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Abstract 
 
Fear not going astray – discover the unknown 

A filmmaker’s take on art and science 

 

The purpose of this essay is to examine and make visible the filmmaker’s relation to art and 

scientific research regarding the investigation of new knowledge. Can art and science meet, 

and in what way do they connect?  

I have finished Secrets of Animal Anatomy (aka Kropparnas Arkiv), a film project I was 

working on for eight years. I finished it while I was writing on this essay. The film combines 

art and science in a meeting between an artist and a scientist. During the process, the question 

arose: how can you search for something when you don’t even know what it is you are 

searching for?. It is not wholly new, but has been implicit in discussions with colleagues and 

in film projects. This became my scientific question. My aim is to investigate how to make 

the artistic process of filmmaking and film deeper, by reflecting upon and investigating this 

question. I have chosen to interview three women – one artist, one actor-director, and one 

scientist. The selection is not meant to be representative. It may seem obvious that the actor, 

director and artist have more in common with each other than with the scientist, but is this 

necessarily true? Using this question as a starting point, I aim at finding out differences and 

similarities between the three interviewees and the filmmaker.  

I have categorised the interviewees’ answers under different themes like “Choice or 

distinguishing”, “Curiosity in practice or creativity”, and “To evoke the unexpected”. In my 

investigation, I employ qualitative methods; I analyse the answers and then theorise. 

Phenomenological hermeneutics, or Topos theory, has been the backbone of my study. It is 

undoubtedly so, that Aristotle and his thinking is the foundation of the theories and thoughts 

that I apply in this essay.  

 

My ambition is to bring the artistic vision to the scientific world, and to view the terrain of 

science with a double gaze, which I believe can contribute to an understanding both wider and 

deeper. Is there a strong connection and strong similarities between film, art, and science, and 

are these three entities prerequisites for one another – humanities and science? Answering my 
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question has been a method to make visible a method, barely measurable yet visible for those 

willing to see it. The question gives rise to a process, reflecting the interviewees’ stance on 

different problems within the scope of their work, and how they proceed in their search. What 

they all have in common is boundaries, creating them and transcending them. In order to 

break boundaries, it is necessary to create new lines of thought and transcend limitations. This 

is something common to all informants. 

The known is necessary to examine the unknown. 

Key words: Secrets of animal anatomy, art and science, filmmaker, artistic vision, Meno’s 

Paradox 
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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och synliggöra filmskaparens förhållande till konst och 

forskning.  Under åtta år i olika perioder har filmprojektet Kropparnas Arkiv, pågått som jag 

parallellt med uppsatsen har slutfört. Filmen väver samman konst och forskning i ett möte 

mellan konstnär och forskare. Såväl i samtal med filmkollegor som inför nya filmprojekt 

framträder frågan, hur kan man söka det man inte vet vad det är?. Detta kom nu att bli min 

forsknings-fråga. Syftet är att efterforska och reflektera över hur den konstnärliga processen 

kan fördjupas inom mitt filmskapande. Jag har valt att intervjua tre kvinnor, en konstnär, en 

skådespelare tillika regissör och en forskare. Mitt urval gör inte anspråk på att vara 

representativt. Att skådespelaren, regissören och konstnären har beröringspunkter med mig, 

filmskaparen kan kanske vara mer uppenbart än att forskaren har det. Men är det verkligen 

så? Målet är att få syn på om det finns likheter, olikheter, vad som skiljer eller vad som 

förenar de tre intervjuade, i det här sammanhanget kallade informanter, med filmskaparen. 

Svaren från de intervjuade har jag sorterat under teman som – val eller urskiljning – praktisk 

nyfikenhet eller kreativitet och slutligen att framkalla det oväntade. I min undersökning 

använder jag mig av kvalitativa metoder, analyserar svaren och teoretiserar kring dem. Den 

fenomenologiska hermeneutiken tillika toposläran har varit ryggraden i min undersökning. 

Det är oundvikligt att Aristoteles och hans tankegångar är fundamentet till teorier och 

reflektioner som jag tillämpar i uppsatsen. Min ambition är att kunna ta med mig den 

konstnärliga blicken in i vetenskapsvärlden, att kunna ge en dubbel blick på den veten-

skapliga terrängen, ett sätt som jag menar kan förmera och bidra till att vidga mitt seende. Hur 

och på vilket sätt finns det beröringspunkter och likheter mellan film, konst och forskning – 

humanismen och naturvetenskapen?  Att svara på min forskningsfråga har varit en metod för 

att synliggöra en process, knappt mätbar men ändå synlig för den som vill se. Frågan skapar 

en process som speglar de intervjuades förhållningsätt till olika problemställningar inom deras 

arbetsområde och hur de går vidare i sökandet. Utmärkande för alla är gränser, både att skapa 

och att överskrida. För att spränga gränser är det nödvändigt att bryta tankebanor och 

begränsningar, något som alla informanterna gör. Det bekanta behövs för att utforska det 

obekanta.  

Nyckelord: Filmkonst, konstnärlig blick, Kropparnas Arkiv, naturvetenskap, Menons 
paradox  
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”Allt är mycket osäkert och det är just det som lugnar mig,” 
säger Too-Ticki i Tove Janssons bok Trollvinter.1 	

Introduktion 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka förhållandet mellan konstnärligt arbete i form av 

estetisk verksamhet och vetenskaplig forskning, i betydelsen utforskande av ny kunskap. Att 

undersöka huruvida ett vetenskapligt betraktelsesätt liksom ett konstnärligt betraktelsesätt kan 

medverka till att vidga blicken. För mig är det väsentligt att låta konst och vetenskap mötas 

för att pröva hur och på vilket sätt de är av betydelse för varandra. Vad uppstår i mötet? Hur 

närmar sig konstnären och forskaren sina respektive projekt? Finns det likartade 

tillvägagångssätt eller tankemönster hos forskaren och konstnären som kan medverka till 

fördjupning? Intentionen är att efterforska hur den konstnärliga processen kan fördjupas inom 

filmskapandet. 

 

Är det möjligt att sätta ord på en kunskap som finns underliggande och inte alltid är lätt 

formulera, belysa eller klargöra? Min praktiska kunskap är filmskapande och det innebär att 

formen för filmen avgörs av vilken berättelse som skall berättas. Jag arbetar inom genrer som 

kort-, spel- och dokumentärfilm – mitt konstnärliga uttryck är film. Genom mitt arbete har jag 

tillägnat mig olika former av praktisk kunskap, mycket av vilken är tyst. 

Det finns en tyst kunskap i den mening som professor Fredrik Svenaeus formulerar i 

antologin, Vad är praktisk kunskap?, ”Argumentet att den praktiska kunskapen är tyst och 

därför omöjlig att få grepp om med hjälp av just ord och begrepp är inte hållbar. Tystad blir 

den praktiska kunskapen förvisso ofta av de som inte vill se och höra den, men den är inte 

dömd till tystnad.”2 

 

I min efterforskning använder jag mig av den kvalitativa metoden, fenomenologin, för att 

undersöka hur den konstnärliga processen kan fördjupas och påverkas. Med den konstnärliga 

processen menar jag hur jag kommer fram till vad som skall berättas i filmen som är mitt 

konstnärliga uttryck och i och med det vad som skall skildras – formen för berättelsen och 

																																																								
 
1 Tove Jansson, Trollvinter, Stockholm: Alfabeta Bokförlag, 1957, s. 21.  
2 Fredrik Svenaeus, ”Vad är praktisk kunskap? En inledning till ämnet och boken”, Vad är praktisk kunskap? red 
Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 1, 2009, s. 15. 
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därmed innehållet. Konstnärligt uttryck innebär gestaltning och tolkning av verkligheten som 

kan leda till perspektivförskjutning, ge en ny blick på människans tillvaro. Film är en 

sammansatt konst, av flera andra närliggande konstformer som drama, prosa, skådespeleri, 

musik. Film är därtill ett hantverk och har en medveten estetik, som bygger på känslor och 

intuition. Professor Ingela Josefson betonar i sin bok Läkarens yrkeskunnande, betydelsen av 

känslorna och det särskilda i varje situation: ”Lyhördhet, uppmärksamhet, fantasi och 

känslomässig begåvning är viktiga beståndsdelar i den praktiska kunskapen. Ja, menar 

Aristoteles, de är nödvändiga förutsättningar för en väl utvecklad urskillningsförmåga i mötet 

med det unika. De är emellertid inte medfödda utan måste övas”.3 Detta menar jag ligger i den 

konstnärliga och den filmiska processen.  

Hur söker man det som man inte vet vad det är? 
 
Min forskningsfråga som jag undersöker i den vetenskapliga essän är, hur	kan	man	söka	det	

man	inte	vet	vad	det	är?. En bild för detta ger film- och teaterregissören Ingmar Bergman 

när han beskriver sitt intuitiva sökande i formuleringen: ”Jag kastar ett spjut in i mörkret för 

att se var det landar.”4  Jag vill med frågan pröva vad som kan synliggöras i arbetsprocessen 

hos konstnären, skådespelaren/regissören och forskaren. Därefter kommer jag att ställa det 

mot filmskaparens arbetsprocess och undersöka om det finns skillnader eller likheter och om 

arbetsprocessen påminner om varandras. 
 

Frågan känner vi igen från den platonska dialogen Menon. I dialogen där Sokrates och 

sofisten Menon diskuterar dygd och kunskap frågar Menon just denna fråga. Sokrates bringar 

klarhet för Menon vad frågan innebär genom att svara att man varken kan söka det man vet, 

eftersom man redan vet det, eller det man inte vet, eftersom man då inte vet var man ska leta 

efter det. Det är en lönlös fråga, enligt Sokrates. Detta har senare blivit känt som ”Menons 

paradox”. Men Sokrates har en förklaring på paradoxen. Sokrates låter Menon kalla in 

slavpojken och genom att ställa frågor till honom får han honom att säga saker han inte borde 

kunna om geometrin i en kvadrat. Sokrates hävdar självrådigt att han med detta har visat att 

den okunnige slavpojken haft med sig minnen från en tidigare existens i idévärlden, som 

Sokrates med sina frågor hjälpt honom att ta fram. Det här samtalet har sedan tagits som 

																																																								
3 Ingela Josefson, Läkarens yrkeskunnande, Studentlitteratur, 1998, s. 31. 
4 Birgitta Steene, Ingmar Bergman: A Reference Guide, Amsterdam University press, 2005, s. 470. 
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utgångspunkt för många och långa diskussioner om kunskap och vetande. Den fråga som jag 

intresserar mig för är – hur går det till och vilka förutsättningar behövs när vi söker och finner 

det vi inte redan vet vad det är?  

 

Även den tyska filosofen Hannah Arendt tar i sin föreläsning Tänkande och Moraliska 

överväganden upp dialogen Menon om att söka efter det som man inte vet vad det är. Arendt 

skriver "... det är få tänkare som har berättat vad som fått dem att tänka och ännu färre har 

brytt sig om att beskriva och studera sina erfarenheter av tänkande" därmed förklarar hon  

varför hon väljer Sokrates som hon skriver ”tänkte utan att bli filosof”.5 Arendt skriver som 

Sokrates om envar: ”Ty om hon vet något forskar hon inte efter det; hon vet det och har ej 

behov av att forska. Men om hon ej känner det gör hon det lika litet; ty hon känner ej vad hon 

vill söka efter.”6 Det som initierade Arendts reflektioner kring tänkandet var 

Eichmannrättegången i Jerusalem som ägde rum 1961. Arendt följde rättegången och 

rapporterade från den i The New Yorker 1963 och den gavs senare ut i bokform under 

titeln Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Under det arbetet skapade 

hon insikten om ”det ondas banalitet”.7 Hon skriver: ”He was not stupid. It was sheer 

thoughtlessness – something by no means identical with stupidity – that predisposed him to 

become one of the greatest criminals of that period.”8  

 

Arendt diskuterar Platons sokratiska dialoger som hon finner förbryllande och 

svårgenomträngliga, aporetiska. Det blir rundgång i resonemanget menar hon, när Platon för 

diskussion om rättvisa och kunskap och där det ena förutsätter det andra vilket innebär ett 

vetande i frågan.  För att känna till vetandet krävs ett outforskat kunskapsbegrepp, och det 

landar i Menons paradox. Som jag förstår finns det i resonemanget ett sätt att förhindra 

tänkandet, och göra det närmast osynligt, som vindarna enligt Sokrates. Det blir enligt Arendt 

ett ”tänkandets förlamning”. 9 Vi kan i vårt agerande antingen stanna upp mitt i och tänka 

efter, det som Arendt beskriver som ”stanna upp och tänk” (a stop-and-Think) eller så  

förlamas vi och slutar att tänka. Då blir det farligt och här är jag tillbaka till Eichmann, det till 

synes harmlösa blir livsfarligt vilket Arendt skriver om angående Eichmannrättegången.  
																																																								
5  Hannah Arendt, ”Tänkande och moraliska överväganden en föreläsning” Tanke, känsla, identitet. red Ulla Holm, Eva  
   Mark, Annika Persson, Göteborg: Anamma, 1997, s. 51. 
6  Ibid., s. 53. 
7  Arendt, Eichmann in Jerusalem, ”A Report on the Banality of Evil, Postscript”, , Storbritannien: Penguin books, s. 287. 
8  Ibid., s. 288. 
9 Arendt, s.58. 
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Tänkandets betydelse och då menar jag ett djuptänkande och ett kritiskt tänkande, som gör att 

ett scenario skapas där konsekvenserna av det tänkta blir uppenbarade och påverkar beslutet. 

Dagens mediavärld där vad som helst, hot och obehagligheter, kan spridas utan att den som 

sprider det tar något ansvar, understryker tänkandets betydelse. I min fråga om sökandet efter 

det okända ligger implicit intresset för vårdandet av tänkandet för att vara undersökande i sin 

blick och uppfattning. I film- och mediavärlden blir detta extra påtagligt då vi idag översköljs 

av bilder och information. När det gäller film finns uppfattningen om att den inte skall kräva 

något av sin åskådare medan till exempel idrotten, som fotboll, där är det självklart att det 

finns kunnighet hos publiken om regler, spelare och motståndarlagets spelstil. 

Forskningsfråga 
 
Inför min forskningsfråga, hur kan man söka det man inte vet vad det är? har jag dels 

begrundat hur min egen process ser ut inför ett nytt filmprojekt och dels tagit del av teoretisk 

litteratur av olika slag. Litteratur som till synes ligger en bit bort från själva filmskapandet då 

min utmaning och vilja är att se på filmskapandet utifrån andra perspektiv än enbart det 

filmteoretiska. Hur nära ligger filmkonsten, forskningen och sättet konstnären och 

skådespelaren/regissören ser på sin konst? Är det möjligt att se överensstämmelser och 

beröringspunkter? Går det att se analogier mellan framför allt forskning inom naturvetenskap 

och konst? För mig blir skrivandet av den till formen vetenskapliga essän ett sätt att studera 

den egna arbetsprocessen i ljuset av de valda informanternas områden och en strävan att 

formulera och göra den ”tysta kunskapen” synlig. Filosofen Henrik Bohlin skriver om tyst 

kunskap: ”Vi har sett att tyst kunskap är en viktig och ofta undervärderad form av 

yrkeskunskap, vardagskunskap och vetenskapligt vetande, och att det funnits en otillräcklig 

medvetenhet om detta inom filosofi, arbetsliv och vardagstänkande.”10  Jag ser det som 

betydelsefullt att lyfta fram tänkandet kring såväl den tysta kunskapen som den intuitiva. Den 

kunskapen har ett värde i sig för att ta tillvara på kapaciteter och förmågor och våga tränga 

bakom givna, accepterade begrepp och uppfattningar om hur allt skall se ut. 

 

Filmen är i sig en konstart och min ambition och mitt syfte är att filmen skall kunna finnas 

och beforskas inom andra områden än den allmänt förekommande, det vill säga inom film-

																																																								
10  Henrik Bohlin, ”Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp”, Vad är praktisk kunskap? red. Jonna Bornemark & Fredrik  
    Svenaeus, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 1, 2009, s. 83. 
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högskolorna och filmvetenskapen. Min forskningsfråga öppnar för olika resonemang som jag 

hoppas kunna utveckla i uppsatsen. Forskningsfrågan kan verka som att den enbart skapar en 

”rundgång” men att söka efter något som man ännu inte vet innebär att en fråga måste ställas 

och det skapar i sin tur en ny fråga för att nå formuleringar och ett berättande. Att förbereda 

sig så mycket och skapa möjligheter för att söka efter det man inte visste, innebär att en 

nyfikenhet måste uppstå, liksom en närvaro som driver framåt för att det som existerar i 

stunden kan visa sig och bli tydligt. Den franska författaren, dramatikern, manusförfattaren 

och filmregissören Marguerite Duras skriver: ”Att skriva är att försöka få reda på vad man 

skulle skriva om man skrev – och det vet man bara efteråt – innan är det den farligaste fråga 

man kan ställa sig. Men det är också den vanligaste.”11 Som att berätta hur filmen ser ut innan 

den tagit form och är klar. Det för även tankarna till att det ibland kan dröja en lång tid efter 

att filmen är klar som dess bevekelsegrunder uppenbaras för mig. Processen i filmarbetet 

innebär ett ifrågasättande och sökande efter gestaltning och uttryck. Allt är inte klart från 

början och hur och varför berättelsen framträder visar sig i själva filmandet. Erfarenheter, 

ingivelser och ett ständigt undrande blir en film till slut. Det finns en startpunkt en drivkraft 

för att sätta igång filmen men den kan i efterhand fördjupas och visa sig ha fler dimensioner 

än vad som inledningsvis var uppenbart. Min forskningsfråga, hur kan man söka efter det som 

man inte vet vad det är, inspirerar och utmanar allt kreativt arbete.  

Problemkomplex 
 
Mitt mål med essän är att undersöka om konst och vetenskap, i form av forskning, kan mötas 

för att fördjupa dem bägge. Essän tar utgångspunkt i hur och om frågan, hur kan man söka det 

man inte vet vad det är? fortfarande är aktuell. Jag menar att frågan är viktig att ställa för att 

undersöka hur nya tankebanor kan brytas och konsten, filmkonsten, utvecklas. Frågan innebär 

även förberedelse för hur det slumpmässiga kan behållas, som finns implicit ligger i sökandet. 

