 

allt runt omkring och bara fokusera på något deltagarna älskar skapar självförtroende. Vissa 

deltagare beskriver att det finns vissa nackdelar med att vara i nuet. Det är framför allt de 

känslomässiga påfrestningarna som är negativa. Vissa av deltagarna har även berättat att de 

slutat med improvisationsteater helt för att det har kostat för mycket av dem själva. De upplever 

att de behöver gå in med all sin kraft både konstnärligt och personligt för att väcka den äkthet 

som krävs för att hamna i känslan av att befinna sig i nuet. 

 

Är inte jag 100% igång och energisk och slänger mig ut så kommer jag att tveka och 

det är tvekandet som göra att impro inte blir bra. Om man inte kör sitt mest när man 

släpper och hittar prestigelösheten då kan man inte plocka upp allt liksom. Man måste 

också vara mottaglig och att hålla dagliga formen och improvisationen isär vilket är 

svårt. 

  

Diskussion   

 Studiens första tema var ”Gruppens betydelse”. Deltagarna i studien beskrev att deras 

egen upplevelse av prestation helt byggde på den övriga gruppens upplyftande. Att de genom 

samverkan med människor som respekterar dem och är intresserade av samma saker  

först då kan spela ut. Deltagarna i den föreliggande studien menade även att gruppen var halva 

anledningen till varför de tyckte om att improvisera. Grupptillhörigheten var dock inte endast 

av personliga skäl utan sågs även som ett praktiskt redskap för att kunna improvisera. Baumeis-

ter och Leary (1995) menade att det mest fundamentala i livet är att få tillhöra, något som gör 

att människor söker sig till grupper där deras intressen är delade och ges möjlighet till att ut-
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vecklas. Deltagarna i den föreliggande studien beskrev den dynamiken som uppstod i tillhörig-

het och hur den påverkade gruppens välmående. Eisenberger et al., (2003) beskrev människors 

behov av att skapa grupper, dels för överlevnad, dels för att tillsammans kunna nå längre genom 

samarbeten. Eisenberger et al., (2003) menade även att gruppdynamik ett sätt för gruppen att 

förstå och kommunicera med varandra, något som sker både praktiskt men även känslomässigt 

och får gruppen som enhet att förlita sig och vilja arbeta tillsammans. 

Deltagarna i den föreliggande studien beskrev deras upplevelse av improvisat-

ionsteater som ett givande och tagande. För att uppnå den bästa typ av teatern som gick så var 

det viktigt att ge andra människor plats och att själv våga ta ett steg tillbaka för att de andra 

skulle växa. Deltagarna i den föreliggande studien menade även att detta var något som fick 

tydliga resultat på både individ och gruppnivå. Karau och Williams (1993; 2001) beskrev det 

som social loafing och menade att människor i en fungerande grupp tillåter sig att variera sin 

ansträngning jämfört om de skulle utför uppgiften själva. Social lofings resultat visar sig vara 

något som i längden främjar välmående för individen och gruppen när det gäller trygghet och 

varaktigt välmående (Karau och Williams, 1993; 2001). 

Deltagarna i den föreliggande studien beskrev sina upplevelser av att kollektivt 

fatta beslut. Beslut var ofta tillfälliga och spelades upp för att se hur de skulle upplevas i teater. 

Deltagarna beskrev att det ofta var någon som tog initiativ och att genom att bara spela med i 

initiativet så skapades nya idéer och beslut i stunden. Där av var en öppenhet för nya intryck 

ett av de viktigaste personlighetsdragen för att kunna ta del av skapande. Moscovici och Za-

valloni (1969) beskrev gruppolarisation; hur en grupp med mer liberala förhållningssätt kom-

mer att påverka beslut som tas tillsammans. Hur en fritänkande grupp vågar ta större chanser 

och gå längre för att nå nya resultat. Detta kan bero på människor som vill få gruppens upp-

skattning. Ett vanligt förekommande beslutsfattande inom gruppdiskussioner baseras på när 

någon i gruppen yttrar något som ingen annan hade tänkt på, då blir det automatiskt en unik 

idé (sia et al., 2002).  

Deltagarna i den föreliggande studien beskrev tillvägagångssättet för att arbeta 

fram nytt material i gruppen. En viktig del av processen var den kreativa ledaren. Det var någon 

som var mer pådrivande, och hade tydligare mål för gruppen. Gruppmedlemmar som styrs av 

en uppskattad ledare kan i vissa fall bortse från kritiskt tänkande för att nå en överenskommelse 

inom gruppen (Janis, 1982). Detta är något som påverkar en grupp vid hög stress, när de är 

isolerade från andra åsikter och har en tydlig ledare med en personlig agenda (Janis, 1982). 

Grupptänkande går att undvika genom att ha en ledare som är medveten om dessa påverknings-

faktorer och agerar aktivt för att motverka negativa tillvägagångssätt (Janis, 1982). Ledaren 
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bör därför under diskussioner vara opartisk och främja kritiskt tänkande (Kowert, 2002). En 

balansgång där motsatt effekt kan resultera i att gruppen aldrig finner konsensus (Kowert, 

2002).  

