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ABSTRAKT 

Improvisationsteater är en teaterform där scenerna byggs upp gemensamt och skapas i samma 

ögonblick som den återges. Uppsatsens syfte har varit att undersöka varför människor vill 

improvisera samt vilka faktorer som utgör ett lyckat samspel och därmed kan skapa en scen. 

Samspelet i improvisationsteater ställs även i kontrast mot människans samspel i vardagen. 

Syftet besvaras med hjälp av två olika frågeställningar: dels varför informanterna vill hålla på 

med improvisationsteater och dels hur de gör för att tillsammans skapa, samspela och förstå 

varandra i ett sammanhang som hittas på och återges i stunden. Resultaten analyseras och 

diskuteras utifrån teorier om symboliskt universum och frame vilka är sprungna ur 

kunskapssociologin och den symboliska interaktionismen.  

För att möta syftet valde jag att göra en kvalitativ undersökning med explorativ ansats. Jag 

intervjuade fyra informanter som alla har en gedigen erfarenhet av att improvisera. På grund 

av det begränsade urvalet valdes dessa informanter med hjälp ett bekvämlighetsurval, något 

som var möjligt tack vare två nyckelinformanter. Utifrån de kvalitativa intervjuerna framkom 

temat ’Friheten att tillsammans skapa en ny värld’ som källa för intresset av 

improvisationsteater. Som svar på ett lyckat samspel i scenen genererades två teman; ’Den 

teoretiska verktygslådan’ och ’Improvisatörens nödvändiga förmågor’. 

Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att improvisationsteater utgör en unik ’parantes’ kring 

verkligheten. Det är ett sammanhang där människor medvetet kan bete sig på sätt som inte 

hade varit möjligt i vardagen. På så sätt får de tillgång till unika upplevelser och erfarenheter. 

Dessa begränsas dock till förmån av inramningen och samspelet. Samspelet möjliggörs 

genom två ’grundpelare’. Den ena utgörs av improvisationsteaterns struktur som är utformad 

för att snabbt inrama situationen. Den andra utgörs av några centrala förmågor vars syfte är att 

möjliggöra en ömsesidig intrycksstyrning och teammaskopi. Genom improvisationsteater ges 

individen således möjlighet att fritt och ohämmat undersöka och öva på det sociala samspelet. 

 

 

 

 

Nyckelord: Improvisationsteater, frame, vardagslivet verklighet, frihet, samspel. 
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1. INLEDNING 

Improvisationsteater (eller ’improv’) är en teaterform där skådespelarna inte använder manus. 

Improvisationsskådespelarna (’improvisatörerna’) skapar alltså scenen i samma ögonblick 

som de återger den. Detta sker i ett ömsesidigt samspel, ofta med ett underhållande och 

komiskt syfte. Eftersom det varken finns förbestämda roller, repliker eller scenografi kan 

scenen i princip handla om vad som helst. Det här betyder att improvisatörerna måste kunna 

enas om vad ’de hittar på i stunden’ (Harvard & Wahlberg 2017).  

Improv är följaktligen ett spontant och oförberett sammanhang där människors gemensamma 

förståelse av situationen hela tiden sätts på spel, förändras och får nya premisser. Detta är 

något som de samspelande individerna måste acceptera och förhålla sig till vilket kan leda till 

minst sagt besynnerliga scener. Det är exempelvis inte något ’konstigt’ att bevittna en scen 

där ’Donald Trump’ och ’Vladmir Putin’ tävlar i längdskidor och priset är en dejt med 

’svenska kungen’. 

Jag som utfört studien har själv erfarenhet av improvisationsteater. Under några år har jag då 

och då kommit i kontakt med det genom olika workshops och improvisationsgrupper. I och 

med en personlig och succesiv fördjupning har tankar och nyfikenhet väckts varför människor 

dras till denna typ av teaterform samt hur de gör för att skapa och bygga upp scenerna i det. 

Improv är således ett utmärkt fenomen att använda sig av för att fördjupa sin förståelse av 

varför människan gör som hen gör, hur det sociala samspelet fungerar samt situationens 

påverkan på människan, frågor som lyckligtvis intresserar den sociologiska disciplinen 

(Giddens & Sutton 2014). 

Det är viktigt att kort nämna att vilken typ av improvisationsteater jag kommer fokusera på. 

Det finns nämligen flera olika subgenrer, exempelvis teatersport, improcomedy och kortform 

(Harvard & Wahlberg 2017). Den här uppsatsen kommer att inrikta sig på den senaste i 

vilken varje scen pågår runt tre till fem minuter. Min förhoppning är att improvisatörer som 

håller på med kortform har gjort en större kvantitativ mängd scener. Eftersom jag är 

intresserad av hur improvisatörer gör för att bygga upp en scen från grunden samt hur 

samspelet förändras under scenens gång är denna form av improvisationsteater mest lämplig.  
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Genom att ta reda på vad i improvisationsteater det är som ’lockar’ och ställa detta i kontrast 

mot vardagslivet hoppas jag kunna öka förståelsen av varför vi beter som vi gör i vårt 

vardagliga liv. Med hjälp av improvisationsteater studerar jag även hur och på vilket sätt 

människan kan förstå, samarbeta och gå med på en social konstruerad situation som de skapar 

i samma ögonblick som de återger den. Eftersom detta inte är unikt för improvisationsteater 

utan även vad som bygger upp och präglar vår vardagliga verklighet är min förhoppning att 

öka förståelsen av människan som social varelse.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med ovanstående bakgrundsinformation blir det följaktligen intressant att tillämpa det 

socialpsykologiska perspektivet som kallas för symbolisk interaktionism1. Genom detta 

perspektiv vill jag undersöka och studera varför människor väljer att hålla på med 

improvisationsteater samt hur de gör för att förstå varandra och därmed lyckas skapa en 

gemensam improvisationsscen. Jag har således valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 

• Varför väljer en del människor att ägna sig åt improvisationsteater? 

• Hur gör improvisationsskådespelare för att tillsammans kunna skapa, samspela och 

förstå varandra i ett sammanhang som konstrueras och återges i stunden? 

  

 
1 Perspektivet betonar tolkningen och förståelsen av de gemensamt skapade och symboliska handlingarna som 

används i det mellanmänskliga samspelet, det lägger också stor vikt på det sammanhang inom vilket detta sker 

(Giddens & Sutton 2014; Lindblom 2011).  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I följande kapitel redogörs relevanta begrepp och den teoretiska tolkningsram som 

undersökningen utgår ifrån. För att förstå hur improvisatörernas samspel skapas, förändras 

och upprätthålls kommer det teoretiska ramverket främst att utgå från en gren ur den 

symboliska interaktionismen som kallas för det dramaturgiska perspektivet2. Trots att 

perspektivet är relativt heltäckande för syftet och frågeställningen anser jag det inte ensamt 

går att använda som teoretiskt ramverk. Detta beror framförallt på att det saknar begrepp för 

att kunna analysera och förstå hur skådespelarimprovisatörer gemensamt lyckas skapa en 

delad kunskap. Jag har därför valt att komplettera Goffmans dramaturgiska perspektiv med 

några centrala begrepp från kunskapssociologin3. Det är även till kunskapssociologins 

begreppsapparat jag vänder mig för få verktyg som kan hjälpa mig att svara på varför 

människor väljer att hålla på med improvisationsteater. För att göra min teoretiska 

referensram lite mer begriplig och på så sätt underlätta för läsaren har jag valt att dela upp den 

i två avsnitt; Frame och Symboliskt universum. 

2.1 Frame 

Begreppet frame (eller på svenska ”ram”) avser den kontinuerliga ”inramning” som individer 

tillsammans och hela tiden gör, definierar och skapar i och av sociala situationer (Persson 

2012). Ramen bestämmer på ett avgörande sätt vilka typer av sociala handlingar som anses 

vara passande i det specifika sammanhang som de samspelande individerna befinner sig inom. 

Det är på så vis också ramen som avgör vad de en handling får för innebörd. Tänk exempelvis 

vilka olika betydelser en hög busvissling kan få beroende på om du befinner dig i 

applådtacket på en teaterföreställning eller på ett bibliotek. Det är samma handling men får 

helt olika betydelser beroende på sammanhanget. Ramen utgörs således av allt det som vi tar 

för givet och underförstår, på så sätt kan man säga att det är individernas gemensamma 

verklighetsuppfattning (ibid.).  

2.1.1 Interaktionsordning och intrycksstyrning 

Beroende på vilken ram individerna befinner sig inom tillkommer också olika 

interaktionsordningar. Interaktionsordning är det ”förbestämda” kittet av regler som avgör hur 

individer bör uppföra sig, agera och samspela med varandra (ibid.). Med hjälp av 

 
2 Kanadensaren Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv ser på social interaktion med hjälp av metaforer från 

”teatervärlden”, genom dessa redogör han för individers ömsesidiga påverkan av varandra ansikte mot ansikte 

(Persson 2012). 