Hur ser förutsättningarna ut för konstnärens liksom forskaren fria sökande? Har de förändrats 

eller begränsats? Det finns en ovisshet om detta då problemkomplexet därvidlag är att 

samhället inom många områden utvecklas i en riktning mot kontroll och instrumentalisering. 

Vi styrs alltmer av system som drivs av mål, resultat, policys, och en marknadsanpassad 

verksamhet där resurserna är desamma eller mindre, men med krav på att behålla kvalitet.  

																																																								
11  Marguerite Duras, Att skriva, Halmstad: Ellerströms förlag, 2014, s. 48. 
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Upplägget 
 
Inledningsvis ger jag min egen syn på filmskapandet och dess process innan jag påbörjar 

undersökningen av frågan: hur kan man söka det man inte vet vad det är?. Jag intervjuar en 

forskare, en konstnär, och en skådespelare/regissör. I intervjuerna söker jag fånga 

erfarenheterna genom ett aktivt lyssnande. Hur de går tillväga i sitt arbete, hur de ser på 

kreativitet, deras erfarenheter och betraktelsesätt på frågan. Liksom hur deras processer ser ut 

för att nå fram i sin konst respektive forskning? Vad skiljer och vad förenar dem med 

avseende på frågeställningen?   

 

Till sist … 

Men låt oss börja med hur min undran väcktes. 

Filmberättelse 
 
Den uppstoppade gorillan står innanför glaset och ser ut att betrakta oss, besökarna. ”Den 

stirrar på mig”, ropar den lilla flickan. ”Vad glor du på?” En fråga från djuret eller från 

människan?  I detta sammanhang vill jag kort ta upp dialogen mellan Sokrates och Theaitetos, 

ur Platons Skrifter. Bok 4. Sokrates sätter den unge mannen, Theaitetos, på prov i ett 

slingrande samtal om vad som menas med kunskap. I samtalet hänvisar Sokrates till 

Protagoras sats: ”Människan är alla tings mått: för dem som är att de är, för dem som inte är 

att de inte är.”12 I samtalet resonerar de kring orden förnimmelse och föreställning och vad 

Protagoras menade med sin sats Sokrates, Platons språkrör, menar med ironi att Protagoras är 

en vis man och därmed kan Sokrates föra fram och följa i Protagoras spår: ” Alla ting om 

vilka vi säger att de är, befinner sig ju i en tillblivelse som resultat av rörelse, förändring och 

blandning med varandra. Det är inte riktigt när vi säger att de är, för inget ting är nånsin, det 

blir hela tiden till.” 13 Ingenting är som det ser ut och allt är i en ständig rörelse. Samtalet dem 

emellan vindlar vidare – vad är sant och vad är falskt? Sokrates skapar en villrådighet i sitt 

resonemang genom att söka det beständiga som kommer sig av hans syn på idévärlden, det 

vill säga allt existerar och finns och det handlar om hur vi framkallar det. Medan Protagoras 

beskriver allt som i en rörelse vilket min fråga också understryker. Blicken från gorilla och 

flickans reaktion är adekvat, hon uppfattar gorillan som verklig och frågan inställer sig, är 
																																																								
12 Platon, skrifter, bok 4, Stockholm: Atlantis, 2006, s. 150, 152 a. 
13 Ibid., s. 151, 152 e. 
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människan alla tings mått? Sokrates refererar till Protagoras när han säger, ”inget ting är 

nånsin, det blir hela tiden”. Flickans upplevelse är lika relevant som den vuxnes som vet att 

gorillan är ett uppstoppat djur. Hennes reaktion väcker frågan om vad som är rätt och riktigt 

och för flickan blir gorillan något annat än som den vuxne ser den. Flickans reaktion är direkt 

medan den vuxne av erfarenhet vet att gorillan inte är verklig. Flickan är ”på väg” i sitt 

sökande efter det hon ännu inte vet vad det är och reagerar med rädsla eller förskräckelse.  

 

Tillbaka till filmen… 

Föresatsen är att göra en film som kretsar kring människans aldrig sinande begär efter 

kunskap om, och makt över djur och natur. En film om vetenskaplig forskning och 

konstnärligt arbete. Hur kan vetenskap och konst vara av betydelse för varandra? Hur kan 

forskning, konst och film vävas samman, där börjar mitt sökande som blir filmprojektet 

Kropparnas arkiv.14 En film om att reflektera kring vår föreställningsvärld om tillvaron, att 

vidga blicken och bryta mot det förväntade. Filmen inleds med konstnären till synes 

planlösa rundvandring på Naturhistoriska museet i Göteborg. Ett museum som består av 

äldre samlingar av konserverade djur som väl speglar människans makt över naturen.  

 

I filmen låter jag en konstnär möta en forskare, en kommunikatör och en konservator på 

museet. Allt började med ett filmande då och då, och i en dialog om filmen och samhället. 

Det som verkligen drog igång filmandet var mötet i våra olika upplevelser av de 

sammanvuxna siamesiska tvillingarna i glasburken som står utställd på Naturhistoriska 

museet i Göteborg – för mig en upplevelse av skräckblandad förtjusning och för konstnären 

en insikt om skönhet och att födas sammanvuxna kan vara något som är en bild för hur 

människan strävar efter att inte vara ensam i världen. Min skräckblandade förtjusning lever 

kvar. Den började som ett minne från ett besök i 4:e klass med skolan på museet och det vi 

alla ville se var de sammanvuxna barnen – de siamesiska tvillingarna. Glasburken med dem 

stod på en hylla och mitt minne är att det var som en skräckfilm, något jag aldrig tidigare sett 

eller ens kunnat föreställa mig. Detta var i slutet av 50-talet och då var det en sensation att se 

																																																								
14 Kropparnas Arkiv, dokumentärfilm, Regi och produktion Christina Olofson, med konstnären Eva Dahlin, Foto Lisa  
    Hagstrand, klipp Staffan Elmkvist, musik Mario Adamson. Film är 58 minuter lång.	Filmen skildrar konstnärens möte med  
    den naturvetenskapliga forskaren. Genom	sin	konst,	teckningarna,	utforskar	och	tänjer	Eva	Dahlin	gränserna	för	vårt		
					betraktande	av	djuren.	Går människan via djuren för att uppnå kunskap om sig själv och utövar människan makt över  
    djuren? Lansering	är pågående när detta skrivs, våren 2017. 
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dem. En blandning av något skrämmande och samtidigt fascinerande - det gick inte att sluta 

titta.  

 
Tvillingarna föddes 1820 i Göteborg. Begravning av så kallade missfoster i vigd jord var helt 

uteslutet på den tiden. Under lång tid stod burken med tvillingarna hos stadsläkaren som hade 

förlöst modern. I början av1860-talet överlämnades de till museet och har sedan dess funnits 

med i samlingarna.  

 

Engagemanget hos konstnären är att i sin konstnärliga verksamhet gestalta såväl insida som 

utsida av en kropp – en fågel, ett djur eller en människa. Inlevelsen finns i undersökandet för 

att finna en form för sin gestaltning. Kan det som är etiskt oroväckande beskrivas estetiskt? 

Det handlar om moral, etik och att tänja gränserna för vårt betraktande. Att se det oväntade i 

det vardagliga. Det handlar om seendet och hur vi förvaltar det.  

 

Konstnären genomför en form av grundforskning. Allt tar sin början i idén och hur slutet ser 

ut visar sig först när verket är klart. Det är liksom hos forskaren som genomför en 

grundforskning, en idé som skall leda till något hon ännu inte vet. Konstnären placerar sig, 

sätter sig i en situation utöver det förväntade, nämligen den som liknar forskarens.  

Hur liknar den forskarens? Jag menar att deras ingångar påminner om varandras, där deras 

drivkraft är nyfikenhet och undran inför vad de skall upptäcka och uppnå. Kraven på dem kan 

vara skiljaktiga när det gäller hur resultatet betraktas. 

 

Som filmskapare söker jag och ställer frågan, hur är allting egentligen och varför? Skapandet 

är inget självändamål, utan det står i relation till ett samhällsengagemang, att kommunicera 

med en publik genom gestaltning av en människa eller en företeelse. En filmberättelse som 

kan förkroppsliga tillvaron, uttrycka det unika och uppmuntra till eftertanke, för en publik att 

beröras eller uppröras över. Kan konsten och naturvetenskapen mötas och kan det påverka 

människans villkor? Jag eftersträvar i filmen, Kropparnas Arkiv, att undersöka huruvida det 

finns ett möte dem emellan och hur det ser ut. Det handlar om att vara öppen inför olika 

situationer och skeenden. Att vidga synfältet inför det som inte omedelbart är uppenbart för 

att söka det jag från början inte vet. I processen av filmskapandet finns en början, ett 

igångsättande av tanken på och viljan att göra en film men vart det skall leda är varje gång 
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lika osäkert. För konstnären är det mycket konkret, var sätter jag ner pennan eller kolet på 

pappret?  

Vad är film? 
	

”Make visible what, without you, might perhaps never have been seen.” 
	
Ett arbetsnotat av den franske filmregissören och manusförfattaren Robert Bresson (1901-

1999), som finns i hans bok, Notes on the cinematograher.15 Han har samlat olika 

arbetsnotering under arbetet med sina filmer och han kallar dem ”working memos”.  

 
Bresson citatet är ett uttryck för den film som jag skriver om och citatet har följt mig genom 

åren av filmskapande. Det handlar om en film som vill upptäcka något, en komposition av 

olika beståndsdelar som har sin betydelse i förhållande till varandra. Film är att sätta samman 

fragment till ett narrativ. Filmen jag ger uttryck för i min vetenskapliga essä är vad Aristoteles 

skriver om i Den nikomachiska etiken.16 Han talar om fem olika kunskapsformer varav techné 

är en av dem som jag menar ingår i filmandet nämligen att veta-hur. Techné visar hur vi skall 

framställa och gestalta en scen eller en sekvens. Josefson påpekar att vad Aristoteles gör i sina 

texter är att ”ge vägledning för praktiskt arbete”.17 ”… att hela det resonemang som gäller 

handlingarna måste uttryckas i grova drag och inte med exakthet. […] måste de redogörelser, 

som vi väntar oss, vara beroende av materialet”.18 

 

Filmen är ett komplext konstuttryck och innefattar människor, teknik, och pengar – varje film 

är unik. Det är en berättelse, ett narrativ som ger en tolkning av verkligheten, fiktivt, spelfilm 

eller icke-fiktivt, dokumentärfilm. Jag väljer att använda begreppen fiktiv och icke-fiktiv då 

de innefattar en större spännvidd av vad film kan vara.  

 

Bildens kraft kan förstärka verkligheten i det att observera, förstå, processa, gestalta, att skapa 

ett uttryck för att formulera sig – synliggöra något som initialt inte är synligt. Film liknar ett 

tänkandets dialog som filmen Kropparnas Arkiv, där konstnären ställer sig frågan vad de 

uppstoppade djuren står för och hur forskaren i filmen förhåller sig till att göra kirurgiska snitt 
																																																								
15 Robert Bresson Notes on the cinematographer, London: Quartet Books Limited, 1986, s. 72. Robert Bressons mest kända  
    filmer är, The Trial of Joan of Arc, Pickpocket, A Prisoner Escapes och Money. 
16 Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, Göteborg: Daidalos, 1988, s. 161-165. 
17 Josefson, s. 30. 
18 Aristoteles, 51. 
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i den bedövade fisken. I det konstnärliga uttrycket kan det påminna om när Arendt uttrycker i 

sin bok, Tankedagboken: ”… varmed tänkaren vågar sig ut i offentligheten”.19  Konsten 

liksom filmen finns i det offentliga rummet och i bästa fall har de bägge en position och är en 

del av det offentliga samtalet. I ett samtal jag hade med filmregissören Bo Widerberg om 

olika konstnärliga uttryck menade han att: ”Moral är det viktigaste. Det finns ingenting annat 

att göra film om. De stora enkla moralfrågorna: Kan vi göra så här utan att skada oss själva 

och varandra?” Filmen Kropparnas Arkiv tar upp frågan om människans makt över djuren. 

 

Författaren Joseph Conrad skildrar i sin bok Negern på Narcissus hur kaptenen på 

fullriggaren för sitt skepp i hamn, på liknande sätt för regissören filmen i hamn. För att göra 

det på ett gynnsamt sätt krävs kunskap, sann tro och en ihärdighet hos regissören. 

Joseph Conrad skriver om den drivande kraften: 

 

Och konstens själv kan definieras som ett målmedvetet och uppriktigt försök att 
göra största möjliga rättvisa åt den synliga världen genom att bringa i dagen den 
mångfacetterade och odelbara sanning som döljer sig bakom varje anblick av 
den. Den är ett försök att i världens former, färger, ljus och skuggor, i materiens 
skiftningar och i livets realiteter, finna vad som i varje enskilt fall är 
grundläggande, vad som är bestående och väsentligt […] själva sanningen om 
deras existens.”20 

Vad är en regissör? 
 
Filmregissören är navet i filmproduktionen, den som har det övergripande konstnärliga 

ansvaret för helhetsgestaltningen. Som regissör är det viktigt att skapa trovärdighet och att det 

finns en uppriktighet i kommunikationen med alla som är med framför och bakom kameran 

och till det som skall skildras. Regissören är både konstnärligt ansvarig tillika arbetsledare 

och genomför filmprojektet från idé till mötet med publiken. För mig i egenskap av regissör 

gäller det som Martha C. Nussbaum, samtida amerikansk filosof, skriver: ”det som räknas är 

flexibilitet, känslighet och öppenhet mot omvärlden”.21 Nussbaum skriver vidare om: ”ett 

slags komplex känslighet för de framträdande dragen i en konkret situation”.22 Inspelningen 

av Kropparnas Arkiv pågick under åtta år i olika perioder och under den tiden hann mycket 

																																																								
19 Arne Melberg, Arendt ställde frågan på ett nytt sätt, SvD, 16 april 2009. 
20 Joseph Conrad, Negern på Narcissus, Lund: BookLund förlag, 1997, s. 5. 
21 Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi, Stockholm: Wahlström & Widstrand 2000, s. 190. 
22 Ibid. s. 189. 
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hända i både konstnärens och mitt liv. Det som var av betydelse för filmen var tiden. 

Konstnären ”vande” sig vid att fotografen och jag dök upp och filmade när hon tecknade i 

ateljén eller på andra platser, vilket gav frihet i utformningen av filmen. I mellanperioderna 

kunde jag tillsammans med klipparen gå igenom det filmade materialet och diskutera hur och 

på vilket sätt materialet kunde leda oss vidare och vad som behövde tillföras för att fördjupa 

gestaltningen. I ett senare skede av inspelningen blev det uppenbart att fotografen, Lisa 

Hagstrand, levde på utmätt tid vilket medförde en skärpa i inspelningen och arbetet med 

filmen. Det blev än mer betydelsefullt med tillit mellan oss, konstnären, fotografen och mig.  

 

Som regissör gäller det att förvalta och ge din ton, ditt personliga uttryck till berättelsen. För 

att göra det finns skådespelare, fotograf, ljud designer, musiker, ljus designer, och klippare, 

alla som behövs för att det skall bli en film och regissörens uppgift är att maximalt ta tillvara 

på dessas förmågor. Analogt råder för film som för ord, det som författaren Simone de 

Beauvoir skriver: 

     
        I must capture the reader’s interest; therefore my book must have a literary  
        quality. By the tone, by the style, by the way in which I speak and tell my story   
        I must charm, win over, retain the reader’s freedom; he must freely remain there  
        listening to me and, for his part, carrying out this work of creation which belongs to     
        him.23 
 
I den fiktiva såväl som i den icke-fiktiva filmen finns strävan och viljan att berätta om något 

som publiken kanske inte visste och ge betraktaren en chans att upptäcka andra världar. 

Filmskapandets instrumentalisering 
 
Filmskapandet är emellertid inte så fritt utan ramas in av villkor av olika slag. Filmstödet 

skall enligt regelsystemet Svenska Filminstitutets ha att följa gå till värdefull svensk film.24 

Detta till trots dominerar betydelsen av att uppnå höga publiksiffror på biografen, ”… verka 

för en hög kvalitet på svensk film samt att filmen ska nå en större publik”.25  Dessvärre 

klargörs inte ”större” i förhållande till vad. Höga tittarsiffror eftersträvar även den 

licensfinansierade televisionen. Som jag ser det hämmas andra dimensioner i synen på vilken 

																																																								
23 Simone de Beauvoir, The Useless Mouths’ and Other Literary Writings My Experience as a Writer, Urbana: University of  
    Illinois Press, 2011, s. 294. 
24 Proposition 2015/16:132 Mer film till fler– en sammanhållen filmpolitik. 
25 http://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/press/pressmeddelanden/2017/styrelsebeslut/ Hämtad 2017-08-19. 
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film som skall göras och bli visad. Publiksiffertänkandet är ett snävt och begränsat synsätt – 

ensidighet är inte incitament till ett vitaliserande filmklimat, där berättelsen och gestaltningen 

skall stå i centrum. Varje film är unik om det inte är en rent industriell produkt som på 

förhand skall uppfylla vissa givna moment, vilket också gäller forskningen.26  

 

Ett begränsat synfält har fått ta plats, som från beslutsmässigt håll, producenter, biografägare, 

Svenska Filminstitutet och den licensfinansierade televisionen, är mer styrt av ekonomiska 

drivkrafter än av det konstnärliga uttrycket och en mångfald av berättelser. Trots kritik från 

framförallt filmskaparna har Svenska Filminstitutet med stöd av Kulturdepartementet infört 

ett marknadsstöd för att främja den publika filmen. 27 När det gäller Sveriges Television är 

tongångarna liknande, ”större, färre, bättre” är ett mantra de använder sig av och det innebär 

att filmskaparna helst skall förse dem med filmer i ”världsklass”. Cheferna kan redogöra för 

vad inköp av utländska filmer kostar och hur de på grund av bristande ekonomiska 

förutsättningar inte kan delta i budgivning av dem och därmed får inte Tv-publiken möjlighet 

att se dem. Det som cheferna på Sveriges Television inte talar om är hur våra filmer skall var i 

”världsklass” trots brister finansiering och rättigheter som de erbjuder framför allt den icke- 

fiktiva filmen. Programdirektören för Sveriges Television talar om betydelsen av ”follow the 

money” och gör jämförelsen med video- och streamingföretaget Netflix.28  

Genomgående hos aktörer som representerar dokumentär- kultur och statistikavdelningarna 

inom Sveriges Television är oron för att de skall tappa kontakten med publiken, vilket får 

dem att tala i statistik och anspråk från publiken. I den statistik som baserades på Needscopes 

arketyper och SVT:s publik och utbudspolitik som de föredrog konstaterade de att särskilt 

åldersgruppen 20-40 år, numera ser så gott som alla TV-program online till skillnad från 

broadcast, det vill säga tablåtittande. Detta är en bild från en branschträff för dokumentärfilm 

under april månad 2017, som understryker hur den instrumentella synen på film breder ut 

sig.29 

 

Organisationsmodellen, New Public Management (NPM) som understryker tydligare styrning 

ekonomiskt och rationellt, sprider sig inom olika delar av samhällslivet och utbildnings-

																																																								
26 Exempel på industritänkande inom filmen är till exempel filmen Göta Kanal, som skall uppfylla en given formel. 
27 Proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik. 
28	Netflix, Inc. är ett amerikanskt företag som erbjuder video on demand till en fast månadskostnad i flera Europeiska länder,  
   däribland Sverige, och USA, Kanada, Latinamerika.   
29 SVT (Sveriges Television) Dokumentärs branschträff den 6:e mars 2017, Stockholm. 
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världen, liksom inom filmens värld. Författaren Mikael Löfgren gör i sin rapport ”Inga 

undantag” en genomgång av vad New Public Management har fått för konsekvenser för 

kultur- och konstlivet. ”NPM minskade eller tog bort skillnaderna mellan offentlig och privat 

sektor, och såg till att redovisnings-skyldigheten lades om från process till resultat”. 30  

Filmen är en konstart som behöver ett processtänkande som står i motsättning till de krav på 

anpassning som kan begränsa både tanke- och handlingsutrymme för nyskapande och 

innovativ film. Publikdiskussionen är en viktig komponent i filmskapandet men bör inte få 

vara allenarådande.  

