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1. SUMMARY

I have spent my last semester at Kulturverkstan as a trainee at a small theatre in Gothenburg called Teeter

Bhopa. I have been working with the producers as an assisting producer. This report is about my

experience as an assisting producer at this theatre. The focal point is my interest for groups and

organization. I have analysed the theatre from three different aspects: Structure, identity and

communication. I have also made a few simple suggestions of things that might improve or elucidate the

organization. I have tried to remain objective at all times, even though it was sometimes difficult, being in

the middle of the organization. This report however, is not objective, being a document based only upon

my personal views and experiences. My wish is, that it is clear to the reader that Teater Bhopa is a fantastic

place to be a part of, and that I have enjoyed every minute of it.

2. INLEDNING

Teater är livsviktigt! Självfallet inte på samma sätt som mat, syre, sjukvård och allt annat väsentligt, men

dock livsviktigt. Detta var något jag anade innan, men som nu under denna vår har blivit väldigt tydligt för

mig. Under ett av våra handledarmöten under våren, frågade Håkan Westesson (producent på Teater

Bhopa) mig om mitt förhållande till teater. Jaa, svarade jag, lite svamlande och nervöst, jag tror egentligen

inte att jag har något speciellt förhållande till teater. Efter en liten stund tog jag tillbaka mitt svar och sade:

”Jag är både lockad av och rädd för teater”. Det var mitt svar och det var egentligen något som jag alltid

vetat. Teatern lockar och drar, samtidigt som den skrämmer med all sin kraft och vitalitet. Teater kräver

något av människor, åskådarna blir till en del av dramat, vare sig de vill det eller ej. Och det skrämmer

många. Inga skärmar. Inga hörlurar. Inget skydd. Bara människor. Direkt. Inpå. Och levande. En historia

som behöver berättas och människor som har modet att göra det. Det lockar.

Jag kom till Teater Bhopa med en hel del fördomar. Jag hade hört många lovord om såväl deras

produktioner som deras sätt att jobba på. Jag kom in i ett hektiskt skede med två veckor kvar till premiär av

vårens uppsättning. Det var fantasiskt spännande att få kika in just då. Slutspurten var härlig.

Premiärnerver, stress och en aldrig sinande ström av problem som behövde lösningar. Journalister som

behövde svar och skådespelare som behövde vila. Allt i en enda stor, kreativ gyttja som till slut utmynnade

i en tjusig premiär och en lång och lyckad spelperiod.

Mitt intresse för grupper och hur dessa fungerar är något som har fascinerat mig i många olika

sammanhang i mitt liv. Både i arbetslivet, under utbildningen på Kulturverkstan och privat är detta intresse
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tydligt. Därför kändes det naturligt att även fokusera, denna min sista praktikperiod på Kulturverkstan,

kring detta ämne. Att komma in som utomstående praktikant i en verksamhet är en svår uppgift. Man sitter

på två stolar samtidigt. Jag har dock under min tid på Teater Bhopa försökt att hålla distansen och bibehålla

min objektivitet och mitt observerande öga. Min position som producent assistent och sedermera

projektledare för ett mindre projekt inom Teater Bhopas ramar, har gett mig stor inblick och kunskap om

hur arbetet på en fri teater går till. Jag vill dock understryka att min analys, samt mina förslag på alternativa

lösningar enbart är baserade på mina upplevelser av hur situationen ser ut idag. Denna upplevelse är

självfallet subjektiv och ingenting annat. Jag påstår mig inte veta någonting om teater, utan jag redogör

enbart för vad jag upplevt och för hur eventuella förändringar skulle kunna gynna verksamheten och de

som arbetar där. Jag skulle vilja kalla det en vision om en revitaliserad arbetsplats. Detta är en rapport om

grupper, identitet och struktur som skulle kunna anammas i en mängd olika sammanhang och projekt.  Att

Teater Bhopa är platsen som dessa idéer har fått luft under vingarna på, har föga med teaterverksamhet i sig

att göra. Att en teater är en synnerligen kreativ arbetsplats som kräver mycket av dem som arbetar där är ett

faktum. Att Teater Bhopa har skördat stora framgångar hos såväl publik som kritiker är ytterligare ett

faktum. Att teater är livsviktigt är förstås bara en åsikt, men väl en åsikt som jag har underbyggda belägg

för. Jag har haft förmånen att spendera våren på en arbetsplats där människor ställer sig upp och vågar

berätta för oss andra om hur de ser på världen. Om vad som är viktigt i livet. Om att vi alla behöver

varandra. Och det kallar jag livsviktigt.
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3. BAKGRUND

” För att alls förstå hur en grupp fungerar måste man se den som en självständig organism med
en själ, en gruppsjäl, som till stora delar agerar utifrån regler som är omedvetna för
gruppmedlemmarna. Det är dessa aldrig erkända normer som har makten.”