Deltagarna i den föreliggande studien beskrev inte bara sin egen grupp utan även 

publiken som en åtskild men inverkande grupp. Improvisationsteater utförs ofta genom dis-

kussion och utrop från åskådarna (Spolin, 1963). Publiken som grupp sågs inte som ett hinder 

eller något att vara nervös inför av deltagarna i den föreliggande studien. Publiken var istället 

ett nödvändigt element som upplevdes endast som bidragande verktyg. Genom att kategorisera 

människor så skulle deltagarna lättare kunna förutspå mönster och beteende (Ito och Cacioppo, 

2000). Kategoriseringen skulle hjälpa deltagarna att organisera och simplifiera interaktionen 

med publiken. Sherif (1966) beskriver att två grupper som står mot varandra kommer att inom 

sin egna grupp ha större sammanhållning och upplevd trygghet. Sherif (1966) beskriver det 

som intergrupprelationer och menar att det är en biologiskt inbyggt i människor att skapa dessa 

grupper. Även Brauer (2001) beskrev att när två grupper uppstår så kommer in-gruppen att se 

den andra, ut-gruppen, i det här fallet publiken, som mer lika varandra än de ser sig själva. 

Även det skapar en trygghet hos de som känner varandra inom in-gruppen. Ett fenomen som i 

enlighet med deltagarnas berättelse och Brauer (2001) skulle kunna påverka deltagarna att im-

provisera på scenen inför en okänd grupp.  

Deltagarna i den föreliggande studien beskrev gruppsammanhanget som en källa 

för personlig utveckling. Amabile (1996) menade att det kreativa klimatet där skapandet äger 

rum är en kombination av individuell frihet och en positiv och främjande support mellan grupp-

medlemmar som skapade självkänsla. Den utvecklingen och upplevelsen var något som fram-

förallt byggdes upp under föreställningar menade deltagarna i den föreliggande studien. Själv-

känsla beskrevs även av deltagarna som något som motiverade dem att vilja fortsätta att ut-

veckla sitt hantverk. Självkänsla är baserade på två komponenter, personlig identitet och grup-

pidentitet (Tajfel och Turner, 1986). Självkänslan byggs därför inte enbart av personliga pre-

station utan påverkas även av gruppens prestationer och sammanhållning. En av de bidragande 

faktorerna till en positiv gruppsammanhållning var när gruppen strävade efter att engagera sig 

i en fortsatt nära kontakt mellan medlemmarna (Amabile, 1996). Hur gruppmedlemmarnas lika 

status tillsammans med stöd av bredare normer som bidragande faktorer (Sawyer, 2011). Ett 

skäl till deltagarna i den föreliggande studiens egenupplevda goda självkänsla var även att de i 

grunden delade samma intresse och fick utlopp för det genom varandras skapande. Något som 

även Sawyer (2011) beskrev som grunden inom gruppsammanhållning och förebyggandet av 

ett kreativt klimat; att söka sig till människor med samma intresse och mål i en främjande miljö. 
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En kritisk komponent i ett kreativt klimat menar Amabile (1996) är känslan av utmaningen 

som bör inneha ett mått av komplexitet och upplevas intressant för att motivera utövaren. All-

port (1954) beskrev likt deltagarna att ett grundläggande steg för en välmående och produktiv 

grupp var att samarbeta för att nå ett gemensamt mål.  

Deltagarna i den föreliggande studien beskrev gruppen som ett praktiskt verktyg 

för att skapa nytt material. Skapandet beskrevs komma från gemensamt samförstånd och öm-

sesidig respekt. Enligt Amabile (1996) bygger alla typer av framgångsrika grupper i främst på 

en välmående grupp och personal. Inom grunden för personalens hälsa och välmående ligger 

inre motivation och viljan att arbeta. En stor utmaning för chefer och ledning är därför att skapa 

en miljö där människor kan utvecklas, skapa och förbättra. Amabile (1996) menar fortsätt-

ningsvis att detta inte enbart är för att förebygga välmående utan även för att utveckla nya 

produkter och förbereda sig på det ständigt föränderliga samhället.  

 Det andra temat som framkom var ”Att föra berättelsen framåt”. Detta temas innehåll 

berörde bland annat originalitetens kamp med vikten av att se berättelsen framför situationen. 

En kamp som fler av deltagarna vittnade om var hantverket som de utövade. Originalitet besk-

revs av deltagarna som en inställning och ett arbetssätt. Chu and Lin (2013) beskrev att det 

fanns en tydlig koppling mellan skapandet av originalitet och att tänka kreativt. Deltagarna 

beskrev originalitet i sitt skapande som ett verktyg för att ta sig framåt och utvecklas. Baumeis-

ter (2003) menade att det kunde ha med människornas självförtroende att göra. Genom att våga 

tro på sig själv, vara orädd för risktagande och benägna att testa nya saker. Människor som 

agerar originellt upplevs även ha ett större självförtroende, vara mer drivna och dominanta. 

