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Sammanfattning 
För att en organisation ska kunna överleva i en tid som präglas av förändring och hård 
konkurrens, krävs en organisationskultur som främjar innovation. Många av de komponenter 
som litteratur inom innovationsområdet beskrivs som essentiella för just en sådan här kultur, 
återfinns också i improvisationsteater. Den här studien binder samman dessa två områden, 
både ur ett teoretiskt perspektiv och genom en praktisk, undersökande studie. Studiens 
hypotes var: ”Improvisationsteaterworkshops kan, av ett arbetslag, upplevas som ett 
fungerande verktyg till att på längre sikt kunna skapa en organisationskultur som främjar 
innovation.” För att kunna verifiera eller falsifiera hypotesen, genomfördes tre 
improvisationsteaterworkshops på ett företag där åtta deltagare på ett lekfullt och prestigelöst 
sätt fick ta del av hur improvisationsteater kan relateras till arbetslivet på olika sätt. 
Datainsamlingen skedde med hjälp av reflekterande dagböcker och intervjuer. Samtliga åtta 
deltagare ansåg att det de upplevt på längre sikt skulle kunna bidra till att skapa en 
organisationskultur som främjar innovation, och studiens hypotes kunde därigenom verifieras. 

Keywords: Innovation, Improvisational Theatre, Organizational Culture, The Innovation 

Puzzle, Workshops.   
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Inledning 
Vi lever i en föränderlig tid där organisationer och människorna i dem ständigt måste 
utvecklas för att kunna vara konkurrenskraftiga och proaktiva. De som inte är tillräckligt 
snabba med att utveckla nya produkter, tjänster eller processer är snabbt ute ur bilden. För att 
kunna matcha omvärldens krav räcker det förmodligen inte längre med att prata om hur den 
organisationskultur som främjar innovation ser ut – det är dags att börja agera och få 
människor i organisationer att uppleva hur det skulle vara att befinna sig i en sådan kultur. De 
flesta människor vet att det är viktigt med öppen kommunikation, men vad innebär öppen 
kommunikation egentligen, i praktiken? I improvisationsteater finns ingen tid för 
intellektualisering och rationalisering av det som sker, det som sker i ögonblicket när 
människor möts i improvisationsövningar är spontant och bör därför betraktas som någonting 
genuint – vilket också öppnar dörrar för skapandet av ett forum där endast dessa genuina 
frågor berörs.  

Teater i arbetslivet, eller teater på arbetsplatsen som det också kallas är idag en form av 
personalvård som växer och sprider sig snabbt. Improvisationsteater i arbetslivet handlar inte 
om att spela teater utan om att delta i övningar som är hämtade från improvisationsteater (för 
utförligare beskrivning, se metodavsnitt). I New York har fenomenet länge funnits, likväl i 
London och andra världsstäder. Även i Stockholm finns det idag ett antal företag och teatrar 
som är verksamma inom området.  

Det finns forskning som beskriver hur en organisationskultur som främjar innovation bör vara 
uppbyggd och det finns forskning som pekar på hur improvisationsteater svarar an på dessa 
komponenter(se teoretisk referensram), de aktörer som är verksamma inom Teater i 
arbetslivet integrerar dagligen improvisationsteater och organisationslära, men än existerar 
ingen direkt forskning på hur de två forskningsområdena integrerat skulle kunna te sig i en 
kontrollerad studie med innovationsfokus. Den här studien fokuserar därför på ifall 
improvisationsteater skulle kunna fungera som ett verktyg för att skapa en organisationskultur 
som främjar innovation. Först genom ett teoretiskt perspektiv där de båda områdena 
integreras och sedan genom att denna teoretiska referensram på ett explorativt sätt prövas 
genom en praktisk undersökning. Ett sätt att pröva den teoretiska referensramen i praktiken 
och låta anställda i ett företag få agera och uppleva det som utgör en organisationskultur som 
främjar innovation kunde vara genom att låta dem genomgå improvisationsteaterworkshops 
med tillhörande reflektioner och diskussioner som på olika sätt kan knytas an till arbetslivet, 
tänkte vi och så kom studien att ta sin början.  

Studiens undersökningsledare och författare  

Kristin Axelsson läser tredje året på Innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola i 
Eskilstuna med inriktning arbetslivspsykologi. Hon har även genomgått en specialinriktning 
inom teater med ”teater i arbetslivet” som främsta fokus. Kristin har sedan 14 år tillbaka varit 
sysselsatt inom olika områden inom teater såsom konventionell tal-teater och 
improvisationsteater i olika forum såsom teaterkurser/skolor och fristående teatergrupper.  

Malin Widoff läser även hon tredje året på Innovationsprogrammet men med 
företagsekonomiinriktning. Den enda erfarenheten från improvisationsteater är ett besök på 
Stockholms Improvisationsteater där Malin och Kristin närvarade i en kvällskurs som hade 
syftet att presentera improvisationsteater för den nyfikne och oerfarne. 
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Problemformulering 
Det finns idag existerande forskning om hur improvisationsteater kan bidra till att öka 
kreativiteten hos ett arbetslag. Teori om hur en grupp kan uppnå ett ”group flow” genom att 
delta i improvisationsteaterövningar och improvisationsteater används flitigt som metafor för 
den moderna, innovativa organisationen. Det finns idag ingen forskning på ifall 
improvisationsteater kan fungera som ett verktyg för att på sikt skapa en organisationskultur 
som främjar innovation – trots att det finns uppenbara likheter mellan dess respektive 
essentiella komponenter. Vi såg detta som en kunskapslucka nödvändig att fylla.  

Syfte 

Syftet med studien var att låta medarbetare i ett arbetslag erfara 
improvisationsteaterworkshops designade utifrån åtta valda faktorer i The Innovation Puzzle 
som utgör en organisationskultur som främjar innovation, på ett lekfullt och lättillgängligt 
sätt. Detta för att undersöka huruvida de upplevde dessa åtta innovationsfaktorer under 
workshoparnas gång och i fall de trodde att improvisationsteaterworkshops kunde vara ett 
verktyg för till att på längre sikt kunna utveckla en organisationskultur som främjar 
innovation. Vidare var syftet också att presentera resultatet på ett målande och fylligt sätt med 
hjälp av en huvudsaklig kvalitativ undersökningsdesign snarare än att kunna göra resultatet 
generaliserbart. Studien är intressant för samtliga organisationer som är intresserade av att ta 
del av en okonventionell form av personalvård. 

Avgränsningar 
På grund av studiens omfattning har vi valt att endast fokusera på medarbetare som dagligen 
interagerar med varandra och därför inte inkluderat ledningen.  

Det hade varit intressant att undersöka huruvida det skett några förändringar i den 
organisatoriska kulturen en tid efter workshoparna, men på grund av tidsbegränsningen kunde 
vi enbart undersöka deras upplevelser av workshoparna i direkt anslutning till dem. Utöver 
denna avgränsning har vi även valt ut åtta faktorer som är återkommande i litteraturen och 
som beskrivs som nödvändiga för att skapa en organisationskultur som främjar innovation. 
Efter att ha valt dessa åtta faktorer har vi skapat modellen The Innovation Puzzle. Det finns 
naturligtvis fler faktorer än dessa åtta som kan skapa en organisationskultur som främjar 
innovation i en organisation. 

Hypotes 
Improvisationsteaterworkshops kan, av ett arbetslag, upplevas som ett fungerande verktyg till 
att på längre sikt kunna skapa en organisationskultur som främjar innovation. 
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Teoretisk referensram 

Organisationskultur 

Vad är en organisationskultur? 

För att kunna förstå vad organisationskultur innebär krävs initialt en förförståelse för 
begreppet organisationsklimat eftersom de två faktorerna är tätt sammanhängande. Så: vad är 
då ett organisationsklimat? Ett organisationsklimat är någonting som skapas och påverkas av 
de anställda, organisationens handlingar och utövningar samt de procedurer som utvecklas 
därigenom (Wong och He, 2003;Todd, 2004; i Nanda & Singh, 2009). Scheider et. al (1996) 
beskriver i Ahmed (1998) att organisationsklimatet kan delas in i fyra dimensioner för att 
tydliggöra dess komplexitet och många beröringsområden; 

Interpersonella relationer beskriver till exempel huruvida det finns tillit eller misstro inom 
organisationen och ifall de anställda känner sig uppskattade eller ej. Hierarki – är det en 
organisk eller mekanisk organisationsstruktur? Är det vissa anställda (till exempel ledare) 
inom organisationen som besitter fler fördelar än andra anställda? Arbetet – hur uppfattar de 
anställda sin arbetssituation? Som utmanande eller enformig? Finns det realistiska resurser till 
de uppgifter som de anställda förväntas utföra? Stöd och belöning – vilka typer av projekt 
eller arbetsuppgifter belönas och står i centrum? Ligger organisationens fokus på kvantitet 
eller kvalitet? Eftersom organisationsklimatet består av konkreta faktorer inom dessa fyra 
dimensionsämnen är de också mät- och observerbara.  

Nu när begreppet ”organisationsklimat” har fått en innebörd, kommer begreppet 
”organisationskultur” att beröras. Kulturen är till en viss del en spegel av organisationens 
klimat men till skillnad från organisationsklimatet består den inte av konkreta värden som är 
direkt observerbara, utan istället av kognitiva scheman som kan ses som en organisations 
undermedvetna och som styr dess val och processer (Ahmed, 1998). I litteraturen finns många 
olika definitioner av organisationskultur att tillgå. Den vanligaste är ”the way we do things 
around here” (Lundy och Cowling, 1996; i Martins och Terblanche, 2003) men 
organisationskultur är mer komplext än så: kulturen i en organisation handlar om djupgående 
övertygelser och värderingar som finns förankrade i samtliga delar av organisationen. En 
stark organisationskultur är positivt eftersom det innebär en delad vision och etablerar en vilja 
bland de anställda att vilja gå åt samma håll (Robbins, 1996; i Martins och Terblanche, 2003). 
Kulturen i en organisation kan grundas på någonting som från början varit en serie basala 
antaganden. Dessa antaganden har i det förflutna lett till organisatorisk framgång och därför 
skapar organisationen en tro om att de är antaganden som kommer att fungera även i 
framtiden. Antagandena får validitet dels eftersom de varit framgångsrika, men också 
eftersom interpersonella relationer inom organisationen underhåller dem. Dessa antaganden 
befästs genom handlingar och attityder hos de anställda eftersom de använder sig utav 
antagandena – och till följd bildas ett mönster av hur saker borde göras inom organisationen. 
Dessa befästa antaganden skapar i förlängningen normer, värderingar och spelregler för 
organisationen (Hellriegel et al., 1998; Smit och Cronje, 1992 i Martins och Terblanche, 
2003). Ett exempel på hur det i realiteten skulle kunna te sig, är om vi ponerar att en anställd 
skulle få en idé om att vilja pröva brainstorming som en metod för idégenerering. Från början 
är detta ett basalt antagande utan tyngd som den anställde lägger fram som förslag. 
Organisationen beslutar sig för att pröva brainstorming och när de gör det genererar de fram 
idén om att de ska börja sälja en ny typ av tjänst. Den nya tjänsten blir en succé på marknaden 
och leder till organisatorisk tillväxt. Eftersom brainstormingsmetoden ledde till framgång 
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pratar de anställda mycket om metoden och är överens om att brainstorming verkar vara ett 
framgångskoncept. Följande gånger som organisationen vill ta fram någon ny, slagkraftig 
tjänst kommer de alltså förmodligen att använda sig av brainstorming. På så vis har det från 
början basala antagandet att brainstorming skulle vara en intressant metod för idégenerering 
att pröva, plötsligt blivit norm och en del av spelreglerna inom organisationen. 

Organisationskultur och innovation 

Det finns olika sätt att se på begreppet innovation. West och Farr (1990) beskriver innovation 
som den avsiktliga process som äger rum inom en grupp eller organisation som kan beröra 
nya idéer, nya procedurer eller nya produkter som ska göra nytta för individen, gruppen, 
organisationen eller samhället i stort (West och Farr, 1990 i Martins och Terblanche, 2003). 
För att en organisation ska kunna bli innovativ krävs det att de har en organisationskultur där 
de anställda ständigt blir uppmuntrade att sträva mot innovation och att de har ett 
organisationskultur som främjar kreativitet (Ahmed, 1998).  Organisationskulturen har visat 
sig vara av viktigast av allt i frågan om vad som gör en organisation framgångsrik. Om 
kulturen i en organisation är positiv har organisationen också stora möjligheter till att vara 
innovativ och att skapa en kultur som främjar innovation. Viktigt är också att kulturen 
befinner sig i en kontext som gynnar innovation såsom ett organisationsklimat som gynnar 
organisationen och dess anställda (Ahmed, 1998; Martins och Terblanche, 2003). 

I den här uppsatsen har vi valt ut åtta nyckelfaktorer som litteraturen beskriver som 
nödvändiga för att skapa en organisationskultur som främjar innovation och utifrån dem 
skapat en modell – The Innovation Puzzle. Dessa valda faktorer är också de som är mest 
frekvent återkommande i litteraturen och kan därför anses vara åtta utav de viktigaste 
komponenterna i en organisationskultur som främjar innovation. 
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The Innovation Puzzle 

 
Figur 1: The Innovation Puzzle. Modell utformad av författarna med grund ur innovationsteorier. 

Tillit 

Ahmed (1998) menar att en hög grad av tillit inom organisationen kan bidra till att nya idéer 
skapas dagligen. Viktiga egenskaper för att kunna skapa tillit är ärlighet, kommunikation, att 
lyssna och kunna acceptera kritik. (Ahmed, 1998)  

En annan aspekt av hur viktigt det är med tillit inom en organisation är att 
innovationsprocessen påverkas av den. Det är viktigt att samtliga delar av organisationen 
visar tilltro till de anställdas kapacitet och förmåga och inte kontrollerar innovationsprocessen 
för stramt, då det kan hindra kreativiteten och flödet i processen (Nijhof, Krabbendam och 
Looise, 2002). 