Ann Fredriksson

(Fredriksson, 1995 ur: De elva sammansvurna)

En grupp är ett antal människor som har samlats kring en gemensam nämnare. Det kan vara ett jobb, ett

intresse eller kanske helt enkelt en längtan efter tillhörighet. I Teater Bhopas fall handlade det om

människor som tillsammans ville skapa riktigt bra teater. Hösten 1995 bildades Teater Bhopa av ett antal

f.d. medlemmar från gruppen Teater Bastard. En ny grupp föddes. Sedan starten 1995 har 13 uppsättningar

producerats i lokalen på Parkgatan i Göteborg. Ambitionen har varit att överraska teaterbesökaren, att

aldrig låta människor riktigt veta vad det är de skall möta. Man har dessutom en uttalad ambition att låta

samtliga komponenter i en uppsättning vara lika viktiga. Scenografi, musik, marknadsföring, skådespeleri,

regi och pausfika bidrar alla till besökarens intryck och värderas lika högt. Samtliga av Teater Bhopas

produktioner har fått mycket fint mottagande av såväl publik som recensenter. Gruppens framgångar har

varit stora och man har även har även utvecklat många fruktsamma internationella kontakter genom åren.

3:1 Gruppens sex faser

För att förstå lite mer om hur en grupp fungerar, kan man använda sig av Ann Fredrikssons modell från

boken ” De elva sammansvurna”.

Denna modell anser jag vara klar och tydlig, om än något förenklad. Det finns dock fina poänger i

resonemanget som Ann Fredriksson för. Om denna modell stämmer för hur Teater Bhopas utveckling har

framskridit, kan jag inte svara för. Jag ser enbart detta som en modell för att lättare förstå hur arbete i

grupper kan växa fram. Stycket nedan är en av mig något omarbetad version, titlar och ”situationscitat” är

dock helt och hållet Ann Fredrikssons.

Initialstadiet

Ett antal människor, som kanske inte känner varandra nämnvärt, kommer samman för att arbeta och lösa

vissa bestämda uppgifter. Stämningen präglas av osäkerhet, såväl som nyfikenhet. De flesta är rädda för att
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göra bort sig, pratar bara lågmält med närmaste grannen och håller låg profil. Några positionerar sig direkt,

vill markera revir och inta en plats i hierarkin. En mindre maktkamp tar form.

Smekmånaden

Nervositeten har lagt sig, de flesta är öppna, positiva och glada.

”Sådana härliga människor” är den överliggande känslan som råder i gruppen. Det kan liknas vid en

förälskelse. Kommunikationen flödar, alla talar med alla. ” Vi- andan” råder som starkast, inga

motsättningar eller större olikheter märks. Detta är en väsentlig period. Här byggs grunden för

gruppsammanhållningen och här bildas kittet att återkoppla till när det börjar blåsa runtomkring.

Vi- grupp fasen

Positivism råder fortfarande i gruppen, men strukturer börjar skapas. Roller börjar utkristalliseras och

kommunikationen söker sig plötsligt bestämda vägar. Olikheter börjar synas, men anses fortfarande vara

positiva. ” Det är bra att vi är olika”. För att ytterligare befästa detta, ökar grupptrycket: ” Vi har minsann

inga fördomar!”. I detta skede börjar också subgrupper att bildas.  Det är ytterst vanligt att subgrupper inom

gruppen bildas när gruppens medlemmar är fler än sju.

Konfliktfasen

Nu börjar olikheterna i gruppen bli alltmer märkbara. Man letar fel istället för att ge uppskattning som

förut. Olikheterna leder till irritation och konflikt. Det kan göras försök att ta itu med problemen, men i

allmänhet vågar man inte riktigt och behåller istället den vänliga masken och blundar. Irritationen växer

under ytan. Allianser bildas gärna här och grupptrycket blir än tydligare: ” Är du inte med oss, så är du

emot oss”.

Platåfasen

Trötthet och resignation råder. Människor anser sig vara utbrända. Kraven är för höga, man arbetar för hårt.

Den effektiva perioden

Alla arbetar bra och går mot samma mål. Gruppens olikheter används konstruktivt och man kompletterar

varandra. Avund och aggressivitet känns långt borta. Gruppen är för första gången helt inriktad på arbetet:
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”Det som vi här för att göra”. Lugn, arbetsglädje och personlig tillfredsställelse kännetecknar denna fas.

”Jag mår bra, jag ingår i en helhet”.  Försvar läggs ner och grupptrycket minskar.