Scheffer et al., (2017) menade att dessa drag nödvändigtvis inte definierade deras personlighet 

men att det automatiskt gav improvisatörerna ett social berättigande och därigenom ett själv-

rättfärdigande att agera originellt. Likt improvisatörerna så menar Scheffer et al., (2017) att 

människor som har skapat något originellt sällan har haft en utstakad plan eller tillvägagångs-

sätt. Originellt skapande grundar sig istället på individuella personligheter, hårt jobb och nyfi-

kenhet (Sernberg, 2006). I Wallas (1926) teori om kreativt skapande så beskrivs de sista etap-

pen av fyrastegs-modellen som verifiering; en lösning på ett problem som efter förberedelser 

och en process av inkubation slutligen tydligt beskrivs och definieras. Under verifieringen så 

utförs även de formulerade lösningarna praktiskt med syfte att skapa någonting originellt. Wal-

las (1926) beskriver verifieringsprocessen likt deltagarna i den föreliggande studien genom att 

se tillbaka på tillvägagångssättet och förutsättningarna. Genom insamling av kunskap, diskuss-

ion och försök slutligen leda fram till något genomtänkt och fungerande. 
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 Deltagarna i den föreliggande studien upplevde att deras personliga nyfikenhet spe-

lade en stor roll för att bokstavligen föra berättelsen framåt. Feist (1998) beskrev att det per-

sonlighetsdrag som var mest framträdande hos kreativa människor var en vidsynt öppenhet för 

nya intryck och erfarenheter. Samtidigt menade deltagarna i den föreliggande studien att sättet 

de når framåt på var genom samarbete med människor som var lika nyfikna som de själva. 

Sawyer (2006) beskrev kreativt tänkande i enlighet med deltagarna och presenterade skapandet 

av kreativitet som en process av att lyfta varandra genom rättfärdigande av beteende och tankar. 

 Deltagarna i den föreliggande studien menade att det tar ett tag innan nya improvisa-

törer har möjlighet att slappna av och därigenom kunna bidra till berättelsen. Spolin (1963) 

menade likt deltagarna i den föreliggande studien att det vanligtvis tar allt från ett par månader 

och uppåt innan en grupp har möjlighet att improvisera tillsammans. Detta menar Jonstone 

(1992) kan ha med känslan av kontroll att göra och att våga släppa på inövade mönster. Sawyer 

(2011) menade att grupper blir mer kreativa när de får jobba tillsammans ett tag. Genom att 

behärska hantverket och förstå improvisationens olika mekanismer så kan improvisatörer bli 

sig själva och genom det bidra med sin bild av utförandet (Csikszentmihaly, 2014). Barrett 

(1998) beskrev hur kontroll över en situation kan hjälpa människor att improvisera. Genom att 

känna till sina ramar, förutsättningar och medspelare så kan improvisatörerna skapa nya intryck 

som de sedan kan anpassa efter rådande berättelse (Barrett, 1998). Att föra berättelsen framåt, 

något som sker i stunden och som många fall enligt deltagarna i den föreliggande studien inte 

går att kontrollera. Amabile (1996) beskrev en kombination av kontroll och kreativt tänkande, 

som något som går att lära sig och sedan omedvetet använda sig av det i spontana situationer. 

Deltagarna i den föreliggande studien beskrev förutsättningarna under förberedelserna som be-

hövs för att sedan ha möjlighet leda berättelsen framåt. Deltagarnas upplevelse var framför allt 

att berättelsens natur krävde sina specifika ramar för att kunna ta form. Kreativitetens inverkan 

på teater har visat framförallt på tre stycken kreativa faser. Dessa faser är förberedelser, repe-

tition och utförande (Sawyer, 2011). Under förberedelserna eller ”preparation” menade Wallas 

(1926) att det aktuella fenomenet är undersökt i alla direktioner. Det undersöks för att kunna 

definiera och rikta sin uppmärksamhet. Förberedelserna menar Sawyer (2011) består av index-

ering av minnen och meningsfull information för att kunna återkallas vid lösning av problemet. 

Likt deltagarna i den föreliggande studien så menade Wallas (1926) fortsättningsvis att förbe-

redelserna gick ut på att samla så mycket information om problemet som möjligt. Insamlingen 

skedde dels genom diskussion, dels genom experimentella övningar. Dessa ramar som delta-

garna i den föreliggande studien beskrev var förutom i samtal med medspelare och förebyg-

gande av deras egna förutsättningar. Även Scheffer et al. (2017) menade att ramar för att tänka 
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nytt baserades på förutsättningarna för att få agera originellt, något som hade sin grund i redan 

existerande kreativa element. 