 

Hur kan en film som formar ett tankeinnehåll, innefattar komplicerade frågeställningar och 

som vill synliggöra föreställningar om världen finna sin plattform i ett sådant sammanhang? 

Är det möjligt idag att skapa ett utrymme för film som vill pröva nya vägar att gestalta sin 

berättelse och som även är tematiskt utforskande?  Det går trender i vilka filmprojekt som 

erhåller stöd från Svenska Filminstitutet och televisionen och det ”bekvämaste” för 

beslutsfattare är att ”göra som man brukar”. Det finns en oro bland beslutsfattarna för att 

publikestimat inte skall nås och det råder en oroande konsensus om vilka projekt som skall 

stödjas. Min mening är att om filmkonsten skall utvecklas och expandera i berättelser och 

formspråk måste det finnas mod från beslutsfattarna och en vilja att pröva, ibland inte helt 

genomtänkta idéer. Filmskapande är en process och det måste finnas flexibilitet i 

regelsystemet. Jag har lång erfarenhet inom filmmiljön och kan se hur förändringar har skett 

och jag har dessutom erfarenheter av svårigheter att finansiera mina projekt. Numera har jag 

ett antal ogjorda filmmanuskript i lådan för projekt, som väntar på att filmas. När det gäller 

några av mina filmer som till exempel Kropparnas Arkiv satsade jag egna resurser och 

filmade sekvenser för att visa beslutsfattaren vilken film jag ville göra. Även som 

renommerad filmare med flera filmer bakom dig krävs en pilotfilm, provfilm, eller någon 

form av rörligt material tillsammans med ett manuskript.  

 

För mig har det varit viktigt att för varje film erövra något nytt. Här finner jag åter min 

frågeställnings giltighet. Beslutsfattare måste vara modiga nog att låta filmskaparen pröva ett 

																																																								
30 Inga Undantag. Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar”, en rapport av Mikael Löfgren och nätverket 
“Klisergruppen”, Maria Lind, Mikael Nanfeldt, Bettina Pehrsson samt Giorgiana Zachia, s.41. 
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sökande och utforskande sätt och inte endast se till filmberättelser med ett givet tema, en 

given historia där det förväntande åstadkommes. Filmmediet måste erövras på nytt och på 

nytt. En kollega till mig filmskaparen Stefan Jarl sa i ett av våra samtal att alfabetet har 28 

bokstäver och vi använder inom filmmediet bara fem eller sex stycken, det vill säga 

filmmediet erbjuder många fler sätt att berätta på. Hur skall vi kunna skapa vår tid och inte 

enbart återspegla den om marknaden och dess krafter enbart skall styra? I en 

motsättningsfylld värld är filmen en del för att medvetandegöra om människans olika villkor. 

Forskningens instrumentalisering 
 
Den här trenden är emellertid synlig inte bara i kultursektorn utan även inom 

forskningssektorn.  Även här talas det om en instrumentalisering driven bland annat av 

bibliometrisystem och anslagssystem som bygger på mätning av bland annat artiklar i 

forskningstidskrifter och citeringar i internationella tidskrifter. 31 Vad leder det till?  Ger det 

förutsättningar för nytänkande och mod?  

 
Konstnären och forskaren verkar inte i ett vakuum utan i ett sammanhang och i en politisk 

tidsanda som påverkar vad som är möjligt att tänka och göra. Det kan tyckas vara diametralt 

olika världar, den ena, det konstnärliga arbetet, skapande och fri, den andra, forskningen, 

nitiskt granskande och kontrollerad, men både konstnären och forskaren söker det som de inte 

på förhand vet vad det är. Och båda gör det just nu i en kontext som förändras i riktning mot 

en form av instrumentalisering enligt New Public Management – ideologin. 

 

På vilka sätt är konstnärens och forskarens sätt att söka det som de inte vet vad det är lika och 

olika och på vilka sätt kan en jämförelse mellan denna process inom de två olika 

verksamhetsområdena bidra till att bättre förstå filmskaparens arbete? Kan en sådan förståelse 

medverka till att synliggöra och ge ett existensberättigande för filmen och filmskapande från 

andra perspektiv än rent kommersiella krav?	

																																																								
31 https://bibliometri.net/tag/utvarderingssystem/    Hämtad 2017-04-20.  
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Vad är det att söka det man inte vet vad det är – en diskussion med många och olika 
röster 
 
Frågan om hur man söker det man inte vet vad det är, har rötter långt bak i tiden. Det är 

märkvärdigt hur allt går tillbaka till den grekiska antiken. En startpunkt är dialogen mellan 

Sokrates och Menon. Frågan den cirklar kring har vandrat vidare in i vår tid och idag har den 

återigen aktualiserats av forskare och filosofer. Den handlar om hur kunskap värderas och hur 

man resonerar kring empirisk undersökning, det vill säga vilken betydelse erfarenheter och 

perceptioner har i sättet att se på kunskap. Begrepp som till exempel, ”fri vilja”, ”kunskap” 

eller person” utmanar filosofer i argumentation kring dessa.32 En stor del av diskursen handlar 

om epistemologiskt värde – vad vår kunskap ytterst vilar på, sinnena eller tankeförmågan?  

En stor del av debatten har fokuserat på kunskapsteori och hur kunskap och intuition värderas. 

I diskussionen om värdet av kunskap har problemet också kallats för ett ”värdesproblem”.33 

Hur kan begrepp som fri vilja analyseras som sann eller oriktig, om vi inte redan på något sätt 

vet vad de är?  Vet vi intuitivt vad det står för? Om detta utbyter olika filosofer på nytt, även i 

vår tid, resonemang kring.34 Är kunskap mer värdefull än sann tro (true belief)? Grunden för 

diskussionerna är dialogen mellan Menon och Sokrates, Menons paradox. Menons paradox är 

en tankenöt som många västfilosofer försökt lösa men inte klarat. Kanske är det en olöslig 

gåta men för skapande människor sätter den igång en rörelse, ett idérikt och produktivt 

tänkande. 

 
Det finns en mängd olika åsikter bland filosofer och forskare om hur det som kallas Menons 

paradox skall bedömas. Argumenten är många huruvida det är Sokrates sätt att vara sarkastisk 

i att omformulera Menons fråga och göra den till en filosofiskt intressant allmän fråga eller 

om han endast vill sätta igång en argumentation. Menons fråga handlar om ifall kunskapen är 

mer värdefull än den sanna tron. Av praktiska skäl framstår kunskap som tillförlitligare än 

den sanna tron. Platon menar emellertid att allt ligger förborgat inom oss och Menons fråga är 

omöjlig att ställa.35 Det är lika omöjligt för människan att söka det hon vet som det hon inte 

vet. Kanske betraktar Platon frågan utifrån sin dialogkonst som ett sätt att använda logisk 
																																																								
32 Geoffrey Klempner wikipedia, https://askaphilosopher.wordpress.com/2016/12/22/solving-menos-paradox/   
    Hämtad 2017-05-02. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 För att vara tydlig. Sokrates förde dialogen och Platon skrev ner den, därav figurerar de bägge namnen parallellt. 
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spetsfundighet polemiskt? Men ingenting är självklart. Senare diskussioner i vår tid inom 

epistemologin, dyker Menons paradox upp och nu handlar det om att kunna se begreppet 

kunskap på ett annat sätt, som förståelse eller som inom konsten där ordet intuition används.   

 

Utgångspunkten för Menon var frågan om vad dygd (virtue) innebär, dygdens lärbarhet i 

betydelsen ”anständig upphöjdhet”. Menon ställer frågan till Sokrates om dygden kan läras. 

Slutet av dialogen mynnar ut i att dygden kan ej vara given av naturen, inte heller kan den 

läras, utan den är något gudomligt som kan komma vissa människor till del genom 

gudomlighet utan förnuftets medverkan.36 Platon utgick från att frågan inte går att besvara då  

vi inte kan forska efter något vi inte vet. Om man vet så behöver man inte forska, då finns inte 

behovet, och känner man inte till det, hur skall man då kunna forska efter det. Platon menade  

att därför måste det vara så att all kunskap redan finns och ligger förborgad inom dig. Den 

kommer sig av en tidigare existens i idévärlden – den sanna, eviga, universella världen som 

vår värld bara är en blek kopia av. Det sätt vi kan nå ”ny” kunskap är alltså genom att förlösa 

en kunskap som redan finns. Det här problemet med att söka efter det som man ännu inte vet 

vad det är intresserade även Aristoteles, men han såg det hela på annat sätt.  Dels skiljde han 

på frågor där man kan tänka sig fram till svaren utan att pröva dem mot verkligheten så som 

inom logiken eller matematiken, och frågor som man måste bygga på empiri eller erfarenhet. 

När det gällde den praktiska kunskapen, till exempel moraliska eller politiska frågor, ansåg 

han att erfarenheterna var grunden till tänkandet. När det gäller dygd betonade Aristoteles den 

gyllene medelvägen, men också vikten av att kunna urskilja – rätt tillfälle vid rätt tidpunkt, 

rätt sak för rätt person. Det kallar han kairos som han ser som ett kvalitativt uttryck för tid, i 

tillägg till ordet kronos som står för det kvantitativa. Aristoteles talar om att kairos 

uppkommer ur den praktiska klokheten, fronesis, handlingsklokhet.37 En förmåga att hantera 

oförutsägbara situationer och odla sin lyhördhet. Det gäller att låta det kloka, lyhörda 

förnuftet råda för att inte överge den konstnärliga visionen.  

 

En metafor som kan användas för att tydliggöra kairos är jakten med pilbåge.38 Den går ut på 

att villebrådet skall jagas och skjutas men skytten vet aldrig var villebrådet finns, hur det rör 

sig eller när det dyker upp. Det gäller för skytten att vara beredd och när viltet dyker upp sikta 

																																																								
36 Platons skrifter del II, Stockholm: Hugo Gebers Förlag, 1921, s. 240. 
37 Maria Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, Ödåkra: Retorikförlaget, 2012, s. 104-110. 
38 Ibid., s. 108. 
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och skjuta klokt för att träffa. Detta kan jämföras med att träna för att bli skickligare att ta 

tillvara på kunskap och nå en insikt om olika handlingsvägar. Ytterligare att vara skarphörd 

som under jakten, att avlyssna och ha öppna sinnen inför olika situationer och kunna 

improvisera inför det överraskande. Menons paradox väcker och ger upphov till många 

utläggningar och filosofiska spörsmål. I betraktande av frågan om sökandet efter det man inte 

vet inställer sig frågan vad är kreativitet? Är det förmågan att växla perspektiv? Är det att i 

konst och kultur förstärka en verklighet? Innebär det att vara nyskapande i meningen att vara 

formmässigt banbrytande eller är det processen, tillvägagångssättet som leder fram till det 

slutliga uttrycket? Forskningen ger många svar. Såväl inom biologi, medicin, psykologi och 

forskning finns åtskilliga studier och jag kommer i min uppsats inte att kunna gå in på alla de  

disparata, mångdimensionella och omfattande perspektiv som finns. Mitt val är att fokusera 

på filosofiska teorier som på olika vis relaterar just till Menons paradox. En tänkare som  

resonerar kring frågeställningen är filosofen och författaren Hans Larsson. Han är en av dem 

som inte nöjer sig med Sokrates resonemang. Han säger: ” för frågande och seendet finns inga 

färdiga metoder”, och ”Platon ringaktar äfven diktningen, emedan den vädjar till känslorna.”39 

Larsson understryker giltigheten i Menons fråga. Han menar att vetenskaps-samhället har 

drivit begäret efter begriplighet alldeles för långt. Det måste enligt honom finnas en viss 

mystik.  Larsson skriver: ”Om den intuitiva uppfattningen är af någon betydelse, så bör detta 

visa sig framför allt inom den vetenskap, som är den mest centrala, nämligen filosofin”.40 

Intuition skriver han är: intelligensens förädlade form. Larsson skriver också om hur tvivlet 

kan slå rot hos diktaren när kravet på begriplighet och logisk skärpa blir det förhärskande. ”Ty 

hvad är intuition annat än reflexion, när denna lyckas i sin ansats?41 Att notera, Larsson 

skriver och resonerar om dessa frågor i slutet av 1800-talet och de är fortfarande aktuella men 

med andra förtecken.  

 

Platons nedskrivna dialog mellan Sokrates och Menon, menar Arendt, drar igång en rörelse 

som hela tiden ställer nya frågor och där vardagens begrepp, som lycka och mod, förblir ”hala 

begrepp”. När vi försöker förklara och definiera begreppen flyter de. De flyter på samma sätt 

som i min frågeställning, hur kan man söka det man inte vet vad det är. Och det är just det, 

																																																								
39 Hans Larsson, Intuition, Stockholm: Bonnier, 1892, s. 10. 
40 Ibid., s. 50. 
41 Ibid., s. 53. 
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hur sökandet går till när du inte vet från början vad du söker, som fascinerar mig och som gör 

att jag vill undersöka vilka svar jag kan få på frågan från de som jag intervjuar.  

Min förhoppning är att det sätter igång just en rörelse av tankar och resonemang som kanske 

till och med kan förvåna de inblandade. Hur kan teorin som finns inledningsvis möta det 

praktiska sökandet? Och vilken öppenhet måste finnas för att våga omvärdera och inte fastna i 

det förväntade? Hur bildas en ny teori sammantaget med praktiken? Kan något nytt uppstå, 

som när två bilder sätts samman i ett bildmontage och ger ett tredje? Ord som kreativitet, 

oförutsägbarhet, intuition, klokhet med Aristoteles begrepp fronesis och techné, anger alla en 

kompassriktning som kan stimulera och inspirera filmskapandet. 

 

Situationer som icke är förutsägbara dyker ständigt upp för filmskaparen i arbetet med såväl 

fiktiv som icke-fiktiv film. Vilka är valen som görs när det gäller utformningen av filmen, 

bildspråket, exempelvis var kameran skall stå.  Det kan tyckas dubiöst att inte veta vad man 

söker när filmprocessen inleds. Det kan finnas en idé men för att den skall utvecklas krävs en 

öppenhet och även om skrivbordsprodukten, det vill säg ansökan om medel till filmprojektet 

påstår och hävdar både narrativ och form, måste filmskaparen tillskansa sig ett konstnärligt 

utrymme. Med det menar jag tidens betydelse för eftertanke och reflektion, att det är process 

som måste få finna sin form. På plats krävs öppenhet och flexibilitet inför allt, från 

skådepelarens agerande till foto, scenografi, kostym, mask och övriga funktioner. Före, under 

och efter en film blir till görs en mängd val och beslut. En ständigt pågående rörelse och 

växelverkan i att finna en riktning för att uppnå det konstnärliga uttrycket liksom utrymme för 

hantverksskickligheten som alla involverade strävar efter. I filmskapandet och dess process 

krävs en förening av kunskaper och intuition. ”Intuition är syntesen av tanke och känsla, 

intelligensens förädlade form”.42 Filmskapandet är ett komplext yrke som kräver närvaro, 

känslighet och fingertoppskänsla, liksom all kreativ verksamhet. Larsson skriver: 

 
 
Ett poetiskt uttryck står för oss så på en gång färdigt och helgjutet, att vi icke 
tänka på den tankeprocess, hvaraf det framgått. Konstnären måste göra sitt verk 
så fullbordat, att vi icke se spåren efter hans möda, måste på förhand så vara 
mästare öfver ämnet, att han icke synes arbeta, eller så intensivt gå upp i sitt 
arbete, att han glömmer det.43  

 

																																																								
42 Josefson, s. 23. 
43 Larsson, s. 16. 
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Genom avhandlingen, Topos som meningsskapare av retorikern Maria Wolrath Söderberg tar 

jag del av topos. Toposläran ger oss olika perspektiv och vinklar på en fråga genom att vi 

förflyttar oss till andra utsiktspunkter. Den blir ett sätt att finna resonemang och 

argumentering kring osäkra frågor, menar Aristoteles. Topos är ett begrepp som härrör från 

Aristoteles. Ordet betyder plats och användes under antiken innan skrivkonsten fanns för att 

lagra platser i minnet för erfarenheter och kunskaper, ett sätt att sortera.44 Topos blir som 

platser i ”kunskapens landskap” och genom att stå på olika höjder och se ut över landskapet 

ges möjligheten att se frågorna från olika synvinklar. Förflyttningarna mellan olika 

utsiktspunkter i landskapet, men ändå över samma landskap, ger förskjutningarna som skapar 

nytt innehåll, eller en ny ton.45 Topos, ett mångfacetterat verktyg ser jag som ett redskap för 

att reflektera kring min fråga. Topos ger mig perspektiv för att ifrågasätta det givna och att 

utforma nya tankebanor i meningsskapandet som jag kan applicera på såväl intervjuerna som 

på filmskapandets process. Med hjälp av toposläran kan tankemönster och synsätt utformas 

för att möjliggöra sökandet efter det vi ännu inte vet vad det är eller hur vi kan finna det. ”Den 

[toposläran] hjälper oss att finna teman, tankar och perspektiv som kan mötas i 

tankeutvecklande dialoger.”46  

 

I filmprocessen strävar jag efter att bygga upp en arbetsgemenskap med tidigare medarbetare 

som möjliggör att vi kan utveckla vårt arbetssätt och vårt filmspråk. Hos filosofen och 

kunskapsteoretikern Ludwig Fleck finner jag begrepp som analogt beskriver ett 

arbetskollektiv inom filmen. Han utformade och beskrev hur tankeenheter och tankefigurer 

skapades i hans vetenskapliga forskningsvärld.47  

 

Fleck vände sig mot att kunskapsprocessen enbart styrdes av det logiska tänkandet och han 

hävdade att det finns historiska, psykologiska och sociala lagbundenheter som bestämmer 

kunskapsutvecklingen. Han ser kunskapsutvecklingen som ett sicksackliknande förlopp. 