Öppen kommunikation 

Öppen kommunikation har, enligt Nanda och Singh (2009), en positiv påverkan som gynnar 
kreativitet inom organisationer. Vidare menar de att öppen och transparent kommunikation 
grundas på tillit, likväl som tillit har sin grund i en god öppen kommunikation. Då personalen 
har en tillit till varandra känner de sig emotionellt säkra vilket gör att de vågar vara kreativa 
på arbetsplatsen. Att få diskutera fritt om problem och att lyfta fram minoritetens åsikter och 
lyssna med ett öppet sinne är faktorer som främjar öppen kommunikation. För att ytterligare 
gynna öppen kommunikation ska de anställda vara väl medvetna om att det är okej att vara 
oense och därmed kunna diskutera paradoxer, konflikter och problem. En effektiv 
kommunikation grundas på de anställdas förståelse för företagets uppdrag, vision och 
värderingar – men även hur dessa kan forma mål för individen såväl som gruppen. (Nanda, 
Singh, 2009; Ahmed, 1998; Martins, Terblanche, 2003) 
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Humoristisk atmosfär 

Genom att ha roligt, kunna vara avslappnad och slippa stressa på arbetet ökar potentialen för 
innovation i organisationer. Humor kan på ett positivt sätt påverka människors sätt att tänka 
och är därför en viktig komponent i ett arbetslag. Om de anställda har roligt kan deras 
förmåga till kreativt tänkande öka påtagligt. (Nanda, Singh, 2009) 

Internt självförtroende 

För att skapa en miljö som stödjer kreativitet menar McLaughlin, Bessant och Smart (2008) 
att de anställda som inte ägnar tid åt att skydda sina egna idéer utan istället stöttar sina 
medarbetares handlingar kan skapa en kultur som främjar kreativitet och innovation. Ett 
arbetsteam måste tro på sig själva både som grupp och på individnivå. Tron och förtroendet i 
att teamet kan lösa problem och kapaciteten att komma fram till radikala lösningar är nyckeln 
för att skapa en miljö för kreativt tänkande. Tolerans, disciplin och självständighet är också 
komponenter i det kreativa tänkandet. (McLaughlin, Bessant och Smart, 2008; Ahmed, 1998)  

Positiv attityd till risktagande 

Att våga ta risker och experimentera är beteenden som associeras med kreativa personer. 
Riskerna kan handla om att ta fram en idé som är långt ifrån bekvämlighetszonen eller att 
pröva något helt nytt som kan sluta på ett oväntat sätt, i en ny kontext. Beträffande en positiv 
attityd till risktagande är ledningen i en organisation en ofrånkomlig faktor, eftersom de 
anställda helt sonika kan bli avskedade om de tagit risker på ett sätt ledningen inte kan stå 
bakom. En organisation som aldrig vågar ta risker eller bryta okänd mark blir oftast inte heller 
verkligt framgångsrika. Ledningen bör tillåta de anställda att våga satsa på idéer som från 
början kanske upplevs som ”vanliga”, ”tokiga” och ”dumma” – antingen växer just dessa 
idéer till framgångsrika koncept eller så bidrar de till att organisationen kan dra lärdomar från 
händelsen och därigenom skapa ett forum för organisatoriskt lärande. (Nanda, Singh, 2009; 
Ahmed, 1998; Martins och Terblanche, 2003; Dewett, 2004; McLaughlin, Bessant och Smart, 
2008) 

Frihet att experimentera 

Frihet är en av ingredienserna för att skapa innovation och kan innebära att kunna 
experimentera på arbetsplatsen. Det kan även innebära att ha möjligheten att bestämma sina 
egna arbetsuppgifter och tider eller att kunna påverka beslut som berör de anställda eller 
företaget. Nijhof, Krabbendam och Looise (2002) menar att det är av stor vikt att de anställda 
får friheten till att släppa sina arbetsuppgifter ibland och därigenom möjligheten att kunna 
fokusera på att utveckla sina och andras idéer. Det är även viktigt att de anställda tillåts att 
experimentera fram nya lösningar på problem och tänka på nya sätt. (McLaughlin, Bessant 
och Smart, 2008; Ahmed, 1998; Martins, Terblanche, 2003; Nijhof, Krabbendam och Looise, 
2002) 

Problemlösande team genom lika deltagande 

Individer som kompletterar varandra och väletablerade team som tillåter mångfald främjar 
innovation. Nanda och Singh (2009) menar att en grupp med fem till sju deltagare är det mest 
optimala antalet, då mer än tolv personer lättare får kommunikationsproblem och är mindre 
kreativa än om de hade varit färre antal personer. En liten grupp kan sakna mångfald vid 
idégenereringen vilket då inte ger samma resultat som om de hade varit fler personer i 
gruppen. Vidare menar Nanda och Singh (2009) att det behövs vissa komponenter för att ett 
team ska fungera. Exempel på dessa komponenter kan vara att företaget har ett tydligt mål att 
fokusera på eller att deltagarna får vara involverade i beslut som ska fattas och dessutom 
motiveras av ledningen till att vara det. Även miljön på organisationen är av stor vikt, då det 
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behövs alla praktiska delar som stödjer innovation för att inte hämma de anställda i sitt arbete. 
(Nanda, Singh, 2009) 

Utveckling 

Oftast skapas kreativitet och innovation internt inom organisationer, vilket är en stor 
anledning till att satsa på de personer som redan ingår i den, detta genom att hjälpa dem att 
utvecklas. En sådan typ av utveckling kan ske med hjälp av kompetensutveckling, 
utbildningar och att de anställda får tränas i att vara kreativa och produktiva. Det är viktigt för 
ett team att de får lära sig av sina misstag för att kunna utvecklas och bli bättre, både som 
grupp men även på individnivå. (McLaughlin, Bessant och Smart, 2008) 

Improvisationsteater 

Vad är improvisationsteater? 

Improvisationsteater består av övningar för en grupp individer och är även en konstform som 
utövas inför publik där skådespelarna helt baserar föreställningen på improvisationer. När 
improvisationsteater utförs som konstform står alltid improvisationsövningar som grund för 
att träna skådespelarna till att kunna genomföra en improviserad föreställning. Den här 
uppsatsen fokuserar på improvisationsövningarna som ligger till grund för all 
improvisationsteater. En typisk workshop med improvisationsövningar inleds av 
uppvärmning av röst och kropp och därpå följer några enklare övningar med syfte att få 
deltagarna att slappna av och befinna sig i nuet. Därpå följer mer avancerade övningar med 
teman som kommunikation, internt självförtroende, risktagning och tillit (för utförligare 
beskrivning, se metodavsnitt).  

Improvisationsteaterövningar handlar inte om att spela teater i konventionell mening. Det 
handlar om att delta i övningar som innebär att den som deltar ska öppna upp sitt sinne, 
interagera med de andra i gruppen och våga ta risker som innebär att lämna sin 
bekvämlighetszon. Det innebär också att vara i nuet, vara spontan och känna tillit till de 
övriga deltagarna. Öppen kommunikation som innebär att både lyssna och bygga på varandras 
idéer i form av bejakning är grundförutsättningar för improvisation. Inom 
improvisationsteater är det förbjudet att värdera varandras prestationer och att blockera 
varandra i den kreativa processen genom bedömning av något slag. Johnstone (1979), känd 
som den moderna improvisationens fader, undervisade i improvisation större delen av sitt liv 
och exemplifierar nedan hur en typisk undervisningssituation med en student som är 
blockerad när temat är att vara spontan, kan te sig. 

”Jag ber en student att föreställa sig en låda. ’Vad finns det i den?’ Frågar jag. 
Svar kommer nu att komma till hans huvud som oinbjudna blixtar. Kanske: 
’Farbror Ted, död.’ Om han säger detta kommer alla att skratta och han 
kommer att framstå som kvick men å andra sidan vill han inte att de ska tänka 
att han är okänslig eller kall. ’Hundra toalettrullar’, säger hans fantasi, men 
han vill inte att det ska verka som att han är upptagen att tänka på avföring. 
’En stor, ringlande orm?’ Nej – för Freudianskt. Äntligen efter en paus av två 
hela sekunder säger han: ’Gamla kläder’ eller ’den är tom’ och känner sig 
fantasilös och besegrad” (Johnstone, s 89, 1979) [författarnas översättning]. 

Improvisationsteaterövningar kan lätt misstas för att endast bestå av lek men så är ej fallet – 
improvisation har många bottnar och speglar människans alla spektra (Johnstone, 1979). 
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Organisationskultur i relation till improvisationsteater 

Improvisationsteaterns karaktäristiska drag har använts som en metafor för den kontemporära 
organisationen, Vera och Crossan (2004) har skrivit: 

”Improvisationsteater handlar om att omfamna det osäkra, att lita på sin 
intuition, att agera före tanken, att anpassa sig till omständigheter och att 
arbeta som en grupp i en skapande process. Improvisationsskådespelare 
uppmuntras att fokusera på processen och att sluta värdera utkomsten av 
processen. Dessa karaktäristiska drag för improvisationsteater är också 
uppenbara inom improviserade processer inom organisationer.” [författarens 
översättning] (s. 731-732). 

Det är viktigt att ständigt verka bejakande gentemot sina medskådespelare i 
improvisationsteatern, vilket innebär att säga “ja, och…(improvisatörens egna förslag)” 
istället för “nej”. Denna princip medför att scenen går framåt och utvecklas och medarbetare i 
organisationer bör göra samma sak, det vill säga svara jakande på sina kollegors kreativa 
förslag och på så sätt skapa en experimentell organisationskultur som också tillåter 
misslyckanden och som stärker relationer inom arbetsgruppen. Gruppen har också beskrivits 
som en helhet större än summan av individer och för att kunna få en väl samarbetande grupp 
krävs det att samspelet medarbetarna emellan är effektivt och att nära och att interpersonella 
band är intakta. Lyhördhet är en viktig komponent i improvisationsteater för att få scenen att 
“flyta på” och det är också viktigt i en välfungerande organisation (Vera & Crossan, 2004).  

Studier har visat på att improvisationsteaterns kreativa komponenter även fungerar vid 
främjan av en grupps förmåga till divergent- och kreativt tänkande (förmågan att kunna tänka 
originellt, i banor utanför de uppenbara associativa banorna för ett område) (Gentzels & 
Jackson, Guilford, Hudson, Torrance referade i Karakelle, 2009). Karakelles (2009) forskning 
har visat att en grupp som fick genomgå improvisationsteaterworkshops tre timmar i veckan 
under en tio veckors period, i jämförelse med en kontrollgrupp, efter sessionernas slut erhöll 
ett högre värde för kreativt- och flexibelt tänkande än de som inte genomgått några workshops 
innehållande improvisationsteater. Vid det första datainsamlingstillfället erhöll de två 
grupperna likvärdiga värden men efter tio veckor var skillnaden mellan test- och 
kontrollgruppen signifikant - testgruppen hade högre värden än kontrollgruppen.  

DeZutter och Sawyer (2009) har i en studie påvisat att improvisationsteater bidrar till att 
utveckla kreativitet i grupp och menar på att kreativitet inte endast bildas isolerat i varje 
individs huvud. DeZutter och Sawyer (2009) har genom sin studie kunnat ge stöd för sin 
hypotes beträffande kreativitet som en kollektiv, kognitiv process som kan främjas genom 
bland annat improvisationsteater.  

Sawyer (2007) har även utvecklat en teori som han kallar Group Flow som är en bearbetning 
utav Csikszentmihalyis teori om Flow. Sawyers (2007) teori om Group Flow kom till när han 
gjorde upptäckten att improviserande grupper antog en kollektiv sinnesförfattning när de 
utförde improvisation tillsammans. Vidare beskriver Sawyer (2007) tio villkor för att en 
grupp skall kunna uppnå Group Flow, som är ett önskat tillstånd för en grupp att befinna sig i 
när de improviserar tillsammans. Det är också ett önskat läge eftersom det i förlängningen 
bidrar till att dessa villkor kan genomsyra det dagliga arbetet och främjar en arbetskultur ur 
innovationsaspekt. Några av dessa villkor är: koncentrerad lyssning, som är en basal och 
viktig förutsättning för att improvisation ska kunna fungera – lyssnar man inte på sina 
medspelare utvecklas inte heller scenen eller situationen och ingenting kan byggas på. Ett 
annat villkor är total koncentration, det är viktigt att kunna stänga ute omvärlden och bara 
fokusera på det som sker där och då för att det mest optimala resultatet skall kunna uppnås. 
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Smälta samman egon, som handlar om känslan som uppstår när det inte är viktigt vem som 
kommit på vad, när ingen i en grupp äger en idé utan allt ses som gruppens material. 
Kommunikation är viktigt eftersom det i likhet med koncentrerad lyssning är en 
grundförutsättning för att improvisation inte skall stagnera. Kommunikationen belyser utöver 
lyssnandet vikten av tvåvägskommunikation, det är lika viktigt att tillföra något som att 
lyssna.  Potentialen att kunna misslyckas är ett ytterligare villkor som i likhet med Vera och 
Crossan (2004)  betonar hur viktigt det är att inte värdera utkomsten av processen utan våga 
riskera att utkomsten kanske inte genererar i något särskilt, vilket i vissas ögon kan ses som 
ett misslyckande. Potential att kunna misslyckas betyder även att det är viktigt för deltagarna 
att kunna ge sig hän åt det oförutsedda som improvisation innebär och acceptera att saker inte 
alltid blir som man tänkt sig, vilket kan likställas med en positiv attityd till risktagande.  
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Metod 
För att kunna falsifiera eller verifiera hypotesen designades tre 
improvisationsteaterworkshops som åtta deltagare i ett arbetslag deltog i, därefter hölls 
individuella intervjuer med deltagarna och de ombads även att skriva en individuell och 
reflekterande dagbok som var anonym. Genom databearbetning av intervjuerna och de 
reflekterande dagböckerna kunde studiens hypotes verifieras, vilket innebär att workshoparna 
utgör metod och tillvägagångssätt, och datainsamlingen utgör resultat.  