 Barron (1954) menar att originellt skapande grundar sig i ett oberoende av omdöme, 

personlig komplexitet och till inställningen till fenomenet. Människor som anses utöva origi-

nella handlingar har en tydlig självförståelse av dominans och är avvisande av mentala under-

tryck som en mekanism för kontroll av impuls (Scheffer et al., (2017). Deltagarna i den före-

liggande studien upplevde att de själva hade växt som människor och att det i sig själv bidrog 

till berättelsen. Ward (1995) menade att det är svårt för människor att komma på helt nya idéer 

då alla har sin bild av verkligheten som ligger som ett lager ovanpå tolkningar och skapande-

processer. Wallas (1926) beskrev likt deltagarna i den föreliggande studien att originellt skap-

ande sker genom flera stadier. Efter förberedelser och kännedom av den kreativa miljön så kan 

skapandet ta form som en naturlig del av det Wallas (1926) kallar verifikation. Även Sternberg 

och Lumbart (1996) menade att kreativitet uppstår mellan intellektuella diskussioner grundade 

i kunskap, mellan människor med olika personlighet och framför allt i en förebyggande miljö. 

  Byrne (1997) beskrev produktivitet inom samarbete och menade att det hade med 

individuella personlighetsdrag att göra. Människors liknande attityd och inställning till intres-

sen och problem var en stark bidragande faktor till att kunna skapa nytt innehåll tillsammans. 

Även Amabile (2013) menade att det fanns kopplingar till samarbete inom kreativt utövande. 

Att omgivningen har stor inverkan och beskriver vikten av den sociala miljön där kreativiteten 

ska utvecklas. Att man som utövare av kreativa tankar och handlingar bör omge sig med både 

rätt människor men framför allt förutsättningarna för att nå framåt. 

 Genom att lära känna varandra i gruppen medger deltagarna att de får en tydlig upp-

fattning av sina medspelares tankar och känslor något som bidrar till att de upplever sig ha en 

förståelse för både berättelse och situation. Mayer och Geher (1996) menar att emotionell pro-

blemlösning även kräver en emotionell öppenhet och att detta grundar sig i en generell intelli-

gens. Sternberg (1999) beskriver den kreativa intelligensen; förmågan att använda sig utav ti-

digare kunskap för att lösa nya problem. Den kreativa intelligensen tar därmed vara på erfaren-

heter och applicerar dessa i oväntade kontexter. Att ha en kreativ intelligens menar Sternberg 

(1999) alltså skulle kunna ge uttryck för improvisation och kreativ problemlösning.  

 Det sista temat som framkom i den föreliggande studien var känslan av att befinna sig 

i nuet. Deltagarna vittnade alla om den lyckan de kände när de fick improvisera och hur det är 

en känsla som de sällan kom så intensivt i kontakt. Några av deltagarna beskrev fortsättningsvis 

även denna upplevelse i termer av flow och stream of consciousness. Det sistnämnad begreppet 

Stream of consciousness beskrivs av McKiernan, D’Angelo, Kaufman, och Binder (2005) som 
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ett medvetandestadie och en händelseprocess. Även Csikszentmihaly (1975) benämner stream 

of consciousness i samma termer som deltagarna i den föreliggande studien och refererar till 

”flödet” som uppstår och verkar under problemlösning och improvisation som ett uttryckssätt. 

Genom att släppa prestige, vara i nuet och säga det första man kommer och tänka på menar 

deltagarna i den föreliggande studien att flödet uppstår. Det är något som blir en del av den 

interna tankeprocessen som människor upplever i avslappnat tillstånd (McKiernan et al., 2005). 

Deltagarna beskrev att detta medvetandetillstånd gav dem möjlighet att tänka bredare och ta in 

hela situationen och berättelsen i en och samma tankeprocess. Stream of consciousness besk-

rivs även som en semantisk process som sker när man planerar, tänker, visualiserar och löser 

nya situationer (McKiernan et al., 2005). Hjärnan kan inom stream of consciousness hantera 

och processa flera enklare uppgifter samtidigt och få dem att samverka. Deltagarna upplevde 

samverkan när de hade bemästrat improvisation och kunde låta tankarna agera, något som var 

en del av kontroll och motivation. 

 När deltagarna fick göra något som de tyckte om och var bra på så utvecklades en 

sann inre motivation. Detta var något som sedan resulterade i ett mentalt stadie där deltagarna 

upplevde sig helt uppslukade av sin uppgift. Amabile (1996) beskriver att det finns en tydlig 

korrelation mellan inre motivation och kreativ prestation. I känslan av flow upplevde delta-

garna i den föreliggande studien uppgiften så viktig och central att inget runt omkring sågs som 

ett hinder. Csikszentmihaly (2014) menade att flow framkom när en utmaning upplevdes till 

en början vara marginellt svårare än vad skådespelaren trodde att han klarade av. Genom att 

lära sig och sedan klara av uppgiften i kombination med den kvalité som upplevelsen för med 

sig så skapas en känsla av att befinna sig endast här och nu (Csikszentmihaly, 2014).  

