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Förord 

 

Jag sitter på en busshållplats i Krakow. Min flickvän och jag är på väg till Ljubljana. Jag ska 

göra ett projekt om slumpen genom att följa en improvisationsteatergrupp under ett halvår. 

Mycket mer än så har jag inte bestämt. Jag vill inte kalla det en dokumentärfilm, heller inte ett 

fältarbete, utan en öppen process. Jag har en videokamera och ett huvud fullt av frågor. Jag 

undrar hur saker och ting kommer till. En familj sätter sig ner bredvid oss. De pratar engelska. 

Ett av deras två barn, en liten pojke tittar på min flickväns skor och konstaterar; You´ve got 

black shoes. Vi ”vuxna” skrattar och ser på varandra. Börjar prata. De är från London, driver 

ett nätverk för konstnärer, och har precis påbörjat ett projekt. Under ett år ska familjen resa 

runt i Europa och fråga ett urval människor om deras syn på framtiden. Vi pratar om slump 

och sammanträffanden, delar idéer och syn på livet. Våra projekt har märkbara likheter. Vi 

byter kontakter och planerar att höra av oss till varandra när våra projekt är klara.  

 

På så vis fick jag en titel till mitt filmprojekt som för mig med dess bakgrund synliggör några 

av de mest elementära delarna i projektet. För visst var det en slump att vi satt och väntade på 

samma buss just då, och att våra projekt hade liknande karaktär. Men hade inte deras son 

öppnat för vårt samtal med sin tanke som lite okontrollerad ramlade ur hans mun och lämnade 

oss i skratt, ja då hade ju vårt utbyte aldrig skett. Själva mötet hade vi aldrig kunnat förutse 

men själva handlandet i stunden, låg i våra händer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa en utvecklingsprocess och ett möjligt förhållningssätt till 

upplevelsekunskap där samband mellan slumpmässiga händelser, kreativitet, improvisation 

och meningsskapande har varit särskilt betydelsefulla. Mitt c-arbete består av två separata 

delar: Dels en film och dels ett skriftligt arbete, där båda arbetena utgår ifrån ett och samma 

problemområde. Jag har använt mig av en interaktiv metod med inspiration från 

antropologiska metoder, självetnografi och sociologiska idéer om själva deltagandet och 

berättandet som verktyg. Jag har utvidgat min förståelsehorisont och utmanat mina 

värderingar. Jag har ifrågasatt mig själv som berättare och konstnärlig ledare, och många av 

de värderingar vårt samhälle bygger på. Jag har upptäckt att nyckeln till att skapa 

meningsfulla upplevelser till stor del ligger i att förstå människans processer kring 

meningsskapande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The aim with the study is to highlight my individual process of development and a possible 

attitude towards experience production where connections between coincidental actions, 

creativity, improvisation and meaning making has been of great importance. The study 

consists of two parts, a film and an essay, in which both has its bases and emerges out of the 

same discussion. I have used an interactive method inspired by auto ethnography and ideas 

from anthropology and sociology with participation and narration as primary tools. I have 

expanded my horizon of understanding and challenged my own set of values. I have 

questioned myself as narrator and upcoming art director, and a number of the values our 

society are built upon. I have discovered that my most important key to producing meaningful 

experiences is to expand my knowledge around the human processes of meaning making. 
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1. BAKGRUND 

 

Hur förhåller vi oss till slumpmässiga händelser och hur påverkar detta förhållande vår 

upplevda verklighet? Kan det vara så att slumpmässiga händelser synliggör vår 

sammankoppling med vår omgivning? Kan slumpmässighet förklara kreativitet och andra 

skapelseprocesser som ett kollektivt fenomen? Dessa är några av de många frågor min 

process har genererat och som har kommit att vara särskilt betydelsefulla. Men hur kom det 

sig att jag blev så intresserad av just slumpen, detta tillsynes okontrollerbara, meningslösa och 

ytterst komplexa fenomen?  

 

Jag hade redan vid utbildningens start en bild av vad jag ville utveckla hos mig själv och 

började redan under min praktik hösten 2008 fundera kring mitt slutliga c-arbete. Jag såg 

framför allt utbildningen som en möjlighet att utvecklas som konstnärlig ledare. Min 

erfarenhet och därav mina intryck från film- och tv-branschen var att det saknades en 

arbetsglädje och att fokus på själva resultatet var så stort att många värdefulla idéer gick 

förlorade på vägen. Min uppfattning var också att det oftast bara var ett fåtal personer som 

“gjorde filmen” medan resten av teamet mer hade en maskinell funktion. Kunskap gick på så 

vis förlorad och den kreativa dynamik som får de flesta i denna bransch att trivas var mest 

synlig bland ett fåtal konstnärliga ledare. I detta sammanhang menar jag då i huvudsak 

regissör, manusförfattare, fotograf och scenograf. I följd av denna erfarenhet blev det naturligt 

att fråga mig själv om det var detta jag strävade efter; att stå på toppen av ett hierarkiskt berg 

och pressa igenom mina idéer. Var det därför jag började filma i min barndom?  

 

Projektidén till ”YGBS” (you’ve got black shoes) kom till liv under en praktik på 

Norrbottensteatern under skolåret 08/09. Jag studerade konstnärligt ledarskap och kreativa 

processer genom att följa tre teaterproduktioner från idé till premiär. Jag följde 

manusutveckling, scenografiarbete och regiarbete på nära håll. Jag ville studera hur idéer och 

lösningar kom till liv genom att sätta fokus på processens dynamik. Jag hade sedan tidigare en 

uppfattning om att slumpmässiga händelser ofta får avgörande konsekvenser i de flesta 

sammanhang, men blev förvånad över hur genomgående det var inom teatern. Små, till synes 

betydelselösa sammanträffanden ledde till avgörande element i den slutliga berättelsen. Ju 

mer jag synliggjorde processens eget liv, desto mer förstod jag hur lite kontroll vi egentligen 

har och hur oändligt stor och komplex den rådande verkligheten är. Jag såg delar av det kaos 
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som processen arbetade sig igenom. Ändå blev det tre lyckade föreställningar. Jag förvånades 

över hur detta kaos verkade vara den mest elementära katalysatorn för processen.  

 

2. PROBLEMOMRÅDE 

 

Min dröm och målsättning är att arbete som manusförfattare och regissör. Jag har sen tidigare 

erfarenheter från film- och tv-produktion, och har under utbildningen skaffat mig erfarenheter 

från teaterproduktion. Oavsett film eller teater (eller en kombinationslösning) så kommer jag 

att arbeta med människor i två huvudsakliga sammanhang, dels som konstnärlig ledare i 

någon form av arbetsgrupp och dels som berättare inför någon form av publik. Jag kommer på 

så vis att arbeta med kreativa processer och upplevelser i allra högsta grad och känner 

fortfarande en enorm nyfikenhet kring dessa, för människan, så uppenbart elementära 

företeelser. 

Min erfarenhet och uppfattning av dagens upplevelseindustri är att det saknas kunskap och 

intresse för de dynamiska processer som genererar kreativitet, vilket i sin tur påverkar 

innehållet i upplevelserna. Då tänker jag i mitt fall inte enbart på innehållet i de slutliga 

upplevelseprodukterna utan väl så mycket på sättet man leder de tillhörande organisationerna 

och hur man ser på sitt förhållande till sin publik. Det är trots allt här, i denna process 

upplevelserna tar form.  Jag vill vara med om att skapa en arbetsmiljö, berättelser och 

upplevelser som inte bara tillgodoser en ekonomisk tillväxt utan som har sitt huvudsakliga 

fokus på själva innehållet och gynnar en hållbar utveckling. Vad är det vi berättar, hur berättar 

vi det och till vilken nytta? Hur påverkar upplevelserna människorna och samhället i stort?  