Val av metod och forskningsansats 

Studiens design är utav en kvalitativ karaktär, och hade för avsikt att bidra med ett målande 
och fylligt material där individens subjektiva upplevelse stod i fokus. Vår övertygelse är att 
den konstnärliga processen och en upplevelse av en grupp som befinner sig i den skulle 
resultera i ett platt och uttryckslöst material om det enbart presenterades i siffror. För att göra 
materialet mer lättöverskådligt och hanterbart kompletterades intervjuerna med korta, 
reflekterande dagboksanteckningar utefter givna, öppna frågor efter de två första 
workshoparna (vid det tredje tillfället följde intervjun direkt efter avslutad workshop) med 
syfte att skapa en helhetsbild över deltagarnas upplevelser av workshoparna samt möjliggöra 
för deltagarna att kunna reflektera löpande även efter de två första workshoparna och inte 
endast efter den tredje. Materialet från den reflektiva dagboken möjliggör också en visuell 
statistik som komplement till det deskriptiva.  

Varför hypotes i en kvalitativ studie? 

 

Figur 2, teoretiskt angreppssätt.  

Studien tar stöttning i två olika teoretiska bakgrunder – i vad som kännetecknar en 
organisationskultur som främjar innovation och vilka av de faktorer som återfinns i litteratur 
som beskriver improvisationsteater. Båda områdena är relativt utforskade men kopplingen 
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dem emellan är hittills relativt outforskad även om det finns tydliga kopplingar mellan de 
båda forskningsområdena rent teoretiskt. Olsson och Sörensen (2007) skriver: ”Hypotesen 
förutsätter att det finns tillräcklig kunskap inom ett område, så att det går att från teorin 
härleda antaganden om förhållanden i verkligheten.” (Olsson & Sörensen, 2007, s. 31) Vidare 
beskriver Olsson och Sörensen (2007) att kvalitativ metod lämpar sig väl vid relativt 
outforskade områden eftersom det ger ett djup och en ökad förståelse inom området. Därav 
vårt val att skapa en hypotes men att metoden huvudsakligen skulle få vara kvalitativ.  

Deltagare 

Undersökningens deltagare bestod av åtta anställda inom ett företag i Västsverige. Företaget 
hör till den privata sektorn och verkar inom jobbcoachningsbranschen och är en 
kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Den initiala kontakten togs med företaget via 
dess avdelningschef. Denne mottog ett informationsbrev om studien och dess övergripande 
syfte (för utförligare information, se bilaga 1). Chefen gick ut med en intresseförfrågan bland 
kontorets anställda och vidarebefordrade informationsbrevet, varav åtta anställda visade sitt 
intresse efter att ha tagit del av den. Efter det att informationsbrevet skickades ut skedde en 
förändring i studiens övergripande syfte från en före- och efterdesign där vi skulle undersöka 
huruvida improvisationsteaterworkshoparna eventuellt påverkat deltagarnas 
organisationskultur ur en innovationsaspekt, till det syfte som står beskriven i uppsatsen. 
Deltagarna fick ta del av information om förändringen muntligt och fick konfirmera att de 
fortfarande ville delta i studien.  

Eftersom de åtta deltagarna frivilligt fick anmäla sitt intresse kan urvalsprocessen ses som 
strategisk, då det gynnade undersökningen eftersom de var genuint intresserade av att deltaga 
i den. Samtliga deltagare arbetade som jobbcoacher och hade daglig interaktion med klienter 
och varandra då de sitter i ett öppet kontorslandskap. Deltagarna befann sig därför i en 
kontext som är rikt på sociala kontakter. Samtliga deltagare har en högskoleutbildning eller 
liknande inom beteendevetenskap, psykologi eller sociologi eller motsvarande. Av de åtta 
deltagarna var fem kvinnor och tre män. Sju av deltagarna hade arbetat tillsammans en längre 
tid (längre än ett år) och en deltagare var nyanställd. Endast ett bortfall skedde i studien vilket 
var en deltagare som inte kunde närvara vid den sista workshopen på grund av sjukdom.  

Material  

Improvisationsövningarna 

Till grund för det material som användes i studien låg det schema för tre dagars 
improvisationsteaterworkshops som designats utav författarna (e.g undersökningsledarna) 
själva. Workshoparna innehöll improvisationsteaterövningar som hade designats utifrån 
faktorerna i The Innovation Puzzle.  

Exempel: En av faktorerna i The Innovation Puzzle är ”öppen kommunikation”.  Författarna 
utgick då från detta tema för att kunna skapa en improvisationsteaterövning som behandlar 
just öppen kommunikation. Tack vare att den ena författaren besitter en stor erfarenhetsbank 
bestående av improvisationsteaterövningar kunde ibland direkt matchning göras och en redan 
existerande övning kunde användas och modifieras till dess att den passade in i 
undersökningens kontext. Båda författarna deltog i en improvisationsteaterworkshop på 
Stockholms Improvisationsteater i oktober 2011 vilket bidrog till en utökning av den nämnda 
erfarenhetsbanken. Urvalsprocessen för att finna den övning som var mest optimal för syftet 
(att behandla öppen kommunikation) skedde i enlighet med ”search, select, implement” 
modellen. 
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Figur 3: Bearbetad version av Bessants och Tidds (2007) modell ”search, select, implement”. 

”Search” fasen innefattade en skanning av den existerande erfarenhetsbanken av 
improvisationsteaterövningar, ”select” fasen innefattade ett noga avvägande av vilken övning 
som var mest lämpad: övningens tidsåtgång, övningens potentiella diskussionsuppslag och 
övningens art (uppvärmningsövning eller en mer avancerad övning som skulle äga rum längre 
fram i workshoparna). ”Implement” fasen innefattade att de utvalda övningarna fick ta plats i 
schemat för workshoparna. 

För fullständig information om vilka övningar som låg till grund för de tre workshoparna, 
beskrivning av dem och dess syfte i relation till faktorerna i The Innovation Puzzle, se bilaga 
2.  

Reflektionsdagbok 

Deltagarna ombads efter de två första improvisationsworkshoparna att skriftligt svara på ett 
antal frågor som berörde dagens workshop. Exempel på frågor som ingick i 
reflektionsdagboken var ”Hur känner du dig efter dagens workshop?”, ”Vilka ord kommer till 
dig spontant i samband med dina upplevelser av dagens workshop?” och ”Hur skulle du 
beskriva atmosfären i gruppen just nu och under dagens workshop?” Deltagarna fick i 
enlighet med individskyddskravet vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2002) och ombads svara 
på frågorna så utförligt och ärligt som de förmådde. För fullständig version av frågor till 
reflektionsdagbok, se bilaga 3. 

Intervjuer 

En datainsamlingsmetod som användes, utöver reflektionsdagboken, i studien var en 
semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 4), vilket innebär att frågorna som ställdes var 
strukturerade men även lämnade utrymme för utvecklande svar och därmed följdfrågor 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjufrågorna utgick från The Innovation Puzzle, där 
deltagarna ombads ringa in de faktorer i modellen som de ansåg att de upplevt någon gång 
under workshoparnas gång. Därefter ombads de att berätta kring varför de valt att ringa in de 
faktorer som de gjort och varför de inte valt att ringa in de övriga faktorerna (En annan fråga 
som ställdes var huruvida deltagarna trodde att de skulle kunna ha nytta av någon av 
improvisationsteaterövningarna i framtiden för bruk inom företaget). Slutligen fick deltagarna 
svara på frågan ”tror du att liknande workshops i längden skulle kunna bidra till att utveckla 
en organisationskultur som främjar innovation?”, vilket indirekt innebär att de falsifierade 
eller verifierade studiens hypotes.   
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Procedur 

Testgrupp 

Med syfte att pröva de mest avancerade övningarna innan undersökningstillfället, 
sammanställdes ett schema med de berörda övningarna som sedan användes i en testworkshop 
(se bilaga 5). Deltagarna i testworkshopen bestod av åtta studenter från Mälardalens Högskola 
som var tredje- och fjärde- årsstudenter på Innovationsprogrammet i Eskilstuna. Workshopen 
bestod av sammanlagt två timmar improvisationsteaterövningar och en halvtimmes 
avslutande diskussion, där deltagarna fick reflektera över det de upplevt under övningarna och 
ombads också komma med konstruktiv kritik till workshopen och dess möjliga 
förbättringsområden. Testdeltagarna upplevde workshopen som utmanande, rolig och 
meningsfull och kom med förslag på hur vissa av övningarna skulle kunna förbättras 
ytterligare. Utifrån testdeltagarnas synpunkter och feedback och våra egna tankar kring 
upplägget reviderades och förbättrades successivt materialet till studiens workshops i en 
gedigen bearbetningsprocess.  

 

 
 

Testdeltagarna under övningen ”20 sätt att korsa ett rum”. 

Professionell feedback  

Efter bearbetningsprocessen av materialet till workshoparna i samband med testworkshopen 
genomgick materialet ytterligare en omvärdering. Denna gång gicks materialet igenom 
tillsammans med Eva Bäckman som är en utav de mest framstående inom branschen ”teater i 
arbetslivet”. Eva kom med värdefulla uppslag till hur materialet skulle kunna förbättras 
ytterligare och bedömde workshoparnas upplägg som mycket bra och genomarbetat – vilket 
kan betraktas som en kvalitetssäkring för workshoparna.   
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Undersökningstillfället 

Improvisationsteaterworkshoparna  

De tre workshoparna bör ses som en helhet som kompletterar varandra och inte som tre dagar 
av fristående workshops. Workshop I bestod till stor del av uppvärmningsövningar för att 
etablera en relation emellan oss, deltagarna samt att möjliggöra för deltagarna att bli 
medvetna om varandra, gruppen och den nya kontexten som att delta i workshoparna innebar. 
Den första delen innan paus i de två första workshoparna bestod i huvudsak av 
uppvärmningsövningar och andra övningar av lättare typ. Efter pausen var övningarna mer 
avancerade och baserades på de åtta faktorerna i The Innovation Puzzle, där varje workshop 
var utformad efter olika teman utifrån dem åtta faktorerna. Workshop II och III inleddes med 
”check-in”, vilket går ut på att varje deltagare kort beskriver sin dagsform innan övningarna 
börjar, exempelvis ”idag är jag extra glad”. Samtliga workshops avslutades med en ”check-
ut”, vilket innebär att deltagarna satt på stolar i ring och i tur och ordning fick tala fritt kring 
hur de upplevt dagens workshop och om det var något annat de ville diskutera berörande 
dagens workshop. Vi, undersökningsledarna, deltog framför allt under vissa övningar i 
workshop I, detta med syften som att få deltagarna att slappna av och inte känna sig 
observerade, visa att det är okej att verkligen använda röst och kropp fullt ut samt att öka 
gruppens antal i de övningar där ett högre deltagarantal krävdes. 

Diskussionerna 

”Hur tänker ni kring den här övningen?” eller ”Hur kändes det här?” var typiska frågor som 
låg till grund för de diskussioner som ägde rum efter de mer avancerade övningarna. 
Deltagarna uppmanades till att reflektera i grupp kring vad de nyss upplevt och delge de 
tankar som uppkommit i samband med övningen. Några gånger ombads de även att själva, 
tyst reflektera över varför de agerat som de gjort i övningen, vad anledningen till det kunde 
vara och andra eventuella tankar som uppkommit. Många av övningarna kunde deltagarna 
relatera till sin arbetssituation och till organisationer i allmänhet, diskussionen som från 
början handlat mestadels om vad de erfarit i övningen kunde mynna ut i en diskussion om till 
exempel kommunikation inom den egna organisationen. Även under diskussionerna betonade 
vi vikten av att inte värdera varandras insatser, varken relaterat till själva övningen eller 
varandras reflektioner kring den. En del diskussioner var längre och antog en djupare form, 
medan andra diskussioner mest resulterade i mini-reflektioner. Liksom övningarna följde 
diskussionerna en rytm för att skapa det mest optimala flödet i respektive workshop.  

  
Deltagarna under pågående diskussion.     Tid för reflektion. 

Workshop I 
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Tid: 3 timmar 

Presentation av studien 

Första workshoptillfället inleddes med en presentation 
av undersökningsledarna och studien i korthet. 
Deltagarna fick ta del av den informationsmängd som 
var nödvändig för dem att kunna delta i studien fullt 
ut. Exempel på information som presenterades är The 
Innovation Puzzle där deltagarna fick veta att 
övningarna i workshoparna designats utifrån de åtta 
olika faktorerna. Deltagarna fick även information om 
vad improvisationsteater är för något och på vilket sätt 
de skulle förhålla sig till workshoparnas innehåll: 
prestigelöst, spontant och utan värderingar. Det 
framgick även att deltagarna när som helst fick lov att 
avbryta sin medverkan under pågående improvisationsteaterövning eller studien i helhet 
(informationskravet), att deltaga var frivilligt (samtyckeskravet) och att medverkan inte skulle 
kunna spåras till en enskild individ eller till företaget. (konfidentialitetskravet). 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Workshopens innehåll och tema  

Workshopen inleddes av att deltagarna satt på stolar i en ring och i tur och ordning fick 
berätta kort om sig själva samt deras förväntningar och farhågor inför de tre dagarna av 
workshops. Efter det följde enklare uppvärmningsövningar med syfte att få deltagarna att 
”komma igång”, både fysiskt och mentalt. ”Öppen kommunikation” är en av de åtta faktorer 
som var återkommande i denna workshop. Internt självförtroende, frihet att experimentera 
och problemlösande team är ytterligare faktorer som behandlades under workshop I. Vissa 
övningar tog fram deltagarnas tävlingsanda medan andra övningar gav deltagarna möjligheten 
att våga släppa på kontrollen som de vanligtvis har i vardagen. Workshopen avslutades med 
en gemensam diskussion och därefter fick deltagarna skriva en kort reflekterande dagbok. 
Nedan följer exempel på övningar som genomfördes under workshop I: 

Maskinen 

Samtliga deltagare står i en ring. Deltagarna ska med ljud och rörelser bilda en imaginär, 
rytmisk maskin som exempelvis tillverkar 
moln, känslor eller jordgubbar. En person 
börjar med att hoppa in i mitten och göra en 
rörelse ackompanjerat av ett ljud. Samtliga 
deltagare hoppar in i mitten en efter en och 
bygger på ”maskinen” med kompletterande 
rörelser och ljudeffekter. 