Denna teori om hur processen inom en grupp framskrider är relevant för denna rapport på mer än ett plan.

Det är väsentligt att ha den i bakhuvudet då jag försöker förstå hur Teater Bhopa som arbetsgrupp fungerar

idag samt hur vägen dit, rent hypotetiskt, skulle ha kunnat se ut.  Jag ser den också som ett intressant inslag

just p g a dess basala och enkla upplägg. Naturligtvis är grupprocesser betydligt mer invecklade och

psykologiskt laddade än så, men i detta sammanhang anser jag den fylla sin funktion.

3:2 Mötet med medlemmarna

När jag kommer in som praktikant på Teater Bhopa är det två veckor kvar till premiär av vårens

produktion. Atmosfären är något spänd, de flesta är stressade och premiärnerverna gör sig påminda. Det är

en härlig, men också svår period att komma in i. Samtliga inblandade i produktionen har produktionsmöte

varje tisdag förmiddag. Stämningen är öppen, alla berättar om sitt arbete och tar upp eventuella problem

och frågor. Dessa möten verkar fungera väl. Man för protokoll som sedan sätts upp på en anslagstavla till

allas förfogande.

Det dröjer ytterligare några veckor innan jag kommer i kontakt med medlemsgruppen, de som verkligen

bestämmer på teatern. Det är i samband med mitt förslag på att bjuda in en extern föreläsare, som

medlemsgruppen för första gången blir tydlig som beslutsorgan för mig. Inför en konferens som

medlemmarna skall ha, skriver jag till dem, var och en, och ber om deras tillstånd att arrangera en

föreläsning på teatern. Jag ber dem att ryta ifrån om de tycker att föreläsaren ifråga verkar olämplig eller att

göra tummen upp om de tycker att det verkar vara intressant. Jag får ingen reaktion får något håll, vilket jag

tolkar som ett ”OK”. Långt senare, då arbetet är en bra bit framskridet, kommer reaktioner och frågor av

olika slag.

Som praktikant kan det stundtals vara svårt att ta för sig och vara lika framåt som man egentligen skulle

vilja vara. Jag intog från början en relativt ödmjuk position och kände stor respekt för

medlemsorganisationen och deras samlade kompetens. Jag ville egentligen vänta med att riktigt dra igång

mitt projekt tills ett tydligt ”JA”, hade yppats från deras håll. Det visade sig dock att det var tillräckligt att

ha producenternas fulla stöd i frågan. Kommunikationen var något svårtolkad i detta skede. Jag fick i

efterhand veta att man hade talat om mitt förslag under konferensen och att ambitionen fanns, att tala med

mig om det. Det fanns en vilja att visa sitt stöd. Denna ambition rann troligtvis sedermera ut i sanden och

försvann bland viktigare ärenden, vilket väl på sätt och vis var olyckligt. Jag hade uppskattat att veta att de



8

stod bakom mig och att de ville hjälpa till. Under rubriken ”7:3 Kommunikation” i avsnittet om förslag på

åtgärder återkommer jag till detta.

4. SYFTE OCH METOD

4.1 Syfte

Mitt syfte med denna rapport är först och främst, att utefter mina erfarenheter som praktikant på Teater

Bhopa, redogöra för min upplevelse av en arbetsplats. Jag vill vidare påvisa ett antal fenomen som jag, ur

ett projektledarperspektiv, anser vara relevanta för Kulturverkstan såväl som för Teater Bhopa. Jag har som

producent assistent fått lära känna denna arbetsplats under några månader. Genom att även vara

projektledare för ett mindre projekt inom verksamhetens ramar, fick jag en ännu tydligare bild av

organisationen. Genom denna dubbla position som praktikant och projektledare har jag ett gediget underlag

för mina teorier. De observationer som jag gjort under våren är på intet sätt vetenskapliga eller på något

plan allmänna, utan de är min subjektiva mening grundade på de upplevelser som jag haft. Jag är enbart

intresserad av att ge en bild av hur arbetet i en liten organisation som denna fungerar. Jag levererar

dessutom några förslag på hur man skulle kunna förändra och eventuellt förtydliga organisationen.

Resultatet av mina observationer är av sådan art, att de skulle kunna appliceras på vilken annan mindre

organisation som helst. Det rör sig helt enkelt om ett antal injektioner av nya idéer och förslag på sätt att

förtydliga verksamheten. Struktur, identitet och kommunikation är hörnstenarna.