3 Kunskapssociologi är ett perspektiv inom sociologin som undersöker och analyserar hur människan gemensamt 

skapar, förmedlar och använder sig av kunskap för att på så sätt förstå och konstruera sin omvärld (Berger & 

Luckmann 2011).  
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intrycksstyrning försöker individerna presentera sig som några vilka förstår och följer den 

rådande interaktionsordning. Samtidigt som de gör detta får de tillfälle och möjlighet att 

omdefiniera situationen på ett sätt som de själva önskar. På så vis styr de intrycket hos den 

andre samtidigt som de definierar situationen (ibid.). Begreppet teammaskopi betyder att 

individer samarbetar och hjälps åt att upprätthålla och bekräfta varandras intryckstyrning. På 

så sätt ges också bilden av att individerna har samma tolkning om den rådande situationen, 

något som är extra viktigt vid tillfällen då den andres intrycksstyrning enkelt kan avslöjas 

(ibid.). 

2.1.2 Situationens dynamik och keying 

Ramens tillhörande interaktionsordning blir således en slags mall som påverkar och styr hur 

individen bör utföra sina handlingar. Å andra sidan påverkar individerna med hjälp av sin 

intrycksstyrning även interaktionsordningen och därmed ramen som på så vis blir dynamisk, 

smidig och hela tiden skiftande. Genom individernas ständiga samspel bekräftas, förändras, 

överskrids eller bryts ramarna ned vilket kallas för situationens dynamik (ibid.). Ett begrepp 

som kan användas för att visa på situationens dynamik är keying. Keying innebär att ena 

individen lyckas göra en nyansförskjutning i den temporära ramen så att en social och 

symbolisk handling får en helt annan betydelse. Många skämt är uppbyggda på det här viset, 

exempelvis alla flugan-i-soppan-skämt. Det som sker är att ’hovmästaren’ genom sitt svar 

förskjuter ramen så att det som sagts tidigare ses i ett annat ljus och därmed får en komisk 

effekt (ibid.).  

2.1.3 Social information 

Den information som individen förmedlar genom intrycksstyrning kallas för social 

information (ibid.). För att förstå på vilket sätt den sociala informationen förmedlas kan 

individen använda sig av begreppen utsända och överförda uttryck. Utsända uttryck är social 

information vi medvetet sänder ut och har kontroll över. Ett exempel på detta är när en 

anställd första gången ska presentera sig för sin chef och tänker på att få till ett bra handslag. 

Överförda uttryck är den sociala information som mottagaren uppfattar och tolkar som vi 

oavsiktligt och okontrollerat sänder ut exempelvis att vi nickar uppmuntrande när den andre 

pratar (ibid.). Individer får även social information av den kategoriska identifikationen. I den 

kategoriska identifikationen förmedlas information via individens likheter med olika sociala 

kategorier, så som kön och ålder (ibid.). Hur korrekt individerna lyckas uppfatta varandra 

beror även på mottagarens informationsläge. Informationsläget utgörs av tidigare erfarenheter 
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och redan existerande kunskap, det är mottagarens tolkningskompetens vilket därmed också 

avgör om hen lyckas uppfatta de utsända uttrycken på korrekt vis (ibid.).  

2.2 Symboliskt universum och intentionalitet 

Berger och Luckmann (2011) redogör i ”Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och 

formar sociala verkligheter” för hur människan socialiseras och därmed lär sig hur de ska bete 

sig i relation till sin omvärld. Detta är möjligt eftersom vår världsbild bygger på ett 

gemensamt ”symboliskt universum”. Ett symboliskt universum är en gemensam 

föreställningsvärld inom vilken människan har kommit överens om att vissa ord, objekt eller 

handlingar ska vara symboler för något annat (Berger & Luckmann 2011; Charon 2009). 

Det är även denna gemensamma syn på verkligheten som utgör basen för allt mänskligt 

samarbete. Det största symbolsystemet utgörs av språket. Ordet ’träd’ är exempelvis 

egentligen bara fyra olika tecken (t, r, ä och d) som står väldigt nära varandra. Det är 

människan som gemensamt har kommit överens om att de tillsammans är en symbol för det 

fysiska och faktiska objektet ’trädet’ (Jfr. Berger & Luckmann 2011). Samma fysiska objekt 

representeras i andra länder av andra ord (symboler), exempelvis engelskans ’tree’ eller 

franskans ’arbre’. Det här betyder att det finns otaliga och skilda symboliska universum. 

Detta går att förstå genom att tänka på trädet som en idé vilken finns i en gemensam och 

övergripande ”idévärld”, något som Platon redan i antikens Grekland antydde. Symbolerna 

ter sig alltså olika beroende på språk men refererar samtidigt till en och samma idé om av vad 

ett träd i sin ’fakticitet’ är. 

Som kort nämndes existerar symboler även som objekt och fysiska handlingar, exempelvis en 

vigselring (objekt) som symboliserar ett giftermål eller att visa på att någonting är bra genom 

att göra ’tumme upp’ (handling). För att medvetet kommunicera våra symboler till andra 

använder vi oss av vår intentionalitet, det vill säga vår subjektiva medvetandeprocess som 

hela tiden är riktad ’mot något’. När vi är överens om vad symbolen representerar kan vi 

således prata om att vi har en kollektiv intentionalitet (Berger & Luckmann 2011; Wide 

2011). 

Tack vare olika symboler och vår kollektiva intentionalitet kan människor förstå och dela 

”verklighetssfär” med varandra. Till följd av socialisationen delar, förmedlar och 

rekonstruerar vi hela tiden symbolerna, något som resulterar i vad vi kallar för det ’sunda 

förnuftet’. Berger och Luckmann (2011) kallar detta för Commonsense-kunskap och menar 

att det är människans gemensamma kunskap om vardagslivet. Det är vårt stora och 
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övergripande symboliska universum, och därför också vad som ligger till grund för det som 

utgör vår normala ”verklighetssfär”. Det är alltså denna verklighetsfär som människor ofta tar 

för givet och pratar om som ’den vanliga och riktiga verkligheten’, vilket Berger och 

Luckmann (2011) benämner just för ”vardagslivets verklighet”. För att förstå de andra 

gemensamma verklighetssfärerna, exempelvis en improviserad scen krävs det att vi för in 

begreppet ”finita betydelseområden”. 

2.2.1 Finita betydelseområden 

Finita betydelseområden är de verklighetssfärer som ’sätter parantes kring’ vardagslivets 

verklighet, exempelvis drömmandet (Berger & Luckmann 2011). Dessa är områden där 

individernas uppmärksamhet och intentionalitet kan vändas från vardagens verklighet. Det är 

de ”små verkligheterna” som då och då infinner sig och bryter med vardagens commonsense-

kunskap. I dessa finita betydelseområden kan det finnas helt andra symboliska universum 

med andra symboler vilket således kräver andra typer av erfarenheter för att kunna förstås. 

’Språnget’ mellan de olika verklighetsfärerna, exempelvis från det finita betydelseområdet 

’drömmandet’ till vardagslivet verklighet resulterar ofta i en liten chock. Tänk exempelvis hur 

det kan kännas när att vaknar ur en mardröm. Scener som utspelas i improvisationsteater går 

således att se som ett ”begränsat betydelseområde”, men istället för att vakna av 

väckarklockas alarm ’väcks’ man av publikes applåder. Det är dock viktigt att poängtera att 

det symboliska universum och språket är skapat i vardagslivet verklighet. Därmed är det alltid 

genom dessa ’glasögon’ vi kommer beskriva och prata om de erfarenheter och upplevelser vi 

varit med om i de finita betydelseområdena. På så vis behåller också vardagslivet verklighet 

sin plats som ”den dominerande verkligheten” (ibid.). 
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3. METOD 

I denna del kommer jag att redogöra för den övergripande metod jag har utgått ifrån i mitt 

projektarbete. För att underlätta för läsaren har jag valt att inleda med en kort och övergriplig 

redogörelse för de två olika vetenskapsmetoderna. Därpå följer en beskrivning av 

forskningsdesignen där jag redogör för hur urval, insamlingsmetod, intervjuguide, 

genomförande samt analys och bearbetning (Jfr Svensson & Ahrne 2015). Därefter tas 

tillförlitlighet och trovärdighet upp. Metoddelen avslutas med att redogöra och förklara för de 

olika etiska överväganden som har uppkommit under projektets gång.  