”Grundtanken är att kunskapen är föränderlig och att drivkraften till kunskapsutvecklingen är 

en fortlöpande, skapande process…”48 För mig blir det en insikt om att det konstnärliga 

																																																								
44 Wolrath Söderberg, s. 15. 
45 Ibid., s. 15. 
46 Ibid., s.16. 
47 Ludwik Fleck (1896-1961) utformade sina nya tankar utifrån sin yrkesverksamhet som bakteriolog och medicinhistoriker  
    och då framför allt från sina studier om syfilis. Teorierna formulerade han i sitt kunskapsteoretiska verk, Entstehung und    
    Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache som publicerades 1935, Stockholm/Stehag.  
48 Bengt Liliequist, Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori, Umeå Universitet 2003, s 30.  
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reflekterandet kan finnas jämsides med det kunskapsteoretiska. Filmkonsten är en process 

som tar intryck, förvaltas går emot och på det viset utformas när det gäller vilka berättelser vi 

gör och hur de gestaltas. Fleck skriver om ”kunskapens sociala bestämning”. 49 För att uppnå 

ny kunskap så handlar det om att bygga vidare på det vetande som föreligger, det är en 

växelverkan mellan gammal och ny kunskap och därmed menar han att det inte är en 

individuell process utan resultat av en social verksamhet. Han tar upp begreppet ”någon vet 

något” och utvecklar det vidare till ”i en särskild tankestil i ett bestämt tankekollektiv”.50 

 

Känsla, vilja och förstånd verkar som en odelbar enhet. Forskaren känner sig 
för, allt viker undan, ingenstans finner han ett fast stöd. […] Varje formulering 
upplöses av nästa försök. […] Forskarens arbete består i att bland den förvirrade 
mångfalden, ur det kaos han står inför, skilja ut det som hans vilja ger upphov 
till från det som ger sig självt och som motsätter sig hans vilja. Detta är den 
fasta grund som han, eller rättare sagt tankekollektivet, ständigt söker.51 

 

Jag ser motsvarigheter till hans sätt att formulera hur kunskap uppstår inom hans fält till pro- 

cessen i filmskapandet, från idé via gestaltning till en färdig film. Fleck beskriver hur han 

skapade tankekollektiv utifrån sin medicinska forskning. Han menade att i det 

kunskapsteoretiska var två omständigheter viktiga. Det ena är ett ständigt pågående arbete 

som inte har vare sig slut eller början. ”Vetandet lever i kollektivet och omarbetas ständigt.”52 

Det andra handlar om att det är den personliga erfarenheten som ger avtryck och lärdom. 

Likartat ser jag filmskapandet där det inför varje film skapas ett tankekollektiv som bygger på  

redan gjorda erfarenheter och samtidigt förnyar sig genom att ta till sig nya upptäcker och  

kunskaper, till exempel den digitala tekniken som medför andra arbets- och visningsformer. 

 

Fleck definierar tankekollektiv som: 

 

                  … gemenskap av människor, som utbyter idéer och tankar och står i tankemässig   
växelverkan med varandra, så har vi därmed definierat bäraren av ett 
tankeområdes historiska utvecklingar, av en viss mängd vetande och en viss 
kultur, alltså av en särskild tankestil.53 

 

																																																								
49 Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, Stockholm/Stehag: Brutus Österlings Bokförlag  
   Symposium1997,s. 48. 
50 Ibid., s. 48. 
51 Ibid., s. 96. 
52 Ibid. 
53 Ibid., s. 48. 
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Inom kunskapsteorin beskriver Fleck en ny betydelsefull epistemologisk faktor nämligen 

förtroendet, tilliten eller tilltron. Han lyfter fram tilliten som en central komponent i 

tankekollektivet. Han menar att tillit ”kännetecknar relationerna inom ett tankekollektiv där 

den yttre cirkelns medlemmar måste hysa tillit till den inre cirkelns medlemmar”.54 I ett 

forskningsarbete kan jag tänka mig att forskaren är medelpunkten och cirkeln består av bland 

annat doktorander och studenter. I filminspelningen är den tongivande inre cirkeln regissören, 

producenten, fotografen och scenografen, och liksom inom kunskapsteorin har det 

epistemologiska elementet förtroende eller tillit en stor och näst intill avgörande betydelse. 

Den inre cirkeln kan i vissa fall utvidgas. Skådespelarna tillhör den yttre, i meningen att de 

måste ha ett absolut förtroende för den inre cirkeln och främst regissören. Framför allt är det 

regissören och ibland producenten som får till stånd en laganda som anger tonen och håller 

ihop kollektivet under inspelningen. Inom filmens tankekollektiv skapas en tankestil som 

förnyas inför varje inspelning. En tankestil som utvecklas av den inre cirkeln av regissören, 

producenten, manuskriptförfattaren och ibland även fotografen.  

 

Platon betraktades som upphovspersonen till epistemologin. Ordet kommer från det grekiska 

ordet episteme och betyder kunskap och vetande. I Platons terminologi betyder det kunskap 

som sann eller oföränderlig kunskap. Tidigare skrev jag om kunskap som tillblivelse och som 

resultat av rörelse, förändring och blandning med varandra när det gäller dialogen mellan 

Sokrates och Theaitetos. Platons kunskapssyn har ifrågasatts och diskuterats under tidens 

gång och även fortsättningsvis i vår tid. Det Fleck och andra forskares forskning påvisar är att 

kunskapen har ett ursprung som förvaltas på olika sätt genom sinnes-förnimmelser, minnen 

och verklighetsanknytning. Fleck går emot Platons syn och menar att kunskapen inte är 

oföränderlig utan alltid närvarande i det mänskliga kollektivet, att det måste finnas en tilltro 

till tidigare kunskaper och erfarenheter annars skulle framsteg inom kunskapen inte vara 

möjliga. Ur ett filmperspektiv vill jag se filmen på det sätt Fleck beskriver hur kunskap 

utvecklas. Varje film måste innebära något nytt om det så gäller teknik, människor eller 

processen. Regissören är medelpunkten, som gör klokt i att lyssna och samtala med 

medarbetarna omkring sig, det vill säga, fotograf, scenograf, producent och manusförfattare, 

för att ta till sig kunskaper som de för med sig från andra inspelningar. Det handlar om 

kommunikation och kunskapsöverförande. När Fleck beskrev sin kunskapsteori så visade han 
																																																								
54 Bengt Liliequist, Dogmatisk eller skeptisk kunskapsteori – ett gammalt problem i ny version, Läkartidningen, volym 97, nr  
   50, 2000. 
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också att äldre tiders verklighetsuppfattning var förankrad i sin tids världsåskådning på 

samma sätt som våra är förankrade i vår tids åskådningar. Tidigare gjorda erfarenheter är 

närvarande men förändras i varje tid och det viktigt att kunna se sig i ett sammanhang och 

därmed förstå och ha en känsla för sin egen tid.  Fleck var enligt min mening en innovativ 

forskare som insåg hur han genom att ta tillvara på tidigare forskning och sammanställa det 

kunde utveckla sin egen forskning. Han hade förmåga att se andras betydelse utan att för den 

skull undervärdera sitt eget arbete. Fleck kunde liksom Feyerabend se kulturens betydelse för 

forskningen och forskarsamhället. Feyerabend genom att framhålla att experten behövde 

amatörens synsätt för att inte glida bort och därmed hamna utanför samhället och betrakta allt 

ur en klassiskt intellektuells syn. Sökandet efter det man inte vet genomsyrar de bägges 

forskning och därmed kan genom sin öppenhet nå djupare inom sina områden. 

 

Varje film som jag gör är unik och det unika ligger i berättelsen och hur den formas. Så vill 

jag se det. I backspegeln kan det visa sig att det jag skildrar egentligen är samma historia om 

och om igen bara framställt ur olika vinklar i andra nyanser och perspektiv. Flecks tankar om 

tankekollektiv är inspirerande för att benämna och skapa nya ord för betydelsen av att 

medarbetare och medverkande fungerar i ett arbetssammanhang. Kanske är det att tänja på 

vad Fleck menade, men läsningen av hans teorier uppmuntrar till det. 

 

Vid varje inspelning skapas ett nytt tankekollektiv med en ny tankestil. Regissören för filmen 

är till synes en expert för att genomföra sin vision av filmberättelsen, dock krävs mottaglighet 

för medarbetarnas kapaciteter och förmåga att lyssna på förslag och kunna sålla. En regissör 

kan inte ensam genomföra sin film. Åter igen använder jag mig av och lägger in ett 

filmtänkande i ett filosofiskt sammanhang. Den österrikiske filosofen och 

vetenskapsteoretikern Paul Feyerabend filosofi tilltalar mig när det gäller synen på regissören. 

Han skriver att han högaktar vetenskapen men inte har mycket till övers för experten. Han 

inleder sin artikel, Experter i ett fritt samhälle, med att uttrycka sin ilska över expertens 

dominans inom vetenskapen. Expert för Feyerabend är en man eller kvinna som bestämt sig 

för att uppnå en högsta spetskompetens inom sitt avgränsade område. Vetenskapsmannen bör 

emellertid enligt Feyerabend, inte vara hängiven ett smalt forskningsfält utan måste ha 

förmågan att se bortom och utöver sitt eget fält – vara en människa samtidigt. Förr regissören 

gäller att ha förmågan att inte tro på sin oinskränkta makt och sätta sig över medarbetarna, 
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som ”experten”. Feyerabends skepticism inför vad experten kan åstadkomma skapar enligt 

mitt sätt att se ett incitament för ett tvärvetenskapligt synsätt där konkreta erfarenheter och 

flera perspektiv kan möjliggöra en balans. Konsten kan få sin plats, ett utrymme för 

vidsynthet blir möjligt och teori och praktik kan dra nytta av varandra. Feyerabend skriver om 

Galileo och hans försvar av Kopernikus och hans teorier om jorden och hur han kommer fram 

till dess riktighet:  

 

… eftersom den [prestationen] visar att vetenskap, när den är den är som bäst, 
kräver den människan på alla hennes talanger, hennes kritiska såväl som hennes 
litterära förmåga, hennes fördomar såväl som hennes försiktighet, hennes 
argument såväl som hennes retorik, hennes ärlighet såväl som hennes vilja att 
vilseleda, hennes matematiska förmåga såväl som hennes konstnärliga sinne, 
hennes blyghet såväl som hennes girighet - den visar att vetenskapen när den är 
som bäst kräver alla dessa talanger och samtidigt förädlar dem genom att göra 
dem till en väsentlig rörelse som för oss mot en bättre förståelse av våra 
materiella och intellektuella villkor. ”55 

 

För Feyerabend fungerar det som ovan när vetenskapen är som bäst. Man måste ha förmåga 

att se utöver sitt eget område för att skapa en öppenhet inför sökandet. Det är stora krav och 

inte alltid möjligt att vara så vidsynt, men något att sträva efter. I reflekterandet måste 

människan kunna föreställa sig att världen kan vara på ett annat sätt än den är. Våga och ha 

modet att ställa frågor som inte omedelbart kan besvaras men som genom ifrågasättandet kan 

utlösa tvivel och undran av det givna.  

 

I filmvärlden implementeras under innevarande och kommande år en ny filmpolitik. 

Svenska Filminstitutet utarbetar nya regler och bestämmelser för hur och på vilket sätt de 

olika filmgenrerna enligt dem skall utformas och vad som är eftersträvansvärt. I sina 

formuleringar framstår de som experter på filmskapandet.56 I sin beskrivning av hur de vill se 

vilka filmer som skall produceras upprättar de ett diagram där enskilda titlar placeras på två 

axlar, en för publik och en för kvalitet. För att få fram kvalitet använder de sig av tidningarnas 

recensioner och deltagande i internationella filmfestivaler. Därefter inordnas filmerna i 

diagrammet och kan kontrolleras hur väl filmen har lyckats, sett ur kriterierna publik och 
																																																								
55 Ibid., s. 291-292. 
56 Svenska Filminstitutet underlag till branschrådet för utveckling och produktion. Branschråden är tillkomna genom  
    beslut av Regeringen och består av representanter för den svenska filmmiljön. Branschråden som är fyra till antalet skall  
    bistå Filminstitutets styrelse som det står i propositionen 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik,  
    2016-04-10. Samt, http://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/press/pressmeddelanden/2017/styrelsebeslut/  
    Hämtad 2017-08-18 
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kvalitet. Min forskningsfråga ter sig ur denna betraktelse mycket malplacerad, men än mer 

betydelsefull om man vill att den svenska filmen skall utvecklas och ha ett värde för sin 

publik. 

 

I Flecks tankevärld om hur nya forskningsrön skall uppstå måste tankarna kunna vandra från 

individ (forskare) till individ (forskare) och under tiden omformas allteftersom nya 

associationsbanor uppstår.  

 
Vems tanke är det då som cirkulerar? Uppenbarligen tillhör den kollektivet och 
inte någon individ. Även om kunskaper ur individens synpunkt ter sig som  
sanna eller falska, som riktiga eller missförstådda, vandrar de inom 
gemenskapen och blir avslipade, omformade, förstärkta eller försvagade, 
samtidigt som de påverkar andra kunskaper, begreppsbildningar, uppfattningar 
och tankevanor.57 

 

Likt Feyerabend resonerar om när vetenskapen är som bäst framställer Fleck hur det i 

tankekollektivet som har skapats uppstår en tankestil. ”Om man vill eliminera begreppet 

tankekollektiv från kunskapsteorin måste man istället införa värdeomdömen eller trossatser. 

Man överger då en allmän och jämförande epistemologi för en specifik dogmatisk 

kunskapsteori.”58 Som jag förstår Fleck eftersträvar han en generös och vidsynt syn på hur 

forskning kan och skall bedrivas.  Det är betydelsefullt att utifrån gjorda experiment och 

upptäckter fortsätta forskandet från det som har framkommit och därmed lyfta forskningen 

vidare. Fleck exemplifierar detta med, hur läran om sjukdomen syfilis upptäcktes, nämligen 

genom ett kollektivt arbete.59 Utifrån sin forskning inom bakteriologi, där man oftast arbetar 

inom en grupp eller ett kollektiv formulerade han sin kunskapsteori om tankestilar och 

tankekollektiv. Dessa byggde på givna teorier och förutsättningar från tiden innan Fleck 

påbörjade sin forskning. Vetenskapsmannen, menar Feyerabend liksom Fleck, kan inte vara 

hängiven ett smalt forskningsfält utan att måste ha förmågan att se bortom och utöver det - 

vara en människa samtidigt. I att vara människa kan hon såväl prestera briljanta idéer som att 

göra grandiosa misstag. Vissa givna förutsättningar föreligger och bildar den kollektiva 

kunskapen. Individen, kollektivet och det man söker kunskap om är tre faktorer som är 

																																																								
57 Fleck, s.51. 
58 Ludwik Fleck, ”Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum”, ur Klassiska texter om    
   Praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström Lappalainen, Södertörns Högskola, 2015, s. 145. 
59 Fleck, s. 17. 
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delaktiga i kunskapsakten. Framstegen görs i en social process. Flecks slutsats är att 

maximera erfarenheter i allt vetenskapligt tänkande.  

Filmprocessen är en ständigt pågående rörelse och en växelverkan mellan regissören, 

manusförfattaren och de medverkande. För att åstadkomma liknande, maximera erfarenheter 

och få igång en social process som Fleck beskriver, inom filmen krävs kontinuitet i 

filmproduktionen. Kontinuitet är en bristvara idag för flertalet regissörer. Filmregissören 

Ingmar Bergmans framgångar berodde till stor del, utöver hans briljans och begåvning, på att 

han kunde göra den ena filmen efter den andra och att han omgav sig med skickliga 

medarbetare. Han hade förmånen att under sin tid arbeta med samma personer inom 

huvudfunktionerna och mycket tidigt togs han om hand av en av Sveriges skickligaste 

producenter, Lorens Marmstedt.60 Filmregissören Victor Sjöström medverkade även han till 

Bergmans framgångar genom sin starka tilltro till Bergman.61 Hans filmer väckte stor 

uppmärksamhet internationellt genom festivaler och filmkritiker och räknas som en av de 

främsta inom filmhistorien.  