Internt självförtroende och friheten att 
experimentera är grundfaktorerna i den här 
övningen. 

Deltagarna tillverkar känslor. 
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Rita en tavla 

Samtliga deltagare delar in sig i par och 
bestämmer vem som är A och vem som är B. 
Paren sitter rygg mot rygg. A har ett tomt 
papper och tuschpennor i olika färger, B har en 
bild framför sig bestående av olika figurer. B 
ska försöka förklara för A hur bilden ser ut, 
utan att använda ord som hus, katt eller sol. A 
ska sedan utifrån B’s beskrivningar (utan att ha 
sett bilden) rita en bild som i största möjliga 
mån liknar bilden som B har framför sig. 

 

Tvåvägskommunikation pågår. 

Övningens huvudfokus är öppen kommunikation. Det fanns olika taktiker hos paren, några 
par hade en tvåvägskommunikation medan några par använde sig av envägskommunikation. 

Bejaka-blockera 

Samtliga deltagare delar in sig i par och bestämmer vem som är A och vem som är B.  

1: Deltagare A lägger fram förslag på aktiviteter som deltagare B svarar Nej på – oavsett 
förslag. Exempel: A: Ska vi leka med bilar? B: Nej.  

2: Deltagare B nu får lägga fram förslag som deltagare A har en bortförklaring på till varför 
denne inte kan utföra förslaget. Exempel: B: Ska vi gå till Ica? A: Det vore kul, men jag har 
brutit benet.  

3: Deltagare A som lägger fram förslag – men denna gång ska B svara ”Ja” på allt och sedan 
ska de utföra aktiviteten. Exempel: A: Ska vi dansa? B: Ja (båda börjar dansa). 

4: B lägger fram förslag och deltagare A ska svara ”Ja” och bygga på förslaget – sedan utför 
de aktiviteten. Exempel: B: Ska vi springa? A: Ja och vi gör det baklänges (båda springer 
baklänges). 

 
Undersökningsledarna påminner deltagarna om att inte 
blockeras, utan att säga det första som kommer upp i deras 
tankar. 

På bilden till vänster har två av deltagarna börjat dansa, 
och ett annat par har lagt fram förslaget ”ska vi dansa med 
det andra paret?” under övningen kan deltagarna använda 
hela rummet – inklusive personerna där. 

Övningen handlar om att bejaka varandra och skapa en Ja-
sägande kultur. Faktorer som berörs är internt 
självförtroende, öppen kommunikation och frihet att 
experimentera. 

 

Att säga ”ja” kan leda till interaktion. 

  



  Kristin Axelsson 
  Malin Widoff 

17 

 

Workshop II 

Tid: 2,5 timmar 

Workshopens innehåll och tema 

Dagen inleddes med en kort ”check-in” där varje deltagare fick beskriva sin dagsform med 
några få meningar, exempelvis ”idag är jag extra glad”. Precis som första workshopen var de 
första övningarna enklare uppvärmningsövningar som fokuserade mer på lek än djupa 
diskussioner, varav en av dessa var en mer avancerad uppföljare till en av gårdagens 
inledande övningar. Workshopens upplägg hade stort fokus på problemlösande team genom 
lika deltagande, men även kommunikation i olika former. Under workshopens diskussioner 
kunde deltagarna se kopplingar till kommunikationens uppbyggnad i arbetslivet. Workshopen 
avslutades även denna dag med en kort reflektionsdagbok och gemensam diskussion. 

Myllra  

1: Samtliga deltagare tar en riktning i rummet, går dit, byter sedan riktning och går runt i 
rummet. Vem som helst kan när som helst stanna och då gäller det för dem andra att också 
stanna så snabbt som möjligt. Deltagarna ska sedan känna in varandra när det är dags att börja 
gå igen.  

2: Samtliga deltagare börjar med att stå stilla. Tillsammans ska de sedan öka takten utan att 
det är någon som leder för att slutligen nå tempoklimax, och sen sänka tempot för att så 
småningom stå stilla igen. 

Tanken bakom den här övningen är att etablera en teamkänsla och att gruppen ska bli mer 
samspelt. 

 

 

 

Deltagarna ska stanna samtidigt… 

 

 

 

 

 

 

 

….och börja gå samtidigt 
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Tidningen 

Tre tidningsark läggs ut på golvet. 
Samtliga åtta deltagare får instruktionerna 
att de ska ha kontakt med tidningen, 
kontakt med varandra men ingen kontakt 
med golvet. I början står deltagarna på 
tidningsarken men i takt med att 
undersökningsledarna river bort större 
och större delar av dem bör de börja 
förstå att det måste finnas en annan 
lösning. Instruktionen ”kontakt med 
tidningen, kontakt med varandra men 
ingen kontakt med golvet” upprepas som 
ett mantra, tills gruppen får olika idéer 
som kan stämma in på mantrat. 
Lösningen är att alla ska hålla en bit av 
tidningsarken var, hålla varandra i 
händerna och sedan hoppa. 

Deltagarna försöker komma på en alternativ lösning.  

Problemlösande team med lika deltagande är grunden i den här övningen, alla i gruppen 
måste delta för att kunna lösa problemet – det handlar även om att tro på att gruppen ska 
kunna komma fram till lösningen (internt självförtroende).  

Stolarna 

1: Undersökningsledarna delar ut lappar 
med instruktioner till samtliga deltagare, 
tala om att de ska organisera stolarna 
utan att prata med varandra. Vad 
deltagarna inte vet är att de alla har fått 
olika instruktioner om hur stolarna ska 
organiseras. När deltagaren har läst 
instruktionerna får de lämna ifrån sig 
lappen till undersökningsledarna. 

De olika instruktionerna är; Ställ alla 
stolarna vid väggen, få alla deltagare att 
sätta sig på stolarna, Ställ alla stolar i en 
cirkel och flytta alla stolar över linjen på 
golvet. 

2: Deltagarna påminns att de varken får prata, rita eller något liknande. Uppmuntra deltagarna 
att de ska lösa uppgiften så att alla är så nöjda som möjligt (utifrån instruktionerna) så snabbt 
som möjligt. Lösningen är att stolarna ska passera linjen på golvet, stå i cirkel som till viss del 
nuddar väggen och alla deltagare ska sitta ner på stolarna. 

Övningen ”Stolarna” handlar precis som ”Tidningen” om att lösa problem som ett team, 
lösningen som handlar om att alla ska vara så nöjda som möjligt är svår att uppnå om 
deltagarna inte är villiga att samarbeta och kompromissa. 
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Coach + arbetssökande 

Samtliga deltagare står i två led mittemot varandra. Det ena ledet får instruktionen att de ska 
agera ”jobbcoach” och det andra ledet får uppgiften att de ska agera ”arbetssökande”. 
Situationen som deltagarna utgår ifrån i övningen är coachtillfället där coach och 
arbetssökande möts för första gången. Den första personen i ena ledet för en konversation 
med den första personen i ledet mittemot, den ena är jobbcoach och den andra är 
arbetssökande. Undersökningsledarna uppmanar deltagarna att inte tänka ut ett färdigt möte 
utan att vara i nuet och låta samtalet får 
ta oanade vändningar. 

De som står längst fram kan när som 
helst välja att ställa sig längst bak i ledet, 
och då är det den personen som nu står 
längst fram som fortsätter 
konversationen i samma karaktär. 
Deltagarna fortsätter att rotera såhär 
några varv. Här gäller det att hela tiden 
lyssna på vad som sägs och hänga med i 
konversationen eftersom du kan vara 
näst på tur att ta över karaktären!  

Deltagarna får pröva på att vara arbetssökande för en stund. 

Den här övningen berör främst två faktorer; humoristisk atmosfär och öppen kommunikation. 
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Workshop III 

Tid: 1,5 timme 

Workshopens innehåll och tema 

Precis som föregående dag inleddes workshopen med en kort check-in som följdes av två 
uppvärmningsövningar. Fokus under den tredje och sista workshopen hade inget 
genomgående tema, men de faktorer som berördes starkast var; tillit och internt 
självförtroende. Efter workshopens slut hölls en kort gemensam diskussion där farhågorna 
och förväntningarna från första workshopen togs upp för att kunna bocka av de förväntningar 
och farhågor som eventuellt uppfyllas respektive avfärdas. Denna dag ombes deltagarna inte 
att skriva en reflektionsdagbok då undersökningsledarna höll intervjuer med de sju deltagare 
som närvarade. 

Räkna till 40 i ring 

Samtliga deltagare står i en ring. De får uppgiften att de ska räkna till 20 tillsammans, men 
varje person får endast säga en siffra i 
taget. Det handlar om att känna in 
varandra så flera personer inte säger 
samma siffra samtidigt. Händer detta 
måste deltagarna börja räkna från 1 
igen. Om gruppen klarar uppgiften att 
räkna till 20 relativt snabbt får de 
uppgiften att räkna till 40. Den faktor 
som berörs i den här övningen är Internt 
självförtroende. 

Deltagarna räknar tillsammans. 

 

Blinda promenaden 

Samtliga deltagare delar in sig i par. Den ena 
deltagaren i paret är ”blind”, det vill säga 
blundar. Den andra deltagaren som ser blir 
dennes ledsagare och ska leda den blinda och 
styra denne med hjälp av händerna på axlarna. 
Ingen verbal kommunikation är tillåten. Efter ett 
tag får de instruktionen att öka tempot och 
utmana rädslan att inte se! Efter en stund byter 
de roller och ledsagaren blir blind. 

 
 

 

Deltagarna turas om att vara ”blinda”. 

Denna övning baseras på tillit. Det ligger ett ansvar hos den som leder den blinda, då denne 
ska skapa en tillit hos den blinda. 
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Blinda dansen 

Hälften av deltagarna står på rad och blundar. Den andra hälften som ser ska välja valfri 
”blind” deltagare och börja dansa med denne till musik som sätts på. Ingen verbal 
kommunikation är tillåten under övningen. Den seende som leder dansen kan när som helst 

stanna den blinda för att välja en ny blind deltagare och 
börja dansa med denne. På så vis turas alla seende om 
och dansar med många olika blinda. När 
undersökningsledaren säger att de blinda ska ”ställas 
tillbaka” exakt där de stod på rad, förs de tillbaka dit av 
den seende den dansar med just då. Väl i 
ursprungsposition får den blinde öppna ögonen och 
gissa vem han/hon dansade med sist. 

Precis som blinda promenaden handlar även blinda 
dansen om tillit. 

 

 

Deltagarna bjuder upp till dans. 

  



  Kristin Axelsson 
  Malin Widoff 

22 

 

Resultat 

Reflekterande dagbok 

 
Figur 4, Wordle. visar en sammanställning av resultatet på frågan ”Vilka ord kommer till dig spontant i 

samband med dina upplevelser av dagens workshop?”. 

Nedan presenteras det essentiella resultatet ur de reflekterande dagböcker deltagarna ombads 
att skriva i slutet på workshop I och II.  

”Vad i dagens workshop tilltalade dig mest? Varför och på vilket sätt?” var en fråga som 
deltagarna fick besvara i den reflekterande dagboken. Några deltagare skrev att det var 
intressant att iaktta gruppens beteende; vilka i gruppen var intresserade av att samarbeta och 
vilka hade en egen agenda – här menade deltagarna att det även kan bero hur deltagaren tog in 
informationen om övningarna som gavs av undersökningsledarna. 

Samtliga deltagare beskrev gruppen som utvecklande och initiativtagande. Vidare menade 
deltagarna att det var även intressant att se hur karaktärer i gruppen försvagas eller förstärks i 
de olika övningarna. Majoriteten skrev att de föredrog problemlösande övningar och övningar 
kopplade till deras arbetsplats – då under de arbetslivsanpassade övningarna fick deltagarna 
möjlighet att leva ut med vad som helst hämtat ur deras vardag eller fantasi och prova på att 
byta perspektiv och roller. Deltagarna menade att den här typen av övningar hjälpte dem att få 
ur sig spänningen från arbetet. Under samarbetsövningarna krävdes fokus för att lösa 
uppgiften, om det fanns en lösning, vilket några av deltagarna poängterade och menade var 
positivt bland annat för att det kunde locka fram tävlingsinstinkten hos vissa deltagare.  

Att få tänka fritt uppskattades hos deltagarna, dock var vissa övningar utmanande och lite 
svåra menar några deltagare. En deltagare uppgav att han/hon känt sig blockerad och känt 
olust under en pågående övning där röst och rörelse stod i fokus, men ville utmana sig själv 
att genomföra den. Han/hon visste i efterhand inte vad det var som orsakat obehaget och 
blockeringen utan beskrev det som om något låste sig inom honom/henne. 

En del övningar handlade om tyst kommunikation där deltagarna reflekterade över hur de 
kommunicerar när de inte fick prata med varandra och de såg den här typen av övningar som 
utvecklande och de tyckte att det gav en insikt i hur människor kan reagera i vissa situationer.  