 

En av de avgörande faktorerna som gjorde att jag sökte mig till utbildningen i 

upplevelseproduktion var att jag kom över en tillväxtmodell med namn ”FUNK” som är 

framtagen av KK-stiftelsen. Tillväxtmodellen beskriver trender och förutsättningar som 

påverkar upplevelseindustrin. ”FUNK” står för samverkan mellan forskning, utbildning, 

näringsliv och kultur. Jag tyckte modellen lyckades visa en möjlig mötespunkt mellan 

samhällets tillväxtintressen och den ickekommersiella kulturen - och på samma gång belysa 

det när sagt symbiotiska och essentiella förhållandet dessemellan. Jag blev mycket inspirerad 

av idéerna om en bättre framtid på upplevelsens premisser och kände en vilja att genom 

utbildningen utveckla mig själv och min arbetsmiljö i denna riktning. Nu tre år senare, med 

ett stort antal nya erfarenheter, reflektioner och en djupare insikt i detta ”upplevelseindustri-

perspektiv” - är jag tyvärr rädd för att den hoppfulla tillväxtmodell som inspirerade mig är på 
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god väg att ätas upp av de kommersiella krafterna. Ett scenario som också tas upp som en 

möjlig framtidsbild i boken. En framtidsbild där kulturen hamnar helt i det kommersiellas 

tjänst. (Nielsén, 2006). 

 

Under utbildningen har jag haft särskilt fokus på ämnet upplevelsekunskap som om jag har 

uppfattat det rätt syftar till att vara en grund i utbildningen. Jag väljer att på ”stipulativt vis” 

definiera begreppet upplevelsekunskap med stöd i beskrivningarna av kursinnehållet i 

utbildningens tre kursplaner med samma grundtitel, eftersom det mig veterligen inte existerar 

som ett vedertaget begrepp varken i språklig eller i vetenskaplig benämning. I denna uppsats 

kommer jag att behandla upplevelsekunskap som ”den interdisciplinära kunskapen kring 

människans upplevelser” - Med andra ord, en kunskap som ur sitt upplevelseperspektiv 

kombinerar vetenskap från flera existerande och allmänt accepterade vetenskapsdiscipliner.  

 

För mig är nyckeln till vad jag väljer att kalla meningsfulla upplevelser och en hållbar 

utveckling just i denna ”blandvetenskap”. Förutom att ge ett helhetsperspektiv så är det just i 

kombinationerna och i olikheterna det nya kan upptäckas, något jag med vetenskapligt belägg 

kommer att behandla mer utfylligt senare i uppsatsen. Det är också här utanför alltför 

markerade inramningar jag själv har upptäckt de viktigaste ledtrådarna. Det är här min 

process och utveckling har befunnit sig och fortfarande befinner sig, och det är just genom 

den egna reflektionen, mitt brinnande intresse och vilja att lämna mina tidigare uppfattningar 

jag har hittat mina ledtrådar och mitt nyvunna förhållningssätt.  

 

Men vad är det då som ligger bakom mina val? Vad är det som under resans gång i synnerhet 

har påverkat mig? – Varför valde jag till exempel de miljöbilder, de filmklipp, eller de 

intervjufragment jag gjorde i min film? Kan det vara så att mitt självreflekterande och 

nyvunna förhållningssätt tillsammans med studien kan belysa några viktiga 

upplevelsefenomen?  
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3. SYFTE 

 

Syftet med c-arbetet är att belysa en utvecklingsprocess och ett möjligt förhållningssätt till 

upplevelsekunskap där samband mellan slumpmässiga händelser*, kreativitet, improvisation 

och meningsskapande har varit särskilt betydelsefulla.  

 

Med *Slumpmässiga händelser (också beskrivet som slump/slumpen) avser jag i denna uppsats att förklara situationer där 

oförmågan av att kunna kontrollera och förutse de aktuella händelserna i de aktuella sammanhangen står i fokus. Till vilken 

grad händelserna är slumpmässiga eller vad som ligger bakom händelserna är inte väsentligt. Jag vill på så vis också 

understryka att jag inte har till avsikt att utesluta faktorer som grundas i eventuella trosföreställningar. Undantag från 

definitionsbestämmelsen kan dock förekomma i citat och annan text där jag refererar till litteraturen och empiri.  

 

4. METODVAL 

 

Mitt c-arbete består av två separata delar: Dels en film och dels ett skriftligt arbete. Båda 

delarna utgår ifrån ett och samma problemområde. Min huvudsakliga metodproblematik 

ligger framför allt i att jag vill inkludera en process som börjat redan innan själva 

kursperioden för c-arbetet, att jag vill behandla praktiska och teoretiska moment och att jag 

behöver en metod som till stor del inkluderar ett subjektivt reflekterande. Eftersom jag har en 

tioårig arbetslivserfarenhet är det för mig nästan omöjligt att inte behandla denna förförståelse 

eftersom det i själva verket är dessa erfarenheter som till största del ligger till grund för mitt 

problemområde.  

 

4.1 Den interaktiva forskningsprocessen 

 

Jag har valt att utgå ifrån den interaktiva forskningsprocessen som Jan Hartman beskriver i sin 

bok Vetenskapligt tänkande (Hartman, 2004). För mig finns det en tydlighet i Hartmans 

beskrivning av denna process som jag har svårt att hitta i andra kvalitativa 

metodbeskrivningar. Det är värt att nämna att det i denna metodgren finns uppenbara likheter 

med andra kvalitativa metodbeskrivningar med grund i den hermeneutiska vetenskapsteorin. 

Enligt Patel och Davidson (2003) följer den hermeneutiska forskningsprocessen ett slags 

abduktivt mönster där forskaren rör sig mellan helhet och del, teori och empiri och mellan en 

mängd olika synvinklar i sina tolkningar. Målet är sällan att komma fram till en teori i form 

av heltäckande lagar utan snarare flera olika teoretiska idéer som presenterar ett mångfald av 

olika tolkningar. Patel och Davidsson poängterar också att det inte finns någon definitiv 
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början eller slut i den hermeneutiska tolkningsakten. Forskarens förförståelse, 

perspektivändringar och nyvunna teoretiska idéer behandlas i en levande process som ständigt 

är under utveckling. Enligt Hartman (2006) karakteriseras en interaktiv forskningsprocess av 

att inte vara en linjär process. Metoden förutsätter att forskaren färgas av både tidigare 

kunskap, teoretiska uppfattningar och erfarenheter och att forskaren genom 

forskningsprocessens gång kommer att ändra sina uppfattningar, hitta nya teoretiska 

infallsvinklar och idéer som kontinuerligt påverkar ens val. I en interaktiv forskningsprocess 

börjar forskaren sin undersökning med att formulera en fråga/frågor att utgår ifrån. Det är 

dock viktigt att forskaren inte håller för hårt fast vid denna fråga och att den första 

underökningen inte är för omfattande. Forskaren ska i detta skede ha få uppfattningar om hur 

frågan kommer att besvaras. Hartman beskriver också förförståelsens väsentliga roll inom 

ramen av den hermeneutiska vetenskapsteorin och påpekar att det förhåller sig praktiskt 

omöjligt att genomföra observationer utan att styras av sina förutfattade meningar. Det är till 

stor del dessa förutfattade meningar som formar innehållet av vad vi är ute efter att undersöka. 

Förförståelsen med sin tillhörande kunskap och erfarenheter är också nödvändiga för att 

forskaren över huvud taget ska kunna tolka och tillgodogöra sig nya erfarenheter och ny 

kunskap. Hartmans beskrivning av den interaktiva forskningsprocessen tydliggör just den 

ickelinjära process som jag själv så tydligt har erfarit. Det finns likheter med andra kvalitativa 

metoder men mitt val avgörs av att denna metodgren i motsättning till induktionens grundidé 

om ett teorineutralt förhållningssätt, tydligt framhäver denna omöjlighet och i stället 

tillhandahåller det teoretiskt styrda urvalet som en del av metoden. 

 

Även om jag väljer att ta utgångspunkt i Hartmans beskrivning av den interaktiva forskningen 

så känner jag att jag behöver en mer fyllig metodbeskrivning. Hartmans beskrivning går bara 

på ytan av den interaktiva forskningsprocessen som är en sådan komplex forskningsprocess. 