3.1 Vetenskapens ontologiska utgångspunkter  

Som forskare behövs det någon typ av tillvägagångssätt eller metod för att kunna tillskaffa sig 

kunskap. Inom vetenskapen är det vanligt att antingen utgå ifrån en kvantitativ eller kvalitativ 

metod. De två olika metoderna härstammar från två olika historiska och epistemologiska 

inriktningar på vad kunskap anses vara och hur denna bör tillägnas (Thurén 2007). Varför 

inriktningarna skiljer sig åt beror framförallt på deras olika ontologiska utgångspunkter, det 

vill säga hur de menar att verkligheten är beskaffad (ibid.). Eftersom jag vill ta reda på 

improvisatörernas egna och subjektiva livsvärld och dessutom inte har en aning om vilka svar 

jag kan få på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden. 

Detta har skett med en betoning på den explorativa ansatsen. Med en explorativ ansats menas 

här att jag använder mig av ett öppet och undersökande förhållningssätt då jag inte vet vad jag 

kommer få reda på (Jfr Kvale & Brinkmann 2014). I och med att jag använder mig av och 

utgår från redan existerande socialpsykologiska teorier och begrepp (se 2) kommer projektet 

att baseras på en abduktiv kunskapsgenerering (Jfr Patel & Davidsson 2003). 

3.2 Forskningsdesign 

Det finns flera olika sätt att tillägna sig och samla in data och kunskap inom den kvalitativa 

metoden. De två vanligaste sätten är genom observationer eller intervjuer, alternativt en 

blandning av de båda (Bryman 2011). Eftersom jag vill förstå och söker efter mening är min 

förhoppning att den kvalitativa intervjun lämpar sig bäst där informanterna själva får berätta 

och beskriva hur de upplever frågorna kring improvisationsteater. Det finns flera olika sätt att 

genomföra sin intervju på, exempelvis genom livsberättelse, fokusgrupper eller 

ostrukturerade intervjuer (ibid.). I min undersökning har jag valt att använda mig av den 

semi-strukturerade intervjun. 

3.2.1 Insamlingsmetod 

För att samla in data har jag valt att använda mig av en semi-strukturerad intervju. Den semi-
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strukturerade intervjun innehåller öppna och övergripande frågor vilka alla fokuserar på olika 

utvalda teman som svarar mot syftet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015; Kvale & 

Brinkmann 2014). Dessa frågor har på förhand noga utformats i en intervjuguide (se 3.2.2). 

Tack var den semi-strukturerade intervjuformen kunde jag också ställa följdfrågor för att 

genom dessa följa upp intressant och oväntad information. Även om det var viktigt att tänka 

på vilka frågor jag startade och avslutade med gav den semi-strukturerade intervjun mig 

möjlighet att välja ordningen för resterande intervjufrågor (Jfr Kvale & Brinkmann 2014). På 

så sätt kunde jag förhålla mig mer fritt och följa upp intressanta spår, något som anses viktigt 

ifall undersökningen har en explorativ ansats (ibid.). Den semi-strukturerade intervjun hjälpte 

mig även att enklare kunna skapa en positiv och bra stämning mellan mig och informanten 

utan att för den sakens skull förlora den röda tråden i intervjun.  

3.2.2 Intervjuguide 

Den semi-strukturerade intervjun kräver en intervjuguide, det vill säga en typ av mall som 

förberetts för att kunna ha något att utgå ifrån (ibid.). Jag valde att formulera min 

intervjuguide utifrån olika teman (se bilaga 1) som är uppdelade för att på bästa sätt kunna 

besvara de två frågeställningarna. På så vis hjälper intervjuguiden till att behålla den röda 

tråden under själva intervjuandet (ibid.). Till följd av den explorativa ansatsen har jag även 

försökt undvika ’ja-och-nej-frågor’ och istället valt att använda mig av öppna frågor som 

kräver utförliga svar. 

Genom att utforma en mall i förväg underlättas även den tematiska och dynamiska 

dimensionen. Frågor med fokus på den tematiska dimensionen handlar om 

kunskapsproduktion medan frågor som rör den dynamiska dimensionen fokuserar på att få till 

ett positivt samtalsklimat mellan intervjuare och informant (ibid.). Som kort nämndes kan det 

vara fördelaktigt att tänka på i vilken ordning frågorna ska ställas. Det är exempelvis viktigt 

att börja sin intervju med enklare och vänliga frågor som prioriterar den dynamiska 

dimensionen, på så vis minskas risken för att informanten ska känna sig anspänd och ’sluta 

sig’ (Jfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). I min intervjuguide valde jag därför valt att 

börja med tre korta bakgrundsfrågor som handlar om ålder, kön och sysselsättning trots att de 

inte var så relevanta för själva kunskapsproduktionen. Intervjuguiden avslutades med några 

frågor vars syfte var att ge möjligheten att lägga till eller ändra något informanten hade sagt 

samt att lämna denne i en positiv stämning. 
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3.2.3 Urval 

Till följd av projektets syfte och forskningsområde blev jag ganska begränsad i mitt urval. 

Det är inte många som kontinuerligt håller på med eller har en stor erfarenhet av 

improvisationsteater. Urvalet begränsades ytterligare av att datainsamlingen skedde i slutet av 

december då de flesta hade fullt upp med julfirande. Jag har även varit begränsad av få 

resurser så som tid och pengar (Jfr Svensson & Ahrne 2015). På grund av detta har jag 

exempelvis inte kunnat åka till Stockholm där flera improvisationsgrupper är verksamma utan 

istället försökt att hålla mig inom Karlstad. På grund av ovanstående har jag därför valt att 

använda mig av ett bekvämlighetsurval där jag genom två olika nyckelinformanter lyckats få 

tag på informanter (Jfr Bryman 2011). Tre av dem verkar dessvärre inom samma 

improvisationsgrupp och känner därför varandra sen tidigare. Dessa kan därför tänkas ha 

liknande upplevelser, idéer och tankar, vilket kan anses vara problematiskt i en kvalitativ 

metod där det unika är i centrum (Jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Dessa liknande 

upplevelser som består av gemensamt skapade scener är dock vad jag är intresserad att 

undersöka. En positiv aspekt av att ha informanter som känner varandra är följaktligen att 

dessa kan dela erfarenheter av samma improvisationsscen men har uppfattat den på olika vis. 

Det kan även vara så att deras gemensamma upplevelser uppfattats på ett liknande sätt och 

ger mig därför goda förutsättningar att se och upptäcka någon typ av mönster där fler 

intervjuer inte skulle lett till någon ny kunskap. Istället för att se min begränsade urvalsram 

som ett hinder ser jag det istället som en möjlighet att närma mig någon typ av teoretisk 

mättnad trots projektets ringa omfattning (Jfr ibid.). 

3.2.4 Genomförande 

Eftersom jag själv är med i en improvisationsgrupp som är etablerad i Karlstad har jag använt 

den konstnärliga ledaren för gruppen som nyckelinformant. Genom den konstnärliga ledaren 

har jag lyckats komma i kontakt med tre informanter som alla har varit med i samma grupp 

och har gedigna erfarenheter av improvisationsteater (Jfr Bryman 2011). Jag hade personligen 

aldrig träffat dem innan jag etablerade kontakt. Den fjärde och sista informanten söktes upp 

och kontaktades efter ett tips från en bekant och valdes specifikt med hänseende till dennes 

kvantitativa mängd erfarenheter av improvisation. 

Jag valde att etablera kontakt med informanterna via mejl i vilket jag också tydliggjorde 

projektets syfte samt gav information om de etiska principerna (se 3.4). De fick själva välja 

plats där intervjun skulle ske. Tre av intervjuerna skedde i informanternas hem. Den fjärde 

skedde hemma hos mig utifrån önskemål från informanten. Genom att använda mig av 
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inspelningsfunktionen på min mobiltelefon spelade jag in intervjuerna. Den första intervjun 

transkriberade jag direkt efter att den var genomförd för att på så sätt lära mig hur jag bättre 

kunde utföra de resterande intervjuerna. Jag märkte exempelvis att jag med fördel kunde låta 

det vara tyst en stund innan jag började med nästa fråga. När jag gjorde detta i de övriga 

intervjuerna märkte jag hur de kom med information som behövde ha mer tid för att fås fram, 

precis som Kvale och Brinkmann också hävdar (2014). 

Som nämndes tidigare (se 3.2.2) var jag noga med att börja och avsluta intervjun enligt 

frågorna från intervjuguiden. Utöver det förhöll jag mig ganska fritt och kunde följa upp och 

komma med följdfrågor som jag ansåg vara viktiga. Efter att första intervjun var gjord märkte 

jag också att några frågor var överflödiga och likartade vilket resulterade i att jag strök dem. 

Trots de strukna frågorna var samtliga intervjuer relativt långa och varade mellan 45–60 

minuter. Två eller tre frågor hade en mer filosofisk karaktär vilket resulterade i att de ibland 

kunde uppfattas som svåra att förstå och tolka. Detta löstes i och med att jag upprepade frågan 

på ett mer förklarade sätt. I övrigt gick intervjuerna bra. 