På frågan ”Vad skulle du vilja förändra i dagens workshop? Varför och på vilket sätt?” 
svarade majoriteten av deltagarna att de inte skulle vilja förändra något och att det var nöjda 
med innehållet eller att de inte visste vad de skulle vilja förändra. En deltagare skrev att allt 
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var mycket bättre än vad hon/han förväntat sig och att det var skönt att skratta samtidigt som 
man rörde på sig. I likhet med en annan deltagare hade hon/han önskat lite mer tydliga 
instruktioner och att vi inte skulle frågat om gruppen ville byta roller i en övning och istället 
bestämt det utan att tillfråga gruppen först. Tre deltagare skrev att de hade viljat veta syftet 
med varje övning, en önskade att få ta del av syftet innan varje övnings start och två önskade 
att få ta del av syftet i diskussionen efter varje övning. 

Diagram 

Nedan följer två diagram som sammanfattar övergripande tankar och känslor som beskrevs i 
den reflekterande dagboken. 

 

Diagram 1. Upplevd atmosfär i gruppen efter avslutade workshops. 

 

 

Diagram 2. Diagram skapat av författarna efter data från de reflekterande dagböckerna. 
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Intervjuer 

 
Diagram 3. Diagram skapat av författarna efter data från de individuella intervjuerna. 

Som diagram tre visar har deltagarna ringat in de faktorer som de ansåg att de upplevde under 
de tre workshoparna, nedan följer en sammanfattande text som beskriver vad som togs upp 
under intervjuerna med deltagarna efter den tredje och sista workshopen. 

Tillit 

Samtliga deltagare angav att de under workshoparnas gång upplevt tillit. Deltagarna ansåg att 
begreppet tillit kunde delas in i två kategorier; dels i tillit till sig själva och deras egen 
förmåga och dels i tillit till de andra i gruppen. Tilliten till sin egen förmåga färgade tilliten 
till de andra i gruppen. En deltagare beskrev känslan av att kunna lita på att de övriga 
deltagarna också tar ansvar för att klara en problemlösningsövning, därigenom kunde denne 
också ta ett steg tillbaka och känna en tilltro till gruppens kapacitet att klara uppgiften. En vi-
känsla upplevs ha infunnit sig i gruppen och flertalet av deltagarna upplevde att det var just 
den här vi-känslan som skapade trygghet och tillit. Deltagarna beskrev enigt en värme och en 
tillitsfull stämning under workshoparna och en deltagare upplevde även att känslan av tillit 
växte sig starkare under workshoparnas gång. Majoriteten av deltagarna gjorde ingen skillnad 
på olika tillitsnivåer i gruppen, men någon deltagare uttryckte att det kan finnas en nivå av 
tillit mellan deltagarna.  

Öppen kommunikation 

Öppen kommunikation var ytterligare en faktor som samtliga deltagare menar på att de 
upplevt under workshoparna. Deltagarna menade att de redan innan workshoparnas början 
hade en rak och öppen kommunikation i gruppen och en öppen kultur där de menar på att de 
får säga vad de tycker och att det är accepterat att ha en egen åsikt. En deltagare exemplifierar 
den raka kommunikationen genom att beskriva att de aldrig pratar bakom varandras ryggar 
utan istället tar upp ämnet direkt med den berörda personen i fråga. Några deltagare delgav att 
kommunikationen dem emellan blev ännu mer öppen genom workshoparnas gång och att de 
kunde vara mer och mer ärliga mot varandra. Flera av deltagarna menade på att de under 
diskussionerna i anslutning till övningarna vågade argumentera och diskutera – vilket de 
också belyste som väldigt positivt. Några deltagare delgav också att de prövade på att ta olika 
roller, exempelvis genom att ta ett steg tillbaka och betrakta istället för att vara den drivande 
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personen. Deltagarna ansåg att upplägget var bra då det inte tillkom nya deltagare under 
workshoparnas gång. Då gruppen skapade en kultur där inga värderingar eller rätt och fel 
fanns ansåg deltagarna att det kunde stört denna tillåtande kultur om någon ny hade kommit 
in i efterhand. Några utav deltagarna upplevde att det under workshoparna knöts nya band 
inom gruppen. Att inte använda sig av talet upplevde många deltagare som en bra prövning då 
de vanligtvis nästan uteslutande kommunicerar på verbalt sätt. Att enbart prata gynnar vissa 
personer som har lätt för att använda talet och en deltagare belyser att 
kommunikationsmönstret skulle kunna se annorlunda ut om de använde sig av mer icke-
verbal kommunikation på arbetsplatsen.  

Humoristisk atmosfär 

Detta var ytterligare ett exempel på en faktor som samtliga deltagare upplevde under 
workshoparna. Några av deltagarna menar på att de aldrig skrattat så mycket i varandras 
sällskap. Deltagarna upplevde även att de skrattade med varandra och inte mot varandra och 
att de hade väldigt roligt tillsammans under dem tre dagarna. 

Några deltagare poängterade att tillit var en av grundförutsättningarna för att ha roligt 
tillsammans. Vidare menade deltagarna att det var viktigt att bjuda på sig själva i den här 
typen av situationer. Den humoristiska atmosfären ledde till att deltagarna kände sig 
avslappnade, sammansvetsade och tillsammans formade en bra gruppkänsla. 

Internt självförtroende 

Sju av åtta deltagare angav att de under workshoparnas gång upplevt internt självförtroende. 
Många av deltagarna upplevde att samtliga hjälptes åt, var engagerade och gjorde sitt bästa 
vilket de också trodde bidrog till ett starkt internt självförtroende. Uppfattningen bland 
deltagarna tycktes vara att det kändes självklart för dem att gruppen skulle ”lösa” uppgiften då 
de gemensamt ställdes inför ett problem. Många av deltagarna trodde att det var till deras 
fördel att de kände varandra väl och att en tilltro till gruppens egen förmåga skapats över tid, 
och tog sig uttryck under workshoparnas gång. Deltagarna menar även att det är viktigt att se 
alla i gruppen för att alla ska känna sig delaktiga.  

Positiv attityd till risktagande 

Fem av åtta deltagare angav att de under workshoparnas gång upplevt att de tagit någon form 
av risktagande eller liknande känslor. De deltagare som ansågs sig ha tagit risker beskriver 
känslan av att ha utmanats att kliva ur sin bekvämlighetszon och att de vågade ”skämma ut 
sig” och ”släppa loss” tack vare den tillåtande stämningen i gruppen. Några deltagare lyfter 
det faktum att ingen av dem vägrat deltaga i någon övning och ser därigenom workshoparna i 
sig själva som ett slags risktagande eftersom deltagarna inte i förväg visste hur workshoparna 
skulle komma att se ut eller vart de skulle leda. Även här trodde flertalet av deltagarna att 
deras förmåga att ta risker tillsammans i gruppen kunde bero på att de känner varandra väl. 
Någon av deltagarna som uppgav att de inte upplevde risktagande i någon form, kunde helt 
enkelt inte se någon som helst risk med att delta i workshopar av detta slag och en annan 
deltagare sa: ”om vi inte värderar finns det inga risker, eftersom ingen kan göra fel”.  

Frihet att experimentera 

Majoriteten av gruppen upplevde en frihet att experimentera under workshoparna, det var 
dock lite delade meningar vad gäller begränsningar i övningarna. Några deltagare åsyftade på 
att det inte fanns några begränsningar alls medan några menar att det fanns en del restriktioner 
och ramar i ett par övningar vilket inte gav total frihet att experimentera. Däremot påpekade 
de samtidigt att utan ramar hade kanske gruppen tappat fokus. Deltagarna ser hela 
workshopkonceptet som något nytt och därför var deltagandet i workshoparna i sig ett 
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experiment för deltagarna. Vid några övningar gav undersökningsledarna deltagarna 
möjligheten att själva välja tema för uppgiften, vilket uppskattades av deltagarna som 
poängterade att detta gav utrymme för kreativt tänkande och självständigheten att tänka fritt.  

Problemlösande team genom lika deltagande 

Sju av åtta deltagare angav att de upplevt att de varit ett problemlösande team genom lika 
deltagande under workshoparna. Majoriteten av deltagarna upplevde att samtliga deltagare på 
sitt sätt, i sitt tempo och utefter bästa förmåga bidrog till att lösa olika uppgifter som gruppen 
ställdes inför. Någon deltagare menar att det är situationsanpassat vem eller vilka som blir 
ledande figurer i en övning, medan någon annan trodde att det hade med olika personligheter 
att göra och ser tydliga mönster i vilka roller de tar. Samtliga deltagare upplevde att alla ville 
hjälpa till att lösa uppgiften och att ingen gav upp.  

Utveckling 

Fem av åtta deltagare ansåg att utveckling var något som de upplevt under workshoparna. 
Deltagarna som ansåg att de upplevt utveckling under dessa tre dagar menar på att det gav 
ökad självkännedom och en medvetenhet om sin personlighet, och till viss del även andras 
personligheter och karaktärsdrag. Några deltagare menade att allting i livet är utvecklande och 
att det dagligen går att lära sig nya saker om sig själv - bland annat när du ser dig själv i nya 
sammanhang och lär dig därför mer om hur du är som person. Vidare menade majoriteten av 
deltagarna på att utveckling var grunden för alla faktorer och samtidigt produkten eller 
resultatet av dem. Den övergripande anledningen till varför de inte upplevde utveckling var 
för att de menade på tidigare erfarenhet av den här typen av övningar men kanske främst för 
att de ansåg att utveckling tar tid och inte kommer efter tre dagar av workshops – men de 
trodde att utveckling kan ske längre fram i tiden. 

Verifiering av hypotes 

 
Diagram 4. Databearbetning av intervjuer. 

Samtliga deltagare svarade ja på frågan, vilket innebar att en verifiering av studiens hypotes 
kunde göras. Deltagarna utvecklade sina svar på olika sätt och en gemensam nämnare var att 
många tror att liknande workshops med fördel skulle kunna användas på många typer av 
grupper och operera i ett flertal olika kontexter. Någon deltagare tror att workshoparna skulle 
kunna vara ett framgångsrikt koncept även i de branscher som i konventionell mening inte 
skulle betraktas som ”kreativa” (till exempel inom industri eller handel) eftersom ”det är 
viktigt att utveckla kreativa miljöer, oavsett vilken bransch man är inom”. Idéer om att 
liknande workshops skulle kunna vara effektiva verktyg att använda i grupper där 
medlemmarna behöver att ”komma på rätt spår och hitta tillbaka till varandra igen” eller som 
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ett verktyg för att bibehålla en god stämning i en grupp som redan har det bra tillsammans 
eller varför inte som en metod för att förebygga mobbning i högstadiet bland ungdomar?  

Deltagarna var rörande överens om att de har blivit berörda av 
improvisationsteaterworkshoparna och de flesta kan även se en tydlig koppling mellan dem 
och arbetslivet. En del deltagare relaterar direkt en övning som handlar om kommunikation 
till deras arbetssituation och andra kan relatera till arbetslivet på ett annat sätt: som 
kompetensutveckling. Eftersom deltagarna i workshoparna ställs inför situationer där de 
tvingas vara alerta, agera snabbt och vara spontana kan deltagarna även se att liknande 
workshops i förlängningen skulle kunna förbättra dessa förmågor även i det dagliga arbetet. 
Någon betonar att det är viktigt att ha ledningens stöd i ryggen om man som anställda på ett 
företag är intresserade av att ta del av workshops av detta slag och att de anställda måste få 
stöttning i form av resurser och tillåtelse för att göra sitt deltagande möjligt.   

Deltagares röster om workshoparna: 

”Både kroppen och hjärnan fick jobba!” 

 

”Om jag någon gång startar eget ska jag börja varje morgon med att ha en sharing med 
alla anställda, liknande de check-in’s vi hade på workshoparna” 

 

”Röst och rörelse släpper på spärrar vilket kan vara användbart i ett arbetslag”  

 

”De här workshoparna var som en frisk fläkt!” 

 

”Den starkaste organisationen är den som överlever och hur överlever man?  

Jo, genom att skapa nya processer och produkter genom innovation” 

 

”Nya band har skapats” 

 

”När jag gör det här så blir jag kreativ och vill göra kreativa grejer” 
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Diskussion 

Resultatanalys 

Här diskuteras olika faktorer som kan ha legat till grund och eventuellt ha påverkat resultatet: 

Intervjuresultatet från samtliga deltagare innebar att studiens hypotes kunde verifieras, men 
alla deltagare ringade inte in alla åtta faktorer i The Innovation Puzzle – hur kan det komma 
sig? Utöver de skäl som deltagarna själva angav till varför de valde att inte ringa in vissa 
faktorer som angavs i resultatet kan det finnas ytterligare aspekter som kan ha spelat roll när 
de skulle uttrycka vad de upplevt, respektive inte upplevt. Viktigt att betona är att hypotesen 

fokuserar på huruvida workshoparna kan bidra till att skapa en organisationskultur som 

främjar innovation på lång sikt, alltså i ett längre perspektiv och med fler liknande 

workshopar. Samtliga deltagare angav att de upplevt tillit, öppen kommunikation och 
humoristisk atmosfär och det är också ett resultat som går hand i hand med arten av 
övningarnas design. Majoriteten av övningarna handlade just om dessa tre faktorer och i de 
övningar som till exempel inte hade tillit som ett direkt syfte, låg tillit ändå till grund för att 
ens kunna genomföra övningen och genomsyrade alla tre workshops. Det samma gäller 
kommunikation på olika plan och även den humoristiska atmosfären – även om inte alla 
deltagare upplevde alla dimensioner av The Innovation Puzzle så hade de roligt under 
workshoparna. De två faktorer som flest valde att inte ringa in var positiv attityd till 

risktagande och utveckling. Det finns enligt oss en tvetydighet i om vad som egentligen är 
önskvärt i frågan om de haft en positiv attityd till risktagande eller inte under workshoparna. 
Å ena sidan går det inte att förbise att improvisationsteaterworkshoparna var ett nytt och 
relativt outforskat forum för de flesta deltagare och därför är det inte konstigt att de kunde 
uppleva en viss form av risktagande, det är positivt att de deltog trots att de inte visste vart 
workshoparna och dess innehåll skulle ta dem. Å andra sidan behöver det nödvändigtvis inte 
betyda att de som inte ringade in risktagande innebar någonting negativt till resultatet. 
Anledningarna till att de inte upplevde en positiv attityd till risktagande berodde på att de inte 
i överhuvudtaget kunde se någon risk med att delta i workshoparna och att de upplevde att 
man inte tar några risker om inga värderingar existerar. Det kan alltså ses som en 
tolkningsfråga om vad som var ett önskvärt resultat beträffade attityd till risktagande. Att tre 
personer angav att de inte upplevt utveckling kan bero på att utveckling inte fanns som 
primärsyfte i någon utav övningarna, det kan i likhet med tillit betraktas som någonting som 
var tänkt att genomsyra de tre workshoparna i sin helhet. Utveckling kan också ses som en 
produkt utav processerna i workshoparna och kan vara svårt att uppleva på så kort sikt. Att ta 
i beaktning är att även dessa faktorer som inte alla ringade in, ändå erhöll en hög frekvens.  