 

En möjlighet idag för att få kontinuitet i filmskapandet är att skapa sig en egen plattform och 

att arbeta utifrån den. Några av dagens filmregissörer har genom samarbete med en producent 

eller i en produktionsform lyckats med det. För min egen del byggde jag min plattform från 

filmproduktionen Tältet – Vem tillhör världen?.62 En film som ingen filmproducent då ville 

producera. Den gav insikten om betydelsen av att skaffa sig kunskap om hela 

produktionskedjan för att kunna göra de filmer jag ville göra. Mottot under 70-talet för de 

progressiva filmskaparna, som jag var en del av, var att äga och förfoga över sina 

produktionsmedel, kamera, ljus, ljud och klippbord, för att kunna skapa de filmverk som var 

nödvändiga att göra. Oaktat detta gäller ett fortsatt arbete för att uppnå ett sammanhang och 

därmed en den kontinuitet som är avgörande för att utveckling av svensk film.	

Den egna erfarenheten  
 

																																																								
60 Lorens Marmstedt (1908-1966), regissör, manusförfattare, producent, samarbetade med den tidens unga generation som    
    han gav stor frihet i att utvecklas, Ingmar Bergman var en av dem (1918-2007). 
61 Victor Sjöström (1879-1960), filmregissör, skådespelare, minnesvärd film, Körkarlen (1921), en av hans många filmer.  
    Medverkade i Ingmar Bergmans film, Smultronstället (1957). 
62 Tältet – Vem tillhör världen?, en långfilm av Göran du Rées och Christina Olofson, om de fria musik-och teatergruppernas  
    stora tältturné, om den svenska arbetarklassens historia, biografpremiär 1978. 
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Låt oss titta närmare på det konstnärliga arbetet och specifikt sökandet efter det som man inte 

vet vad det är. Jag tar ett exempel ur min egen erfarenhet. Filmandet av Kropparnas Arkiv har 

pågått under lång tid. Under det att jag samtalat med och även filmat samtalen med 

konstnären respektive forskaren i filmen har min frågeställning successivt fördjupats. 

Konstnärens och mina samtal har pågått sedan lång tid tillbaka men i och med att jag beslöt 

att börja filma blev det en större koncentration och skärpa. Innehållet i våra samtal handlar om 

varför jag gör film om det jag gör, och om konstnärens uttryck i konsten. Hur vi gör våra val 

och varför. Detta blev grundmaterialet och bidrog till tonen i filmen. Utgångspunkten var min 

fascination över konstnärens upptagenhet av och starka intresse för innanmätet i djur och 

människa, vilja att uttrycka det i sina verk och mitt obehag inför insidan av djur och 

människa. Vi delade engagemanget för de siamesiska tvillingarna i glasburken på 

Naturhistoriska Museet i Göteborg, där de legat sedan mitten av 1800-talet. Från min sida, hur 

de hade hamnat där, hur det kom sig att stadsläkaren lade dem i burken och hade den ståendes 

hos sig på sin läkarmottagning? Kanske ett anatomiskt intresse, ingen vet. Konstnärens 

intresse för dem var en förundran och en ömsinthet i betraktandet av dem och hur hon skulle 

lyckas skildra dem i sin konst på ett värdigt sätt. Min frågeställning, hur kan man söka det 

man inte vet vad det är?, växer fram under arbetet med filmen och i mötena med konstnären, 

forskaren i filmen och kommunikatören på museet. 

Utveckling av ett filmprojekt 
 
Vilka är bevekelsegrunderna och hur närmar jag mig det som startar i en idé? Det är inte helt 

säkert att jag från början vet allting. Det är en växelverkan mellan nödvändigheten och 

omständigheterna som samspelar och som får mig att dra igång arbetet kring ett filmprojekt. 

Hur den fiktiva eller icke-fiktiva storyn kommer att ta form är inte klart från början utan 

utvecklar sig under en process av insamlande av konkreta och svävande situationer. Det kan 

även börja med en faktisk händelse som får mig att påbörja filmen i en tilltro till att jag senare 

kommer att komma fram till varför det skall bli en film. Minnena blandas samman med 

realiteterna, det är ett samspel av olika ting som sker i livet. När filmen är klar tar den med sig 

drivkrafterna, infallen, stickspåren, ögonblicken av ilska, glädje och känslan av övergivenhet 

som fanns då man spelade in den. Först långt senare kan jag tydligare se motiven till varför 

jag gjorde det jag gjorde och att filmen blev som den blev. Processen liknar och påminner om 

konstnärens. 



 
 
	
	

	 32	

 
Filmens möjligheter är egentligen tämligen outforskade när det gäller alla komponenter som 

finns för hur en berättelse blir film – bild, ljud, musik och inte minst den digitala tekniken. 

Filmens möjlighet är att ge oss en oväntad blick som på ett överraskande sätt ger oss en annan 

syn på vår samtid. Den film som jag avser i essän är en film som har en särpräglad 

individualitet och en personlig röst i sitt tilltal. Filmen som medelst bilder, ljudbilder och 

musik formulerar tankar, och har en lust och en vilja att möta och möjligen förändra världen i 

dialog kring människans livsvillkor. För att åstadkomma den självständiga filmen krävs 

oräddhet och i det inspireras jag av Arendt när hon uttrycker ”att hon tänkte” och därmed 

skrev, ”ohne Geländer”, utan en imaginär ledstång att stödja sig på när man går i 

tanketrappan”. 63 Arendt förhållningssätt utmanar mig, på det sätt hon skriver, tänker och 

formulerar sig i sin ”tanketrappa”. Arendt är en inspiration för mig då jag önskar göra något 

”nytt” i varje film som jag gör. Det kan vara förnyelse av uttrycksmedlen, ämnet, narrativet, 

gestaltningen, tekniken eller att vända mig till en ny publik – allt för att bryta nya tankebanor. 

Det är som att stå på ett isflak och inte veta om det skall bära eller brista. Det handlar om hur 

och vad jag berättar. Till synes är jag i ett famlande men med kurs mot ett pågående 

formulerande. Under insamlandets gång och ibland även under utvecklandet av filmen 

tydliggörs syftet och utformningen, ett hur och ett varför. Repliken ”Jag tycker om att göra 

det svårt för mig” ur en av mina filmer kan jag sympatisera med.64 För varför skall jag 

anstränga mig med en film, ibland under flera år om arbetet inte också utmanar mig själv? 

Filmskapandet är för mig en process, jag rycks med av en händelse, en omständighet eller ett 

tillstånd i samhället eller i mötet med en person och långsamt växer en medvetenhet fram om 

att jag måste berätta om det. Ibland är min tanke att slumpen finns med, utmanar och skapar 

en frigörelse i filmskapandet. I filmerna som jag har gjort ser jag i efterhand att det finns ett 

mönster av att göra någon form av motstånd mot det bestående, ge röst till någon vars röst 

inte hörs eller skildra något som inte tidigare uppmärksammats. När det gäller den icke-fiktiva 

filmen utvecklas filmen under inspelningen och manuskriptet ”skrivs” i klippningen. Det 

finns en inledande tanke eller fascination inför en händelse eller en person som växer på 

vägen. Olika vägar för olika filmer. Filmen Nina Älskling handlar om en kvinna som var 

																																																								
63 Arne Melberg, Arendt ställde frågan på ett nytt sätt, SvD, 16 april 2009. 
64 Kropparnas Arkiv, Regi och produktion Christina Olofson, 2016. Lansering pågående när detta skrivs, 2017. Genom sin  
    konst, teckningarna, utforskar och tänjer hon gränserna för vårt betraktande av djuren. I filmen möter konstnären en  
    konservator, en museiperson och en naturvetenskaplig forskare. 
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utsatt för sexuella övergrepp i sin barndom.65 Den började med ett telefonsamtal från henne 

där hon ville att jag skulle berätta hennes historia, fiktivt eller icke-fiktivt. Innan jag bestämde 

mig för att göra filmen hade jag stora tveksamheter och dubier. Filmen Eriks fönster mot 

världen blev till, då jag plötsligt förstod att en släkting till mig hade gjort film under 1930- 

40-talet i Västervik och jag insåg att jag hade släktingar som jag aldrig hade träffat.66 Filmen 

Dirigenterna - A Woman Is a Risky Bet handlar om kvinnliga symfoniorkesterdirigenter som 

drivs av passionen för musiken och tar sin utgångpunkt i den till synes banala frågan vad en 

kvinna på pulten har på sig när hon dirigerar.67 När jag läste Ulla Isakssons och Erik Hjalmar 

Linders biografi över Elin Wägner funderade jag mycket på hur kan jag få ihop det privata 

med det professionella?68 Den fiktiva filmen Sanning eller Konsekvens tar avstamp i en fråga 

som manusförfattaren Annika Thor och jag möttes i – varför finns det inga långfilmer på 

biografen om unga flickor och deras vänskap?69 Ett axplock av några filmberättelser för att 

belysa mitt behov och nödvändigheten – varför jag gör film. Att skildra och synliggöra det 

som publiken ännu inte visste att de ville se – att våga lita på sin ingivelse och förena kunskap 

och tanke.  

Metod  

Terminologi 
	
Ett sätt att se på ordet metod läser jag om i förordet till boken Methodos: Konstens kunskap, 

kunskapens konst. En antologi redigerad av poeten, essäisten och översättaren Magnus 

William-Olsson: ”… De mest elementära frågorna ropar på svar trogna konstens 

eget vara. Vad är kunna? Vad är förstå? Vad är tolka? Vad är forska? – ur konstens, ur 

konsternas, perspektiv.”70  Detta ger anklang och ingång till möjligheter att förhålla mig till 

de givna frågeställningarna och läsandet. Hur och på vilket sätt kan de kvalitativa metoderna 

medverka till att förmera mitt utforskande av den konstnärliga processen, där görandet och 

tänkandet sammanfaller? Frågan finns närvarande i förhållande till det jag vill undersöka, hur 

kan man söka det man inte vet vad det är?. Vilka är de kvalitativa metoder eller hellre vägen 

																																																								
65 Nina Älskling dokumentärfilm, Regi och produktion Christina Olofson, 1994. 
66 Eriks fönster mot världen, kortfilm, Regi och produktion Christina Olofson, 2007. 
67 Dirigenterna – A Woman Is a Risky Bet, långfilmsdokumentär, Regi och Produktion Christina Olofson, svensk  
    biografpremiär 1987. 
68 Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linder, Elin Wägner del 1 och 2, Stockholm: Bonnier, 1977, 1980. 
69 Sanning eller Konsekvens, långfilm, Regissör och producent, Christina Olofson, svensk biografpremiär 1997. 
70 Magnus William Olsson, ”Denna oroligt uppmärksamma ensam-med-mig-själv-polka i mörkret” Methodos: Konstens  
   kunskap, kunskapens konst, red. Magnus William-Olsson, Stockholm: Ariel Litterär kritik, 2014, s. 13-16. 
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som kan tillföra synen på filmskapande liksom den konstnärliga forskningen? Hur kan mitt 

område fördjupas? På vilket sätt och hur frågorna bör ställas kan hänga samman med 

metoden, det kan vara svåra och utmanade men samtidigt ett sätt att nå vidare. 

 

När det gäller tillvägagångssätt, metod eller väg går det som alltid att återvända till 

Aristoteles. Wolrath Söderberg skriver: ”… det [är] vanskligt att låta översätta Aristoteles 

methodos med metod, då grekiskans methodos är sammansatt av leden meta (»efter«) 

och hodos (»väg«).71 Uttolkningen som anger ordet väg, liksom tillväga-gång-sätt vilket ger 

mig ett mer obehindrat sätt att arbeta på. Själva ordet öppnar för ett betraktelsesätt som skapar 

associationer, och som ligger närmre filmskapandet. Ordet skapar en betydelseförskjutning 

från att enbart applicera ett förutbestämt förfaringssätt som lätt hamnar i ett instrumentellt 

tänkande enligt min mening till ett mer öppet och utforskande sätt. Min tanke är att skapa en 

frihet i hanteringen av min frågeställning när det gäller intervjuerna och hur jag kan låta mitt 

eget arbete influeras av det. 

 

Toposläran ger i detta sammanhang möjligheter att se på ett ämne eller ett verk från flera 

utblicksplatser för att därmed urskilja möjligheter och få perspektiv, särskilt när det inte finns 

ett regel system att vila på. Toposläran tilltalar mig genom att det är en metod för det 

oförutsägbara, när generella regler eller principer inte kan tillämpas och när flera värden till 

och med motsatta värden kan vara giltiga samtidigt. Naturligtvis finns det olika syn på topos 

och olika uttolkningar men här väljer jag att utgå från Wolrath Söderbergs. Wolrath 

Söderberg skriver om topos i förhållande till, ”ett kollektivt sätt att se på kunskap” och hon 

menar att toposläran är vidsynt i att ta in olika resonemang och betraktelsesätt.72 I mitt 

utforskande av frågeställningen, hur kan man söka det man inte vet vad det är, strävar jag 

efter att kunna stå på olika platser i ”landskapet” för att i och med det undersöka hur och på 

vilket sätt frågeställningen kan belysas genom dem jag intervjuar.  

 

Filosofen Jonna Bornemark resonerar i dialogform om kunskap i Vad är Praktisk Kunskap.73 

Hon skriver:  

																																																								
71 Wolrath Söderberg s.15. En fotnots text där Wolrath Söderberg hänvisar till Robin Smiths översättning och hans  
    utläggning av Aristoteles: 1989 kommentar till 46a. 
72 Ibid., s. 68. 
73 Jonna Bornemark, ”Icke-vetandes kunskaper”, Vad är praktisk kunskap? red. Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus,  
    Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 1, 2009, s.	37. 
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– Vad är kunskap? 
– Det vet jag inte, men för att förstå kunskap kanske en av de viktigaste trådarna 
att undersöka är just att inte veta. 
– Det förstår jag inte. 
– Jag menar att det kanske finns något bra i att inte förstå, om du förstod 
omedelbart skulle du redan veta, och ha färdiga kategorier som du kunde stoppa 
in det jag säger i.  
– Om du visste allt och aldrig slog emot ett icke-vetande, skulle du aldrig få 
syn på kunskapen, du skulle vara som en fisk som inte såg vattnet omkring dig. 
– Jag förstår fortfarande inte alls vad du pratar om! 

 
Hon avslutar sin reflektion med att ”ett icke-vetande” kan vara värdefullt och öppna för nya 

möjligheter, ”låta livet få plats”.74 

 
Mitt intresse ligger i själva arbetsprocessen vad som försiggår, vad som sker i tänkandet och 

tolkningsförfarandet hos mina informanter. Toposläran som jag förstår den, är ett sätt att få 

tillgång till ett meningsskapande i tänkandets trådar. Som Wolrath Söderberg skriver: 

”Toposläran är just avsedd för att utöka repertoaren av synsätt och resonemangsformer.”75  

Kunskapen har många former och det finns en strävan att uppnå det Aristoteles betecknar som 

fronesis i Den nikomachiska etiken. Han menar att klokheten vare sig är vetande eller 

kunnighet utan “… en disposition att handla i förening med en riktig tanke om vad som är 

gott och ont för människan.”76  I min förståelse blir det att låta det kloka, lyhörda förnuftet 

råda utan att överge den konstnärliga visionen. Det betydelsefulla är att skapa utrymme och 

handlingsförmåga för att ge perspektiv och möjliggöra kunskap om oss och vår värld. Inte 

vara fastlåst vid givna teorier och meningar.  Toposläran innebär en öppenhet utanför ett 

regelsystem. Det innebär att flera av informanternas svar kan tolkas in under fler än en 

tematisk kategori, vilket jag återkommer till. Att låta det som visar sig alltså en ömsesidighet 

mellan subjektet, konstnären, skådespelaren/regissören, forskaren, och objektet i form av det 

konstnärliga uttrycket på scenen i ateljén eller forskarens upptäckt är det som intresserar mig i 

min undersökning, Detta belyses genom det fenomenologiska perspektivet. 

 

Den moderna fenomenologin anses börja i och med filosofen Edmund Husserl (1859-

1938). Han var den filosof som utvecklade och breddade synsättet på fenomenologin. Han 

																																																								
74 Ibid., s. 38. 
75 Wolrath Söderberg s. 69. 
76 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, Göteborg: Daidalos, 1988, s. 164. 
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vidgade begreppet till att omfatta och åskådliggöra den givna verkligheten och människans 

erfarenheter.77 Inom fenomenologin har begreppet livsvärlden stor betydelse som jag 

återkommer till. Van Manen skriver om fenomenologin: ” But the further we delve into the 

phenomenological literature, the clearer it should become that phenomenological method 

cannot be fitted to a rule book, an interpretive schema, a set of steps, or a systematic set of 

procedures”.78  Fenomenologin inbjuder till att fånga världen som du ser den med tillägget att 

det inbegriper en mänsklig erfarenhet, ”prereflective meaning”, tankarna finns inneboende 

utan en medvetenhet, endast som en förförståelse. En erfarenhetsnära hermeneutik, skriver 

van Manen - vad det är som visar sig och vad innebörden är i det. Hos konstnären och 

skådespelaren/regissören uppenbaras hur de synliggör och ger uttryck för sina upplevelser i 

och genom sina verk. Forskaren gör sina upptäckter och därefter ordnar hon sina resultat och 

skapar mening kring dem. 

 

På vilket sätt? 
	
Min erfarenhet av filmskapande är vägledande i arbetet och utgångspunkten är intervjuer med 

en medicinsk forskare, en konstnär och en skådespelare/regissör. Jag utgår från ett 

förstapersonsperspektiv, det vill säga jag utgår från min egen verksamhet vilket jag menar gör 

arbetet mer levande, utmanande och skapar identifikation. Samtidigt finns risken att den egna 

förförståelsen påverkar frågor och analys. Ett mått av närsynthet kan även inverka processen. 

Det gäller att vara tydlig kring varför det är viktigt att använda det egna arbetet i forskningen. 

Min inställning är att det bli en fördjupning och närhet till frågan. 

 

Filmprocessen handlar om att insamla, bearbeta, gestalta och genomföra. På liknande sätt ser 

jag arbetet med uppsatsen. Jag vill kunna skriva mig fram och på det sättet finna en 

kompassriktning i utformandet av vad frågeställningen leder till. Genom intervjuerna och min 

egen praxis vill jag fånga tre professionellas erfarenheter av sin praktik. Vad är specifikt för 

hur deras processer växer fram inom deras olika områden och vad får dem att sätta igång och 

när blir de varse det? Vad är det som gör att de bestämmer sig för att satsa och ta risken att 

																																																								
77 Magdalene Thomassen, Vetenskap, kunskap och praxis, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2007, s. 90-93. 
78 van Manen s.29. 
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utforska om det kan bli något? I mitt eget arbete finns många oförutsägbara parametrar under 

processen fram till en färdig film.  