3.2.5 Bearbetning och analys av data  

För att kunna analysera en text är det viktigt att först transkribera den, det vill säga ordagrant 

skriver ut vad som sägs i intervjun (Bryman 2011). För att göra detta använde jag mig av 

dataprogrammet VLC4 i vilket jag kunde spela upp intervjuerna med 70% hastighet samtidigt 

som jag skrev ner vad som sades i Word. Alla fyra intervjuer transkriberades ganska fort efter 

det att de blivit inspelade för därefter kodades och analyseras. För att enklare kunna koda 

texten delade jag upp processen i två olika cykler. Jag började med vad som kallas för en 

initial kodning för att därefter fortsätta med en selektiv kodning och på så sätt få fram olika 

teman (Jfr Miles, Huberman & Saldana 2014; Rennstam & Wästerfors 2015). Saldana (2015) 

tydliggör i sin artikel hur data blir till kunskap med hjälp av en modell (se bilaga 2). Först 

gjorde jag en spontan, öppen och nyfiken närläsning av materialet där jag försökte tolka de 

transkriberade intervjuarna för att därefter försöka reducera dem genom att sortera och 

systematisera det i olika koder (Saldana 2015; Svensson 2015; Rennstam & Wästerfors 

2015). Koderna jag fick fram kan ses som korta ord eller meningar som på ett eller annat sätt 

sammanfattar huvudbudskapet i det informanten säger. Jag använde mig således av vad som 

Miles, Huberman & Saldana kallar för en deskriptiv kodning (2014). Genom 

kommentarsfunktionen i Word gick det relativt fort och enkelt att koda (med tanke på 

intervjuernas omfattning). Därefter påbörjade jag den selektiva kodningen inom vilken jag 

 
4 VLC är en mediaspelare på datorn för både ljud och video (VideoLAN organization 2018). 
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valde liknande koder som jag placerade i en och samma kategori. På så vis skaffade jag mig 

en övergripande bild av materialet och vad informanternas svar ofta kretsade kring (Jfr Kvale 

& Brinkmann 2014). Det var också dessa kategorier som kom att ligga till grund för de teman 

som utgör basen på vilken resultatet av undersökningen vilar.  

Genom att jag dessutom ha utgått ifrån en redan etablerad teori och på så sätt haft en 

”analytisk blick” (Rennstam & Wästerfors 2015) har min förhoppning varit att undvika att 

materialet skulle kännas alltför spretigt och svår att koda. Detta är ett vanligt problem i 

kvalitativ analys och något Rennstam och Wästerfors (2015) benämner som ”kaos-

problemet”. Genom den analytiska blicken har mina teoretiska utgångspunkter och begrepp 

kunnat användas som ’spårhundar’ och på så vis hjälpt mig ’nosa upp’ det material som 

ansetts varit väsentligt i relation till undersökningens syfte. På grund av den stora mängden 

datamaterial är det nästintill omöjligt att kunna representera allt. Jag var därför tvungen att på 

något sätt försöka tackla det andra problemet i kvalitativ analys som Rennstam och 

Wästerfors (2015) kallar för representationsproblemet. Genom att medvetet tänka på och 

uppmärksamma denna aspekt och därefter försöka värdera och uppmärksamma de nyanser 

som jag tyckte var relevanta för projektets syfte hoppas jag detta kunde tillgodoses 

någorlunda. Genom analysen av materialet gick jag även från att ha konkret data till 

abstraherande teman och kunskap. Det var även genom denna process som den sista och 

tredje ’fällan’ i kvalitativ forskning försökte bemötas och tillgodoses, det vill säga 

auktoritetsproblemet som pekar på svårigheterna med att ens producerade kunskap också ska 

försöka få någon typ av respekt och självständighet (ibid.). Ovanstående problem har jag 

strävat att bemöta genom att försökt vara så transparent som möjligt, exempelvis genom 

denna metoddel. 

3.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Genom att hela tiden försöka motivera och förklara vad jag har gjort och varför är min 

förhoppning att ha ökat tillförlitligheten och trovärdigheten i projektet. Jag har också försökt 

att tydligt redogöra för de förändringar, funderingar och tvivel som uppstått under projektets 

gång. Ett exempel på en sådan förändring är att jag från början hade en tredje frågeställning 

genom vilken jag ville undersöka vad i improvisationsteater det är som får en komisk effekt. 

På grund av projektets begränsade omfattning var dock denna frågeställning tvungen att 

strykas. Från början till slut har jag dessutom försökt att se projektet med kritiska ’glasögon’ 

och på de punkter där kritiken är befogad har försökt bemöta den (Jfr Svensson & Ahrne 

2015). Genom att på detta vis sträva efter att göra projektet så transparent som möjligt är min 
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avsikt att kunna ge läsaren bästa förutsättningar till att själv kunna tolka och skaffa sig en 

uppfattning om projektets resultat.  

Det är även viktigt att väga in både validiteten och reliabiliteten i projektet. I utformandet av 

intervjuguiden funderade jag ofta på om den faktiskt undersökte vad jag hade för avsikt att 

undersöka, det vill säga om den hade en stark validitet (Kvale & Brinkmann 2014). En del 

frågor visade sig vara överflödiga och ströks därför. Andra frågor hade låg validitet men 

bidrog istället till den dynamiska dimensionen så som frågan om vem de helst skulle vilja 

improvisera med om de fick välja. Validiteten i de frågor som berörde den tematiska 

dimensionen anser jag som stark. Detta beror på att jag exempelvis delade upp frågor som 

handlande om samspelet i 22 olika och öppna frågor (se bilaga 1). Alternativt att jag hade 

med en av frågeställningarna som explicit intervjufråga det vill säga ’Varför håller du på med 

improvisationsteater?’. Intervjuguiden blev dessutom granskad och godkänd av min 

handledare på universiteten innan intervjuerna genomfördes. Trots att jag har jobbat med en 

kvalitativ undersökning tycker jag det är viktigt att lyfta reliabiliteten. 

Reliabiliteten tar faktumet att informanten svarar på liknande sätt oberoende intervjutillfälle i 

beaktande (ibid.). För att lyckas ha en hög reliabilitet har jag valt att genomföra alla intervjuer 

själv samt varit noga med att inledningsvis förhålla mig till informanterna på samma sätt. 

Bortsett från hälsningsfrasen hade det mejl som skickades exakt samma innehåll där deras 

rättigheter och studiens syfte med mera redogjordes. Informanterna kan sägas ha varit något 

mer avslappnande och positiva än i ett ’normaltillstånd’ något som förmodligen berodde på 

julledigheten och kan tänkas minska reliabilitet något. Eftersom projektet inte handlar om 

människors hälsa, som exempelvis ett projekt om stress hade gjort, är min bedömning att 

informanternas avslappnade tillstånd inte var något som påverkade undersökningen i ett 

negativt avseende. Tvärtom vill jag mena på att det var något som hjälpte projektet; 

informanterna var frikostiga, tillmötesgående och berättade gärna om sina tankar och 

upplevelser. På så sätt underlättades den dynamiska aspekten men även den tematiska 

kunskapsaspekten eftersom jag fick ett stort och innehållsrikt material att utgå ifrån.  

3.4 Etiska överväganden 

Eftersom varje intervjusituation och möte är unikt har min omdömesförmåga varit av yttersta 

vikt; jag har hela tiden försökt göra adekvata situationsbedömningar om vad som är etiskt 

korrekt i situationen (ibid.) För att underlätta detta har jag använt mig av fyra etiska och 

allmängiltiga principer som det etiska vetenskapsrådet har utformat (Vetenskapsrådet 2002). 

Den första och andra principen handlar om att ge information om projektet och samtycket till 
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att delta, något som jag också var noga med att få inspelat. Dessa innebar att jag berättade om 

undersökningens syfte samt riskerna och fördelarna med ett eventuellt deltagande. 

Informanten erbjöds att själv få tillgång till både den inspelade och transkriberade intervjun 

innan uppsatsen publicerades. Denna möjlighet ges på grund av den ”förföriska aspekten” 

som finns i intervjusituationen. I och med att informanten får många frågor och är 

betydelsefull för intervjuaren kan det resultera i att personen säker något hen senare ångrar 

(Jfr ibid.). Jag poängterade även att inspelningen skulle raderas så fort projektet blivit 

godkänt. Jag betonade särskilt informantens rätt att när som helst avsluta sitt deltagande utan 

att behöva berätta varför. 