Samtliga deltagare arbetade vid undersökningstillfället som jobbcoacher vilket innebär att de 
var väldigt vana vid att befinna sig i en kontext rikt på sociala kontakter. Det går inte att 
utesluta att det kan ha påverkat resultatet, eftersom de var vana vid att integrera med olika 
sorters människor hela dagarna.  

Liksom majoriteten av branscher präglas även jobbcoachningsbranschen av resultatfokus, 
något som kan tolkas ligga till grund för att en del av deltagarna ville veta syftet med 
övningen innan de påbörjat den. Improvisationsteater skiljer sig på den här punkten från 
arbetslivet. En del av syftet med övningarna är att deltagarna ska kunna göra övningen ”till 
sin egen”, fylla det med det som spontant sker i stunden och att först då berätta för deltagarna 
det tänkta syftet med varje övning. Att berätta det tänkta syftet innan de fått chansen att skapa 
sitt eget syfte vore att styra och därigenom riskera att förstöra spontaniteten. I arbetslivet 
däremot har man oftast ett konkret resultat att sträva mot (till exempel att få ut så många 



  Kristin Axelsson 
  Malin Widoff 

29 

 

arbetssökande så möjligt i sysselsättning) och det är en fördel att veta vad syftet med 
uppgiften är innan man påbörjar den. Dessa två faktorer kan ses som paradoxer och vi tror att 
det kan vara svårt för deltagarna att ställa om sig från resultatinriktning till en väldigt fri 
processinriktning. Deltagarna fick på begäran dock ta del av det tänkta syftet i slutet av de 
mer avancerade övningarna.  

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet var att samtliga deltagare har en 
högskoleutbildning eller liknande inom beteendevetenskap, psykologi, sociologi eller 
motsvarande bakom sig. Om studien hade gjorts med en grupp som inte är akademiker och 
som inte integrerar med många olika sorters människor i samma höga utsträckning, hade 
kanske resultatet blivit annorlunda. 

Deltagarna hade frivilligt fått anmäla sitt intresse utan påtryckningar från chefen, vilket också 
troligtvis påverkade resultatet. Inom deltagarnas projektgrupp ingår det totalt cirka 15 
personer, och flertalet av deltagarna påtalade att de som förmodligen skulle vara i störst behov 
av att delta i workshoparna inte hade anmält sitt intresse. Vi är medvetna om att den här typen 
av workshops troligtvis attraherar en viss typ av personer som redan är öppensinnade. 
Troligtvis är det också just sådana personer som kan ta till sig och få ut mest från sådana här 
workshops – det är svårt att engagera någon som inte vill bli engagerad. I sitt dagliga arbete 
satt deltagarna i ett öppet kontorslandskap, vilket kan vara en bidragande faktor till att de 
redan från början upplevde att de hade en öppen kommunikation, men behöver nödvändigtvis 
inte vara det. Att sitta i ett öppet kontorslandskap innebär inte per definition att människor ska 
integrera och konversera, framförallt inte på ett öppet och tillåtande sätt. Slutligen kan även 
platsen för studien ha påverkat resultatet då workshoparna ägde rum på deltagarnas 
”hemmaplan”, det vill säga i en lokal som fanns att tillgå på företaget. Hade de känt sig så 
snabbt bekväma om de behövt ta tåget till Eskilstuna för att genomföra workshoparna i 
högskolans lokaler? Förmodligen inte. 

Teorianalys 

Kanske kan improvisationsteaterworkshopar bli en del av organisationskulturen i framtiden på 
jobbcoachningsföretaget i Västsverige? Eftersom deltagarna tyckte att workshoparna var ett 
tilltalande verktyg är det nog inte helt omöjligt enligt Hellriegel et al., (1998); Smit och 
Cronje, (1992) i Martins och Terblanche, (2003), då workshopsituationerna kan likställas med 
exemplet om hur verktyget brainstorming tillslut blev en del av organisationskulturen och 
”the way we do things around here”.  

Öppen kommunikation och ärlighet är enligt Ahmed (1998) två av flera viktiga egenskaper 
för att kunna skapa tillit i exempelvis ett arbetslag. Deltagarna menade på att de hade dessa 
två egenskaper och att de har skapat en starkare tillit i gruppen – men även en tillit till sig 
själva. Ahmed (1998), Nanda och Singh (2009) anser att kommunikation och tillit går hand i 
hand och de menar att dessa två faktorer påverkar en organisations kreativitet och 
innovationsförmåga (Nanda, Singh, 2009; Ahmed, 1998). Deltagarna åsyftade på att de 
upplevde en vi-känsla i gruppen som skapade en tillit dem emellan. Kommunikation är även i 
improvisationsteater den viktigaste komponenten eftersom det är grunden till att en 
improvisation i över huvud taget skall kunna äga rum – om deltagarna blockerar varandra 
istället för att säga ”ja” till varandra stagnerar samtliga övningar (Vera & Crossan, 2004; 
Sawyer, 2007). Deltagarna upplevde att de med hjälp av övningen ”bejaka – blockera” 
började reflektera kring vad det egentligen innebär att säga ”ja” respektive ”nej” till sina 
medmänniskor och kunde relatera både till sitt privat- och yrkesliv.  
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Nanda och Singh (2009) menar att humor är en vital faktor på ett företag bland annat för 
kreativitetens skull. Deltagarna upplevde att workshoparna genomsyrades av en humoristisk 
atmosfär. För att kunna skratta mycket tillsammans och bjuda på sig själva var tillit en 
nödvändig faktor, menade deltagarna. Nanda och Singh (2009) beskriver problemlösande 
team som väletablerade team med individer som kompletterar varandra och detta menade 
deltagarna att de är. Vidare menade deltagarna att de har en öppen och välfungerande 
kommunikation vilket Nanda och Singh (2009) anser vara en viktig komponent för att ett 
team ska kunna fungera. 

De faktorer som samtliga deltagare angav att de upplevt under workshoparna var tillit, 
kommunikation och humoristisk atmosfär. Det kan bero på att alla tre workshoparna var 
designade för att genomsyras av dessa tre faktorer. Det annan anledning att dessa faktorer fick 
högst värde kan bero på att gruppen upplevde att redan innan workshoparna kände tillit, hade 
en öppen kommunikation och en humoristisk atmosfär vilket genererade i att dessa faktorer 
förstärktes under workshoparna. Deltagarna menade att i deras arbetslag är det accepterat att 
ha en egen åsikt och argumentera för den, men samtidigt är det helt okej att motargumentera 
andras åsikter och skapa en diskussion. Nanda och Singh (2009) beskriver motsvarande 
funktion ur ett organisationsperspektiv; öppen kommunikation skapas genom att låta 
arbetslaget lösa konflikter och lyfta fram samtliga personers åsikter. Deltagarna menade även 
att de har ett klimat där samtliga får säga vad de tycker och att ingen är för blyg för att göra 
det. Deltagarna beskrev gruppen som engagerad och att samtliga i gruppen hjälps åt vilket de 
menade bidrog till ett starkt internt självförtroende. När alla i gruppen hjälps åt att finna en 
lösning smälter även egon samman och ingen prompt äger en idé, vilket Sawyer (2007) 
beskriver som en viktig faktor då det bidrar till att gruppen upplevs som en enhet och inte en 
summa individer. McLaughlin, Bessant och Smart (2008) menar att teamet måste tro på sig 
själva som grupp men även på individnivå – vilket deltagarna ansåg att de gjorde. Det interna 
självförtroendet fanns redan i gruppen innan workshoparnas början och deltagarna menade att 
detta kan ha avspeglat sig under workshoparna. Dewett (2004) med flera beskriver en positiv 
attityd till risktagande som att kliva ur sin bekvämlighetszon, pröva något nytt eller att 
experimentera på olika sätt, vilket de flesta deltagarna säger sig ha upplevt under de tre 
workshoparna. Deltagarna beskrev stämningen som tillåtande vilket var en bidragande faktor 
till att de vågade utmana sig själva och kliva ur sina bekvämlighetszoner. En positiv attityd till 
risktagande hänger också samman med potentialen att våga misslyckas vilket Sawyer (2007) 
och Crossan (2004) menar på är grundläggande inom improvisation eftersom det behövs för 
att deltagarna helt ska kunna ge sig hän åt vad som sker och sluta värdera utkomsten av 
processen.  

Deltagarna reflekterade över huruvida övningarna hade fungerat helt utan ramar – detta hade 
kanske resulterat i att gruppen tappade fokus och övningens syfte. Total koncentration är en 
faktor som Sawyer (2007) beskriver som essentiell i improvisationssammanhang eftersom det 
är viktigt att deltagarna är fokuserade och bara är ”här och nu”, för att processen ska kunna bli 
så fruktsam som möjligt. Ahmed et. al (1998)  menar på att det är viktigt att anställda av 
ledningen ges frihet att experimentera för att kunna vara innovativa och komma fram till nya 
lösningar på problem. Deltagarna uppmanades av oss undersökningsledare att vara kreativa 
och att komma fram till olika lösningar, på samma sätt som Ahmed (1998) beskriver att en 
organisations ledning borde göra.  

Deltagarna kan sägas ha befunnit sig i vad Sawyer (2007) kallar för group flow, eftersom 
resultatet av data bekräftar samtliga exemplifierade villkor som Sawyer lyfter fram som de 
mest essentiella för tillståndet. Flera av deltagarna upplevde även 
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improvisationsteaterworkshoparna som ett forum där en kreativ miljö kunde skapas (DeZutter 
och Sawyer, 2009; Karakelle, 2009).  

Utveckling är en viktig aspekt i innovationsprocessen, dels utveckling under processen men 
även det färdiga resultatet som i sig kan ses som en utveckling. Några av deltagarna ansåg att 
de har utvecklats på ett eller annat sätt (kompetensutveckling, självkännedom, med mera) 
under workshoparna medan några menar på att utveckling inte har skett än men att de 
förmodligen skulle komma att uppleva utveckling då de hunnit förvärva de intryck de fått, 
eller fått ta del av fler workshops under en längre period.  McLaughlin, Bessant och Smart 
(2008)  menar att företag och arbetslag lär sig av sina felsteg för att kunna utvecklas och bli 
bättre, men för att utvecklas krävs även träning, kartläggning av lösningar och en ökad 
kunskapsbank inom teamet eller företaget. 

Johnstone (1979) beskriver fenomenet ”blockeringar” som en låsning som kan uppkomma i 
improvisationssammanhang. En deltagare upplevde som tidigare nämnts en blockering under 
en övning där röst och rörelse stod i fokus, men kunde i efterhand inte sätta fingret på vad det 
var som skapade den. En annan deltagare uttryckte att ”röst och rörelse släpper på spärrar, 
vilket kan vara användbart i ett arbetslag” och det är möjligt att just en ovana att släppa på 
spärrar kan vara en orsak till blockeringens uppkomst. Deltagaren hävde dock blockeringen 
genom att utmana sig själv att fullfölja övningen, vilket tyder på att han/hon hade en positiv 
attityd till risktagande (Nanda och Singh, 2009) och slutade värdera utkomsten av processen 
(Vera och Crossan, 2004). 

En del av frihet att experimentera är att få frångå det dagliga arbetet och försätta sig i nya 
situationer där nya idéer kan få växa, menar Nijhof, Krabbendam och Looise (2002). Utöver 
det faktum att improvisationsteaterworkshoparna var tematiserade utefter faktorer som ansågs 
nödvändiga för att skapa en organisationskultur som främjar innovation, fyller de även 
funktionen att de anställda får en välbehövd time-out från det dagliga arbetet. Deltagarna hade 
roligt under de tre dagarna av workshopar och lyckades släppa sina ordinarie arbetsuppgifter 
och en deltagare uttryckte det som att ha varit med om en frisk fläkt.  

Avslutande ställer vi oss frågan om åtta deltagare som fått sitta ner i en konferenssal, tittat på 
en powerpoint och lyssnat på en person som pratar om öppen kommunikation och tillit i tre 
dagar i samma höga utsträckning hade upplevt de åtta faktorerna i The Innovation Puzzle? Vi 
tror att nyckeln till att beröra och motivera människor är att låta dem delta, agera och uppleva 
alla de saker som utgör den kultur vi vill att de själva ska skapa. Hur ska de annars veta hur 
den ska se ut? Den nya typen av personalvård, improvisationsteaterworkshopar i arbetslivet, 
tycks vara här för att stanna.  
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Slutsatser  
Studiens hypotes som löd ”Improvisationsteaterworkshops kan, av ett arbetslag, upplevas som 
ett fungerande verktyg till att på längre sikt kunna skapa en organisationskultur som främjar 
innovation.” kunde verifieras. Det innebar även att forskningsområdena organisationskultur, 
improvisationsteater och innovation kunde knytas ihop och att vi funnit ett samband 
däremellan. Resultatet kan inte nödvändigtvis generaliseras eftersom den här typen av studier 
i hög grad är kontextuellt beroende. Ett målande, fylligt resultat beskriver hur samtliga 
deltagare angav att de upplevde majoriteten av de åtta faktorerna i The Innovation Puzzle 
under improvisationsteaterworkshoparnas gång.  