 Deltagarna i den föreliggande studien beskrev även att känslan av nuet starkt påver-

kade deras självkänsla. Att improvisera i grupp och hela tiden få feedback, beröm och upp-

skattning för något man älskar var en av anledningarna till att deltagarna kunde slappna av och 

hamna i känslan av att befinna sig här och nu. Baumeister, Campbell, Krueger och Vohs (2003) 

beskrev hur prestation genom ett arbete som man tycker om skapar en starkare självkänsla. För 

att uppnå den optimala känslan av flow menar Csikszentmihaly (2014) att det framför allt är 

två saker som är inblandade. Den första är ett visst mått av informationsintagande och det andra 

en balans mellan upplevda utmaningar och skicklighet. När dessa två står i linje med varandra 

så uppfylls man av en tro på sig själv som står i direkt paritet till uppgiften (Baumeister et al., 

2003. Den upplevda prestationen hos deltagarna förknippas med sin egen person, vilket gjorde 

att de blev ett med sig själva. För att flow ska uppstå på gruppnivå menar Sawyer (2011) att 

framför allt tio stycken beskrivningar av situationen måste infinna sig. Miljön där gruppen ska 
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verka måste sträva efter ett samförstånd mellan grupp och målet. Det är även viktigt att lyssna 

noga och känna fullständig koncentration. Sawyer (2011) beskriver gruppflow som ett delat 

deltagande med tydlig kommunikation och tillåtelse att misslyckas som viktiga. 

 Flera av deltagarna i den föreliggande studien beskrev en känsla av kontroll som de 

upplevde när de stod på scenen. Denna känsla var även närvarande under tiden då de upplevde 

att de gick bra eller var inne i ett flow. Csikszentmihaly (2014) beskrev kontroll och menar att 

det snarare hade att göra med en brist på ångesten att förlora kontrollen. Genom att bli av med 

ångesten så skapas ett lugn vilket leder till känslor av lycka och upplevelser av att befinna sig 

i nuet.  

 Att improvisera är svårt, både fysiskt men även psykisk menade deltagarna. Fler av 

deltagarna vittnade om trots kontrollen att det tar hårt på deras egna känsloliv. Sussman (2012) 

beskrev människor som jobbar med kreativitet som mottagliga och öppna för känslor och me-

nar att detta kan bidra till ett visst mått av psykisk ohälsa. Även Kaufmann (2001) beskrev att 

människor kan uppleva kontroll men samtidigt må dåligt av det. Guilford (1968) menade att en 

personens rädsla för att uppfattas okonventionell och socialt felaktig i sin grupp kan hämma 

personens kreativitet.  

 

Slutsats 

 En av deltagarna beskrev improvisation genom att minnas tillbaka till den tiden när 

mobiltelefonerna fortfarande hade fysiska knappar. Det var en rund plastknapp för upp, en för 

ner och två för höger och vänster, resten var fyrkantiga bokstäver. Men vad händer när man 

vill gå snett nedåt eller man hellre vill rita än skriva? Det gavs aldrig tillfälle för det, applikat-

ioner och mobil kreativitet sträckte sig inte så långt 2006. Året efter kom smartphonen, tog bort 

knapparna och gav användarna en tom yta där variation och anpassning kunde göras baserat på 

vad som visades på skärmen. Improvisatörerna menar att många idag är fast i ett liknande tänk 

när det kommer till skapandet. Genom att alltid göra som man alltid gjort så kommer man få 

liknande resultat. Skolor, myndigheter och företag är alla uppbyggda på ett sätt som påminner 

om det. Det finns en chef, en ledning och någon annan som bestämmer över ett specifikt om-

råde. Dessa har oftast tillsatts för sin kompetens eller utbildning och fyller huvudsakligen en 

funktion var. Precis som knapparna i första halvan av 2000-talet. De är ett individualistiskt 

tänkande i en pyramidformadformad struktur. Deltagarna i den föreliggande studien menade 

istället att det finns ett alternativt sätt att skapa på. Genom att låta pyramiden ersättas av en 

platt struktur så kan nya tankar och lösningar på nya problem att födas. Människor inom alla 

jobb har egna idéer om förbättring och önskningar om utveckling och dessa kan även utvecklas 
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ännu mer om det får ske i gruppdiskussioner. Ta reda på deras upplevelser av yrket så kommer 

det inte bara gynna företaget och dess personal utan även resten av världen. Improvisatörerna 

lyckas trots allt skapa något framgångsrikt tillsammans och utvecklande även om de gör tvär-

tom från hur det brukar vara.  

 

Vidare forskning 

 Sammanfattningsvis så skulle det vara intressant att se om den kunskap som improvi-

satörer besitter i praktiken skulle gå att applicera på till exempel ett tydligt hierarkiskt företag. 

Genom att inte bara lära ledningarna att improvisera utan hela organisationen och se hur ett 

sådan experiment skulle falla ut. Improvisatörerna själva skulle kunna hålla i utbildningar för 

att hjälpa organisationer med både kommunikation, arbetssätt och skaparglädje. Det vore även 

intressant att fortsätta göra en kvalitativ studie kring improvisation och dess upplevelser med 

de som inte jobbar med improvisation. Att genomföra en liknande studie som den föreliggande 

studien fast med företagsledningar. Detta resultat skulle sedan kunna jämföras med den före-

liggande studien för att tydligare upptäcka skillnader i tillvägagångssätt och se vad de olika 

grupperna kan lära av varandra.  

 

Metoddiskussion 

 Den föreliggande studien medför även en del risker och nackdelar gällande metod. 