Den tredje principen som jag använde handlade om konfidentialitet. Genom denna har jag 

lovat anonymitet till informanterna och har därför också gett dem pseudonymer i själva 

uppsatsen. När två av informanterna frågade vilka de andra informanterna var hänvisade jag 

exempelvis till denna princip. En faktor som försvagar anonymiteten och som jag också 

poängterade var att det finns få professionella improvisatörer med omnejd. Något som 

ytterligare ’luckrar upp’ konfidentialiteten är att jag i resultatdelen kort beskriver vad de har 

för sysselsättning utöver improvisationsteater. Jag anser dock att deras sysselsättning har 

relevans för resultatet och har därför valt att ha med det. Jag berättade också för dem att 

nyckelinformanten visste att de deltog, något alla var införstådda med och godkände. 

I och med den sista och fjärde nyttjandeprincipen informerade jag om att resultatet enbart är 

till för och kommer användas i vetenskapligt syfte. I detta fall som material till min B-uppsats 

samt om en eventuell C-uppsats på samma ämne skulle bli aktuellt. I samband med att jag 

etablerade kontakt redogjorde jag också kort för dessa fyra forskningsprinciper. Jag berättade 

och förklarade dem mer ingående precis innan intervjun, vilket går att läsa ur intervjuguiden 

(bilaga 1). Samtliga informanter är över 18 år. 

Läsaren kan få uppfattningen att de etiska övervägandena här är något överdrivna på grund av 

projektets syfte. Jag menar dock på att det aldrig går att vara nog så försiktig i detta avseende, 

det är viktigt att hela tiden stämma av med de etiska riktlinjerna samt att kontinuerligt och 

medvetet använda sig av sin omdömesförmåga. Den till synes oskyldiga frågan i vilken jag 

ber informanten att berätta om en scen som inte gick bra kan exempelvis påminna om en 

pinsam och jobbig eller rent av traumatisk upplevelse. Därför valde jag bara att ställa denna 

om situationen tillät det. 
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4. RESULTAT 

Resultatdelen har jag valt att inleda med en kort presentation av de olika informanterna. 

Därefter presenteras två avsnitt vilka grundar sig på olika men centrala kategorier som 

uppkommit i och med analys och bearbetning av materialet. Varje avsnitt inleds med att kort 

repetera den specifika frågeställningen för att därefter presentera det eller de teman som 

datainsamlingen har resulterat i. Det har funnits mycket material att utgå ifrån och jag har 

därför försökt att begränsa mig i min citatanvändning. I resultatdelen kommer således endast 

informanternas svar och mina tolkningar på dessa att förklaras. En fullständig analys utifrån 

ramverket sker i nästa kapitel om slutsatser och diskussion. 

4.1 Presentation av informanterna 

Med tanke på konfidentialitetskravet har jag valt att använda mig av pseudonymer istället för 

informanternas riktiga namn. Nedan följer en kort presentation av informanterna: 

• Informant 1 ”Jonas”: Man med över 30 års erfarenhet av improvisationsteater. Jobbar 

som dramapedagog, har bland annat deltagit i improvisations-SM. 

• Informant 2 ”Jonna”: Kvinna med tre års erfarenhet av improvisationsteater, har 

deltagit i ett flertal uppspel och föreställningar, studerar teater på folkhögskola. 

• Informant 3 ”Rebecka”: Kvinna med 2 års erfarenhet av improvisationsteater. Jobbar 

till vardags som läkare men spenderar mycket av sin fritid i teatersammanhang.  

• Informant 4 ”Rafael”: Man med av 3–4 års erfarenhet av improvisationsteater. Har 

eget företag genom vilket han ibland genomför olika typer av skådespelarjobb. Har 

dessutom mycket erfarenhet av manusbaserad teater och musikimprovisation. 

4.2 Friheten att tillsammans skapa en ny värld 

Gemensamt för samtliga informanter på frågeställningen varför de väljer att hålla på med 

improvisationsteater var att det ger dem en paus från vardagslivet rutiner, regler och påbud. 

Genom ett accepterande och tillåtande samspel möjliggjordes ett eget utforskande och 

gemensamt skapande där de tillsammans kunde bygga upp en egen, unik och temporär värld i 

vilken de själva har bestämt och satt villkoren. Detta resultat bygger på tre övergripande 

kategorier; ”frihet och kontrast”, ”möjligheter och kravlöshet” samt ”skådespelarnas 

gemensamma och unika skapande”. Dessa utgör tillsammans temat ”Friheten att tillsammans 

skapa en ny värld”.  
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4.2.1 Friheten och kontrast mot vanliga livet 

Samtliga informanter lyfter och pratar om friheten och pausen från vardagslivets regler och 

konventioner. I improvisationsteater behöver de inte begränsa sig utan kan gå på sina 

impulser och känna sig fria att utrycka sig som de vill. På frågan om varför de vill hålla på 

med improvisationsteater svarar Rebecka, som till vardags jobbar som läkare:  

Jag vet inte varför jag dras till det, men det fria att inte förhålla sig till regler och inte göra 

vad andra säger. Det är en stor kontrast mot vardagliga livet, för jag tänker [paus] väldigt 

mycket i min yrkesroll behöver jag förhålla mig till sociala regler. Som läkare kan man inte 

skämta om att någon fått en tråkig diagnos även om man skulle få ett sånt infall.  

Utifrån detta textsegment tolkar jag det som att Rebecka menar att improvisationsteatern ger 

henne en typ av andrum från det annars dominerande ”vardagslivet verklighet”. Genom att 

befinna sig i det finita betydelseområdet improvisationsteater slipper hon förhålla sig till 

samhällets sociala konventioner och regler. 

4.2.2 Möjligheter och kravlöshet 

En annan kategori som uppkom var de möjligheter som improvisationsteater verkade erbjuda. 

På frågan vad improvisationsteater innebär svarar exempelvis Jonas såhär: 

Att våga under lustfyllda former, prova på nya saker och går det åt skogen så bara bjud på 

det, det finns liksom inget misslyckande utan det är en ”lyckad miss” då bara, att istället 

tänka ”Wow! Vad kunde vi lära oss på det här?”. 

Jag tolkar det som att improvisationsteater är ett sammanhang där informanterna får ökade 

möjligheter att utforska och rikta sin intentionalitet åt andra håll. Om de råkar ’rikta den fel’ 

gör det inget. Enligt informanten Jonna verkar det som att improvisationsteater inte ens har 

några direkta ”rätt eller fel”; 

…kravlöst, det finns inte något riktigt rätt och fel […] Att man liksom, i början på en scen 

är allting möjligt och sen ju längre tiden går så smalnar man ner det, "jaha men vi har den 

relationen och vi är på den här platsen", och då måste man hålla sig till det, annars blir det 

liksom kaos. 

Den vanliga commonsense-kunskapen gäller inte på samma sätt i improvisationsteater, istället 

är det ett finit betydelseområde där informanterna själva bestämmer reglerna.  

4.2.3 Det gemensamma och unika skapandet 

Den sista kategorin rör det gemensamma och unika skapandet som sker i ’nuet’. I 

kombination med sub-temana om frihet och möjligheter menar alla informanter att detta är en 

stor anledning till varför de vill hålla på med improvisationsteater. Samtliga informanter 

pratar om den ”häftiga känslan” att få vara med att skapa och bygga upp något som annars 

inte skulle ha funnits. På frågan vad det bästa med improv är uttryckte sig Rafael på följande 
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sätt ”Att skapa något unikt och nytt i stunden tillsammans som annars inte hade funnits. Att 

kunna ta vara på nuet, sammanhanget och omgivningen”. Citatet exemplifierar hur 

improvisationsteater utgör ett sammanhang där informanterna kan rikta om sin kollektiva 

intentionalitet, bort från vardagslivets symboliska universum. På så sätt kan de gemensamt 

skapa ett alldeles unikt och eget finit betydelseområde. 

4.3 Den teoretiska verktygslådan 

När det gäller hur improvisationsskådespelare kan förstå och samspela med varandra i en i 

stunden påhittad och återgiven ’värld’ kan resultatet sammanfattas i två olika teman. Det 

första temat berör skådespelarnas gemensamma bild och kunskaper om vilka ’element’ en 

improviserad scen bör bestå av för att ett samspel och samarbete ens ska kunna vara möjligt. 

De olika elementen utgår från sex olika kategorier. För att underlätta för läsaren har jag delat 

upp dem i två olika avsnitt; VVV – ”Vad, vart och vem” samt ”Relation, konflikt och mål”. 

Tillsammans utgör de här ett tema jag valt att kalla för ”Den teoretiska verktygslådan” vilket 

handlar om att ha samförstånd om hur en scen bör vara uppbyggd.  