Återkoppling 
Studiens deltagare och chefen på företaget i Västsverige fick ta del av en sammanfattad, 
skriftlig rapport av studiens resultat och studien i sin helhet. 
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Studiens eventuella svagheter 
Under arbetets gång har vi upptäckt några svagheter i arbetet som presenteras här; 

- Tidsresurser 
Grundtanken med examensarbetet hade en större omfattning från början, då den 
ursprungliga idén var att hålla en kartläggande intervju före workshoparnas start, 
skräddarsy övningar utifrån arbetslagets specifika förbättringsområden och efter 
workshoparna hålla avslutande intervjuer. Detta för att se om improvisationsteater 
verkligen kunde skapa en organisationskultur som främjar innovation. Efter noga 
övervägande insåg vi att det inte skulle gå att genomföra – tidsmässigt – vilket bland 
annat är anledningen till att workshoparna är så komprimerade och hypotesen 
fokuserar på att undersöka huruvida ett arbetslag kan uppleva att 
improvisationsteaterworkshops i förlängningen skulle kunna bidra till det.  
Det optimala hade varit att hålla ungefär tio workshopar på ett företag så att de 
verkligen fick uppleva improvisationsteaterns bredd, och där vi skulle kunna 
observera den eventuella påverkan workshoparna haft på organisationskulturen. Hade 
det funnits mer tid hade även studien kunnat utökas till att innefatta workshops på fler 
företag än ett. 
 

- Erfaren vs. oerfaren (positivt och/eller negativt?) 
En av författarna har stor erfarenhet av improvisationsteater medan den andra vid 
studiens början knappt hade någon erfarenhet alls. Det tror vi kan vara till vår fördel 
på ett sätt eftersom vi har kunnat se på workshoparnas innehåll på olika sätt – Kristin 
har en större erfarenhetsbank medan Malin kan se övningarna ur deltagarnas 
perspektiv eftersom de ofta inte heller har någon större erfarenhet av 
improvisationsteater. Det kan också ha varit en svaghet att båda författarna inte hade 
en teaterbakgrund, diskussionerna som följer efter de mer avancerade övningarna kan 
vara svåra att leda om det själv är första gången man är med om övningen. Det är 
också lättare att leda en övning om man själv deltagit i den många gånger innan, 
eftersom man känner av när det är dags att avbryta.  
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Förslag på vidare forskning 
Då den här typen av forskning har med människor att göra går det inte att ge några garantier. 
Dock går det att forska vidare för att se om det är möjligt att applicera detta verktyg på andra 
branscher/grupper. 

- Studie före resp. efter/före och efterdesign 
Ursprungligen var idén att göra en kartläggande intervju före workshoparna och en 
efter, vilket reviderades till en intervju efter workshoparna. Att ha en kartläggande 
intervju innan workshoparna kan ge inspiration och hjälp i att lägga upp workshoparna 
för att de ska passa just det specifika arbetslaget. Ytterligare ett perspektiv kan skapas 
genom att ha intervjuer en tid efter workshoparna, allt ifrån en vecka till en månad kan 
göra skillnad i deltagarnas intryck av workshoparna. 
 

- Inkludera ledningen 
Ledningen är en viktig del i organisationen, vilket kan tas i beräkning vid framtida 
forskning. Ska ledningen vara med under workshoparna eller inte? 
 

- Utökad omfattning 
Använda konceptet som sådant, men göra det i större utsträckning, exempelvis genom 
flera workshops utspridda över en längre tid, alternativt att ha samma mängd 
workshops som i denna uppsats men att sprida ut dem på en längre period. 
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Bilagor 
Bilaga 1; Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Kristin Axelsson och Malin Widoff och är studenter på Innovationsprogrammet på 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Kristin har en psykologiinriktning och har även läst en 
specialinriktning inom teater, medan Malin har en företagsekonomisk inriktning. Vår utbildning 
handlar till stor del om entreprenörskap, nytänkande och förändringsledning. Innovationsteknik 
innebär att kunna se möjligheter där andra ser svårigheter och bidrar till förmågan att kunna utveckla 
en organisation i en kreativ riktning. Det har nu blivit dags för oss att skriva vårt examensarbete i 
Innovationsteknik – det är här Ni kommer in i bilden! 

Projektet och dess syfte 

Vi vill inbjuda er till att deltaga i en spännande studie om hur improvisationsteater kan bidra till en 
positiv och kreativ arbetsmiljö! 

Vi lever i en tid av förändringar som präglas utav oändliga valmöjligheter. 

Därför är det utav yttersta vikt att som arbetslag vara sammansvetsade internt för att kunna vara 
konkurrenskraftiga externt. Dessutom är det dags att utmana den konventionella synen på 
personalvård, vill ett företag följa med i utvecklingen är det en förutsättning att företaget själva 
utvecklas i samma takt som omvärlden. Ett välmående arbetsteam genererar i en välmående 
organisation som också presterar därefter. Den nya sortens personalvård vi vill introducera för er är 
improvisationsteater i arbetslivet. 

Improvisationsteater i arbetslivet handlar inte om att spela teater utan 
om att delta i övningar som är inspirerade av improvisationsteater.  

Det är prestigelöst, roligt och lärorikt. 

Vi efterfrågar ca åtta deltagare som ingår i ett arbetsteam eller som minst har veckovis kontakt med 
varandra. Dessa deltagare kommer att få delta i tre improvisationsteatersessioner som leds utav Kristin 
och Malin. Sessionerna är skräddarsydda för Er och innehåller övningar inspirerande utav 
improvisationsteater som följs utav reflekterande samtal med deltagarna kring det de nyss upplevt. För 
att kunna skräddarsy övningarna efter ert teams behov kommer vi hålla intervjuer innan första 
sessionens början där vi kartlägger det nuvarande arbetsklimatet. Exempel på områden som 
sessionerna kan komma att beröra är samarbetsövningar, kommunikationsövningar och 
kreativitetsövningar.  

Efter sista sessionens avslut kommer en intervju med varje enskild deltagare ske med syfte att följa 
upp deltagarnas upplevelser samt för att kunna utvärdera eventuella effekter sessionerna haft på ert 
arbetslag.  

Vi arbetar både proaktivt - det vill säga att en eventuell god arbetsmiljö bibehålls med hjälp utav 
övningarna, eller reaktivt – vi hjälper till att lyfta ämnen som behövs arbetas med.  

Improvisationsteater har en kraftfull effekt på människor: axlar sänks, hierarkier glöms bort för en 
stund och människor som arbetar tillsammans har möjlighet att på riktigt kunna integrera och se 
varandras möjligheter och potentialer. Improvisationsteater är också ett effektivt verktyg för att kunna 
diskutera frågor som indirekt berör det dagliga arbetet eftersom alla övningar kan relateras direkt till 
arbetslivet. 

Vi hoppas att ni vill ta chansen att deltaga i denna studie till som kommer generera i utveckling för 
personalen på professionell nivå, verktyg för att stärka ett positivt arbetsklimat och en unik möjlighet 
för Ert arbetslag att bli ett riktigt sammansvetsat team. Glädje utlovas! 

  



 

 

Projektets omfattning: 

6,5 timmar per deltagare, varav 6 timmar sessionstid och 15 minuter för kartläggande intervju innan 
första sessionens början och 15 minuter för uppföljning efter sista sessionens avslut. Naturligtvis kan 
vi diskutera projektets omfattning efter Era förutsättningar. 

Tidsram: 

Start v. 46 och slut v. 49.  

Det mest optimala vore om vi kan hålla kartläggande intervjuer v. 46, sessioner v. 47 (utspritt på 3 
dagar) och uppföljning v. 49 – detta för att deltagarna skall hinna samla sina intryck efter sessionerna. 
Även tidsramen kan diskuteras efter Era förutsättningar. 

Plats:  

Er arbetsplats på en lämplig öppen yta. 

Studien görs enbart i vetenskapligt syfte och materialet presenteras i en rapport som är tillgänglig för 
allmänheten i högskolans databas. Individskydds- och konfidalitetskravet kommer givetvis att 
efterföljas.  

  



 

 

Bilaga 2;Improvisationsteaterschema  

Schema för workshoparna 

Alla lekar/övningar genomsyras av; humoristisk atmosfär, vara i nuet, attityd till risktagande, 

internt självförtroende, frihet att experimentera utan påföljd och leder därför till utveckling av 

individen och hela teamet. 

Onsdag 13:00 – 16:00 

12:00  Förberedelser 

13:00  Presentation + eventuella frågor   20 min 

13:20  Namnlek i ring     5 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare står i en ring, varje person i tur och ordning går fram och 

säger sitt namn och gör en valfri rörelse – varpå resterande deltagare i ringen 

säger dennes namn och härmar rörelsen. Nästa deltagare på tur gör samma sak; 

säger sitt namn plus valfri rörelse, varpå alla andra säger den förstes namn + 

dennes rörelse och därefter deltagare nummer 2s namn och rörelse. Proceduren 

upprepas tills det att alla sagt sitt namn och gjort en rörelse, när det är sista 

deltagarens tur ska alla resterande alltså börja med deltagare 1s namn och 

rörelse och därefter deltagare 2 osv till sista deltagarens namn och rörelse. 

Etablera en relation 

13:25  Klappen      5 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare står i en ring och ska skicka runt en klapp. Deltagarna börjar 

med att skicka klappen runt ringen, därefter får deltagarna även byta håll på 

klappen. Ett tredje moment som läggs till innebär att klappen skickas tvärs över 

rummet, eller till vem som helst i ringen. 

Etablera teamkänsla, ögonkontakt, bli medveten om alla i gruppen. 

13:30  Triangeln      5 min 

Beskrivning: 1: Välj ut en deltagare, säg inte högt vem du valt utan ha den bara i åtanke. Har 

alla valt? Detta är Er mördare. Välj ut en till deltagare, har alla gjort det? Den här 

personen är Er sköld. Nu ska ni förflytta Er i rummet så att skölden alltid är 

mellan dig och mördaren. 

2: Välj ut en ny deltagare, har alla valt? Den här personen. Välj ut en till deltagare 

– har alla valt? Detta är dennes mördare. Ni agerar sköld och ska därför befinna 

er mellan offret och dennes mördare. 

3: Nu ska ni få en liten utmaning; försöka bilda en liksidig triangel med offret och 

mördaren. 

Uppvärmning, lek och skratt 

  



 

 

13:35  Skicka vykort (1-ordshistorien)   10 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare står i en ring, instruktionerna är att skicka ett vykort från 

Mallorca till bästa kompisen som är hemma i Sverige. Deltagarna får bara säga ett 

ord i taget, ledaren lägger in instruktioner under skrivandets gång (exempelvis; 

nu är det dags att börja avrunda vykortet). 

  Kort nr 1: Du är på Mallorca; ”Hej bästa kompisen…” 

Kort nr 2: Brev till Reinfeldt. 

Öppen kommunikation 

Kort diskussion  

13:45  Bejaka-blockera     20 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare delar in sig i par och bestämmer vem som är A och vem som 

är B. 

1: A lägger fram förslag på aktiviteter. B svarar Nej på allt. 

2: B lägger fram förslag på aktiviteter, A svarar ”aa det vore kul, MEN…(kommer 

med en ursäkt)” 

3: A föreslår en aktivitet och B svarar Ja – och sen utför man det. 

4: B lägger fram förslag och A svarar ”Ja, OCH...(accepterar och bygger sedan på 

förslaget)” – sen utför man det. 

Exempel: Ska vi leka med bilar? – Nej 

Ska vi springa till Ica? – Vore riktigt kul, men jag har ont i benet. 

Ska vi läggas oss ner på golvet och stirra upp i taket? – Ja (sedan utför båda det) 

Ska vi städa? – Ja, och vi kan städa baklänges! (sedan utför båda det) 

Öppen kommunikation, internt självförtroende, frihet att experimentera 

Diskussion 

14:05  RAST       15 min 

14:20  Shark Island (med musik)    10 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare rör sig runt i rummet till musik, när musiken stoppas ropar 

ledaren ut ett nummer, exempelvis ”3” och då ska deltagarna bilda öar av 3 

deltagare genom att hålla varandra i händerna. Om någon eller några inte lyckas 

bilda en ö, dör denne högljutt och med dramatiska rörelser medan de andra 

deltagarna ljudligt och dramatiskt sörjer dennes död. Efter döden återuppstår 

man och leken fortsätter. Låt 3-4 personer dö samtidigt första gången. 

Positiv attityd till risktagande 

Diskussion 

  



 

 

14:30  Bilda ett foto      10 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare står i en ring. En person hoppar in i mitten och gestaltar 

något, varav ytterligare tre personer kommer in i mitten och gemensamt skapar 

ett foto. 

Exempel: Deltagare 1 hoppar in och säger ”jag är en ost”, deltagare 2 kan då hoppa in och 

säga ”jag är musen som äter på osten” och sen får ytterligare 2 deltagare hoppa 

in i ringen. När fyra deltagare hoppat in i ringen får deltagare 1 – i det här fallet 

osten – bestämma vem av de andra tre som ska stanna kvar i ringen och visar det 

genom att säga ”musen stannar kvar”. Därefter bildas ett nytt foto med musen i 

ringen från början. Avslutningsvis ska alla deltagare försöka bilda ett foto 

tillsammans. 

Internt självförtroende, frihet att experimentera 

14:40 Maskinen      10 min 

Samtliga deltagare står i en ring. Deltagarna ska med ljud och rörelser bilda en 

imaginär, rytmisk maskin som till exempel tillverkar moln, känslor eller 

jordgubbar. En person börjar med att hoppa in i mitten och göra en rörelse 

ackompanjerat av ett ljud. Samtliga deltagare hoppar in i mitten en efter en och 

bygger på ”maskinen” med matchande rörelser och ljudeffekter.  