Patel och Davidson (2003) poängterar att ingen forskningsprocess är lik en annan och att det 

särskilt inom kvalitativ forskning finns obegränsade vägar att gå. Det finns en mångfald av 

kvalitativa metoder, och det är vanligt att forskare själva tillämpar egna tolkningar och tar 

fram egna varianter av kvalitativ metod. Orsaken ligger naturligtvis i att varje 

forskningsprocess kräver sin unika variant för att på bästa sätt kunna behandla det tillhörande 

forskningsproblemet. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Jag har i boken ”Gemensamt Kunskapande – den interaktiva forskningens praktik” kunnat 

tillgodogöra mig en mer fördjupande förståelse för den interaktiva forskningens problematik 
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och möjligheter. Boken är framtagen genom ett projekt där det bakomliggande motivet är en 

ökande efterfrågan och behov av metoder som tillgodoser dagens forskare och ständigt 

föränderliga samhällsstrukturer – då särskilt metoder där gränserna mellan forskare och 

praktiker suddas ut. Ett konkret exempel på denna efterfrågan som jag själv känner igen mig i, 

nämns i bokens inledning, och motiveras av ett högre antal vuxenstuderande med 

arbetslivserfarenhet som behöver metoder och läromedel som bejakar dessa förkunskaper. 

(Johannisson, Gunnarsson & Stjernberg, 2008) 

 

En interaktiv metod som särskilt har inspirerat mig är den ”Iscensättande metoden” som är 

framtagen av Bengt Johannisson (2008) som är en av initiativtagarna för bokprojektet. 

Johannisson har använt sig av ordet iscensättande för att som han själv beskriver det 

framhäva; ”forskarens djupa engagemang i den värld som skall fångas”. Den iscensättande 

metoden är framtagen för forskningsprojekt av praktisk karaktär där forskaren själv är den 

som initierar ett projekt. Den har använts inom olika formar av utvecklingsprojekt och 

entreprenörskap för att kunna tillgodogöra sig processrelaterad kunskap. (Johannisson, 

Gunnarsson & Stjernberg, 2008) Genom den iscensättande metoden suddar man ut 

åtskillnaden mellan forskare och aktör/subjekt genom att forskaren själv initierar projektet 

och är aktiv i aktörsrollen. Det är forskaren som iscensätter det sociala skeendet som ska 

studeras. Iscensättande forskning är särskilt lämplig för att belysa förändringsprocesser där de 

situationer och sammanhang som föder processerna är av central betydelse. Johannisson 

(2008) är i likhet med Hartman (2006) kritisk till ett teorineutralt utgångspunkt inom 

kvalitativ forskning. ”Forskaren kan varken ’blanka’ sitt professionella jag eller sätta sitt 

existentiella jag inom parentes. Strävan efter att med ’grounded theory’ som ledstjärna 

försöka kontrollera fördomar genom att undertrycka tidigare teoretiskt och praktiskt kunnande 

är fåfäng.” (Johannisson, 2008:26) Johannisson framhäver i stället denna kunskap som en 

tillgång som i sammansmältning med nyvunnen kunskap skapar en meningsfull bild av den 

framväxande tillvaron. Den iscensättande forskningen har stora likhetsdrag med etnografiska 

och antropologiska metodteorier, och enligt Johannisson har den iscensättande metoden också 

en form för ”självetnografisk ansats”. (Johannisson, 2008) Sociologerna Berger och Quinney 

nämner i sin bok ”Storytelling Sociology” självetnografi som metod (eng. autoethnography). 

Inom självetnografin lägger forskaren ofta ett eget dramatisk skeende till grund för arbetet. 

Exempel kan vara svår sjukdom eller liknande, men den används också för att studera 

arbetsmiljöer som till exempel polisarbete eller problemrelaterade beteenden som pokerspel. 

(Berger & Quinney, 2005) Självetnografi har i likhet med den iscensättande metoden fokus på 
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forskaren själv som en ständigt självreflekterande aktör i den aktuella miljön och i den öppna 

processen (Johannisson, 2008).  Berger och Quinney (2005) beskriver också denna 

självreflekterande roll inom sociologisk forskning, där berättelsens form kan användas som 

både tolkningsunderlag och metod för att presentera forskningsresultat. (Berger & Quinney, 

2005) 

 

5. GENOMFÖRANDE 

 

Med inspiration från antropologiska metoder, självetnografi och sociologiska idéer om själva 

deltagandet och berättandet som metod, kommer jag att redovisa en interaktiv 

forskningsprocess med den iscensättande metoden som huvudsaklig ledstjärna. Mitt c-arbete 

består som tidigare nämnt av två separata delar: Dels en film och dels ett skriftligt arbete. 

Båda arbetena utgår ifrån ett och samma problemområde. Filmen belyser den egna processen 

och behandlar problemområdet genom en berättarröst som successivt arbetades fram under 

redigeringsprocessen. Berättarrösten består av fem delar som också ligger till grund för det 

skriftliga arbetet med en litteraturstudie bestående av ett tiotal böcker.  

 

Den iscensättande metoden har fem grundsteg som syftar till att skapa en övergripande 

struktur i genomförandet - då i synnerlighet själva redovisandet av forskningsprocessen. 

Johannisson menar att en detaljerad undersökningsplan för det praktiska genomförandet inte 

är nödvändig och snarare ett hinder eftersom delaktighet kräver improvisationsförmåga för att 

forskaren ska kunna hantera och ta till vara på överraskningar och nya upptäckter. Stegen är 

därför till stor del avsedda att användas efter själva genomförandet av det praktiska 

genomförandet. Denna process är heller inte avsedd att vara linjär. (Johannisson, 2008) 

 

1. Forskarens ambitioner redovisas. Den iscensättande metoden kräver att forskaren har 

en grundläggande förförståelse och ett genuint engagemang till fenomenet. 

2. Retrospektiv och detaljerad redovisning av den teoretiska förförståelsen. 

3. Realistisk och kronologisk rapportering från fältet om vad som hände. 

4. Impressionistisk rapportering från fältet där forskarens minnesbilder från evenemanget 

redovisas som dramatiserade skeenden och kommenteras av övriga aktörer och 

etablerad teori – en första tolkning. 

5. En reviderad och utvidgad förståelse av fenomenet som knyts an till ytterligare 

litteraturstudier – en andra tolkning. (Johannisson, 2008) 
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Min inledning, bakgrund och förförståelse representerar de tre första stegen i Johannissons 

redovisningsmall. Steg fyra representerar filmen med tillhörande redigeringsprocess och 

framtagen berättarröst, medan steg fem representerar resultatdelen i form av en 

litteraturstudie.  

 

6. FÖRFÖRSTÅELSE 

 

Jag kommer i denna del redogöra för de erfarenheter som jag uppfattar till största del har 

påverkat mig, från vårterminen 2008 fram till idag våren 2010.  

 

6.1  Processen framför resultatet 

 

I ett arbete under våren 2008 behandlade jag ledarskapsrollen utifrån ett konstnärligt 

perspektiv. Jag kom i då över en avhandling av Clemens Thornquist som jag anser var särskilt 

betydelsefull för min utveckling. Clemens Thornquist är doktorand vid Högskolan i Borås och 

har skrivit en avhandling inom ämnet konstnärligt ledarskap. Han menar att det är ofta är den 

enkelriktade fokuseringen på resultatet, framom processen som ofta stryper de kreativa 

möjligheterna. Han menar också att det är på grund av detta fokus, att mycket av det vi ser i 

dag av kulturella och konstnärliga produkter ser så likadana ut. Clemens Thornquist hävdar att 

det är den gestaltande processen i sig som borde styra riktningen för varje moment i ett 

projekt, och att det är intuition som är den drivande kraften. För att denna intuitiva process 

ska kunna fungera i ett projekt måste det finnas en stark gemensam tro på just denna 

intuitivitet bland alla medarbetare. Man måste tro och lita på processen i sig, annars förlorar 

den sin funktion. Clemens Thornquists avhandling inspirerade mig till att i ännu större 

utsträckning lägga mitt fokus på den dynamik som uppstår i processer som är svår att 

kontrollera. Jag blev medveten om hur ett för stort fokus på ett resultat kan hämma 

kreativiteten och på så sätt chansen att göra nya upptäckter. Mina frågor kretsade under denna 

period kring hur man kan skapa förutsättningar för en konstnärlig och kreativ process.  