4.3.1 VVV - Vad, vart och vem 

Samtliga informanter pratade om att det absolut första de brukade göra när de gick in på scen 

var att etablera någon typ av plattform. Ofta bestod denna av att de fort bestämde och visade 

vart de var, vilka de var och vad de gjorde där. Antingen gjordes detta genom tal, eller med 

hjälp av kroppen (se 4.4.3). Såhär säger Jonas om vikten av att etablera de tre ovanstående: 

De här tre: vem är jag, vart är jag och vad gör jag, liksom att etablera det, det skulle jag 

säga är grunden vad scenen börjar med. Plattformen, har man inte det då, [gör svisch-ljud] 

då blir det jätterörigt, finns det ingen plattform då, shit, eeeh då har de flesta scenerna gått 

helt åt skogen, så.  

Det verkar vara viktigt att etablera de tre ’V:na’. Förmodligen eftersom informanterna på så 

sätt förmedlar social information till varandra och därmed börja inrama scenen. Den sociala 

informationen förmedlas genom både intrycksstyrning och med hjälp av den kategoriska 

identifikationen. Det är viktigt att detta görs av en person som ensam går in och försöker 

etablera något av de tre ’V:na’. Jonna berättar: ”För mig så startar en improvisationsscen 

med att ingen är på scenen och en går in, för att om båda går in är det förvirrat.”. Om två 

improvisatörer går in samtidigt riskerar de att grunda två helt olika ”Frames” och kan på så 

sätt inte förstå varandra. Det är därför viktigt att en person börjar med inramningen av scenen. 
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4.3.2 Relation, mål och konflikt 

I och med medspelarens entré etableras också fort karaktärernas relation. Rafael beskriver hur 

han med hjälp av fysisk handling brukar ”…gå in och ta på den andra, då visar man också på 

vilken relation man har. Det kan man göra på olika sätt, dunka i ryggen som en chef eller 

vara öm, eller lite ’jumpy’, alltså nervös”. Genom att etablera en relation tillkommer även en 

interaktionsordning vilket leder till att inramningen av scenen stärks.  

När relationen är etablerad brukar improvisatörerna försöka införa något typ av mål: ”Plats 

och relation etableras fort, därefter behövs ett mål, man måste ta sig någonstans” (Rafael). 

På så vis får scenen snabbt en ny riktning och blir mer intressant att följa. Det här utgör ett 

bra exempel på hur situationens dynamik och keying fungerar. 

Rebecka menar också hur upplösningen av problemet markerar att scenen är slut: ”Man 

behöver återknyta till det initiala problemet, till konflikten, när det har återknutits och blivit 

löst är också då man förstår att scenen är slut.”. Genom denna kännedom vet informanterna 

när det är dags att bryta med scenens ram och komma tillbaks till vardagslivet verklighet.  

Jonas berättar att kunskapen om scenens uppbyggnad bara är ena förutsättningen ”Utan 

verktygslådan är det ju svårt, men bara verktygslådan blir det platt också”. För att kunna 

följa med i scenens dynamiska struktur och fortsätta ha en gemensam inramning är 

informanternas förmåga till samspel och teammaskopi viktig. Detta är också vad nästa tema 

och avsnitt kommer handla om. 

4.4 Improvisatörens nödvändiga förmågor  

Trots att skådespelarna har gemensamma tankar om vilka element som bör ingå i en scen 

finns det inga bestämda ’regler’ för vad den konkret ska handla om. För att i stunden kunna 

komma överens om detta krävs ett ömsesidigt samspel. På frågor som rörde hur detta samspel 

möjliggjordes lyftes flera olika förmågor fram. För att underlätta läsningen har jag delat upp 

dessa förmågor i tre övergripande kategorier; ”Acceptans, öppenhet och bejakande”; 

”Medveten närvaro och lyhördhet” och till sist ”Tydlighet och detaljer”. Tillsammans utgör de 

det tredje temat; ’Improvisatörens nödvändiga förmågor'. 

4.4.1 Acceptans, öppenhet och bejakande 

Den absolut viktigaste förmågan improvisatörer måste besitta är enligt informanterna att 

kunna vara öppen, accepterande mot förändringar och därmed säga ’ja’ till det som 

medimprovisatören föreslår. Jonas beskriver bejakandet såhär: ”Bejakandet, som all 

improvisation bygger på är att säga ja till varandras förslag och impulser”. Bejakandet blir 



 22 

således grundförutsättningen för att informanterna ska gå med på varandras intryckstyrning 

och ingå i teammaskopi. 

Rafael berättar vad som händer om två improvisatörer har olika meningar om vart scenen 

utspelar sig: ”Det är det absolut sämsta, då är man ju emot varandra, då är det inte rollerna 

utan skådisarna som saboterar för varandra, det har hänt sånt för publik”. Jag tolkar citatet 

som att det är viktigt att improvisatören kan släppa sin egen idé istället bejaka sin 

medimprovisatör. Om de inte gör detta får de varken en gemensam ram eller förståelse av 

scenen.  

4.4.2 Medveten närvaro och lyhördhet 

Samtliga informanter menar att för att lyckas med ovanstående måste de kunna vara 

närvarande och lyhörda samt rikta fokus på varandra, inte på att ’glänsa’ själv. Rebecka 

beskriver vikten av närvaro; 

Jo, men såhär; att improv kräver ju total närvaro och den känslan är ju helt fantastisk i en 

situation, du kan liksom inte gå och halvsova och bara kunna dina repliker som man kanske 

kan i vanlig teater. I improv handlar det om att kunna vara närvarande i situationen och ta 

in vad som händer, ta in din medspelares reaktioner, vad hen säger, vad hen liksom 

uttrycker med sitt kroppsspråk, alltså det är så jävla coolt. 

Utifrån vad Rebecka säger förstår jag det som att improvisatören måste kunna fokusera på det 

innevarande ögonblicket. Genom att vara närvarande är Rebecka mottaglig för den andras 

överförda och utsända uttryck men är även lyhörd och uppmärksam på de nyansförskjutningar 

eller förändringar som kan uppstå i ramen. 

4.4.3 Tydlighet och detaljrikedom 

Informanterna menar också på att det är viktigt att vara tydlig i både tal och handling. Jonna 

berättar exempelvis hur hon tar hjälp av ’space-work’; ”…det som heter space-work att man 

liksom mimar att det finns någonting att man verkligen föreställer sig det i rummet”. Det här 

tolkar jag som att de utsända uttrycken och tydligenheten hur dessa överförs är viktiga inom 

improvisationsteater.  
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Syftet med projektet har varit att ta reda på vad i improvisationsteater det är som lockar samt 

att undersöka hur samspelet mellan improvisatörerna möjliggörs, byggs upp och kan förstås. I 

det här diskussionsavsnittet kommer jag försöka svara på syftet utifrån den tillägnande 

empirin. Jag kommer därmed redogöra för hur resultaten kan tolkas, förklaras och förstås med 

teorier och begrepp. Detta sker med hjälp av två olika perspektiv; symbolisk interaktionism 

och kunskapssociologi.  

5.1 Varför improvisationsteater? 

Informanterna menar att anledningen till varför de improviserar beror på att de får frihet och 

möjligheter att tillsammans kunna skapa en egen temporär och gemensam värld i vilken de 

själva bestämmer reglerna. För att begripliggöra detta utgår jag från Berger och Luckmanns 

(2011) teori om sociala verkligheter.  

I och med att vi föds och socialiseras växer vi också in i vad Berger och Luckmann kallar för 

vardagslivets verklighet. Denna ’verklighet’ utgörs av bestämda regler, rutiner och 

konventioner som vi är ’tvingande’ att följa, något som också leder till att våra tankar och 

beteenden till viss del är styrda och begränsade (Berger & Luckmann 2011). En improviserad 

scen utgör däremot ett exempel på det som kännetecknar ett finit betydelseområde; ett 

sammanhang som sätter ’parantes kring verkligheten’. I improvisationsscenen får individen på 

så vis en paus från alla de krav och måsten som vardagslivet verklighet ålägger. 

Improvisatörernas intentionalitet tillåts därför också att riktas mot sådant den vanligtvis inte 

’får’ eller ’kan’ riktas emot. I och med språnget in till improvisationsscenens ’värld’ bryts 

nämligen den common-sense kunskap, eller det sunda förnuftet som vardagslivets verklighet 

byggs på. På så vis blir det heller inte konstigt att bevittna när ’Trump tävlar mot Putin om en 

dejt med kungen’ (Se 1.). 

Trots att det sunda förnuftet bryts är improvisatörerna dock inte helt ’fria’. Deras 

intentionalitet kan vändas ifrån vardagslivets verklighet men för att kunna förstå varandra 

måste de fortfarande använda dess symboliska universum (exempelvis språket). Ordet ’tävla’ 

i exemplet ovan syftar fortfarande på den allmänna förståelsen av fenomenet ’tävla’. Det går 

på detta vis att se hur vardagslivet håller kvar sin plats som den dominerande verkligheten (Jfr 

ibid.). 