Internt självförtroende, frihet att experimentera 

14:50  Ordlöst kommunikationsled    15 min 

Beskrivning: Samtliga 8 deltagare står i ett led. Deltagare 8 (som står längst bak i ledet) ska 

skapa en historia bestående av 1-3 meningar i rörelser utan att prata. Denne ska 

nu visa serien av rörelser för deltagare 7 som står framför och gör det genom att 

knacka denne på axeln som då vänder sig om för att få ta del av historien. 

Deltagare 7 ska sedan återge historien så exakt som möjligt för deltagare 6 

(nästkommande i ledet). Proceduren upprepas tills historien har nått deltagare 1 

längst fram i ledet. Deltagaren längst fram visar inför hela ledet historien denne 

har fått del av, varpå historieskaparen visar den ursprungliga serien rörelser. 

Resultaten jämförs och diskuteras. 

Öppen kommunikation, problemlösande team 

Diskussion 

  



 

 

15:05  Rita en tavla      15 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare delar in sig i par och bestämmer vem som är A och vem som 

är B. Paren sitter rygg mot rygg. A har ett tomt papper och tuschpennor i olika 

färger, B har en bild framför sig bestående av olika figurer. B ska försöka förklara 

för A hur bilden ser ut, utan att använda ord som cirkel, rektangel eller triangel. A 

ska sedan utifrån Bs beskrivningar (utan att ha sett bilden) rita en bild som i 

största möjliga mån liknar bilden som B har framför sig. 

Exempel:  B: Rita en grön rund form uppe i högra hörnet och en blå kantig form i mitten. 

Problemlösande team, öppen kommunikation 

Diskussion 

15:20 Avslutande diskussion/check-ut 

Ledarna går igenom vilka övningar vi gjort idag, och deltagarna ombeds att 

skriva en kort reflekterande dagbok kring deras upplevelser kring dagens 

workshop. 

  

Torsdag 13:00 - 15:30 
13:00  Myllra       5 min 

Beskrivning: Variant 1: Samtliga deltagare tar en riktning i rummet, går dit, byter sedan 

riktning och går runt i rummet. Vem som helst kan när som helst stanna och då 

gäller det för dem andra att också stanna så snabbt som möjligt. Deltagarna ska 

sedan känna in varandra när det är dags att börja gå igen.  

Variant 2: Samtliga deltagare börjar med att stå stilla. Tillsammans ska de sedan 

öka takten utan att det är någon som leder för att slutligen nå tempoklimax, och 

sen sänka tempot för att så småningom stå stilla igen. 

Etablera teamkänsla, bli samspelta 

 

13:05  Klappen      5 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare står i en ring och ska skicka runt en klapp. Deltagarna börjar 

med att skicka klappen runt ringen, därefter får deltagarna även byta håll på 

klappen. Ett tredje moment som läggs till innebär att klappen skickas tvärs över 

rummet, eller till vem som helst i ringen. 

Etablera teamkänsla, ögonkontakt, bli medveten om alla i gruppen. 

13:10  Samurajen      5 min 

Beskrivning: Fungerar som klappen fast med skillnad att deltagarna nu kastar en imaginär yxa 

tvärs över ringen. När man kastar respektive fångar yxan använder man sig av 

tydliga rörelser och ljudliga läten. De som står på varsin sida om den som fångar 

yxan blir samurajer och hugger samtidigt yxfångaren i magen med ett imaginärt 

svärd och gör detta ljudligt. 

Etablera teamkänsla, ögonkontakt, bli medveten om alla i gruppen, leka. 

 



 

 

13:15  Bild med anekdot    55 min 

Beskrivning: Samtliga 8 deltagare sitter på stolar i en ring. På golvet ligger ca 20 bilder och 

varje person får välja en bild som på något sätt tilltalar dem. Deltagarna får nu 1 

minut att tyst tänka ut en anekdot som de på något sätt kan associera till bilden. 

En eller några delar av anekdoten ska vara sann och resten påhittat. Varje person 

ska sedan i tur och ordning berätta sin anekdot varav de andra ska gissa vilka 

delar av historien som var sant respektive påhittat. 

Internt självförtroende, öppen kommunikation, frihet att experimentera,  

utveckling (tränas tillsammans). 

Diskussion 

14:10  Tidningen     15 min 

Beskrivning: 3 tidningsark läggs ut på golvet. Samtliga 8 deltagare får instruktionerna att de 

ska ha kontakt med tidningen, kontakt med varandra men ingen kontakt med 

golvet. I början står deltagarna på tidningsarken men i takt med att ledarna river 

bort större och större delar av dem bör de börja förstå att det måste finnas en 

annan lösning. Instruktionen ”kontakt med tidningen, kontakt med varandra 

men ingen kontakt med golvet” upprepas som ett mantra, tills gruppen får olika 

idéer som kan stämma in på mantrat. Lösningen är att alla ska hålla en bit av 

tidningsarken var, hålla varandra i händerna och sedan hoppa. 

Problemlösande team, öppen kommunikation 

Diskussion 

14:25  RAST      15 min 

14:40  Stolarna     20 min 

Beskrivning: 1: Dela ut lappar med instruktioner till samtliga deltagare, tala om att de ska 

organisera stolarna utan att prata med varandra. Vad deltagarna inte vet är att 

de alla har fått olika instruktioner om hur stolarna ska organiseras. När 

deltagaren har läst instruktionen får de lämna ifrån sig lappen till ledarna. 

De olika instruktionerna är; Ställ alla stolarna vid väggen, Ställ alla stolar upp och 

ner, Ställ alla stolar i en cirkel och Flytta alla stolar över linjen på golvet. 

2: Påminn deltagarna att de varken får prata, rita eller något liknande. 

Uppmuntra deltagarna att de ska lösa uppgiften så att alla är nöjda (utifrån 

instruktionerna) så snabbt som möjligt. Lösningen är att stolarna ska passera 

linjen på golvet, ligga upp och ner i en cirkel som till viss del nuddar väggen. 

Problemlösande team, öppen kommunikation 

Diskussion  

 

  



 

 

15:00  Coach + arbetssökande    20 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare står i två led mittemot varandra. Det ena ledet får 

instruktionen att de ska agera ”jobbcoach” och det andra ledet får uppgiften att 

de ska agera ”arbetssökande”. Situationen de ska utgå ifrån är att det är första 

coachtillfället där de två träffas. Den första personen i varje led för en 

konversation med varandra, den ena jobbcoach och den andra är arbetssökande. 

De som står längst fram kan när som helst välja att ställa sig längst bak i ledet, 

och då är det den personen som nu står längst fram som fortsätter 

konversationen i samma karaktär. Deltagarna fortsätter att rotera såhär några 

varv. Här gäller det att hela tiden lyssna på vad som sägs och hänga med i 

konversationen eftersom du kan vara näst på tur att ta över karaktären! 

Humoristisk atmosfär, öppen kommunikation 

Diskussion 

15:20 Avslutande diskussion/check-ut 

Ledarna går igenom vilka övningar vi gjort idag, och deltagarna ombeds att 

skriva en kort reflekterande dagbok kring deras upplevelser kring dagens 

workshop.  

 

Fredag 13:00 – 14:30 (+ intervjuer) 

13:00 Fågel, fisk eller mittemellan  5 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare delar in sig i grupper om 3 personer. De ska nu se till att en i 

gruppen hela tiden rör sig på en låg nivån när golvet, en rör sig mittemellan och en 

rör sig högt upp. Deltagarna i gruppen kan när som helst välja att skifta position, 

till exempel från låga rörelser till höga, och då måste den som rörde sig högt upp 

röra sig lågt istället. Varje position ska hela tiden vara ”bemannad”. Deltagarna rör 

sig runt i rummet till musiken. 

 Etablera teamkänsla, ögonkontakt, bli medveten om alla i gruppen. 

13:05 Räkna till 40 i ring    15 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare står i en ring. De får uppgiften är att de ska räkna till 20 

tillsammans, men varje person får endast säga en siffra i taget. Det handlar om att 

känna in varandra så att flera personer inte säger samma siffra samtidigt! Händer 

detta måste deltagarna börja räkna från 1 igen. Om gruppen klarar uppgiften att 

räkna till 20 relativt snabbt får de uppgiften att räkna till 40. 

 Ordlös kommunikation, internt självförtroende 

 

  



 

 

13:20  20 sätt att korsa ett rum    15 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare får instruktionen att de ska korsa rummet på 10 olika sätt och 

att de alltid måste ha kroppskontakt med någon i gruppen. De får inte prata med 

varandra och alla deltagare måste vara med på hur de ska förflytta sig innan alla 

får börja korsa rummet. 

När de har korsat rummet 10 gånger delas gruppen upp i två lag och ska tävla 

mot varandra i en stafett. Lagen får inte använda de 10 sätt som redan gjorts 

utan ska komma på 10 nya sätt att korsa rummet på. De får fortfarande inte prata 

och de måste fortfarande ha kroppskontakt med varandra på något sätt. 

Exempel: Alla håller varandras händer och hoppar tvärs över rummet. 

Deltagarna tar sig över rummet på led med händerna på varandras axlar. 

Problemlösande team, frihet att experimentera 

Diskussion 

 

13:35  Blinda promenaden     15 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare delar in sig i par. Den ena deltagaren i paret är ”blind”, det vill 

säga blundar. Den andra deltagaren som ser blir dennes ledsagare och ska leda 

den blinda och styra denne med hjälp av händerna på axlarna. De får inte prata. 

Efter ett tag får de instruktionen att öka tempot och utmana rädslan att inte se! 

Efter en stund byter de roller och ledsagaren blir blind. 

 

13:50  Blinda dansen     10 min 

Beskrivning: Hälften av deltagarna står på rad och blundar. Den andra hälften som ser ska 

välja valfri ”blind” deltagare och börja dansa med denne till musik som sätts på. 

De får inte prata. Den seende som leder dansen kan när som helst stanna den 

blinda för att välja en ny blind deltagare och börja dansa med denne. På så vis 

roterar alla seende och dansar med många olika blinda. När ledaren säger att de 

blinda ska ”ställas tillbaka” exakt där de stod på rad, förs de tillbaka dit av den 

seende den dansar med just då. Väl i ursprungsposition får den blinde öppna 

ögonen och gissa vem han/hon dansade med sist. 

Tillit 

Diskussion  

  



 

 

14:00  Tolken och Jibbrish     20 min 

Beskrivning: Samtliga deltagare sitter i en ring och delas in i par. I varje par finns en Tolk och 

en Jibbrish, Jibbrish pratar nonsensspråk och Tolken får översätta fritt. Varje par 

säger några meningar sedan byter man till nästa par som fortsätter historien där 

det förra paret avslutade. 

Exempel: Jibbrish: kokkelimukk bobbelibobba. 

Tolken: Det var en gång en groda. 

14:20 Avslutande check-ut innan intervjuerna  10 min 

Ledarna går igenom vilka övningar vi gjort idag, och deltagarna ombeds att 

skriva en kort reflekterande dagbok kring deras upplevelser kring dagens 

workshop. 

 

14:30  RAST       15 min 

14:45  Intervju 1 

 

Reservövningar 

Tala med en röst (Experten)      15 min 

Följa John        5 min 

Vad gör du?        5 min 

Presenten (med hylla)       5 min 

 

  



 

 

Bilaga 3; Reflektionsdagbok 

 

Liten reflektionsdagbok 

Besvara dessa frågor så utförligt och ärligt som du kan. Självklart är du anonym. 
 

1. Hur känner du dig efter dagens workshop? 
 

2. Vilka ord kommer till dig spontant i samband med dina upplevelser av dagens 
workshop? 
 

3. Vad i dagens workshop tilltalade dig mest? Varför och på vilket sätt? 
 

4. Vad skulle du vilja förändra i dagens workshop? Varför och på vilket sätt? 
 

5. Hur skulle du beskriva atmosfären i gruppen just nu och under dagens workshop? 

  



 

 

 

Bilaga 4; Intervjuguide 

Intervjufrågor 

1. Ringa in de faktorer (ord) i modellen som du anser att du upplevt någon gång under de 
tre workshoparna. 
 

2. Berätta hur du tänkte när du ringade in de faktorer som du gjorde? 
 

3. Beskriv på vilket sätt du upplevt dessa faktorer. 
 

4. Berätta varför du valt att inte ringa in de övriga orden? 
 

5. Tror du att improvisationsteaterworkshops skulle kunna fungera som ett verktyg till att 
på längre sikt kunna utveckla en organisationskultur som främjar innovation? 
(Innovation definierades här utefter uppsatsens valda definition) 
 

6. Om ja, varför? Om nej, varför inte?  



 

 

Bilaga 5; Testgrupp 

24/11 2011 kl. 18:00 – 20:30 

1,5h improövningar med en testgrupp på 8 personer, avslutas med övergripande diskussion om 

deltagarnas helhetsintryck. Kristin håller i workshopen, Malin noterar tid för övning resp. 

diskussion för varje övning. 

 

18:05  Klappen (Malin) 

Samurajen (Kristin)     5 min 

18:10 Triangeln (Malin)     10 min 

18:20 1-ordshistorien (Kristin)    10 min 

18:30 Ordlöst kommunikationsled (Kristin)  15 min 

18:45 20 sätt att korsa ett rum (Kristin)   15 min 

Malin förbereder musiken inför Shark Island. 

19:00 Shark Island (Kristin och Malin)   10 min 

19:10 Tolken (Kristin)     20 min 

19:30 Bejaka-blockera (Malin)    20 min 

19:50 Tidningen (Kristin)     10 min 

20:00  Avsluta med diskussion och fika, max 30 min. 

Hur kändes det? 

Vilken övning gillade ni bäst? Varför då? 

Vilken övning tyckte ni minst om? Varför då? 

Hur var instruktionerna till respektive övning? 

Hur uppfattas vi som ledare? 

Vad var bra? 

Modellen – uppfattas dessa ord genom övningarna? 

Vad hade ni för förväntningar innan ni kom hit? 