(Wrangell, 2008) 
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6.2  Praktikperiod på Norrbottensteatern 

 

Med fokus på processen framom resultatet, hade jag under hösten 2008 praktik på 

Norrbottensteatern vilket ytterligare vidgade min horisont i den kreativa processens 

benämning. Jag följde två teaterproduktioner från idé-/manusstadiet fram till premiär och 

vidare under föreställningsperioden. Förutom att göra observationer så medverkade jag bland 

annat som scenografiassistent, regiassistent och med dramaturgisk hjälp. Det blev tydligt hur 

processens egna liv i stor grad påverkade hur berättelsen tog form. Jag upptäckte att man här, 

till skillnad från mina erfarenheter från film- och tv-produktion, hade en mer jämlik 

prioritering mellan de olika avdelningarna och hur man i större grad samarbetade över 

gränserna för sitt arbetsområde. Det blev också uppenbart för mig hur till synes små, 

obetydliga sammanträffanden öppnade för nya idéer som blev mycket avgörande för den 

slutliga produktionen.  

 

6.3  Teaterobservation / Hilmar Jónsson 

 

Jag kände efter min praktikperiod att jag inte var klar med teaterproduktion, och lyckades på 

olika sätt hålla mig kvar på Norrbottensteatern under våren 2009. Som en av två deluppgifter i  

projektkursen ”Tvärdisciplinär B” observerade jag Hilmar Jónssons regiarbete under 

teaterhögskolans slutproduktion i Luleå. Mitt syfte och det huvudsakliga problemområdet för 

observationerna var att studera den utvalde regissörens arbete för att kunna förstå hur olika 

regimetoder påverkar den kreativa processen. Produktionen, som var eleverna i årskurs fyras 

examensarbete, heter ”Dissocialia” och är skriven av den skotska pjäsförfattaren Anthony 

Neilson. Dissocialia handlar om en ung kvinnas kamp med sin psykiska sjukdom.  

 

Jag blev mycket inspirerad av Jónssons sätt att regissera eftersom det så tydligt skiljer sig från 

mera traditionella regimetoder, och på samma gång praktiserade det process- och 

improvisationsinriktade arbetssätt som jag var ute efter. Hilmar Jónsson är född och uppvuxen 

i Reykjavik, Island. Han gick skådespelarprogrammet på Islands teaterhögskola och arbetade 

som skådespelare i sex år på Islands Nationalteater, innan han själv som regissör startade en 

teatergrupp som har haft stora framgångar både på Island och i övriga Europa. Enligt mina 

observationer består det centrala i Hilmar Jónssons regiarbete av att skapa en tillitsfull, 

accepterande, nyskapande och experimentell atmosfär. Hans regiarbete skapar förutsättningar 

för en kollektiv påverkningskraft där det slutligen är den kreativa processen i sig som avgör 
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produktionens elementära utveckling. Han har ett öppensinnligt regisätt som bygger på 

närvaro, och arbetar fram historien ”här och nu” tillsammans med sitt team. Jónsson lägger 

stor vikt vid att själv och tillsammans med sina medarbetare, arbeta utan för bestämda gränser 

och tar heller inte ett manus på för stort allvar. Det är högst sannolikt att Jónssons förmåga att 

skapa en kollektiv delaktighet till stor del grundar sig i att han själv som skådespelare kände 

sig exkluderad i den elementära arbetsprocessen. Jag anser att det allra mesta av pjäsen är 

framarbetat genom ett innovativt idéarbete där processen själva till stor del har bidragit med 

projektets utveckling.” (Wrangell, 2009)  

 

6.4 Serendipitet 

 

Under samma period som teaterobservationerna gick jag en kurs med namn 

”kreativitetsmanagement för upplevelseproduktion” där jag kom över en artikel av Jonas 

Rundquist med titeln ”Slump eller systematik – om effekten av serendipity i projekt”. 

Artikeln behandlar begreppet och fenomenet serendipitet (serendipity eng.), som har följt med 

mig sen dess, och otvivelaktigt har varit av stor betydelse för min utveckling. Serendipitet 

betyder enligt Oxford English Dictionary ”att göra lyckliga och oväntade upptäckter av en 

slump”. Serendipitet är förknippat med innovation, och används till exempel vid förklaring av 

en rad viktiga upptäckter genom historien. Jonas Rundquist tar i sin artikel upp bland annat 

penicillinet och dynamiten som exempel från en lång lista banbrytande upptäckter. Den 

ursprungliga definitionen av ordet är ”förmågan att ta tillvara upptäckter som man kommit 

över av en tillfällighet när man varit ute efter något annat”, men idag används ordet mer som 

en centrerad betydelse av själva upptäckten. För mig är Jonas Rundquists beskrivning av 

serendipitet snarlik min uppfattning av vad kreativitet handlar om, nya upptäckter och nya 

sammanhang. Om man redan vet vad en eventuell upptäckt och dess sammanhang består av, 

behövs inte kreativitet. Vem som helst skulle kunna sätta ihop bitarna. Man skulle kunna säga 

att serendipitet också är ett konkret exempel på en slumpmässig händelse, och på så sätt ger 

ordet slump en tydligare mening. Jonas Rundquist belyser tre avgörande förutsättningar för 

serendipitet; Oplanerade möten, oförutsedda händelser och okonventionellt tänkande 

individer. Han hävdar att den empiriska forskningen kring ämnet är mycket begränsad, men 

visar på att det finns en hel del teoretisk forskning som pekar på slumpens betydelse inom 

innovation, utveckling och forskning. Ett exempel är Steiner (1995) som hävdar att forskarens 

krav och vedertagna mallar ofta gör att han/hon fastnar i en kvasiobjektivitet som sätter ramar 

för vilka tankar som är tillåtna. Ett annat exempel är Kantorocich (1993) som går så långt att 
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han menar att blinda upptäckter är nödvändiga för att radikala steg ska kunna ske eftersom 

individer ofta är fängslade inom ett rådande paradigm om hur världen ska se ut. (Wrangell, 

2009) 

 

7. YOU’VE GOT BLACK SHOES / ”FILMPRODUKTION” 

 

Inledningsvis i uppsatsen beskrev jag hur projektet ”YGBS” kom till liv. Eftersom detta 

projekt är kopplat till mitt c-arbete kommer här en vidare beskrivning av projektet och den 

process som ligger till grund för många av mina val.  

 

7.1  Planeringsprocessen 

 

Efter praktiken ville jag fortsätta mitt undersökande och på så sätt föddes ”YGBS”.  Jag kom 

på idén att göra en film och började spana efter ett sammanhang där jag kunde utforska mina 

idéer. Jag ville hitta en miljö och ett antal människor som kunde ge fler svar på mina frågor – 

en miljö som på något sätt tydliggjorde slumpen. Det blev naturligt för mig att följa mitt 

teaterspår eftersom jag också själv vill jobba med berättandet i fokus. Min flickvän och jag 

hade pratat ett tag om att vi ville göra delar av vår utbildning någonstans utomlands, och vi 

började kolla upp vilka möjligheter som fanns. Vi hade några år tidigare bilat genom Europa 

och upptäckte att LTU samarbetade med universitetet i Ljubljana, en av de städer vi blivit 

särskilt förtjusta i under denna resa. Jag började göra en research om Ljubljana och vad som 

fanns i denna lilla huvudstad. Jag tog mig genom stora delar av Ljubljanas kulturliv, både på 

nätet och genom diverse telefonsamtal (ambassad, kulturhus etc.) men den avgörande 

upptäckten gjorde jag genom en Googlesökning. Jag hittade en Youtube-film av och med en 

improvisationsteatergrupp med namn Narobov och förstod direkt att detta kunde vara en bra 

fortsättning på min väg. Efter att ha kontaktat gruppen och fått ett positivt svar angående min 

projektidé satte jag ihop min första projektplan/synopsis för filmen.  

  

7.2  Generellt om improvisation och Ljubljana  

 

Improvisation bygger på slumpmässiga sammanträffanden, om att handla i nuet i respons till 

omedelbara intryck från omgivningen och ens inre känslor. Inom improvisationsteater 

försöker man till stor del att frigöra sig från sina intentioner, förväntningar och sitt rationella 

tänkande. På så sätt skapar man tillsammans med publiken spontana situationer och 
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handlingar. Det finns inget manus, syftet är att allt ska skapas i nuet. Man kan säga att man 

försöker sudda ut det som varit och det som ska komma.  