Just på grund av det ’dominerande vardagslivet’ blir det också möjligt att förstå hur den 

accepterande och tillåtande inställningen i improvisationsteater kan existera och varför den 
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lockar. Den accepterande inställningen till misslyckanden är möjlig eftersom att det som sker 

i scenen inte är verkligt och således inte får verkliga konsekvenser. Till följd av denna 

accepterande, bejakande och tillåtande inställningen skapas också ett fritt utrymme ur vilket 

improvisatörerna nyfiket och utforskande kan rikta om sin intentionalitet och därigenom få 

nya erfarenheter. Genom sitt bejakande samspel och kollektiva intentionalitet bygger de 

således också upp en egen gemensam och unik ’värld’. Något samtliga informanter beskrev 

som en ’härlig känsla’. 

Improvisationsteaterns frihet skiljer sig också mycket mellan andra finita betydelseområden, 

exempelvis drömmen. På grund av att improvisatörerna inte sover utan är medvetna kan de 

också bestämma åt vilket håll de vill rikta sin intentionalitet. På så vis skapas också en ’ny 

värld’ i vilken de själva bestämt villkoren. Alternativen av ’världar’ som kan skapas är dock 

begränsade av vardagslivet dominerande plats. Det verkar vara en slags balansgång. 

Improvisatörerna måste använda symboler och regler från vardagslivet verklighet för att 

kunna rama in scenen och därigenom förstå varandra. I takt med att dessa symboler 

presenteras och därmed etableras som ’fakta’ minskar också skådespelarnas frihet och 

möjligheter att rikta om sin intentionalitet.  

5.2 Samspelet mellan improvisatörer 

Resultatet visar att informanterna använder sig av två olika ’grundpelare’ för att kunna bygga 

upp denna gemensamma och unika värld. Den ena pelaren utgörs av en förbestämd och 

gemensam teoretisk verktygslåda som innehåller de element som anses vara nödvändiga för 

uppbyggandet. Den andra pelaren utgörs av de essentiella förmågor improvisatörerna måste 

besitta för att tillsammans lyckas med detta. Dessa två pelare kommer nedan att tolkas, 

förklaras och förstås utifrån det beskrivna teoretiska ramverket. 

5.2.1 Den första pelaren 

Samtliga informanter pratar om att det är viktigt att snabbt etablera något av de ’tre V:na’ i 

scenen. Vad som då sker går att förstå i ljuset av Goffmans Frame-teori (Persson 2012). 

När en improvisatör gör entré på scenen och börjar gestalta någonting exempelvis mima att de 

går med kutad rygg samtidigt som de stödjer sig på en käpp använder sig improvisatören av 

intrycksstyrning och utsända uttryck för att på så vis medvetet sända ut social information till 

sin medimprovisatör (Jfr ibid.). Beroende på medimprovisatörens informationsläge kan hen 

tolka och förstå det som att den första improvisatören gestaltar en gammal gumma. Genom 

denna tolkning och den kategoriska information som tillhör ’en gumma’ börjar 
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medimprovisatören successivt att definiera och inrama situationen (Jfr ibid.). I och med att 

detta sker tillkommer också en massa förkunskaper om hur samspelet med en gumma bör gå 

till, själva interaktionsordningen (Jfr ibid.). 

I och med detta väljer medimprovisatören att göra entré. Genom att ta fysisk kontakt, 

exempelvis lägga en öm arm runt ’gumman’ och säga ’Hur mår tant Agda idag?’ etableras en 

relation. Tack vare det gemensamma symboliska universumet riktar improvisatörerna sin 

intentionalitet på fenomen och företeelser som konnoterar till de etablerade faktumen. 

Exempelvis kanske medimprovisatören får en idé om att de befinner sig på ett vårdhem varpå 

hen försöker etablera detta genom att säga något i stil med ’vänta här på ditt rum så kommer 

jag snart tillbaka med din medicin’. På så vis får den första improvisatören en bild av var de 

befinner sig och situationen ramas in och definieras ytterligare. På grund av den 

interaktionsordning som finns mellan patient och vårdare på vårdhem vet den första 

improvisatören på ett ungefär vad hen kan välja att svara. När ’Agda’ således replikerar ’Jag 

har så ont idag så jag väntar i sängen så länge’ befäster och bekräftar hon ramen, 

improvisatörerna har således en kollektiv intentionalitet.  

Informanterna poängterar även att det är viktigt att relativt fort etablera en konflikt och ett mål 

(som ofta består i att lösa konflikten). I och med att detta etableras ändras ramen hastigt. Om 

Agda helt plötsligt stannar upp och istället säger ’Jag struntar i din medicin, jag vill inte leva 

längre!’ har hon med sin intrycksstyrning radikalt omdefinierat situationen. I och med att 

konfliktinförandet är en grundläggande byggsten i improvisationsteater blir det således ett 

sammanhang som drastiskt och ofta omskapas. Förutom den stora friheten som finns i 

improvisation är sammanhanget alltså i sig självt uppbyggd på en struktur vars syfte är att 

hela tiden förändras. Improvisationsteater är därmed ett sammanhang där situationens 

dynamik ständigt är aktuellt. På så vis ökar även risken att improvisatörerna inte lyckas hänga 

med i ramens snabba förändringar och riskerar att få olika uppfattningar om situationen (Jfr 

ibid.). Utifrån detta går det att förstå relevansen av den andra ’grundpelaren’. 

5.2.2 Den andra pelaren 

Genom att vara öppen, fokusera på samspelet och därmed fort kunna släppa sina idéer och 

uppfattningar ökar möjligheterna för informanterna att ingå i teammaskopi. Eftersom 

grundkärnan i improvisation består i att bejaka och därmed alltid säga ja eller ’gå med på’ den 

andres förslag och impulser ger de intrycket av att alltid ha en gemensam ram, trots att de 

egentligen kanske inte har det (Jfr ibid.). I tillfällen då improvisatörerna har två helt olika 

tolkningar om vad scenen handlar om kan de med hjälp av den här regeln och inställningen 
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tillsammans rättfärdiga dessa tillfällen som helt förståeliga missförstånd. Genom att ena 

improvisatören i efterhand förklarar vad hen menade med ’det den sa tidigare’ förmedlar 

improvisatören att ’jag släpper min idé så kör vi på din’ vilket resulterar i en gemensam ram. 

Själva rättfärdigandet och förklaringen får ofta en komisk effekt. Missförstånden går således 

att se som keyings där de genom rättfärdigandet förskjuter ramen (scenen) så att deras tidigare 

handlingar får en helt annan betydelse (ibid.). Eftersom många skämt grundar sig på denna 

princip (Jfr ibid.) går det också att förstå varför improvisationsteater lämpar sig så bra som 

humorform. 

Ytterligare något som informanterna anser är viktigt för en gemensam förståelseram är att det 

finns en närvaro och lyhördhet hos improvisatörerna. Eftersom de inte vet vad som ska hända 

menar informanterna att de verkligen måste fokusera på sin medimprovisatör och deras 

gemensamma samspel. Detta är speciellt viktigt för att lyckas fånga upp medimprovisatörens 

överförda uttryck så som omedvetna reaktioner eller impulser (Jfr ibid.). Om någon istället 

skenar iväg i tanken och tappar kontakten med sin medimprovisatör så är hen inte längre 

mottaglig för den andres intrycksstyrning eller uttryck. I och med detta missar improvisatören 

viktiga förskjutningar och omdefinieringar av ramen som gör att den gemensamma 

uppfattningen om scenen bryts.  

Informanterna understryker även vikten av att vara extra ’tydlig’ inför varandra. Genom att 

informanterna använder ’space-work’ och är noga med hur de verbalt uttrycker sig använder 

de utsända uttryck i mycket högre grad än i vardagslivet verklighet. Det är exempelvis stor 

skillnad på om en improvisatör säger ’Här får du en grej’ eller ’Här får du en Alvedon’ 

samtidigt som hen sträcker fram en kupad hand. Genom att vara extra tydliga underlättas 

således inramningen av scenen och därmed den gemensamma förståelsen.  

5.3 Slutsats 

Jag har kommit fram till att informanterna väljer att hålla på med improvisationsteater 

eftersom det inrymmer en känsla av frihet och möjligheter. I improvisationsteater kan 

informanterna skapa en helt egen värld där de själva bestämmer reglerna och villkoren. Till 

skillnad från vardagslivets verklighet blir det inga verkliga konsekvenser ifall de bryter mot 

dessa. På så vis får informanterna en paus från vardagslivet tvingande karaktär och kan istället 

tillägna sig upplevelser och erfarenheter som i vanliga fall inte är möjliga. 