 

Intervjuerna och informanterna 
	
Jag har valt att intervjua tre personer, en konstnär, skådespelare/ regissör och en forskare och 

ställt frågor till dem för att undersöka min fråga, hur kan man söka det man inte vet vad det 

är. De är alla kvinnor och i åldrarna från 60 år och uppåt och jag känner dem sedan tidigare. 

Konstnären har jag arbetat med tidigare i en film. Forskaren, har jag haft mer sporadisk 

kontakt med och hon befinner sig inom ett område som är mig mer ”främmande”. 

Skådespelaren/regissören lärde jag känna i en arbetsrelation, och därefter har vi haft en 

fortsatt kontakt. Jag har valt dem för att de besitter kunskaper om sina respektive yrken och är 

öppna för att dela med sig av sina erfarenheter. Att det redan finns en upparbetad relation ser 

jag som en fördel då förtroendet är grundlagt och samtalet pågående. Mitt urval gör emellertid 

inte anspråk på att vara representativt, utan jag söker en spännvidd av erfarenheter. Huruvida 

jag i kraft av att jag känner dem och att vi möts i olika sammanhang påverkar svaren är 

tänkbart, dock har de alla en stark integritet som jag menar minimerar en sådan effekt. 

 

I valet av de tre informanterna har jag utgått från att de skall ligga tämligen nära mitt eget 

yrkesområde, när det gäller att identifiera frågeställningen om varför och hur konstverket, 

forskningen eller föreställningen på teatern (eller för den sakens skull filmen blir till). Målet 

är att få syn på vad som skiljer eller vad som förenar de tre intervjuade med filmskaparen. Hur 

de ser på osäkerhet, motstånd inom sig själva eller gentemot omgivningen, vilken roll deras 

erfarenheter spelar och hur de funderar kring sina ambitioner och mål. Mitt syfte när jag 

gjorde intervjuerna var att så långt möjligt få dem att reflektera och tänka kring sina 

respektive arbetssätt, hur de når fram till sina resultat och vägen dit.  

 

Alla tre som jag valt att intervjua är kvinnor. Varför enbart kvinnor? Enklaste svaret, jag är 

kvinna. Ett mer uttömmande svar är kvinnor måste synliggöras inom alla områden för att inte 

”glömmas bort”. Med det menar jag att utöver de omedelbart synliga som sociala och 

ekonomiska faktorer finns implicit i det fördolda kvarvarande värderingar och attityder som 

det inte är lika lätt att få syn på. Därav har jag enbart valt kvinnor och som forskaren som 
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tidigare arbetat med jämställdhet inom landstinget uttryckte det, ”det är kvalitet”. Att skriva 

om kvinnors forskande och konstnärskap, att lyft fram dem ser jag som betydelsefullt. Här 

vill jag citera den franska filosofen Hélène Cixous:  

 

Woman must write her self: must write about women and bring women to 
writing, from which they have been driven away as violently as from their 
bodies – for the same reasons, by the same law, with the same fatal goal. 
Woman must put herself into the text – as into the world and into history – by 
her own movement.79  

 

Citatet understryker behovet av att hålla ”grytan kokande” när det gäller att framhäva 

kvinnans roll och betydelse inom alla områden i samhället. Som kvinna, det vill säga kvinna 

som grupp, kan du inte förlita dig på att det sker automatiskt. Frågan om kvinnans betydelse 

måste hela tiden uppmärksammas. Det går inte att slå sig till ro och tro att allt är uppnått.  

 

Informanterna kan alla tänka sig att stå med sitt namn men jag väljer att skriva K för 

konstnären, S för skådespelaren/regissören och F för forskaren. Det blir ett sätt att 

avidentifiera dem för att ge en tydlighet till hur de svarar och varför, utan att förknippas allt 

för mycket med vem de är. 

 
En reflektion som jag gör eftersom det överraskade mig, är deras sociala bakgrund. Alla tre 

kommer från arbetarklassbakgrund även om forskaren är bonddotter. Gården som hon är 

uppvuxen på var en mindre gård.80 Ingen av de tre har en bakgrund av intellektuell karaktär 

det vill säga föräldrar med högre utbildning. Konstnären ser sig själv som att ha gjort en 

klassresa, hennes mamma var servitris och pappa metallarbetare. När hon sökte sig till 

konstskolorna generade hon sina föräldrar mer än gjorde dem stolta. Stolthet kom senare. 

Skådespelaren/regissörens föräldrars bokhylla bestod av det Kommunistiska manifestet och 

hennes mor var bageriarbeterska och hennes far lastbilschaufför. Konst, teater och akademisk 

karriär var något främmande för deras föräldrar. Detta är igenkänningsbart även för min egen 

del, då mina föräldrar var arbetarklass från början. Min far avancerade inom sitt yrke med 

åren och familjen fick det bättre och bättre – vi blev en uppkomlingsfamilj. Att valet på de tre 

föll som det gjorde och att de alla tre har den sociala bakgrund som de har, kan vara ett 
																																																								
79 http://www.jstor.org/stable/3173239.The Laugh of the Medusa, Helene Cixous, Translated by Keith Cohen and  
    Paula Cohen, Signs Vol. 1, No. 4 (Summer, 1976), Published by: The University of Chicago Press, 1976, s.875. 
80 Ur intervjun med Forskaren, 2017-03-10. 
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omedvetet val men likväl förberett eller ett instinktivt inflytande? Vad som påverkar vad är 

svårt att säga, och för att utröna det krävs ett undersökande utifrån andra ramar. 

 

Metoden som intervjuerna är genomförda på är vad Charlotte Aull Davies benämner, 

”semistrukturerade” till skillnad mot ”strukturerade” intervjuer med ett fast batteri av 

förutbestämda frågor och tränade intervjuare. Informanterna får en övergripande fråga men 

jag eftersträvar emellertid inte någon generell sanning utan snarare deras specifika 

erfarenheter och synsätt inom deras respektive yrkesområden. 81 Jag försöker få dem att 

berätta så utförligt som möjligt.  

 

Miljön 
	
Miljöerna där intervjuerna sker har i ett fall valts av mig, hotellobbyn, medan de två övriga 

gjorde valet av plats. Skådespelaren/regissören möter jag i en hotellobby i centrum av 

storstaden. Platsen vi möts på har jag valt för att vi skall kunna vara ostörda. En hotellobby 

ger besökaren en känsla av att vara på väg någonstans, ett rum som inte bär på den 

intervjuades kännemärken som ett hem eller en arbetsplats kan göra. Under hela intervjun 

ligger hotellets bakgrundsmusik, muzak som en ”bakgrundsmatta”.  

 

Mötet med konstnären sker på en konsthögskola där konstnären arbetar deltid. Det är fredag 

och det är tyst i skolan endast fläktarna hörs.  

 

Forskaren möter jag hemma hos henne i köket vid en kopp kaffe och en kopp te. På ljudet 

hörs slamret från kopparna. Hon har en vacker, komfortabel och behaglig våning som är 

inredd för att passa såväl ett privat- som ett forskar liv – rum för umgänge och rum utrustat 

med tekniska faciliteter. Hon för ett pendlande liv från staden där hon bor och lever till staden 

där hon forskar och undervisar. Hon är likt en ”handelsresande i forskning” reser till 

kongresser, konferenser gör egna framträdanden och nätverkar med andra forskare runt 

jorden. 

  

																																																								
81 Charlotte Aull Davies. Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and Others. London and New York:    
    Routledge, 2008, s.105. 
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Alla intervjuerna inleds med vardagsprat för att komma igång och för att skapa en avspänd 

atmosfär. Min inledning är densamma som vid alla frågesamtalen, det vill säga jag berättar 

vad jag arbetar med, varför jag gör intervjun och vad jag skall använda den till.  

 
Intervjuerna spelar jag in med hjälp av en professionell bandspelare, ZOOM. Filerna kan jag 

lätt överföra till datorn för utskrift, och dessutom får jag en säkerhetskopia. Intervjuerna, som 

pågick under cirka 1- 11/2 timma, har jag transkriberat, ord för ord, med tystnader och 

vokaliseringar. När jag hade det empiriska materialet påbörjade jag det analytiska arbetet 

genom att läsa igenom intervjuerna ett flertal gång för att utkristallisera och identifiera olika 

teman och för att kunna urskilja hur och om det som sägs sammanfaller mellan de 

intervjuade. Finns det likheter respektive olikheter och vari består de? 

 

Ytterst vill jag se om jag kan komma fram till hur de når fram till sina uttryck och varför – 

deras avsikter och orsaker. Jag vill så långt möjligt urskilja processen för konstnären, 

skådespelaren/regissören och forskaren.  

 

En bidragande orsak till mitt val av forskaren utöver konstnären och skådespelaren/regissören, 

var filmen, Kropparnas Arkiv.82 Filmens narrativ inbegriper frågeställningen för denna 

uppsats vilket inte var planlagt från början utan något som växte fram under en lång process. 

Filmen initierades efter att ha samtalat i perioder under lång tid med konstnären om våra 

yrken och dess betydelse för oss och för vår syn på samhällsomvandlingen. Tillsammans med 

fotografen spelade vi in våra samtal och konstnärens arbete i hennes ateljé.  

 

Om undersökningen 
	
Jag använder en kvalitativ metod. I den ingår bland annat att jag tolkar vad de intervjuade 

personerna säger. Metoden är etnografisk i meningen att varje intervjusituation är unik i hur 

den genomföres och i konstellationen mellan den intervjuade och intervjuaren och även 

sammanhanget intervjun sker i. Samtidigt som samtalet flyter på och det kan tyckas 

ostrukturerat finns hela tiden min frågeställning som jag vill få svar på närvarande. Jag 

																																																								
82 Kropparnas Arkiv, dokumentärfilm, Regi och produktion Christina Olofson, 2016. Lansering är pågående när detta skrivs,  
   2017.  
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försöker förstå informanternas förhållningssätt, föreställningar och gärningar. Det ger inte 

kunskap som är generaliserbar på ett enkelt sätt men jag hoppas fånga olika perspektiv och 

erfarenheter som ändå överskrider de enskilda fallen och som kan diskuteras och undersökas. 

Aull Davies skriver: “[T]he conclusions of ethnographic analysis are seen to be generalizable 

in the context of a particular theoretical debate rather than being primarily concerned to extent 

them to a larger collectively.”83 För att skapa kredibilitet försöker jag också redogöra för mina 

motiv och synliggöra min analys och mina tolkningar.  

 

Jag använder mig av ett fenomenologiskt, hermeneutiskt förhållningssätt. Det vill säga att jag 

försöker förstå och tolka vad de som jag intervjuar säger utifrån deras kontext och 

sammanhang. Professor Emeritus Max van Manen tar upp detta när han skriver: ”The 

phenomenological interview aims for prereflective experiential accounts…”84. Det innebär i 

mitt fall också att jag lyssnar till hur mina informanter uttrycker sig och vad deras språkliga 

val avslöjar. När van Manen beskriver metod diskuterar han olika formuleringar av frågan och 

han tar upp svårigheterna med att få samtalet att handla om livserfarenheter, det vill säga hur 

deras livserfarenheter har påverkat deras liv. Att tala om en upplevelse är enklare än hur och 

var erfarenheten gjordes. Van Manen gör jämförelsen med naturvetenskapen som han menar 

är av mer matematisk natur medan det i fenomenologin finns ett patos för att nå ett uttryck 

genom bilden och skriften. Som jag förstår honom menar han att ett fenomenologiskt 

förfarande kan tillföra ett mer genomgripande sätt att se på och framställa tillvaron. Detta 

tilltalar mig i min undersökning av frågeställningen och i processen av filmskapandet. Som 

van Manen skriver: “The phenomenological pathos is the loving project of bringing all the 

living of life to meaningful expression through the imageries and languages of 

phenomenological writing composing and expressing.”85 Oundvikligen emanerar mina 

tolkningar utifrån mig själv och min egen verksamhet. Som jag tidigare tagit upp gäller det 

hålla en balans i förhållande till min egen förförståelse och ett noggrant lyssnande till 

informanterna. 

 

Mina informanter liksom jag själv bedriver yrken som bygger på kunskaper och lärdomar, det 

vill säga vi har alla erfarenhetsbaserade yrken, och via det material jag får fram hoppas jag få 
																																																								
83 Aull Davies, s 101-102. 
84	Max	van Manen, (2014). Phenomenology of practice: meaning-giving methods in phenomenological research and  
    writing. Walnut Creek: Left Coast Press, 2014, s. 314 ff. 
85 Ibid., s. 18. 
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syn på och utvidga mitt eget arbete. De har var och en på olika sätt en passion för det som de 

genomför. På så vis kan samtalen i sig ses som en hermeneutisk cirkel där vi alla upptäcker 

något om oss själva och vår praktik.  

 

Det kvalitativa och etnografiskt inspirerade förfaringssättet syftar till att fånga levda 

erfarenheter. Bland annat hur informanterna gestaltar i språk och uttryckssätt sitt förhållande 

till vad de gör och där frågorna, var, vem, när, varför, hur, vad och likaså platsen för intervjun 

blir betydande.86 van Manen tar upp detta när han beskriver sin empiriska metod för att samla 

den levda erfarenheten. Han menar att personliga upplevelser ofta är en bra startpunkt för den 

fenomenologiska frågeställningen. Det här sättet att arbeta på liknar mitt sätt att arbeta när jag 

gör en icke-fiktiv film. Frågorna som van Manen ställer påminner om frågorna jag ställer jag 

när jag rekognoserar för en film och när jag möter en person där samtalet är en del av filmen. 

Strävan är att få den intervjuade att reflektera och fördjupa svaren, att borra djupare så långt 

möjligt. Van Manen skriver: ”To write is to reflect; to write is to research.”87 Man kan se 

skrivandet analogt med filmandet. Min insats i båda fallen är att försöka vara så lyssnande 

och inkännande som möjligt och samtidigt ha en blick för hur det skall berättas.  

 

För att komma ”bakom bilden”, under ytan, är min frågeställning öppen och tillåtande. Jag 

låter samtalet vandra för att ge utrymme för intervjupersonens tänkande kring att vara  

konstnär, skapande och forskande. Men frågeställningen finns närvarande hela tiden. Genom 

att låta intervjun ”vandra” ville jag synliggöra informanternas tänkande kring att vara 

skådespelare/regissör, konstnär och forskare. Hur de ser på tillblivelsen av det som de 

åstadkommer. Van Manen tar upp om att låta det oväntade finnas med och inte vara rädd för 

det. Något man inte tänkt inträffar och är man öppen kan något nytt visa sig.88 I sina svar 

konkretiserar informanterna vad de gör för att närma sig skådespeleri/regi, konst och 

forskning. I slutändan växer svar fram på min fråga, jämväl om det är på en slingrande väg. 

 
van Manen skriver att till skillnad mot andra kvalitativa metoder som kräver olika former av 

jämförelser, indexering av data och beräkningar, kan inte den fenomenologiska metoden 

anpassas efter en regelbok. Han beskriver fenomenologin som ”human science”.89 Van 

																																																								
86 Ibid., s. 312 ff.  
87 Ibid., s. 20. 
88	Ibid., s. 325. 
89 Ibid., s. 29. 
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Manen för sedan en spirituell diskussion om hur han betraktar ”prereflective meaning of 

living”, och som jag förstår det handlar det om den outtalade underförstådda inre 

självkännedomen. Ett reflekterande över en upplevelse i nuet blir i samma stund ett 

objektifierande av upplevelsen som vi senare kan minnas och återkomma till. Men det mesta i 

våra liv ligger kvar som i det fördolda, i minnesbanker, i en ”för-reflexiv levd upplevelse”. 

”The present moment of the now is always already absent when we try to capture or reflect on 

it”.90  

 

Som när vi filmar en händelse, en situation, något som sker fram kameran, någon som säger 

något, i samma stund vi tror oss skildra det som då sker, är det i själva verket redan passerat 

och det vi fångar i kameran är en tolkning av filmskaparen.  

 

Vidare om hur och på vilket sätt arbetade jag med mitt material. Hela förarbetet med att 

noggrant transkribera intervjuerna intill minsta suck, något jag är van att göra från mitt 

filmskapande, till att läsa igenom dem ett flertal gånger och färgkoda svaren var ett spännande 

och lustfullt arbete. Genom att läsa och göra olika markeringar i svaren fick jag också en blick 

för om det fanns svar från dem som påminde om varandras, sätt de förhöll sig på till 

frågeställningen, hur de resonerade i sina svar och vilka stickspår som dök upp.  

 

Inför analysarbetet hakade jag plötsligt upp mig på själva ordet analys. Att analysera en text 

utan att samtidigt ha med bilden och själva bildtänkandet kändes nästintill oöverstigligt. Till 

min hjälp ”kom” citatet av Too-Ticki ur Tove Janssons bok Trollvinter: ” Allt är mycket 

osäkert och det är just det som lugnar mig”.91 När jag dessutom omformade ordet, analys, och 

bröt ner det till att handla om uppdelning av beståndsdelar, form, stil och struktur, kunde jag 

påbörja arbetet och komma vidare. Själva osäkerheten inför ordet analys övervann jag genom 

citatet. Att kunna känna ett lugn i osäkerheten. 