 

 

Jag ville genomföra projektet i en miljö som på något sätt kunde visualisera slumpmässiga 

händelser i ett mer verklighetstroget sammanhang. Jag ansåg att detta skulle kunna vara 

möjligt i en stadsmiljö eftersom interaktionerna mellan människor och oförutsägbara 

sammanträffanden  sker i en så stor utsträckning. Det som dock är speciellt gynnsamt med 

just Ljubljana är att det är en relativt liten stad. Den är översiktlig och ligger som en slags  

cirkel runt en borg på en liten kulle. För mig var det lätt att i min filmiska tolkning omvandla 

denna stad till en slags levande organism. Samtidigt som staden är relativt liten har den också 

sin placering i mitten av Europa i ett mycket litet land, och är på så sätt influerad av alla sina 

grannländer. Min uppfattning och därav definition av Ljubljana är en liten stad med 

storstadspuls. 

 

Det var självklart för mig att jag i mitt projekt ville utforska ett arbetssätt med fokus på 

process och improvisation. Ett bra exempel är hur jag en dag på promenad genom staden 

råkade höra en tjej som spelade på instrumentet ”Hang”, en trumma tillverkad i stål. Jag fick 

en intuitiv känsla av att hon faktisk satt och spelade temat till min film. Jag gjorde ljudupptag 

och filmade detta sammanträffande. Materialet fick en avgörande betydelse för min film 

särskilt eftersom ljudmaterialet är ett återkommande tema genom filmen som skapar en 

stämning och en slags audiovisuell tråd som hjälper till att binda samman innehållet.  

 

7.3  Narobov - vardag, föreställningar och repetitioner 

 

Så fort jag kom ned till Ljubljana fick jag en plan över alla repetitionstillfällen, festivaler och 

arrangemang Narobov skulle delta i under hösten. Deras organisation var mycket 

välstrukturerad, vilket hela tiden har underlättat mitt arbete. För mig var improvisationsteater 

något helt nytt och jag blev överraskad över hur mycket träning som låg bakom 

föreställningarna. Man skulle kunna tro att detta är något man bara kan göra om man så att 

säga har talang, men så är inte fallet. Improvisationsteater bygger till stor del på teknik och 

man måste hela tiden träna för att upprätthålla och utvecklas. Det finns en hel del övningar 

som fokuserar på olika moment, men gemensamt för dem alla är att man ska försöka hålla sig 

i nuet och upptäcka saker utanför sitt eget ”skal”. De flesta av deltagarna i Narobov jobbar 
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med andra aktiviteter bredvid improvisationsteater. Tre av deltagarna jobbar till exempel som 

sjukhusclowner. Clowntekniken har stora likheter med improvisationsteater och bygger i 

princip på många av de samma grundreglerna. (Dekleva, 2009)  

 

Mitt mål var att följa med på så mycket jag kunde av Narobovs aktiviteter. Jag har i stort följt 

alla repetitionstillfällen (ett tjugotal) och alla uppträdanden (ett tiotal). Varje höst har också 

Narobov sin egen festival under 4-5 dagar, vilket var en bra möjlighet att se alla deras olika 

nummer och koncept. När jag säger koncept så menar jag de linjer 

improvisationsföreställningarna följer. Jag beskriver nu två av dessa koncept som jag särskilt 

funnit intressanta i mitt sammanhang. 

 

7.3.1  ”Call” (”Telefonsamtal”) 

 

Konceptet Call kom till av en slump när två av Narobovs deltagare, Maja och Sonja en dag 

satt och spånade idéer. Det råkade ligga en telefonkatalog på ett bord i deras närhet och de 

kom på att det kanske skulle kunna skapas en rolig scenografi genom att hänga 

telefonkataloger från taket. Vidare kom de på att de båda tyckte om att lite slumpvis bläddra i 

telefonkataloger, läsa roliga namn och fantisera fram en bild av vem denna person kunde vara. 

På så sätt föddes alltså Call som genomförs precis på detta sätt. Call är i motsättning till 

Narobovs andra nummer inte lika interaktivt med publiken utan improvisationen sker mellan 

de två skådespelarna. Genom att slumpvis läsa upp namn och nummer ur telefonkatalogerna 

improviserar de fram karaktärer och berättelser. Möjligheterna för vilka situationer och 

berättelser som kan skapas är oändliga, men en grund i konceptet är att man antingen på något 

sätt försöker förstärka varandras karaktärer eller att man genom att skapa två karaktärer 

samtidigt, börjar samtala eller på något annat sett interagera. Förutom sig själv och 

telefonkatalogerna som verktyg finns även en dator med en mängd ljudeffekter och musik 

som kan användas för att förstärka och skapa ytterligare dimensioner till improvisationen. 

 

7.3.2  ”De kons”  (”En mening”) 

 

Man kan säga att De kons kom till genom en begränsning som omvandlades till en fördel. Två 

av Narobovs deltagare, Gregor och Sonja fick en förfrågan från en organisation i Tyskland 

om att göra en föreställning, men kände sig inte bra nog i tyska. De behövde således ett 

koncept som inte fokuserade så mycket på det verbala språket. Konceptet går ut på att man 
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ber publiken om en mening, sedan bryter man ner meningen i mindre delar och enstaka ljud. 

På så sätt skapas ett slags eget låtsasspråk som har en total frihet i sina utryck. 

Improvisationen öppnar för fantasieggande världar, situationer och berättelser som publiken 

till stor del är medskapare till. I detta koncept använder man sig konsekvent av publiken och 

försöker få med dessa i att skapa nya situationer. Förutom sig själv och publiken som verktyg 

har de även en hel del rekvisita som kan förvandlas till alla tänkbara prylar, beroende på vad 

som händer under improvisationen. Det finns också en musiker på scenen som genom 

improviserad musik förstärker och kommunicerar med den aktuella situationen. Musikern 

används också som en tredje karaktär i vissa sammanhang.   

 

7.4  Intervjuer i filmen 

 

Narobov består av fem deltagare: Alenka Marinič, Gregor Moder, Sonja Vilč, Tomaž, 

Lapajne Dekleva och Maja Dekleva Lapajne. Förutom att följa deras arbete och vardag med 

kameran, gjorde jag personliga intervjuer med alla i gruppen. (ca 1-11/2 timme i längd) Alla 

intervjuer utfördes med samma frågor som grund. Eftersom jag var ute efter en djupare insikt 

inom slumpmässiga händelser ville jag även hitta ett antal personer från andra discipliner att 

intervjua, människor med särskilt intresse för slumpen på ett eller annat vis. Eftersom jag 

också ville ha en teoretisk förankring i filmen sökte jag i den akademiska världen och hittade 

fyra personer att intervjua:  

 

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Universitetet i Uppsala och har skrivit boken 

Den bästa av världar – skapelse, slump apokalyps, död som sedan första början av projektet 

har varit en stor inspirationskälla. Boken behandlar slump ur ett universellt perspektiv och 

beskriver många av de problem naturvetenskapen har brottats med genom historien. 

Danielsson ser bortom reduktionismen och strävan efter att hitta den ”vackra” och 

fundamentala nyckeln till allt; kanske har allt uppkommit av en slump, men är det mindre 

vackert av denna anledning? (Jag intervjuade Ulf Danielsson på väg hem från Ljubljana i 

mitten på januari.)  

 

När jag i den senare delen av projektet kom in på områden inom socialpsykologi, teorier kring 

meningsskapande och narrativa konstruktioner - kom jag över boken The Science of Stories – 

An Introduction to Narrative Psychology, skriven av János László som är professor i 

socialpsykologi. Efter att ha läst delar av boken kontaktade jag honom och åkte sedan till 
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Budapest för att göra intervjun. Detta blev förutom en bra intervju, också en rolig upptäckt 

eftersom det visade sig att János László, innan han blev psykolog jobbade med teaterregi och 

haft många av de funderingar jag nu ”brottas” med. 

 

Min flickvän gick en kurs med namn The anthropology of complex systems  på universitetet i 

Ljubljana. Jag började läsa en av hennes kursböcker och fastnade genast för innehållet. 

Teorier kring komplexa system hade klara kopplingar till mitt ämne och jag gick på ett antal 

öppna föreläsningar. Kulturantropologen och forskarassistenten Dan Podjed har själv satt 

samman kursen och jag bestämde mig för att be honom om en intervju. Det kom fram flera 

intressanta kopplingar och jag tror att intervjun även gav honom några nya perspektiv på sitt 

ämne.  