4.2 METOD

Genom observation och delaktighet har jag bildat mig en uppfattning om Teater Bhopa som arbetsplats. Jag

har under våren fungerat som producent assistent åt producenterna Håkan Westesson och Cecilia

Cederström. Jag har fått stor inblick i det dagliga arbetet på en liten teater. Jag har deltagit i

produktionsmöten och planeringsmöten samt varit delaktig i merparten av de övriga dagliga

arbetsuppgifterna. Håkan Westesson har varit min handledare, en uppgift som han har tagit på största

allvar. Vi har haft regelbundna möten veckovis, då vi har diskuterat, reflekterat och utvärderat, såväl mitt

arbete som Teater Bhopas verksamhet. Då jag även agerade projektledare för ett eget mindre projekt, fick

jag erfara organisationen från ett ytterligare perspektiv. Detta gav mig kännedom och kunskap som varit

mycket betydelsefulla för denna rapport och för mig som blivande projektledare.



9

5. FRÅGESTÄLLNINGAR

Den övergripande frågeställningen lyder:

Hur skapar man som arbetsgivare och organisation en tydlig identitet?

Övriga frågeställningar lyder:

Hur fungerar Teater Bhopa som grupp? Vilka strukturer, öppna såväl som dolda, finns det?  Vilka

faktorer har påverkat gruppen?

Hur fungerar Teater Bhopa som organisation? Vilken struktur har verksamheten? Vad fattas eventuellt

strukturen?

Vilken identitet har Teater Bhopa? Vad är Teater Bhopa? Vad vill man kommunicera? Vilket var syftet

när verksamheten startade och hur har det förändrats? Hur har gruppens framgångar påverkat identiteten?

Hur fungerar kommunikationen på arbetsplatsen Teater Bhopa? Finns tydliga

kommunikationskanaler att tillgå? Kan man lita på att informationen når fram till belåtenhet? Är samtliga

parter nöjda?
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6. ANALYS

6:1 Begrepp och definitioner

Vad är organisation? Inom organisationsteori är det svårt att finna en generell definition, då ordet har olika

betydelser i olika sammanhang. Man kan tala om egenskaper hos ett företag och avse organisationen. Hur

många avdelningar finns det?, hur är försäljningen organiserad? etc. Man kan även tala om organisation

och avse företaget som helhet. Hur kommer organisationen att reagera? Definitionen av organisation är

alltså knuten till sitt sammanhang och bör inte betraktas lösryckt.  Skillnaden mellan en grupp och en

organisation brukar dock härledas till graden av formalisering, dvs de skrivna regler, instruktioner och

organisationsplaner som förekommer. En grupp är informell medan en organisation är mer eller mindre

formaliserad. Enligt organisationsteorier skiljer sig också medlemskapet i en grupp och en organisation åt.

Rättigheter och skyldigheter i en grupp är inte kontraktsbundna på samma sätt som inom en organisation.

(Bakke, Fivelsdal och Lindkvist 1993) Jag använder begreppet ”organisation” då jag behandlar Teater

Bhopa som formaliserad verksamhet och begreppet ”grupp” då jag avser den informella församlingen.

Dessutom förekommer begreppet ”verksamhet” flitigt i min text. Med detta avser jag summan av den

organiserade arbetsinsatsen och dess resultat.

Här nedan följer en analys av Teater Bhopa utifrån tre skilda aspekter: Struktur, identitet och

kommunikation.

6:2 Struktur- fast form och fria ytor

Jag är en stor strukturalist. Jag tror på tydliga ramar med stora ytor för rörelse däri. Många människor skyr

begreppet byråkrati, vilket kanske ett alltför strukturerat sammanhang kan kallas. Detta är måhända

resultatet av ett överförmyndande samhälle, där många kan känna sig låsta i tröga system och obegripliga

förordningar. För mig handlar struktur om trygghet. Kanske är det så, att struktur uppfattas som något

negativt om det övergår i byråkrati och som en positiv företeelse vid avsaknaden av densamma.

I Teater Bhopas fall finns det en tydlig struktur. Men som jag upplever det är det just avsaknaden av en

tydlig struktur som är den befintliga strukturen. Kanske finns det någon slags tradition inom

teaterverksamhet av att fria tyglar frigör kreativitet, vilket säkerligen är sant i viss utsträckning. Kreativitet

är dock inte ämnet i fokus här, utan snarare frihet och trygghet på en arbetsplats.
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Ordet struktur kommer av det latinska ordet ”structura” och betyder sammanfogning, uppmurning eller

byggnadssätt. Det brukar talas om formella och informella strukturer i organisationsteori. Med formell

struktur avses den uppsättning av huvudregler som en organisation har, i huvudsak gällande arbetsdelning

och styrning. De formella systemen uppfattas som ett instrument för bestämda syften. Vad gäller den

informella strukturen finns ett antal enkla grundtankar:

Människan har tydliga sociala behov som de formella systemen inte tillgodoser, t ex behov av kontakt,

uppskattning och erkännande. De behov som inte kan tillfredsställas genom organisationen, söker

människor täcka hos varandra. (Bakke, Fivelsdal och Lindkvist 1993)

6:2.a Medlemsorganisationen

Teater Bhopa drivs som en ekonomisk förening med 9 aktiva medlemmar. Dessa medlemmar har samtliga

var sin röst som väger lika tungt i en beslutsfattande situation. Förutom dessa nio medlemmar är två

producenter anställda på teatern. Dessa två är alltså inte medlemmar i föreningen och har därmed inte

officiell rösträtt då beslut skall fattas. Medlemsmöten hålls en gång per månad, då så många som möjligt

bör närvara. Medlemsmötet är beslutsmässigt under förutsättningen att hälften av medlemmarna är

närvarande. Konsensus är den beslutsform som i första hand tillämpas. Om enighet inte uppnås via

konsensus kan röstning tillämpas och då krävs 2/3 majoritet för att förslag skall gå igenom. Minst en av

producenterna är också närvarande vid dessa möten. Antalet medlemmar var från starten 16 och har alltså

reducerats betydligt.

Medlemsorganisationen är en organisation utan ledare, vilket ger den en ytterligare intressant aspekt. Då

teatern var nybildad fanns en konstnärlig ledare, som verkade under ett antal år. Jag vill inte här gå djupare

inpå varför detta ledarskap inte fungerade till medlemsorganisationens fulla belåtenhet, då detta inte är helt

relevant för denna rapport. Det är dock relevant att nämna den ledarlösa strukturen p g a av den

demokratiska anda som medlemsorganisationen säger sig eftersträva. I de flesta ledarlösa organisationer

uppträder en form av dolt ledarskap. Om så är fallet med denna organisation kan jag som utomstående inte

säga mycket om, det är dock en intressant teori. (Fredriksson 1995)

Medlemsorganisationen är Teater Bhopas beslutsfattande organ. Ändå är det just denna församling som ter

sig mest otydlig för mig under praktikperioden. De finns, med de syns inte riktigt! Självfallet har jag träffat

de flesta av medlemmarna vid olika tillfällen, men den övergripande känslan är ändå att de är relativt

osynliga. Detta är kanske deras ambition, men som gästspelande praktikant skulle man önska sig något

annat.
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Medlemsorganisationens osynlighet är en bidragande faktor till att den tydliga strukturen saknas. Om man

inte helt och fullt förstår vilka som bestämmer eller vad som är bakgrunden till ett beslutstagande, kan det

förefalla svårt att ta beslutet på största allvar. Kanske känner man sig heller inte direkt berörd av beslutet,

då den demokartiska processen helt har gått en förbi. Det är tveklöst så, att jag som praktikant inte kan eller

bör få reda på allting som förekommer ett beslut eller ens konsekvenserna av detsamma. Min observation

är snarare speglad av hur övriga anställda på Teater Bhopa har reagerat vid skilda tillfällen.

 Under våren har medlemmarna haft ett antal medlemsmöten samt en konferenshelg. Jag har inte medverkat

vid något av dessa möten, vilket absolut är helt förståeligt. Denna känsla av utanförskap är naturligtvis

också präglad av att min plats har varit hos producenterna, vilka även dom står utanför

medlemsorganisationen.  Min upplevelse är dock att, kommunikationen mellan dessa två fristående, men

totalt av varandra beroende organ, inte alltid fungerar till full belåtenhet. Det finns sannolikt en mängd

orsaker till att jag upplever situationen på detta vis. De inblandade personerna upplever säkerligen

situationen på helt andra sätt. Jag har funderat över några förslag som skulle kunna förenkla

kommunikationsklimatet. Dessa finns under rubriken ”7. En praktikants önskelista”, ” 7:3

Kommunikation”.

6:3 Identitet

 En teater är självfallet det som produceras där, d v s föreställningarna och det budskap som dessa levererar.

I Teater Bhopas fall har det rört om ett brett spektrum av pjäser som har spänt över ett flertal genrer. Teater

Bhopa har mycket fint renommé och har bl a kallats Sveriges vigaste ensemble. Men alla arbetsplatser är

naturligtvis även en produkt av människorna som arbetar där. Arbetsplatsen präglas av samtliga inblandade

människor, deras personligheter, deras drömmar och mål och framförallt av hur de lyckas samarbeta.