Analys - Teori 
 
Analysen har jag lagt upp med utgångspunkt från hur de tre informanterna förhöll sig till min 

forskningsfråga, hur kan man söka det man inte vet vad det är?. Mitt tillvägagångssätt har 

																																																								
90 Ibid., s. 59. 
91 Jansson, s. 21. 
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varit att gå igenom svaren och se vad som skiljde och vad som förenade dem. Därefter 

utformade jag olika tema. För att göra det överskådligt valde jag följande teman utifrån hur 

jag uppfattade beståndsdelar, form, stil och struktur, i intervjuerna; Val eller urskiljning, 

praktisk nyfikenhet eller kreativitet och framkalla det oväntade. Dessa teman är tankeverktyg 

och som jag ser dem olika betraktelsevinklar för att få perspektiv på deras verksamhet utifrån 

olika ”utsiktsplatser”. Mitt val av tema grundar sig på analys av vad de säger i förhållande till 

min forskningsfråga. Frågan är mångtydig och jag tror att den sätter igång reflektioner och 

utmanar en tankeverksamhet. Wolrath Söderberg skriver om att Aristoteles är den i historien 

som utvecklat toposläran till en teori, ”för resonerande i osäkra frågor och för genomtänkt 

argumentation”.92 Min ambition är att göra informanternas processer synliga så långt möjligt. 

Jag ställer samma fråga till dem men från olika håll beroende på deras inriktningar. Hur kan 

likheter och olikheter framträda beroende på vilken ”utsiktsplatsen” är? ”Utsiktsplatsen” i 

bemärkelsen att se på min fråga från olika synvinklar eller inställningar. Som i en dialogscen 

där kameravinklarna bestämmer hur scenen kan tolkas beroende på utsnitt och vem som är i 

förgrunden men med samma repliker. På det sättet använder jag toposläran i min ambition att 

betrakta processerna och tänkandet hos informanterna i deras verk. Wolrath Söderberg 

skriver: ”Topos fungerar som mötesplatser för meningsskapande därför att de kopplar en ny 

situation med erfarenheten av att ha agerat argumentativt på ett visst sätt i en eller flera andra 

praktiker. […] Med topos kommer en resurs, nämligen ett brett nät av mening och 

sammanhang som blir tillgängligt för meningsskapandet.”93 Sammantaget hoppas jag skapa 

en innebörd, ett inhämtade av kunskap och en förståelse inför frågan genom svaren från 

informanterna.  

 

För att komma vidare samlar jag citat från de tre, konstnären, K, skådespelaren/regissören, S 

och forskaren, F, som jag menar ger uttryck för de olika temana. I analysen har jag flätat in 

teorier inom de olika temana. Efter varje tema följer en summering och därefter konklusion 

och egen reflektion. I reflektionen förhåller jag mig till min egen yrkeserfarenhet som 

filmskapare och reflekterar om det i förhållande till informanternas svar. För att uppnå 

överskådlighet har jag i viss mån redigerat intervjusvaren, dock har jag behållit idiom och 

andemening.  

 
																																																								
92 Wolrath Söderberg, s. 15. 
93 Ibid., s. 123-124. 
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Tema - Val eller urskiljning? 
	
Ett tema som framträdde i alla intervjusamtalen är att det finns något som satte igång dem, 

som de inte kunde ”ta på”, och som i ett senare skede visade sig vara betydelsefullt för både 

det konstnärliga- och forskningsarbetet. Intervjupersonerna hade mycket att säga om vad det 

är som får dem att göra valet av ämne, gestaltning, utformning och i hur de går vidare att 

undersöka och forma sina respektive uttryck. Många svar pekade i samma riktning men med 

olika schatteringar, vilket jag tycker är tänkvärt.  De använder sig av olika tillvägagångssätt 

för att göra val eller urskiljningar. De talar om behovet av kunskap och att förhålla sig till 

något gripbart, forskaren till databasen och Excell arket, skådespelaren/regissören till 

manuskriptet och konstnären till materialet. Det handfasta är en hjälp, ett raster för att urskilja 

och ta olika steg. De hanterar olika typer av ”verktyg” i sina respektive kreativa arbeten.  

 
 
Konstnären: Jag arbetar med att försöka se, hur det outtalade har ett utseende. Och varför man 
håller på med ett visst bildspråk, kanske för att det andra förklarande språket inte räcker till, 
en knapphet i att beskriva mellanrummen där orden inte riktigt kan täcka upp, där är det 
bildspråket som fyller i, som ett kitt. 
 
K: Jag har en startpunkt som skall ge mig något att förhålla mig till – en handling som sätter 
spår. När jag jobbar på platt yta eller med det som det är tredimensionellt då mejslar jag fram 
någonting… en arbetsprocess utifrån ämnes områden medicin, anatomi, naturen… Jag har 
haft olika ämnesområden… någon sa så här har du alltid förhållit dig vad du än har gjort … 
varven, arbetsplatser, registrerat och arbetat med motiven för att se vad motiven betyder i 
verkligheten.   
 
 
För konstnären handlar det om hur berättelsen får olika skepnader och hur arbetsprocessen ser 

ut. Formen styr innehållet, men samtidigt hänger det nära ihop med uttrycket, och det ger 

kraft till sökandet som till en början är obestämt. Sökandet kräver uppmärksamhet och när allt 

uppstår följer det ena på det andra. Enligt konstnären bär det vidare och en känsla uppstår av 

att det stämmer, men vad det beror på vill hon inte analysera – det bär vidare. Ett kreativt 

vågspel uppstår om konstnären tvingas att gå för djupt in i varför det blir eller går till på det 

ena eller andra sättet.  

 

I svaren från skådespelaren/regissören syns hennes båda professioner. Som regissör kan hon 

vara mer bestämmande över gestaltning och val, men som skådespelare finns regissörens 

koncept och vision att förhålla sig till. Skådespelaren menar att det inte finns någon regelbok, 
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det är ett ständigt spanande efter att uppnå en kommunikation med en publik. Att urskilja utan 

regler. Omdömet är med i hur hon urskiljer vad hon framställer såväl som skådespelare som 

regissör.  

 

 
Skådespelaren: Försöker på något sätt ikläda mig den personen, rollen, och försöker tänka 
som den, skaffa mig en uppfattning om miljön, som personen kommer ifrån, sätter mig in i 
den miljön, prövar om det liknar någonting av det jag har upplevt kanske gör det inte alls det. 
Det är inte lätt att spela Macbeths hustru och lita på att det här är någonting jag har varit med 
om, så är det inte. Eller om man spelar Macbeth själv, som avrättar människor. Jag tror aldrig 
att jag skulle kunna spela en man därför jag skulle känna det som jag ljög (hummar). 
 
C: Gör du olika saker om du är regissör eller skådespelare – bakom och framför scenen? 
S: … funderat på det och kommit fram till att det inte är så stor skillnad – hur berättar jag om 
en människa? Det kan jag göra som skådespelerska eller regissör. Som regissör ber jag någon 
annan att ge sin syn på den människan som finns i ett manus eller en bok. Där läser man ju så 
olika. Du och jag läser en bok och vi har två olika berättelser om vad den boken handlar om 
kanske inte du och jag eftersom vi uppfattar saker och ting… vi är lite besläktade, sätter värde 
på samma saker ofta. Vad är det man letar efter? Vad är viktigt att översätta, eller vad jag 
skall kalla det för, så att det kan nå en annan människa.  
 
 

”Hemligheten” är av betydelse för både konstnären och skådespelaren/regissören, man ska 

inte avslöja allt i ord utan genom sin konst och sitt uttryck – inte förlita sig på förståelsen av 

enbart orden. En viss form av osäkerhet vill de ha kvar. Som mitt inledande citat från Too-

Ticki om att det osäkra lugnar. Skådespelaren/regissören menar att det är bättre att på scenen 

”göra sitt förslag”, spela upp scenen, istället för att tala om hur den skall göras. För 

konstnären är det konstverket som får ”tala” för sig själv. Professorn i litteraturvetenskap och 

akademiledamoten Sara Danius skriver: ”Varför mobilisera det synliga? Inte för att spegla 

utan för att åskådliggöra. Allra helst: betvinga.” 94  

 

Det finns ett samspel mellan tanken och känslan hur konstnären och skådespelaren/regissören 

ser på hur de arbetar med sina uttryck. Filosofen Martha C. Nussbaum skriver om ” känslans 

skärpa och tankens inlevelse”, som är titeln på hennes bok.95 Hon talar om känslor som 

emotioner, där hon menar att emotioner ”… är former av värderande omdömen som tillmäter 

																																																								
94 Sara Danius, Den Blå Tvålen, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2013, s 385. 
95 Martha C. Nussbaum, Känslans skärpa tankens inlevelse, Essäer om etik och politik, Stockholm: Brutus Östlings  
    Bokförlag Symposium, 1995. 



 
 
	
	

	 47	

saker och personer bortom en persons kontroll stor betydelse för denna persons eget 

blomstrande”.96 Känslor får oss att handla och blir en drivande kraft.  

Det finns ett intentionalt innehåll i känslan, det vill säga en riktning mot något vi värderar 

högt.97 Nussbaum beskriver emotioner som värdeomdömen: ”Historien om en emotion är, 

hävdar jag, en historia om omdömen om viktiga saker, omdömen där vi erkänner att vi är 

behövande och ofullkomliga inför delar av världen vi inte har full kontroll över”.98 Hennes 

formuleringar om tanke och känsla, emotioner och värdeomdömen synliggör hur tankar kan 

gestaltas som förbindelselänkar mellan människor och föremålet och företeelser i hennes 

tillvaro. Det som reflekteras i Nussbaums syn på värdeomdömen och hur hon kan urskilja 

emotionerna är analogt med konstnärens och skådespelaren/regissörens bevekelsegrunder. 

Nussbaum anser att det är viktigt att träna sin inlevelseförmåga och det får henne att 

understryka betydelsen av att studera musiken, dramatiken, skönlitteraturen och vill jag 

tillägga, filmen, vid sidan av de filosofiska verken. Filmregissören Robert Bresson beskriver 

på ett likartat sätt hur han tycker att en ung filmare kan göra sig beredd: ”… träna sitt öga och 

sitt öra, gå på konserter […] Och se målningar och teckningar och teckna själv och måla om 

de kan, men teckna framför allt.”99 För konstnären och skådespelaren/regissören handlar det 

om att väva en väv av handlingar, konkretisera, framställa och synliggöra på teaterscenen och 

ett två- eller tredimensionellt konstverk.  

 

Hur ser valet, urskiljningen ut för forskaren? Hon ser sig som en person med ett samhälleligt 

uppdrag och utgångspunkten för henne är vad hon kan göra för medborgaren och särskilt i 

norra Sverige där hon verkar. Som forskare har hon tre uppgifter, ta hand om sjuka människor 

med infektionssjukdomar, utbilda studenter i ämnet infektionssjukdomar, handleda 

doktorander och master studenter, driva egen forskning och den tredje uppgiften att verka för 

information ut i samhället. Den sistnämnda ser hon som oerhört betydelsefull särskilt 

eftersom det råder många missuppfattningar kring hennes forskningsämne, klimatförändringar 

och påverkan på infektionssjukdomars panorama och hälsa i Arktis. Klimatförändringarnas 

effekterna märks först norrut och tre gånger fortare i Arktis än i resten av världen. Hon har 

																																																								
96 Martha C. Nussbaum, ”Emotioner som värdeomdömen”, Tanke känsla identitet, red. Ulla M. Holm, Eva Mark,  
    Annika Persson Göteborg: Anamma, 1997, s. 200. 
97 Intentionalitet är en filosofisk fackterm för fenomenet att medvetandetillstånd "handlar om" eller "är riktade mot    
"någonting. Mentala tillstånd som uppvisar intentionalitet kallas "intentionala tillstånd". Det som det intentionala tillståndet 
är riktat mot kallas ”intetionala objekt ”för tillstånd i fråga. https://sv.wikipedia.org/wiki/Intentionalitet. Hämtad 2017-07-31 
98 Ibid., s. 197. 
99 Ingela Romare, Möten med Robert Bresson och hans filmkonst, Umeå: Atriums förlag, 2013, s. 27. 
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omsorgsfullt valt vad hon vill forska på – klimatet och infektioner. Parallellt bedriver hon ett 

jämställdhetsarbete. Sedan tidigare har hon arbetat med att introducera jämställd vård i 

Sverige. Idag är hon engagerad i att tillsammans med andra kvinnor förändra synen på 

kvinnor inom medicin. En professor inom medicin är fortfarande en man och förändringarna 

går långsamt. 

 
 
C: Hur kom du in på klimatförändringar? 
Forskaren: Helt självvalt. Jag var färdig med min forskning som jag höll på med i Stockholm 
och dessutom kommit till vägs ände vad gällde min karriär på Karolinska. Jag var då 
professor i paracytologi, läran om parasiter i tarmen. Och jag har jobbat mycket med 
jämställdhetsfrågor på Karolinska Institutet och klarat mig bra. Jag hade fått professorstitel 
och men jag kände ändå att jag var färdig med KI och jag blev inte förvånad när Macchiarini-
affären dök upp. Jag kände att min kompass hade sagt mig rätt, jag skulle inte vara kvar på 
det där stället längre.  
 
 

Hon kunde med hjälp av sin ”kompass” styra sin karriär vidare och gavs möjligheten att välja 

väg, klimatets påverkan på infektionssjukdomar. Hon har från första början gjort en medveten 

yrkeskarriär som skiljer sig från de två övriga som inte har planlagt sina karriärer så som 

forskaren, kanske ligger det i att hon är naturvetenskapare? Eller har det göra med olika 

förutsättningar att göra karriär? 

 
Intervjun gör en paus och det blir ett längre samtal om hur klimatförändringarna påverkar vår 

miljö. Hur olika infektionssjukdomar ökar utan att det idag finns botemedel mot dem. Vad 

som sker när Inlandsisen smälter. När den mörka havsytan på Oceanen suger till sig värmen 

och därmed gör att temperaturen ökar och det blir varmare på jorden. Forskaren var delaktig i 

att starta Sveriges första centrum för Arktisk forskning, där hon också är dess ordförande. 

(Det blev ett kunskapsinhämtande för mig och fantasin drog iväg – kan det bli en film?) 

 

Nåväl, hur väljer och urskiljer forskaren i förhållande till, hur kan man söka det man inte vet 

vad det är?, hur ser hennes ”väg” ut? 

 
 
Forskaren: Förbluffande mycket är att tänka själv, kolla med väldigt allmänbildade, och 
naturligtvis följa forskning och se vad som är intressant för samhället Jag väljer ut områden 
som jag anser är viktiga, för mig vid den här tidpunkten i livet, som är viktigt för samhället 
inte för mig. Mitt karriärtänkande har jag kunnat lämna och det är skönt. Jag får finansiera 
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mina idéer, som inte är helt vilda idéer… Ibland kan jag vara med och påverka så att det blir 
finansiering i ett visst fält som jag finner intressant och då är jag med och påverkar och så 
småningom kommer det ut pengar… 
 
 

Tankeväckande är att forskaren i sin forskning gör ett val utifrån sin ålder och samhällssyn. 

En lång erfarenhet inom forskarvärlden har givit henne insikten om att hon i kraft av sin 

position inom den akademiska hierarkin och ålder kan göra sina val utan tanke på att det skall 

inverka på hennes karriär. Hon betonar betydelsen av tidpunkten i livet som möjliggör detta. 

Ålder var ingen fråga som dök upp i intervjuerna med konstnären eller 

skådespelaren/regissören, kanske undvek vi den? Eller så var det en självklarhet för forskaren 

att ta upp ålder, då hon tidigare haft mer tanke på sin akademiska karriär och där ålder är av 

betydelse. Idag behöver hon tänka på sin karriär utan på vad hon vill forska på. Min fråga 

kvarstår hur kommer forskaren fram till vad som skall beforskas och har hon förväntningar på 

vad som ska uppenbaras?  

Forskaren: Genom att scanna av, läser alla möjliga tidningar, lyssnar på radion, hör vad folk 
pratar om och så börjar man känna igen ett återkommande tema, följer aktuella filmer, filmare 
som tar upp dagsaktuella teman. Jag försöker sätta fingret på vad som är intressant för 
framtiden.  
 

 

Forskaren resonerar kring hur hon skall komma framåt i sin forskning, vad det är som ligger i 

tiden och hur hon kan ta fasta på det. Hennes tillvägagångssätt påminner om hur flertalet 

filmskapare och konstnärer arbetar. Som forskare skapar hon sig ett handlingsutrymme för att 

få tid till reflektion och att rekognosera kring vad som kan stimulera och inspirera henne i sin 

forskning. För detta krävs ett stort mått av erfarenheter och klokskap, vad Aristoteles kallar 

fronesis: ”Praktisk klokhet, fronesis, består alltså i förmågan att möta konkreta situationer 

med lyhördhet och fantasi”.100 Filosofie doktor Bernt Gustavsson resonerar kring begreppet 

praktisk klokhet att det kan varje människa uppnå, det som behövs är livserfarenheter och ett 

kritiskt förhållningssätt till sina upplevelser. Det blir en karaktärsdaning som handlar om etik, 

intensiv förståelse av sin omvärld och att göra kloka bedömningar vilket innebär kunskap om 

möjligheter, inte endast om det rent konkreta, faktiska. 

 

																																																								
100  Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning, Stockholm: Wahlström & Widstrand,  
      2000, s. 189 ff. 
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Forskaren har från början inte en färdig hypotes utan låter den slipas fram i dialog med andra 

forskare och i förhållande till vilken ekonomi det finns. Av vikt är också att kunna se vilken 

tidens fråga är, att befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt och fånga tidens ämne, det som  

Aristoteles benämner kairos.101 Det krävs en lyhördhet inför att fånga in tankar som forskaren 

tycker leder henne framåt och är utvecklande.  Där hon kan utkristallisera och ställa 

argumenten mot varandra för att se frågeställningen ur andra perspektiv. Hon behöver skapa 

en rörlighet i sin tankevärld för nya uppfattningar och att lyfta moraliska, politiska och 

praktiska frågor i den process och i det skede som hennes forskning befinner sig i. 

 

Hur ser konstnären på sin arbetsprocess, vad triggar igång henne?  Hon uttrycker det som att 

det att det är att ”gå på impulsen”, att göra och vrida och vända på de material hon har framför 

sig. 