 

Jag intervjuade även Gregor Kamnikar som är koreograf och dansare och ofta jobbar i projekt 

tillsammans med Narobov. Gregor Kamnikar gav flera intressanta filosofiska perspektiv på 

skapelseprocesser och arbetar själv kontinuerligt med frågor kring kreativitet. 

 

8. LITTERATURSTUDIE 

 

Litteraturstudien består av fem delar som tar utgångspunkt i filmens problemområde 

(berättarrösten) med samma övergripande tema.  

 

8.1 Slump, oordning och skapelseprocesser 

 

“We live in a society that believes it can define normal and then judge 

everything against this fictitious standard. We struggle to smooth out the 

differences, conform to standards, measure up. Yet in life, newness can only 

show up as difference. If we aren’t looking for differences, we can’t see that 

anything has changed; consequently, we aren’t able to respond.” (Wheatley 

2006:100) 

 

Margaret Wheatley är professor i ledarskap och har skrivit boken ”Leadership and the New 

Science”. Wheatley (2006) menar att dagens ledarskap inte lever upp till dagens 

samhällsstrukturer och att det finns uppenbara skäl till att lära av det hon kallar den nya 

vetenskapen, där kunskap kring kaosteorier, komplexa system och självorganiserande 
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processer står i fokus. Wheatley menar att vårt förhållningssätt till slumpmässiga händelser, 

kaos och vårt behov av kontroll är tydliga tecken på vårt misslyckande i att förstå 

organisationers dynamik, och även livet i allmänhet. Hon ser på organisationer som öppna 

system som består av den samma självorganiserande dynamik som naturen bygger på. Hon 

menar att förutsättningen för att kunna dra nytta av dessa processer i sitt ledarskap är att 

behandla information på samma sätt som livet gör i allmänhet. Det handlar om att skapa 

mycket mer öppna organisationer och bli bättre på att upptäcka ny information när den 

uppstår. Enligt Wheatley är människan drabbad av en slags illusion om att vi kan kontrollera 

information, och menar att man i stället för att försöka kontrollera och förutse händelser, ska 

fokusera mer på att kontinuerligt observera processer. För att vara en bra ledare och forskare 

måste man bli bättre på att värdesätta överraskningar, och välkomna det oförutsägbara när det 

väl uppstår. Överraskningar är den enda vägen till nya upptäckter. Dessa överraskningar är 

också i själva verket ögonblick av ny kunskap. Detta nya förhållningssätt kräver dock att 

samfunnets ledare vågar öppna sig mot det okända och att inte hela tiden veta vart han/hon är 

på väg. (Wheatley, 2006)  

 

8.2 De kollektiva sammanhangen 

 

Sociologen Duncan J. Watts är specialist inom komplexa system och nätverksteorier och har 

skrivit boken ”Six Degrees – the science of the connected age”(2003). I boken framgår det 

hur forskarvärlden nu från skilda håll har börjat använda sig av samma nätverksteorier för att 

förstå sina områden, från sociala nätverk och elektriska nätverk till ekonomiska nätverk. 

Studierna visar att teorier kring komplexa system och nätverk underligger och förenar de 

olika disciplinerna på en anmärkningsvärd och tidigare okänd nivå. Boken tar inledningsvis 

utgångspunkt i bland annat en mycket uppmärksammad och i många fall testat hypotes som 

socialpsykologen Stanley Milgram gjorde redan på slutet av 60 talet. Hypotesen fick namnet 

”The small world problem” och visade på att alla världens människor är sammankopplade 

med bara ett fåtal sociala band (andra människor) emellan sig. På så sätt skulle vem som helst 

kunna nå en annan människa genom ett fåtal steg.  Hypotesen fick senare namnet ”six degrees 

of separation” eftersom olika försök där man exempelvis genom olika brevexperiment visade 

att det sällan tog mer en sex steg att få ett brev från en människa till en annan. Numera är 

detta fenomen allmänt accepterat även om det råder en oenighet i hur många steg som skiljer 

oss ifrån varandra. Enligt Watts är det mycket få steg -  sällan mer än nio.  Oavsett antal steg 
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så har denna upptäckt varit en stor inspirationskälla och fått, inte bara forskarvärlden, utan 

också människor i övrigt att ändra sin världsbild.  

 

Enligt Watts (2003) ligger mycket av förtjänsten till nya vetenskapliga upptäckter i studierna 

av sociala nätverk. Inom naturvetenskaperna har forskare hittat en rad nya outforskade 

områden genom nätverksteorier inspirerade av samhällsvetenskaperna. Dessa nätverksteorier 

öppnar för en helt ny problematisering av befintliga teorier som i många fall har avstannat. 

Watts poängterar samtidigt att detta inte är ett envägsförhållande, och att forskning kring 

nätverk är ett multidisciplinärt fält som bygger på just denna gränslöshet mellan 

vetenskaperna. Ledarskapsprofessorn Margaret Wheatley är till stor del av samma uppfattning 

som Watts även om hennes utgångspunkt ligger närmare naturvetenskaperna och då i 

synnerlighet biologin. Wheatley hämtar mycket av sin inspiration för sina organisationsteorier 

genom att studera hur livet i naturen organiserar sig själv. Hon menar att människan i alltför 

stor utsträckning ser sig själv som ett undantag från resten av naturen och att detta 

förhållningssätt hindrar vetenskapen från att göra värdefulla upptäckter kring avgörande 

samband.  

 

Både Watts (2003) och Wheatley (2006) beskriver i sina böcker hur denna “nya vetenskap” 

framhäver alla skapelseprocesser som kollektiva fenomen - hur inget existerar utan sitt 

sammanhang. De poängterar vid flera tillfällen hur en förlegad syn på “orsak - verkan 

förhållanden” skapar en missuppfattning kring hur system fungerar. Wheathley poängterar att 

det i den ickelinjära värld vi lever i inte finns någon relation mellan orsakens styrka och 

effektens konsekvenser. I den klassiska vetenskapen har man framhållit en bild av att små 

olikheter jämnas ut och att man genom dessa förhållanden med säkerhet kan förutse 

händelser. Detta synsätt gör att man går miste om viktiga orsaksfaktorer och samband. I ett 

ickelinjärt system kan det allra minsta utslag få katastrofala konsekvenser. En forskare eller 

ledare kan endast hitta relevanta orsakssamband genom att försöka förstå systemens 

relationssamband, dynamiska och självorganiserande natur (Wheatley, 2006) Enligt Watts 

(2003) ligger ett förlegat ”orsak - verkan synsätt” också bakom missbedömningar av sociala 

sammanhang  där exempelvis ledare och innovatörer blir geniförklarade och hyllade i 

förhållande till ett resultat som i verkligheten genomförts genom en rad olika samband och 

interaktioner mellan människor.   

Detta synsätt existerar också inom populärvetenskapen. Malcolm Gladwell (2008) är 

författare, journalist och kulturdebattör och har bland annat skrivit böckerna ”The Tipping 



 

 18 

Point” och ”Outliers – The Story of Success”, som i stort behandlar samma problematik. 

Kortfattat beskriver böckerna det komplexa förhållandet i orsaksrelationer och hur saker och 

ting kommer till liv inom sociala nätverk. Detta sker ofta genom rent av slumpmässiga 

orsaker men också genom till synes obetydliga skillnader i samhällsstrukturerna som skapar 

olika förutsättningar för människor. Ett exempel är att det bland elitens ishockeyspelare i 

USA nästan utan undantag bara finns spelare som är födda tidigt på året. Orsaken, menar 

Gladwell (med statistiska belägg) är att människor som är födda sent på året inte lika ofta 

kommer med i de första träningssammanhangen - och att de som är födda tidigt på året först 

blir uttagna i sin årskull. Dessa barn får på så sätt en avgörande ”tjuvstart” och genom mer 

träning, uppmuntran och stöd går de mycket snabbt ifrån de andra. På bara några säsonger är 

skillnaden så stor att den nästan totalt avgör vilka som har chans att bli proffs. Detta är en 

tendens som inte bara finns i detta sammanhang men i princip överallt i samhället. De som 

har ett försprång får mer stöd än de som hänger efter, och försprånget blir på kort tid enormt. 