Nackdelarna berör framförallt undersökningsledarens erfarenhet och förkunskaper. Men även 

genomförandet sett ur reliabilitet och validitet. Studien bygger på en kvalitativ ansats där nio 

stycken intervjuer har genomförts. Av dessa intervjuer framkom 75 sidor transkriberat material. 

Dessa sidor analyserades med hjälp av en tematisk analys. Enligt Smith (2015) så kan ett för 

få deltagarantal leda till att fenomenet som anses undersökas inte täcks helt.  

 Studien bestod av ett tillgänglighetsurval, detta då det inte fanns tillräckligt många 

med yrket improvisatör i Sverige. De deltagare som ställe upp på studien var därför de deltagare 

som tackade ja. Tillgänglighetsurval menar Smith (2015) kan medföra att de deltagarna som 

ställer upp redan har förutfattade meningar. Ett tillgänglighetsurval kan även medföra männi-

skor som vill ställa upp bara för att få prata med någon. Sussman (2012) menar i sin artikel 

”The tortured artist” att det finns kopplingar mellan psykisk ohälsa så som depression och kre-

ativt skapande. Att improvisatörerna i sin natur skulle kunna må dåligt och eventuellt därför 

ville prata om ämnet. Även Kaufmann (2001) menar att negativa affekter har en underlättande 

effekt för kreativt tänkande. Genom att vara avskärmad från glädje och lycka så kan man hitta 
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sidor hos sig som nödvändigtvis inte hade funnits utan motgångar. För att ta hänsyn till delta-

garnas eventuella välmående så gick aldrig intervjuerna in på några personliga frågor. De gång-

erna som deltagarna nämnde händelser, platser eller personer så togs detta bort ur transkribe-

ringen för att värna om deltagarnas konfidentialitet. 

 Motsättningarna som finns mot dagens definition av kreativitet beskrivs av Zeng, 

Proctor & Salvendy (2011) som menade att det som återfinns i litteraturen ofta inte grundar sig 

i händelser från vardagliga livet. Improvisatörerna i den föreliggande studiens upplevelser är 

däremot helt grundade på riktiga och självutlevda exempel. Det deltagarna i den föreliggande 

studien beskrev som kreativitet kompletterar därför de valda artiklarna i den föreliggande stu-

dien och visar på praktiska exempel.  

 Smith (2015) beskrev deltagarnas egna verklighet och hur den kan vara påverkbar och 

föränderlig över tid. Som undersökningsledare kändes därför skillnaden till i förhållningssätt 

till beskrivningar. Smith (2015) menade även att en kontextualist förstår att det är just deras 

specifika version av sanningen. Smith (2015) beskriver även en relativist som någon som inte 

drar några slutsatser om sanning från intervjuer utan istället har orden som grunden för egna 

sanningar. Genom att förhålla sig till det transkriberade materialet så förebyggdes risker för 

feltolkningar. Detta var något som eftersträvades genom att läsa igenom det transkriberade 

materialet mellan 10 till 15 gånger och gå tillbaka och jämföra med koder, proto-teman och 

teman genom hela processen. Smith (2015) menar dock att framställa en ren induktiv analys är 

svårt. Undersökningsledarens subjektiva värderingar kommer oundvikligen att färga studien 

(Smith, 2015). Dels i frågorna under intervjun, dels i analysen av materialet. Detta grundar sig 

i upplägget av studien, som har ett tillvägagångssätt där undersökningsledaren själv både ge-

nomför intervjuerna och analyserar materialet. I en induktiv ansats med tematisk analys så har 

undersökningsledaren en aktiv roll i analysen och kommer prioritera och välja bort delar som 

eventuellt kan ha haft betydelse (Smith, 2015). Denna föreliggande studiens form av tematisk 

analys ger å andra sidan en detaljerad analys av en viss aspekt av data.  

 Smith (2015) menar att för få transkriberade sidor kan vara ett problem i det hänseen-

det att det finns risk för att inte ha samlat in tillräckligt med data. Smith (2015) nämner ingen 

specifik siffra för antal sidor transkriberad text utan hänvisar till att detta är upp till undersök-

ningsledaren att bedöma. Bedömningen som gjordes i den föreliggande studien var att de in-

tervjuer som genomfördes innehöll mer än vad som behövdes för att svara på den föreliggande 

studiens syfte. Detta kan bland annat ha att göra med att deltagarna i studien var improvisatörer 

som både är vana att prata med människor, stå på scen och inte är blyga för att uttrycka sig. 

Som deltagarna beskrev själva så är en del av jobbet att reflektera kring sitt arbete och föra 
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ständiga diskussioner med sina medspelare. Detta kan också ses som en anledning till det rika 

materialet, något som även Smith (2015) menar är att föredra framför ett långt men innehålls-

löst innehåll. 