För att kunna samspela och förstå varandra i ett sammanhang som skapas och återges i 

stunden krävs två olika grundpelare. Den ena pelaren utgörs av en gemensam och teoretisk 
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kunskapsbas vilken innehåller element vars syfte är att snabbt rama in scenen. På så vis har 

improvisatörerna goda förutsättningar att skapa en gemensam förståelse. Friheten som finns i 

improvisationsteater skapar dock ett sammanhang som gör att de improviserade scenerna 

präglas av en ’extrem version’ av situationens dynamik. Detta leder till den andra 

grundpelarens relevans: improvisatörens nödvändiga förmågor. En sådan förmåga är att hålla 

kvar fokus på samspelet, en annan är att vara extra tydlig och medveten om sina utsända 

uttryck. Ytterligare en förmåga är att vara öppen och enkelt kunna släppa egna idéer och 

tolkningar. Genom bejakandet kan exempelvis improvisatörerna rättfärdiga tidigare 

feltolkningar som ’något som var meningen’. På så vis upprätthålls improvisatörernas 

teammaskopi samtidigt som den gemensamma ramen bekräftas. Det verkar också som att 

improvisatörers frihet och den gemensamma förståelseramen befinner sig i en dualism. När 

improvisatörerna inramar situationen gör de det på bekostnad av friheten, när de beter sig för 

’fritt’ gör de det på bekostad av ramen. 

5.4 Improvisationsteater som hjälp i vardagen och vidare forskning 

Även fast improvisationsteater och vardagslivet verklighet kan uppfattas som två skilda 

världar så är förutsättningarna för det mänskliga samspelet densamma. Tänk exempelvis på 

hur de flesta elementen i den första grundpelaren finns med en typisk vardagskväll när du går 

och handlar och stöter på en gammal bekant. Tänk också hur erat möte ter sig beroende på om 

du är fokuserad, närvarande och inlyssnande eller inte. Även dualismen mellan frihet och 

gemensam förståelse präglar vardagslivet. Ponera att du går fram till någon på stan och säger 

’Skoen, da emas dey?’ eller ’Ursäkta, vad är klockan?’. För att skapa en gemensam förståelse 

i vardagen måste du använda vardagslivet symboliska universum, din frihet att uttrycka dig 

begränsas till förmån för den gemensamma förståelsen. 

Improvisationsteater och vardagslivet verklighet är till sin form därmed väldigt lika varandra. 

För att skapa en gemensam förståelse ingår förmodligen samma element, förmågor och 

kunskaper. Eftersom individens handlingar i improvisationsteater inte får verkliga 

konsekvenser kan sammanhanget följaktligen tänkas lämpa sig väl för alla människor som 

fritt vill utforska och träna på det mänskliga samspelet och samarbetet i vardagen. Det går 

dock inte att dra några generella slutsatser utifrån denna hypotes, det behövs mer forskning på 

området. En framtida undersökning skulle således kunna fokusera på hur improvisationsteater 

har påverkat och hjälpt individen i det vardagliga sociala samspelet.  
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5.5 Avslutande reflektioner 

Under arbetets gång har jag upptäckt att det finns både för- och nackdelar med att ensam 

skriva B-uppsats. Eftersom jag har varit ensam har jag kunnat välja ett syfte och 

frågeställningar som intresserar mig personligen. Jag har dessutom kunnat lägga upp arbetet 

på ett sätt som passar mig. Det har dock varit svårt att inte skena iväg på irrelevanta (men 

intressanta) sidospår, något som hade kunnat avstyras ifall arbetet hade skrivits ihop med en 

studiekamrat. Eftersom min förförståelse av improvisationsteater även har inneburit att jag 

ibland blivit hemmablind för texten skulle en studiekamrat också kunnat hjälpa mig att 

förtydliga de ställen som kan anses vara svårbegripliga. 

Mitt ursprungliga syfte var också väldigt brett och delades därför upp i tre olika 

frågeställningar vilket ledde till en stor och genomgripande intervjuguide med totalt 39 öppna 

frågor. Detta resulterade i långa intervjuer som upptog en stor mängd av uppsatsens 

begränsade tid, speciellt eftersom jag genomförde dessa ensam. Efter att ha kodat, analyserat 

och tematiserat materialet märkte jag att den tredje frågeställningen inte fick plats att besvaras 

utan var tvungen att strykas.  

Jag anser att det är viktigt att det finns ett genuint intresse för det som ska undersökas, detta 

får dock inte ske på bekostad av de begränsade resurser som finns att tillgå. Istället för att ha 

tre frågeställningar hade det räckt med en av dessa, exempelvis hur det mänskliga samspelet i 

improvisationsteater fungerar. Om jag hade möjlighet att göra om projektet skulle jag därför 

ha varit mer noga i val av syfte och frågeställning. På grund av projektets omfattning skulle 

jag också valt att arbeta tillsammans med en studiekamrat.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Info till den intervjuande/informanten: 

Undersökningens syfte är att ta reda på varför vissa människor väljer att spela improviserad 

teater, samt hur dessa individer tillsammans lyckas skapa en gemensam och komisk scen. 

Undersökningen görs som examinationsmoment för delkurs fyra i Socialpsykologi II på 

Karlstads Universitet. Intervjuresultatet kommer således endast att användas i vetenskapligt 

syfte. 

 

Den intervjuade deltar frivilligt och har därför alltid rätt att när som helst avsluta intervjun och 

sitt deltagande utan att förklara varför. Den intervjuade kommer ersättas med en pseudonym i 

uppsatsen och därmed förbli anonym för alla utomstående. Intervjun kommer också att spelas 

in, ljudfilerna kommer raderas så fort uppsatsen har blivit godkänd. Den intervjuade kommer 

också att få tillgång till den utskriva intervjun samt ta del av resultatet när uppsatsen är 

färdigskriven. 

 

Forskningsfråga: 

Jag vill undersöka varför man väljer att hålla på med improvisationsteater, hur improvisatörerna 

gör för att förstå varandras intentioner och därigenom skapar en gemensam improvisationsscen, 

samt när dessa scener blir roliga.  

 

Bakgrund: 

- Ålder och kön 

- Sysselsättning (utöver improvisationsskådespeleri) 

 

Varför improvisationsteater? 

- Hur länge har du hållit på med improvisationsteater? 

- Berätta om första gången du kom i kontakt med improvisationsteater 

- Vad innebär improvisationsteater för dig? 

- Varför håller du på med improvisationsteater? 

 

Scenen: 

Före/Början: 

- Berätta hur en typisk scen brukar starta 

- Beskriv dina tankegångar samma stund som scenen börjar 

- Vad är det första du brukar göra när scenen börjar? 

 

Under: 

- Berätta hur scenen brukar fortsätta 

- Beskriv vad det är som gör att scenen ”drastiskt” byter riktning eller förändras 

- Berätta hur du upplever improvisationsscenen under tiden du improviserar? 

- Hur gör du om scenen tar en annan riktning än du själv hade planerat? 

- Hur går du tillväga om inte publiken verkar förstå den ’fiktiva världen’ du och din 

medspelare bygger upp i er scen?  

 

Slutet/Efter: 

- Berätta hur scenerna brukar avslutas 

- Hur förstår du att scenen är färdig? 
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- Beskriv hur det känns när scenen är färdig och du blir ”dig själv” igen 

- Vad är dina tankar om ’verklighet’ som utspelar sig i scenen?  

- Vilka tror du är de mest avgörande faktorerna för att du och din medspelare ska ha en 

gemensam förståelse om scenen ni spelar upp?  

 

Samspelet: 

- Hur du går du tillväga för att förmedla din intention/avsikt till din medspelare? 

- På vilket sätt förstår du att din medspelare har förstått vad du menar? 

- Vad gör du om din medspelare misstolkar eller inte förstår din intention?  

- Beskriv hur du gör för att förstå din medspelares intention 

- Vad gör du om du inte förstår vad din medspelare försöker förmedla till dig? 

- På vilka sätt visar du att du har förstått vad din medspelare menar? 

- Vad har du för förväntningar på din medspelare? 

- Vad tror du det är som gör att scenen får ”flyt”? 

- Hur bidrar du för att skapa ’flyt’ i scenen? 

 

Den komiska effekten:  

- Vad tror du får publiken att skratta? 

- Varför tror du att publiken skrattar i dessa tillfällen? 

- Om du själv ser på improvisationsteater, när skrattar du? 

- Vad gör du för att till komik i scenen?  

- Berätta om en scen som publiken inte verkade tycka vara så rolig. 

- Berätta om en scen många i publiken verkade tycka var rolig. 

 

Avslutning: 

- Om du fick köra en scen med vem du ville i hela världen, vem hade du spelat den 

med? 

- Vad är det bästa med improvisationsteater? 

- Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2: Modell på kodningsproccesen 
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