 Att individerna bakom Teater Bhopa, hade en stark konstnärlig vision, håller jag för troligt. Den har

säkerligen också blivit till verklighet för många av de inblandade. Min uppfattning är dock att nu, efter sju

år och nästan dubbelt så många föreställningar, känns visionen inte lika tydlig. Här vill jag återigen påpeka

att jag inte deltagit vid möten eller på något sätt tagit del av de inblandades uppfattning om detta. Det jag

redovisar här är min upplevelse och ingenting annat. Jag påstår mig heller inte veta något om konstnärliga
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visioner inom teaterverksamhet, utan vill enbart påtala vikten av att ha ett tydligt syfte och mål. Jag har inte

kunnat hitta något skriftligt dokument där en uttalad vision och en målbeskrivning finns, vilket jag anser

vara en brist.

Jag har vid olika tillfällen upplevt ett något konserverande tankesätt, vi kan kalla det en ”så har vi alltid

gjort här-jargong”. Detta är säkerligen ett vanligt fenomen inom framångsrika organisationer och grupper.

Varför ändra på ett vinnande koncept? En grupps gemensamma historia är oändligt viktig för gruppens

sammanhållning. En del av historien finns säkert dokumenterad, medan andra delar lever kvar som minnen

och fragment. Det är i dessa oskrivna delar av historien, som myterna uppstår. Ur dessa myter föds sedan

normer, som anammas av samtliga deltagare i gruppen, men som det för en utomstående är nästintill

omöjligt att ta del av. (Fredriksson 1995)

I en verksamhet utan tydligt syfte och mål, blir resultatet ofta ofokuserat och splittrat. Funderingar över

varför man är aktiv alls samt ett allmänt tillstånd av otrygghet sprider sig gärna. De som arbetar med ett

projekt inom en sådan organisation, kan lätt tappa förtroendet för verksamheten och välja bort ett framtida

samarbete. Om de inblandade har någorlunda gemensamma värderingar och mål för arbetet, skapas större

utrymme för kreativa diskussioner och motsättningar. Spänningar är mindre slitsamma och snarare

utvecklande så länge alla i grunden vet att de jobbar mot samma mål. (Rollof 1999) Det är min fasta

övertygelse att, alla verksamheter, vare sig man sysslar med vård, aktier eller konst, är helt beroende av ett

skelett. I detta skelett finns klara och tydliga mål, ett knippe väl fungerande rutiner samt en stor och

gemensam omsorg om de involverade medarbetarna. Om tydlighet får råda kan man på ett enkelt sätt

undvika missförstånd och konflikter.

6:4 Om Kommunikation

Kommunikation har blivit något av ett modeord inom en mängd olika sammanhang. Vad är

kommunikation? Vad handlar det om? Kanske är det så enkelt att en viss mängd information ska förflyttas

från punkt A till punkt B, d v s den klassiska kommunikationsmodellen med en sändare och en mottagare.

Mellan sändare och mottagare finner man alltså budskapet, det som ska kommuniceras. Dessutom finns det

ett antal faktorer som påverkar budskapets väg mellan sändare och mottagare. För det första handlar det om

att använda ett språk som man vet att mottagen förstår. Detta kan verka barnsligt enkelt, men de flesta av

oss bryter dagligen mot denna grundregel. Fas ett kallas för ”inkodning”. Den kanal man väljer att föra

fram budskapet med hjälp av, är också av stor betydelse. I en normal samtalssituation är det själva

situationen som är kanalen. Andra kanaler är telefon, e-post, brev, fax, TV o s v. Forskning i ämnet visar att
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kanalegenskaperna är väsentliga för budskapets effekt på mottagaren. Det talade ordet och bilden verkar

oftast starkare än det tryckta ordet.

Nästa fas, ”avkodning” har sitt fokus på mottagaren. Når meddelandet fram till avsedd mottagare och

framförallt, hur tolkas budskapet? Begreppet feedback föddes under andra världskriget i samband med

studier av vapensystem, gyrosystem och andra automatiska kontrollsystem. Feedback är av utomordentligt

stor betydelse för kommunikationen inom alla organisationer. En mängd förvanskningar och feltolkningar

kan uppstå på vägen mellan sändare och mottagare. En anledning till att feedback kanske inte alltid

fungerar, är människors rädsla för att framstå dumma. Vid frågan ”har du förstått?” är det lätt att hastigt

svara jakande och kanske låta väsentlig information gå mottagaren förbi.(Bakke, Fivelsdal och Lindkvist

1993)

Det finns självfallet en mängd övriga psykologiska aspekter av kommunikation. En av de viktigaste

aspekterna är antagligen parternas relation till varandra. Denna är oerhört väsentlig för mottagandet av ett

budskap, då ett stort antal övriga signaler tolkas in simultant och påverkar förståelsen av budskapet.