 Intervjuerna i den föreliggande studien genomfördes med hjälp av Skype. Anled-

ningen var för att deltagarna befann sig utspridda i Sverige med avstånd som gjorde att fysiska 

intervjuer inte hade gått att genomföra inom tidsramen för den föreliggande studien. Bedöm-

ningen gjorde sedan att studien utgjorde en större nytta än risk. Inför intervjuerna så tillfrågades 

deltagarna hur det föredrog att genomföra intervjun. Samtliga deltagare godkände och såg po-

sitivt på att genomföra intervjuerna via Skype. Olson och Olson (2000) menade att intervjuer 

som genomförs via Skype bör ta deltagarnas ålder i beaktning. För de som inte hade tidigare 

datorvana så kan videosamtal upplevas som svårare att använda (Olson och Olson, 2000). Detta 

var dock något som inte upplevdes var ett problem hos deltagarna i den föreliggande studien 

då alla hade datorvana. Olson och Olson (2000) Studie var även publicerad för 18 år sedan och 

många har sedan dess lärt sig att kommunicera via Skype. Fishkin, Fishkin, Leli, Katz och 

Snyder (2011) beskrev sina resultat av att ha fört terapisamtal dels ansikte mot ansikte med 

även via Skype. Fishkin et. al., (2011) fann inga skillnader mellan tillvägagångssätten utan fick 

liknande resultat oavsett metod. Även Bell (2013) har genomfört samtal via Skype och jämför 

med att vara i samma fysiska rum. Bell (2013) menade att ur en terapeutisk synpunkt så medgav 

deltagarna att de kändes sig bekvämare med att befinna sig i sin hemmiljö jämfört med alter-

nativet. Detta var även något som Bell (2013) upplevde själv och beskrev som att patienterna 

kändes tryggare via skyddet av en dataskärm. Bell (2013) visar även att patienter som påbörjar 

terapisamtal via Skype även i större grad fortsätter sina terapisessioner i framtiden. 

Risken med studien menar Bell (2013) ligger istället i motsatt effekt. I och med tryggheten och 

distansen som Skype inger så delar deltagarna med sig av mer information än om intervjun 

skulle ske i samma fysiska rum. Detta kan bidra till att deltagarna efteråt kan ångra sig angå-

ende för målande uttalanden och resonemang (Bell, 2013). Detta var däremot inget som Fishkin 

et. al., (2011) medgav var ett etiskt problem. Deltagarna i den föreliggande studien ombads 

däremot att ta kontakt med undersökningsledaren vid eventuella frågor och funderingar i efter-

hand. Några sådana samtal eller frågor ställdes aldrig. Även Kvale och Brinkann (2015) argu-

menterar för utelämnandet av känslig information när intervjuer sker via nätet. Kvale och Brin-

kann (2015) menar vidare att det är undersökningsledarens ansvar att se till att vara extra för-

siktig vid utformandet och frågeställningar. Genom att vara medveten om att människor har 

lättare att öppna upp sig när de inte sitter ansikte mot ansikte så sågs de etiska aspekterna över 
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dels i intervjufrågorna, dels i studiens syfte. Bedömningen som gjordes i den föreliggande stu-

dien var att ämnet improvisationsteater och dess upplevelser i sig självt inte utgjorde några 

etiska hinder för att genomföras. Intervjufrågorna som ställdes var sedan öppna frågor där del-

tagaren själva fick utforma svaren. Deltagarna fick även tydlig information vid flertal tillfällen 

om att de fick avbryta när de ville eller välja att inte svara på frågorna utan konsekvenser. I de 

fåtal fall där deltagarna styrde iväg mot samtalsämnen som kan upplevas känsliga eller för 

personliga så gjordes individuella bedömningar kring att fortsätta eller avbryta pågående reso-

nemang. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

1. Jag är intresserad av att veta hur du skulle definiera det du gör? 

- Kan du beskriva det lite närmare? 

- Hur upplever du det? 

- Vad uppnår du med ditt yrke? 

2. Kan du beskriva din senaste föreställning? 

- Hur upplevde du den situationen? 

- Hur valde du att agera när det uppstod? 

- Så du säger att… Hur upplever du det? 

- När den situationen uppstod hur gjorde du för att gå vidare? 

- Skiljer sig olika tillfällen och i så fall hur? 

3. Hur skapar du en karaktär? 

- Vad är svårigheterna i det? 

4. Berätta gärna lite om utmaningar som du ställs inför? 

- Hur tycker du att det fungerar? 

5. Har du något mål med ditt yrke? 

- Hur når du dit? 

- Hur ser du på utveckling? 

- Hur ser framtiden ut? 

6. Känner du att det finns någon aspekt som vi inte tagit upp? 

7. Är det något mer du funderar på?  
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

 

Mitt namn är Simon Söderqvist och jag skriver under våren en C-uppsats i psykologi vid 

Karlstads universitet. Uppsatsens syfte är att mynna ut i en studie om improvisatörers upple-

velser av sina föreställningar.  

Då du har jobbat med improvisation i mer än tre år så undrar jag om du har möjlighet och lust 

att ställa upp på en intervju angående dina upplevelser. Intervjun skulle i så fall vara cirka 45 

minuter och ske på ett datum, tid och plats av din önskan. Intervjun och studien är konfidenti-

ell vilket betyder att dina uppgifter skulle hållas konfidentiella. Endast jag kommer ha till-

gång till ditt namn och uppgifter. Skulle du nämna personlig information eller platser under 

intervjun kommer det tas bort i efterbearbetningen. Deltagandet är helt frivilligt och du får 

när som helst avbryta utan motivering eller frågor. Jag ber även om att få spela in intervjun 

för att lättare kunna transkribera till text. Efter det kommer en tematisk analys att genomföras 

där jag kommer att hitta gemensamma mönster i intervjuerna för att skapa teman till studien. 