Detta trots att förutsättning i form av det vi ofta kallar naturbegåvningar från början i stort sett 

var på samma nivå. (Gladwell, 2008) 

 

8.3 Den narrativa upplevelsehorisonten 

 

H. Peter Steeves (1994) från Indiana University har skrivit artikeln “Phenomenology and the 

Possibility of Narrative.”, där han ur fenomenologisk synvinkel beskriver hur människan 

upplever sin omgivning. Han konstaterar, i likhet med fenomenologins fader Husserl och 

många efterföljare till honom, att människan är intentionsstyrd och att våra upplevelser består 

av en analytisk relation mellan tidigare erfarenheter och den förväntade framtiden. Utan 

denna koppling till det förflutna och vår framtid finns alltså ingen upplevelse av nuet. Steeves 

tar upp ett exempel där detta relationssammanhang är särskilt betydelsefullt. Han beskriver 

hur en person som har plockat isär en klocka i små delar, upplever dessa delar som 

klockdelar, medan om en person bara skulle se delarna enbart uppfattar delarna som skruvar, 

muttrar och liknande. Detta exempel beskriver inte enbart hur vi uppfattar vår verklighet utan 

också hur vi skapar mening av det vi upplever. Sammanhanget mellan erfarenheter och 

förväntningar tolkas hela tiden i relationen till nya upplevelser, och skapar på så vis ett 

ramverk för möjliga upplevelser. För en människa att kunna utvecklas, lära sig nya saker och 

vara kreativ måste denna horisont ständigt kunna omformas. Horisontens begränsning 

bestämmer på så vis upplevelsernas begränsningar (Steeves, 1994) 

 



 

 19 

I likhet med Husserl påstår Steeves att människans upplevda jag inte existerar utan en 

upplevelse av andra (andras jag). På så sätt kan man alltså inte säga att man först har ett jag 

för att sedan koppla det till andras jag. Steeves menar att denna relation också kan beskriva 

förhållandet mellan den egna livsberättelsen med externa narrativ – de berättelser vi omges 

av. (Steeves, 1994)  

 

Uppfattningen av att människans meningsskapande och verklighetsuppfattning uppstår genom 

narrativa konstruktioner är något man kan hitta inom flera olika discipliner. Från psykologi, 

socialpsykologi till sociologi, antropologi och filosofi. (László, 2008) Enligt sociologerna 

Berger och Quinney verkar detta också vara en uppfattning på frammarsch där det nu börjar 

bli uppenbart hur avgörande berättelser är för människans identitets- och meningsskapande 

(Berger & Quinney, 2005). János László, professor i socialpsykologi och författare till boken 

”The Science of Stories” sammanfattar denna narrativa vetenskap genom att dra paralleller 

mellan existerande vetenskaper inom området. László har i sina forskningsresultat kommit 

fram till att människan i allmänhet upplever sig själv (och sin omvärld) i och med berättelser. 

Människans meningsskapande bygger på processer i narrativ form där de narrativa 

möjligheterna i sig utgör ett komplext system. Genom narrativet uttrycker människan hur 

upplevelsen av, och förhållandet till hennes sociala värld är organiserad. Den narrativa 

konstruktionen kan på så sätt också förklara processerna kring hur människans identitet byggs 

upp och ständigt är i förändring. (László, 2008) 

 

I Steeves (1994) och Lászlós (2008) arbeten sätts en tidigare ”vad kommer först - 

problematik” i ett nytt ljus där det framgår att dessa processer måste behandlas på ett mer 

symbiotiskt och komplext sätt. Nämligen utifrån ett interaktivt perspektiv där delarna hela 

tiden påverkar varandra. Lászlós huvudsakliga uppfattning är att narrativa tolkningar är ett 

mycket användbart verktyg för att förstå sociala beteenden eftersom det fungerar som en slags 

brobyggare mellan varje individ och samhället i stort. Han menar att man inte kan förklara 

mänskligt beteende enbart genom traditionellt reduktionistiska förhållningssätt eller 

sociologiska helhetsperspektiv. Den narrativa formen kan fungera som en slags parameter 

som gör det möjligt att behandla helhet och del på samma gång. Steeves förklarar också hur 

detta symbiotiska förhållande mellan externa berättelser och upplevd verklighet ständigt 

interagerar i vårt samhälle. Externa berättelser blir till för oss genom att våra liv samtidigt 

framträder i en berättande form och hur vi genom detta förhållande mellan livet och 

berättelsen, skapar mening. (Steeves, 1994; László, 2008) 
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8.4  Kontroll, rationalitet och reduktionism 

 

Stuart A. Kauffman (2008), professor i teoretisk biologi och biokomplexitet har skrivit boken 

”Reinventing The Sacred – a New View of Science, Reason, and Religion” där han bland 

annat beskriver fyra ”skador” som han anser att västvärldens världsuppfattning är drabbad av. 

1. Den första skadan är det han väljer att beskriva som den artificiella klyftan mellan 

naturvetenskaperna och samhällsvetenskaperna - där klyftan mellan dessa är 

medskapare till en mindre human värld, och där naturvetenskapen i sig har fått en 

alltför central roll. Han menar att det generella synen på att dagens vetenskap kan 

förklara allt, är missvisande.  

2. Den andra skadan, som på sätt och vis förklarar den första, är det reduktionistiska 

förhållningssätt som fortfarande dominerar och till stor del påverkar vår världsbild. 

Reduktionismen har enligt Kauffman lärt oss att den verkliga världen består av fakta 

utan värde. Detta medför att det inte finns utrymme för att kombinera 

meningsskapande och humana värden med den grundläggande vetenskapen.  

3. Den tredje skadan är hur forskare i synnerlighet genom den samhällsvetenskapliga 

forskningen har lärt ut att tro, religion och spiritualism är oväsentligt, eftersom allt kan 

förklaras rent vetenskapligt. Kauffman menar att en tro på enbart vetenskapen i sig 

kapar av en av människans genom historiens mest essentiella behov. Han är av en 

uppfattning om att det okontrollerbara, självorganiserande som han kallar ”den 

universella kreativiteten” kan vara en möjlighet att förena vetenskap och tro.  

4. Den fjärde skadan är grundad i att det saknas en global etik. Han menar att detta delvis 

kan skyllas på klyftan som skapats av reduktionismen, mellan en värld fylld av fakta 

och en värld byggd på mening. (Kauffman, 2008) 

 

Wheatley (2006) har liknande åsikter som Kauffman men går inte in i religionsfrågor på 

samma sätt. Hon menar att den huvudsakliga problematiken ligger i att samspelet mellan 

människor i den allt mer globaliserade världen inte fungerar på ett lyckosamt sätt - att 

människor paradoxalt nog glider längre och längre ifrån varandra. Detta problem orsakas 

särskilt av västväldens individualistiska strävan, konkurrensinriktning och mekaniska 

världsuppfattning. Wheatley oroas också av att västvärldens kultur som så tydligt influerar 

resten av världen, inte kan handskas med globaliseringen och den allt mer sammankopplade 

värld vi lever i. Hon går så långt att hon påstår att vi själva inte ens är medvetna om att vi 

saknar denna färdighet. Enligt Wheatley har forskningen genom vetenskapens historia 
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tenderat att undvika ickelinjära samband eftersom det helt enkelt var för svårt att handskas 

med. Detta förhållningssätt ligger bakom mycket av vårt rationella synsätt och vår tendens att 

till varje pris vilja kontrollera och förutse skeenden. Vetenskapen var fokuserad på att genom 

förenklade metoder kunna förutse händelser och på så sätt blev ickelinjära samband tolkade 

genom linjära verktyg. Denna tendens att utforska en ickelinjär värld med linjära verktyg har 

enligt Wheatley undanhållit oss från grundläggande kunskap om livets processer. Den nya 

vetenskapen med ett ickelinjärt förhållningssätt har inte enbart bidragit med banbrytande 

forskningsresultat, utan också gett oss insikten om att världen är mer känslig och oförutsägbar 

än vi någonsin tidigare har föreställt oss. Wheatley menar också att mycket av orsaken till att 

vi inte använder oss av den kunskap som redan finns inom området delvis beror på att det 

saknas tid att reflektera och skapa mening. (Wheatley, 2006) 

 

9. KONKLUSIONER 

 

Wheatley (2006) menar att vi först nu, genom “den nya vetenskapen” har börjat den process 

som krävs för att upptäcka och skapa de nya organisationsformer som kommer att dominera 

framtiden. Men för att organisationer ska kunna överleva denna omvandling så måste dess 

ledare ha modet att släppa den gamla världen och många av de värderingar man har haft. 