6:4.a Kommunikation på Teater Bhopa

”Att säga det som folk vill höra för att få höra det du själv vill höra…”

Producent Håkan Westesson om kommunikation.

Om kommunikationen på en arbetsplats skall fungera till samtliga parters belåtenhet, måste vissa

grundläggande aspekter begrundas. Tydlighet, respekt och lyhördhet måste prägla atmosfären. Samtliga

måste också vara någorlunda överens om vad dessa begrepp betyder och hur de tillämpas. För att undvika

otydligheter och eventuella konflikter kan man i många situationer ställa en enkel fråga: Hur uppfattar du

det jag säger?  Om det visar sig att sändaren och mottagen inte har förstått varandra kan man på ett tidigt

stadium klara upp missförstånd och gå vidare.

Som jag uppfattar situationen på Teater Bhopa, fungerar inte alltid kommunikationen mellan de olika

parterna inblandade i arbetet. Budskap går inte fram, meddelanden stannar på halva vägen. Naturligtvis

spelar de psykologiska aspekterna som jag tidigare nämnde en väsentlig roll. Människorna som arbetar på

Teater Bhopa känner varandra väldigt väl och har jobbat ihop i flera år. Självfallet har de ett sätt att

kommunicera på som jag, som utomstående praktikant, inte kan förstå. Min uppfattning om hur

kommunikationen fungerar är baserad på diverse händelser och vardagsfenomen på en liten arbetsplats.
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Hur det fungerar internt inom medlemsorganisationen vet jag ingenting om. Hur det fungerar mellan

medlemsorganisationen och de övriga anställda har jag däremot en bestämd uppfattning om. Det rör sig om

vanliga störningar i kommunikationsledet, som inte på något vis är unika för just denna arbetsplats. Teater

Bhopa skulle kunna likställas med ett litet företag med ett fåtal anställda och en styrelse. Det finns

säkerligen inte många företag som tillåter total öppenhet mellan styrelsen och de anställda. I Teater Bhopas

fall menar jag att större öppenhet skulle gynna verksamheten och de som är involverade i arbetet där. I

denna analysdel går jag inte in på förslag till förändrade rutiner. Jag återkommer till det i nästkommande

avsnitt under 7:3.
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7. EN PRAKTIKANTS ÖNSKELISTA

Min analys av arbetsplatsen Teater Bhopa var uppdelad i tre underrubriker:

Struktur, Identitet och Kommunikation. Detta avsnitt är upplagt på samma sätt och med samma rubriker.

Här kommer jag att lägga fram ett antal förslag och ett antal frågor som alla behandlar dessa ämnen.

7:1 Struktur

Då min uppfattning är att den befintliga strukturen just är avsaknaden av tydlig struktur lyder åtgärd

nummer ett:

Formulera strukturen! Fungerar det nuvarande styrelsesättet? Vad fungerar inte? Utvärdera! Hur kommer

det sig att gruppen föredrar att inte ha någon ledare? Vad innebär det för gruppen? Skulle man kunna införa

ett slags roterande ledarskap för att öka ansvarskänslan hos medlemmarna? Skulle man kunna tänka sig ett

helt annorlunda, medlemsfritt styrelsesätt?

En tydlig konflikt som jag ser det, är den att flertalet medlemmar oftast har sitt fokus på verksamhet utanför

Teater Bhopa. Detta är naturligtvis beroende av att samtliga har andra jobb och åtaganden att sköta. Är

detta en faktor som hjälper eller stjälper kan man då undra? Säkerligen bägge delarna, menar jag. Här

behövs en ordentlig analys av medlemmarnas ambitionsnivå, intresse och tillgänglighet, vilket jag inte har

gjort med denna rapport. Jag vill enbart fastslå att detta vore en god idé och kanske en nödvändighet för att

uppnå önskat engagemang i framtiden.

”Varje organiserad mänsklig aktivitet –  från att tillverka keramik till att sända upp en människa till

månen- utlöser två fundamentala och motstridande krav: arbetsdelning i form av olika uppgifter som ska

utföras och koordinering av dessa uppgifter för att genomföra aktiviteten. En organisations struktur kan

definieras ganska enkelt som summan av de sätt varpå den delar upp arbetet i klara uppgifter och sedan

uppnår koordinering mellan dem.”