Efter att studien är klar kommer inspelningarna att raderas och den transkriberade texten hål-

las i säkert förvar på ett usb-minne i ett låst kassaskåp. Om du inte känner dig trygg med det 

så bör du inte medverka. Studien hoppas kunna bidra till egenreflektion och tankar kring im-

provisation. För övriga frågor får du gärna kontakta både mig som student eller min handle-

dare. För att ta del av resultatet så kommer studien finnas tillgängligt på det digitala uppsats-

arkivet DIVA: http://www.diva-portal.org. 

 

Student 

Simon Söderqvist 

Simon.soderqvist@me.com 

 

Handledare 

Henrik Bergman  

henrik.bergman@kau.se  

054 – 700 24 81 
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Bilaga 3 

 

Etiskt protokoll  

 

Studiens nytta 

Genom att intervjua improvisatörer kring deras upplevelser av yrket så ska studien kunna ge 

improvisatörerna mer kunskap kring deras utövande. Detta bidrar till att ge deltagarna mer 

kunskap och större förståelse för ämnet. Genom resultatet av studien så kommer den även 

kunna bidra med verktyg för att kunna bidra till utveckling. Studien har även som syfte att 

kunna visa organisationer och företag nyttan av improvisation och vad den kan bidra med i 

grupper där utveckling sker. Nyttan för deltagarna är fortsättningsvis att de får vara med och 

utveckla sin egen bransch.  

 

Risker för deltagarna 

Riskerna för deltagarna ligger framför allt i deras svar. Genom att berätta om sig själva och 

sina upplevelser kan det kännas utelämnande. Detta är information som kan vara känslig och 

bidra till att deltagarna upplever att det är jobbigt att dela med sig av. Självreflektion kan 

även innebära att deltagarna tvivlar på sin yrkesroll och ifrågasätter sina svar. Deltagarna kan 

under intervjusamtalet känna sig påverkade att svara på ett visst sätt. Undersökningsledaren 

kan feltolka svaren från deltagarna. 

 

Riskminskning 

Riskerna minskas genom att informera deltagarna om deras konfidentialitet. Genom att er-

hålla samtycke från deltagarna både vid initial kontakt och inför intervjun så minskas ris-

kerna. Deltagandet i studien är frivilligt och det kommer att tydligt framgå i informationsbre-

vet till deltagarna. Där kommer det även framgå att det inte finns några rätt svar utan att det 

är deltagarnas egna upplevelser som är svaren. Informationsbrevet kommer att skickas till 

deltagarna, sedan kommer även informationen ges muntligt. För att minska risken så kommer 

intervjuerna att spelas in och transkriberas. Ljudfilen med intervjuerna kommer sedan att ra-

deras och personlig information i intervjuerna kommer att plockas bort ur transkriberingen. 

 

Information till deltagarna 

Deltagarna kommer få ta del av informationsbrevet dels skriftligt dels muntligt (bilaga 2). 

Där framgår det vem som gör studien, varför studien genomförs och hur studien kommer att 
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genomföras. I informationen till deltagarna kommer även syftet och riskerna med studien att 

tydligt framgå. Deltagarna kommer även att informeras om konfidentialitet och den tematiska 

analys som kommer att genomföras från den transkriberade texten. I slutet av informations-

brevet finns kontaktuppgifter till både handledare och student. 

 

Samtycke 

Samtliga deltagare kommer vara över 18 år och inte beroende av någon annans godkännande. 

Samtycke kommer att ges skriftligt vid en initial kontakt och muntligt vid intervjutillfället. 

Samtycke ges även i samband med att deltagarna tagit del av informationsbrevet. 

 

Datahantering 

Intervjuerna kommer att spelas in via Skype och raderas efter att de transkriberas. Informat-

ion som kan kopplas till enskilda deltagare så som namn, platser eller specifika egenskaper 

kommer att tas bort ur transkriberingen. Transkriberingen kommer sedan att förvara på ett 

USB-minne som kommer att förvaras i ett kassaskåp. 

 

Konfidentialitet och spårbarhet 

För att öka konfidentialiteten och minska spårbarheten så kommer samtliga deltagare genom 

studien att endast refereras till som deltagarna. Några namn, platser eller andra uppgifter som 

kan kopplas till enskila deltagare kommer inte att redovisas i studien. Dessa kommer även att 

plockas bort från det transkriberade materialet där människor kommer att benämnas med X, 

Y, Z och så vidare. De citat som används i resultatet av studien kommer inte innehålla någon 

personlig information. 

 

Resultatet 

Önskar deltagarna att ta del av resultatet så kommer uppsatsen att publiceras i sin helhet på 

http://www.diva-portal.org. 
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Bilaga 4 

 

Prototeman 
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