Även om mycket av det vi vet idag är kunskap som har varit med oss i århundraden, så krävs 

ett nytt förhållningssätt för att kunna uppnå förändring. Wheatley poängterar hur vi ser 

världen genom de vi är och hur vi vänder oss till våra jag för att avgöra vad som är viktigt och 

vad som är relevant att upptäcka. Genom jaget formas en förståelse och mening av det eviga 

kaos av information som omger oss, och det är slutligen summan av denna information som 

formar våra förhållningssätt. Detta jag är dock inte en egoistisk individuell varelse, utan 

uppstår i en ständig kommunikation med det andra som i vilket som helst system. (Wheatley, 

2006) Watts poängterar att en förståelse kring komplexitet ofta är nog, och även i många fall 

bättre än en definitiv lösning. Han nämner Darwins teorier kring det naturliga urvalet som en 

förståelse som faktiskt inte kan förutse något som helst. Likaväl ger dessa teorier oss en 

enorm möjlighet att förstå den värld vi observerar och vår plats i den. (Watts, 2003)  

 

Enligt Berger och Quinney (2005) är det särskilt genom att berätta, som vi kan minnas, 

reflektera och omdefiniera vårt förflutna. Det som inkluderas eller exkluderas från dessa 

berättelser skapar förutsättningar för våra framtida val. Eftersom dessa berättelser utvecklas 

över tid och har ett öppet slut, så innehåller de möjlighet till förändring. Berättelserna skapas 
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inte i ett socialt vakuum, utan är beroende av lyssnare som tar till sig dem eller tvingar 

berättaren att anpassa berättelserna till deras. (Berger & Quinney, 2005) Enligt László bygger 

våra val till stor del på de berättelser som vi omger oss med och de möjliga val dessa 

berättelser kan generera (László, 2008).  

 

9.1 Diskussion  

 

Enligt litteraturen i min studie bygger vår verklighetsuppfattning, våra val och handlingar till 

stor del på de berättelser vi omger oss med. Men vilka budskap är det i så fall dessa 

berättelser bär med sig? Vad är det som i synnerlighet har påverkat vår verklighetsuppfattning 

genom tiderna? Forskare har genom historien tenderat att reducera fenomen och beståndsdelar 

för att kunna studera dem och utifrån dessa resultat säga något om helheten. Forskningen har 

också tenderat att leta efter linjära samband där ett förenklat orsak - verkan förhållande har 

eftersträvats.  Detta är en mycket kort beskrivning av reduktionismen som i huvudsak har 

präglat naturvetenskapen, vårt samhälle och därigenom skapat ett slags västerländskt 

förhållningssätt. Även om detta tillvägagångssätt har visat sig vara avgörande för vår 

utveckling så finns det en mängd forskning som beskriver en annan bild av hur kreationer och 

upptäckter uppstår. Dessa teorier synliggör ett förhållande där sambanden och den ständiga 

interaktionen mellan helhet och del är det relevanta där allt existerar enbart i en sammanhang 

till sin omgivning. Jag har själv i min process försökt blicka bortom linjära samband därför att 

jag av egen erfarenhet har upplevt att det till stor del inte förhåller sig så ”enkelt” - i 

synnerlighet i kreativa processer men också till stor del i livet i allmänhet. De rationella 

förklaringarna ger ofta en felaktig bild av olika händelseförlopp, vilket bland annat kan 

medföra att vi vilseleds av vår egen problemlösning och att vi går miste om viktiga sambands- 

och orsaksförklaringar. Av egen erfarenhet och med stöd i min litteraturstudie har jag nu svårt 

att se på kreativitet som något annat än ett kollektivt fenomen.  

 

Jag har genom mitt arbete tagit del av olika teorier kring meningsskapande, och hur 

avgörande meningsskapandet är för vår upplevda verklighet. En hel del forskning inom 

sociologin, psykologin och socialpsykologin visar på att vi bygger mening i så kallade 

narrativa konstruktioner där tidigare erfarenheter och förväntningar inför framtiden är 

avgörande för hur vi tolkar och upplever vår verklighet. Detta narrativa meningsskapande är 

inte något vi kan stänga av och på, det är heller inte något vi bygger själv, det är något vi i 

våra samhällen bygger tillsammans och som vi bekräftar och får bekräftat i en oavbruten 
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interaktion. Meningsskapandet bygger på samhällets normer och värderingar, på de signaler 

och den information som florerar - meningsskapandet bygger på våra upplevelser, på de 

berättelser och budskap som vi omges av. Om dessa teorier skulle stämma så innebär det att 

människans möjliga upplevelseförmåga till stor del styrs av ett kollektivt meningsskapande 

och på så sätt även ett kollektivt förhållningssätt. Vi har som individer möjlighet att utveckla 

våra förhållningssätt genom nya upplevelser som ger nya erfarenheter men vi ändrar våra 

förhållningssätt enbart om vi finner det meningsfullt i relationen till vår omgivning. Men vad 

händer då när våra meningskonstruktioner blir för statiska? Om de blir för knutna till våra 

förväntningar på framtiden och tidigare erfarenheter? Tappar vi då kontakten med själva 

”nuet” - det enda som vi egentligen har kontroll över och där vi verkligen har möjlighet att 

mötas och påverka situationer?  

 

Syftet med uppsatsen var att belysa en utvecklingsprocess och ett möjligt förhållningssätt till 

upplevelsekunskap. Mitt arbete har genererat en mängd frågor men gett få definitiva svar. Om 

mitt nyvunna förhållningssätt skulle kunna ha relevans för upplevelseproduktion i allmänhet, 

får du som läsare av min uppsats och åskådare av min film avgöra. För mig finns det bara ett 

sätt att belysa den process jag har varit med om och det har varit att försöka förmedla den till 

dig. 
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9.2 Efterord 

 

Meningsfulla upplevelser är i mina ögon inte bara meningsfulla för betraktaren utan även för 

förmedlaren - och för samhällsutvecklingen i stort. För när börjar och när slutar en 

upplevelse? Jag vill påstå att det inte finns en definitiv början och heller inte ett definitivt slut 

på en upplevelse. En upplevelse i vilken form som helst bygger på tidigare erfarenheter som 

är själva förutsättningen för alla efterföljande tolkningsmöjligheter. Samtidigt är dessa 

tolkningsmöjligheter påverkade av våra förväntningar om framtiden. Jag har genom en mental 

och fysisk resa utvidgat min förståelsehorisont kring kreativitet, slump, improvisation och 

meningsskapande - och möjliga samband mellan dessa fenomen. Jag har utmanat mina 

tidigare värderingar och ifrågasatt det samhälle jag i mina 33 år har levt i. Jag har ifrågasatt 

mig själv som berättare och som blivande regissör. Jag har försökt hitta en mening i det jag 

fortsättningsvis ska ägna mitt liv åt. Jag har börjat förstå vilka värderingar vårt samhälle 

bygger på, och den inverkan den traditionella vetenskapen har haft och fortfarande har på våra 

förhållningssätt. Jag har kommit till en insikt att vi har vilseletts av våra individualistiska, 

reduktionistiska, och linjära synsätt. Jag tror att vårt meningsskapande i många fall har gått till 

överdrift i en strikt rationalitet och ett kontrollbehov som varken gagnar människan eller den 

värld vi lever i. Jag kommer fortsättningsvis sträva efter - och av min omgivning efterfråga - 

ett större allvar och ansvartagande inför den enorma påverkningskraft som ligger i händerna 

på det vi så ”ekonomitillgivet” och ”tillväxtfokuserat” har valt att kalla upplevelseindustrin. 

Det är trots allt här större delar av de berättelser vi omger oss med skapas.  

 

Jag har gjort en resa som jag hoppas fler skulle göra, inte för att jag tror att de kommer att 

uppleva det samma som jag har upplevt, utan för att vi är människor och behöver göra dessa 

resor emellanåt. För att vi behöver tid till att reflektera. Genom att ta mig tid till att färdas på 

okänd mark har jag blivit medveten om hur mitt förhållningssätt till största del styr mitt liv, 

påverkar och påverkas av min omgivning - och att människan är en meningsskapare. 
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