Max Weber (Mintzberg 1979 ur: Bakke, Fivelsdal och Lindkvist 1993)
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7:2 Identitet

Jag har på ett flertal ställen i analysdelen påtalat vikten av tydlighet. I all verksamhet bör samtliga

inblandade ha klart för sig vad verksamheten är och vad den vill kommunicera utåt. Även här handlar det

alltså om en tydlig formulering! Vad är Teater Bhopa? Är alla införstådda och överens om verksamhetens

syfte och mål? Vad var intentionen när verksamheten en gång startade? Hur har denna förändrats under

åren? Stämmer medlemmarnas uppfattning om verksamheten överens med de övriga inblandades?

Åtgärd nummer ett:

Formulera ett styrdokument! Detta skulle vara till stor hjälp för alla som kommer in i utifrån och

behöver förstå verksamhetens kärna. I detta dokument bör styrelsesätt, beslutsordning, stadgar samt

rättigheter och skyldigheter för de nyinkomna ingå. Det bör även finnas en kort redogörelse över

verksamhetens historia och sist men definitivt inte minst, en uttalad målbeskrivning. Ett sådant dokument

är dessutom ett tecken på att verksamheten är seriös och att de styrande är måna om de nyanställda.

Det vore också önskvärt att i början av varje nytt projekt eller vid ny anställning, ha ett introduktionsmöte.

Vid ett sådant tillfälle får alla inblandade träffas och de nyinkomna kan få en bild av och en kort

presentation av varje aktiv individ på teatern. Här berättar man kort om varje persons funktion, hur

medlemsorganisationen fungerar och vad som utmärker arbetsplatsen.

7:3 Kommunikation

Ett honnörsord i denna rapport är tydlighet! Även här under kommunikation vill jag mena att tydlighet är

det jag mest önskar mig på Teater Bhopa. Jag har tidigare nämnt min känsla av att den styrande

medlemsorganisationen kan upplevas som ” hemlig”. Detta beror till stor del på att jag inte medverkat vid

deras möten, men även av en attityd och en atmosfär som präglar Teater Bhopa som arbetsplats. Vid de

produktionsmöten som jag deltog i, fördes protokoll som sedermera sattes upp på en allmän anslagstavla.

En lösning och ett steg mot öppenhet vore att även styrelsens mötesprotokoll sattes upp till allas

förfogande. Detta kan verka något radikalt, men jag tror dock att en organisation av Teater Bhopas storlek

enbart har mycket att vinna på en sådan öppenhet. Av sekretesskäl finns det säkerligen mycket som talar

emot det, men en reviderad upplaga skulle ändå kunna sättas upp. Detta skulle på många plan medverka till

att göra avståndet mellan medlemmarna och de övriga anställda mindre, samt göra väsentlig information

tydlig för alla.
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Vad gäller kommunikation mellan medlemmarna och producenterna, vill jag påstå att den på relativt enkla

vis skulle kunna förbättras. En mycket elementär punkt är att ha de rätta adress-och mailuppgifterna på

samtliga berörda. Detta kan verka barnsligt enkelt, men har visat sig vara ett återkommande problem. En

rutin av regelbundna mailutskick med information mellan dessa både parter skulle kunna införas. Här

skulle man kunna ha en slags checklista där all information och alla uppgifter kollas av och redogörs inför

varandra.

 Att ständigt sträva efter tydlighet och öppenhet är högst väsentligt. Inom en organisation av Teater Bhopas

storlek har man allt att vinna av att vara rak, öppen och ärlig i sin kommunikation.  En annan variant av

detta kan vara att införa roterande ansvarsområden inom medlemsorganisationen och bland producenterna,

där framförandet av information skulle vara ett av dem. Dessa åtgärder kan verka enkla, men jag vill ändå

mena att de är av högst lämplig art för en verksamhet av denna art och omfattning. Man bör anstränga sig å

det yttersta, för att se till att all information når fram till de berörda personerna. Detta behöver varken vara

svårt eller jobbigt, utan enbart ses som en självklarhet.

8. SAMMANFATTNING

Jag har haft en fantastisk vår. Inför varje ny dag på Teater Bhopa, har jag känt lust och engagemang. Det

har helt enkelt varit väldigt roligt att gå dit. Mina upplevelser har jag försökt att sammanfatta i denna

rapport, även om jag märker när jag läser igenom den, att det är alltför mycket som inte fick plats. Jag ville

ge en bild av en liten arbetsplats och framförallt fokusera på gruppens och organisationens funktioner. Jag

har analyserat arbetsplatsen Teater Bhopa utefter aspekterna struktur, identitet och kommunikation. Jag har

dessutom levererat ett antal enkla förslag på hur dessa aspekter kan förtydligas och eventuellt förbättras.

Min strävan under praktikperioden har varit att ha ett objektivt synsätt, vilket inte alltid varit lätt. Rapporten

däremot, är baserad på mina upplevelser, vilka självfallet är subjektiva och alltigenom personliga.
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