 
 
Konstnären: När jag arbetar med ämnesområdet och inte vill ha ett färdigt utseende, utan så 
många olika utseenden som möjligt, då går jag på impulsen. Impulsen föds utifrån 
arbetsprocessen och vad händerna gör och jag är med och tittar. Man är så snabb med att göra 
sig föreställningar om vad som blir nästa steg utan att ha sett det… en trygghetsnarkomani, 
där man vill gå i sina fåror istället för att ta tillvara på alla de här oväntade utseendena i en 
arbetsprocess… 
 

 

Konstnären uttrycker att hon vill ta tillvara på det oväntade i sin arbetsprocess. Hon beskriver 

det också som att hon har, ” ett ämne som är ganska diffust rent bildmässigt i huvudet och det 

är ingen klar och tydlig bild. Ett ämnes område som man simmar omkring i som en gröt – det 

utvidgar förmågan till uppmärksamhet inför det outtalade.”102 Hon måste betrakta det hon gör 

från olika platser, ”utsiktsplatser”, på ett inre och ett yttre plan. Genom sin erfarenhet och sin 

teknik kan hon sedan frammana bilden av det hon vill genomföra.     

 
Här växlar jag till forskaren. 
 
Syftet med all forskning är att utveckla mänsklig kunskap. Drivkraften för forskaren är ett 

starkt samhällsengagemang och för att genomföra forskningen krävs finansiering. Det innebär 

att göra ansökningar om medel på olika ställen och det är inte alltid säkert att det som 

																																																								
101 Wolrath Söderberg, s. 109. 
102 Ur intervjun med konstnären, 2017-02-03. 
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forskaren söker för är det som beviljande organisationer eller myndigheter efterfrågar.  En 

situation som påminner om filmskaparens, idé och vision finns och det som krävs är medel att 

förverkliga dem. Hur ser hon på medel till forskning, ”den fria forskningen” och hur kan hon 

arbeta fram möjligheter för att komma vidare? 

 
 
C: Skulle du säga att det är kommunicerande kärl pengarna …  
Forskaren: Absolut det är så samhället styr. Man talar om den fria forskningen på 
universiteten det är inte så att det flaxar ut pengar … ibland är det olika organisationer som 
satsar extra till exempel reumatologiska förbundet kan ha fått in mycket pengar och då utlyses 
just för forskning om fibromyalgi eller smärtsamma tillstånd, och då skriver alla och så sitter 
det granskare som bedömare … Det är mycket bråk då manliga sökande får mesta pengarna. 
 
C: Hur tar du dig fram 
F: Jag är intresserad av hur klimatförändringar påverkar infektioner och då börjar man läsa in 
sig och inser att ekologerna måste jag prata med, ser till att hamna på möten med ekologer. En 
medicinare som dyker upp har de ej varit med om Nu jag blev inbjuden till Species on the 
March - arter på marsch, som ett antal ekologer hade startat första gången på Tasmanien i 
februari. Då ordnade jag en session med en veterinär och jag själv höll föredrag om just hur 
människors hälsa påverkas. Annars är det mest ekologer som talar om hur algerna förändras 
och fiskarna flyttar hit och dit… alla håller på med sin lilla grej. Men när man är i den här 
åldern vill man ha syntesen.  
 

De är alla tre sina uttryck, som forskaren uttrycker det, ”jag lever min forskning”. Forskaren 

menar att hon nu kommit fram till en syntes i sitt liv. Hon kan formulera hur hon vill 

sammansmälta sina yrkes- och livserfarenheter och använda dem inom sin forskning. De 

betonar alla ett starkt engagemang för det som de gör, vare sig det är drivet av personliga 

uttrycks behov eller ett samhälleligt arbete. Hos konstnären, K, inleddes det med att hon i sin 

konst visualiserade arbetare, allra först på en mekanisk verkstad för att sedan övergå till att 

skildra arbetare på varven. Hon hade en stark vilja att skildra dem för att stärka deras syn på 

sig själva och via konsten ge dem en självkänsla. Forskaren, F, gjorde valet av forskning när 

hon ställde sig frågan; Vad kan jag bidra med för att förmera för människan idag? 

Skådespelaren/regissören, S, fick med sig ett politiskt engagemang som väldigt ung. Det har 

varit och är en följeslagare för henne och där hon har haft möjlighet har hon vävt in det i sitt 

professionella liv.  
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Summering I – Val eller urskiljning? 
	
Det finns hos dem alla tre ett sökande efter att genomföra och utföra något som de till en 

början inte är helt klara över men som får dem att ”gå runt hörnet”, det vill säga se bortom det 

uppenbara och utforska mer inom sina olika områden. Min fråga; och på vilket sätt tänker du 

söka efter det som du inte alls vet vad det är?, avspeglas och omfattar van Manens skrivning  

”prereflective meaning”, för-reflexiv levd upplevelse. Det underförstådda, outtalade, något 

som finns och som de ”plockar fram” i en ihärdig och oförtruten arbetsprocess som ger 

avtryck i valet och urskiljningen. Såväl konstnären som skådespelaren/regissören menar att 

det är impulserna som får det att ske och att det är ”vägen” fram till konstverket eller till 

gestaltningen/regikonceptet, i själva handlandet och görandet som de når fram, kanske 

oavsiktligt? De har tränat upp en tillit till sina ”verktyg”. Även om forskaren har en hypotes 

från början måste hon vara öppen för att den skall vändas upp och ner i och med att hon 

försöker antecipera en framtid och därmed ha modet att ständigt ifrågasätta det som 

framkommer. Nussbaums filosofi om emotioner och värdeomdömen är tillämplig anser jag, 

för att understryka betydelsen, att söka efter det man inte vet. Det krävs en skärpa hos känslan 

och att våga tanken att ställa sig de svåra och djuplodande frågorna och på förhand inte vara 

säker på vart de skall leda. Nussbaum menar att emotioner är omdömesformer och använder 

för att försvara sin tes ”en version av det antika grekiska stoicistiska synsättet”.103 Hon menar 

också att ”emotioner är former av värderande omdömen som tillmäter saker och personer 

bortom en persons kontroll stor betydelse för denna persons eget blomstrande”.104 I detta 

tolkar jag in min fråga och dess angelägenhet hur den implicit kan användas.  

 

För att återkoppla till instrumentalisering som jag tidigare tagit upp och som innebär att 

politiken vill se konsten som ett verktyg för att uppnå andra syften än konstnärliga. 

Exempelvis som medel eller stimulans för företag att utvecklas, sjukvården eller 

turistindustrin. Instrumentalisering motverkar allt som de tre informanterna talar om och som 

de menar är av betydelse för nå ”bortom” det omedelbara och fördjupning. Följden blir att 

kostnad- och nyttoaspekten tar över och att utrymme minskas eller försvinner för den 

”onödiga konsten” eller ”onödiga undersökningen”.	

																																																								
103 Nussbaum, s. 200. 
104 Ibid. 
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Tema – Praktisk nyfikenhet eller kreativitet? 
 
Det som genomsyrar alla informanternas svar är deras nyfikenhet och ett fortsatt sökande utan 

att från början veta vart de vill nå. De drivs av en icke omedelbart synlig önskan att pröva hur 

långt de kan komma, en seriös kraft att inte ge upp förrän de utverkat alla möjligheter. Den 

amerikanske filosofen och professorn Donald Schön resonerar om den osynliga processen 

som äger rum när vi införskaffar kunskap och insikt och han benämner det 

yrkeskonstnärlighet. 105 Det handlar om igenkännande, olika bedömningar hur det utförs eller 

genomförs, hantverksskicklighet, men det är något som sker omärkligt. Schön använder sig av 

termen yrkeskonstnärlighet för att tala om en form av kompetens, som är av det unika slaget. 

Schön resonerar utifrån Michael Polanyis begrepp, tyst kunskap, och dess betydelse. Polanyi 

var en av centralfigurerna när det gällde att definiera tankeenheten, tyst kunskap.106 Hur vi 

genom att observera och reflektera över våra handlingar underförstått upptäcker den tysta 

kunskapen. Polanyi formulerar i The Tacit Dimension , “‘we can know more than we can tell‘. 

Polanyi menar att vi vet mer än vad vi kan formulera, alltså den tysta kunskapen som vi bär 

på.107 

 
Schön ger exempel utifrån olika yrkesutövare som snickaren som bygger en grind, läkaren 

som ställer en diagnos och betydelsen av reflektion-i-handling och kunnande-i-handling. 

Olika sätt att ta tillvara på handlingsmöjligheter i olika situationer. Han tar upp den osynliga 

processen i hur vi införskaffar kunskap och insikter och menar att det inte är en skarp 

åtskillnad mellan kunskap och handling. Dock skriver Schön att: ”Skillnaden mellan 

reflektion- och kunnande-i-handling kan vara subtil.”108 Hur orienterar vi oss i detta? 

Svenaeus understryker i Vad är praktisk kunskap: ” Därför kommer det i många fall för den 

praktiska kunskapens företrädare att handla om att försvara vishetens, inkännandets, 

uppmärksamhetens, reflektionens eller hantverkets värde i yrkeslivet mot dem som hävdar att 

all kunskap måste leva upp till hypotestestningens eller evidensbaseringens krav.” 109 Med det 

menar jag att det är av vikt att se helheten inte endast det som kan testas och mätas utan även 

den kunskap som bygger på det som Svenaeus skriver om, nämligen värdet av inkännande 
																																																								
105 Donald Schön, ”Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling”, Klassiska texter om praktisk kunskap, Huddinge:  
     Södertörn Studies in Practical Knowledge 7, s. 355-356. Texten är ett utdrag från Educating the Reflective Practitioner,  
    San Fransisco: Jossey-Bass, 1987 (övers. anm.). 
106 Michael Polanyi, 1891–1976, ungersk-brittisk kemist, samhällsvetare och filosof. 
107 Michael Polanyi (1967: 4) wrote in The Tacit Dimension, http://infed.org/mobi/michael-polanyi-and-tacit-knowledge/  
     Hämtad 2017-08-09. 
108 Schön, s. 365. 
109 Svenaeus, s. 14. 
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och reflektion kring sitt görande. 

 

I informanternas sökande framstår det inte alltid klart och tydligt vad de vill uppnå, det finns 

en osynlighet i deras processer men genom ett handlande, vad Schön benämner som 

yrkeskonstnärlighet når de insikter och drivs av något ofrånkomligt och tvingande att fortsätta 

sitt utforskande, analyserande och utredande om det så gäller forskaren som de två 

konstnärerna. På detta sätt ger de uttryck för den tysta kunskapen som de äger och som finns 

med dem, de vet mer än vad de kan uttala.  

 

Min tolkningsresa fortsätter. Hur påverkar praktiken kreativiteten och hur ser konstnären, 

skådespelaren/regissören och forskaren på processen? Ser de sig själva som kreativa 

personer? För konstnären är det ”materialet” som sporrar till något nytt, själva ”görandet” 

hjälper till i skapandet. Forskaren ser forskandet som att hon skapar hela tiden och att det är 

ett kreativt yrke. 

 
 
Konstnären: Jag har material runt omkring mig och hittar material överallt. Jag ser en 
intressant form som har funnits där och bearbetats av tiden, klimatet… former som har sitt 
eget uttryck i sig själv oberoende av vad materialet har för historia. … Och om det inte är 
tillräckligt så går man in och härjar lite med det, så att det förändrar sig för att någonting skall 
uppstå och för att se detta måste man ha den totala uppmärksamheten och den är jättesvår att 
behålla, uppmärksamheten. … Jag tycker det är livsfarligt med dom här begreppen - att 
kategorisera och namnge… 
 
 
Konstnären samlar på saker och ting för att utifrån det insamlade materialet utmana sitt 

formspråk. I överflödet improviserar hon och låter det oförväntade utseendet växa fram, men 

ändå behålla sin idé. Hennes arbetsprocess kräver total uppmärksamhet för att hålla fast i 

idén. Det som styr henne är passionen och nyfikenheten för sina ämnen, medicin, anatomi och 

djurkroppen. Konstnären skapar en spänning genom att ständigt pröva det osäkra och i det se 

konstnärskapet som att det ger ett lugn, där allt kan lägga sig på plats även det 

främmandegjorda.  Jag skulle vilja kalla det Konstnären gör för topos i ett filosofiskt 

perspektiv. Konstnären samlar in material från olika platser i sin omgivning, som en ”bank”, 

en repertoar, utifrån vilken hon arbetar vidare. ”Banken” ger henne idéer som hon kan forma 
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om och därmed byta perspektiv. Det finns heller inga regler för hur och vad hon skall forma 

och gestalta. Aristoteles talade om platser i minnet, ett organiserade av tankar.110 

 

Konstnären talar om ett insamlande vilket är analogt med hur filmskaparen arbetar – från 

rekognosering till inspelning och sammanfogande, genom klippning och ljudarbete. 

Samlandet pågår på olika sätt för all konstnärlig verksamhet, vill jag mena. 

 
 
Konstnären: Att vilja ta reda på hur det ser ut inuti… idén om att vilja verka som en 
hemmagjord naturvetenskapskvinna, en naturvetenskapare men utan den klassiska 
vetenskapliga kunskapen utan den är hemmagjord utifrån en bildproblematik. Att undersöka 
ett ämne genom form istället för att undersöka genom klassisk förkunskap genom andras 
vetenskaper fram till en kunskap och att ta sig in i ett område där man inte hör hemma men 
hör hemma inom sitt hantverk.  
 
Finns detta hos forskaren och skådespelaren? Enligt mitt sätt att ge innebörd i begreppet topos 

finns det hos skådespelaren. Hon finner sina ”platser” och perspektiv utifrån en roll eller i sin 

regi. Genom att förflytta sig, och se sin regi ur ett annat perspektiv eller ge sin rollkaraktär en 

annan utgångspunkt, kan hon låta karaktären framstå på olika sätt, förflyttningen på scenen 

ger karaktären en ny dimension som kan fördjupa spelet. Hon är väldigt tydlig med att någon 

metod har hon inte för sitt arbete. 

 

Forskaren finner sina ”platser” dit hon förflyttar sig för att tillskansa sig nya rön och göra nya 

upptäcker inom sitt forskningsområde. Hennes ”platser” består av att hon befinner sig på 

olika ställen, geografiskt. Dessa geografiska platser blir som observationspunkter varifrån hon 

kan betrakta sin forskning om klimatet från olika höjder eller spaningsplatser. Där 

skådespelaren har scenen, har forskaren geografin, olika punkter på kartan. Konstnären har 

ateljén men ”platser” för henne är där hon finner ett material som har vad hon kallar en 

”formattraktion”. 

 

Skådespelarens ingång och väg till det konstnärliga blev det praktiska. Hon vistades tidigt på 

biblioteket och läste. Där väcktes hennes nyfikenhet och hennes sökande till en konstnärlig 

verksamhet. Hon kan också tänka sig att hon upplevde en viss tristess i sin tillvaro, att det inte 

																																																								
110 Wolrath Söderberg, s. 14.  
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hände något spännande och att hon tvingade sig att vända blicken till något som satte igång 

henne, litteraturen.  

 
 
Skådespelaren: Måste ha sökt mig som väldigt ung till 50-talets litteratur där började jag. Moa 
Martinsson var stoor för mig. Jag var väl 14 år när jag satt på biblioteket och smög mig in på 
vuxenavdelningen och läste Moa Martinsson. Men där kunde man ju inte stanna jag var 
tvungen att gå vidare och lära mig om omvärlden och där tror jag att sinnena öppnade sig … 
där vet jag att det samlade sig i ryggsäcken och att det som fanns i mitt bagage … Det var 
som en slag hållpunkt eller vägvisare eller något som låg mig nära men vad är svårt att säga. 
 
S: Om jag tar som exempel min favoritdramatiker som inte är Shakespeare utan Tjechov och 
hans sätt att beskriva människor, att antyda olika komplikationer i karaktären det tycker jag är 
spännande, liksom Thomas Bernhard som för de flesta inom teatern är okänd… 
 
S: Jag var en väldigt hemlighetsfull person när jag var skådespelare eller människa kan man 
säga. Det var inte förrän jag började regissera som jag förstod att nu måste jag börja tala, för 
jag hade varit väldigt tyst. Jag hade lyssnat mig fram i livet. Jag brydde mig inte ett dugg om 
att göra min egen uppfattning klar, jag vet inte varför det blev så. 
 
 
Där skiljer sig forskaren och skådespelaren/regissören. Forskaren drivs av en nyfikenhet och 

en vilja att upptäcka, men deras förfaringssätt ser olika ut. Skådespelaren/regissören utgår från 

ett emotionellt och samhälleligt engagemang, där etik och estetik är av betydelse för henne. 

Hon lägger stor vikt vid att lyssna – ett reflekterande lyssnande och inkännande. Författaren 

Joseph Conrad skriver i förordet till Negern på Narcissus: ”Gripen av anblicken fördjupar sig 

tänkaren i idéer och vetenskapsmannen i fakta och när de träder fram vänder sig deras appell 

till de egenskaper hos oss som vi bäst behöver i det riskfyllda företaget att leva.”111 Conrads 

mening uttrycker en förening eller kanske snarare att konst och vetenskap behöver varandra. 

 

Även om det för forskaren är vedertagna vetenskapliga metoder som styr hennes forskning, 

vill jag mena att även hon i sitt undersökande måste kunna vända på perspektiven, ställa sig 

på olika ”platser”, i möten med nätverk, samtal med forskare inom andra områden, som 

veterinärer, ekologer och samhällsforskare. Sammantaget bidrar det till reflektioner och 

fördjupningar av hennes frågeställningar och metoder. Forskaren menar att även om det är det 

vetenskapliga samhället som avgör vad som är vetenskap så sker förändringar. 

 
 
																																																								
111 Conrad, s. 5 
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Forskaren: Det vetenskapliga samhället avgör men det förändras absolut. Det har funnits tider 
när lobotomi skulle bota vissa sjukdomar och särskilt inom medicinen kan man se att det har 
förändrats men det är det bästa som finns. 
 
C: Vad är det bästa som finns? 
F: Dagens sanning behöver inte vara morgondagens sanning. Det måste man ha en ödmjuk 
inställning till. 
 
 

Kreativitet är ett vittomfattande begrepp med åtskilliga tolkningar och ansenlig forskning från 

olika professioner. Här nöjer jag mig med att låta mina informanter få ge sin syn på hur de 

uppfattar ordet kreativitet. Till viss del skiljer sig deras syn åt när jag frågar dem om vad 

kreativitet innebär och vad det är att vara kreativ. Ordet väcker reaktioner och i min filmvärld 

tas ordet kreativ ofta till intäkt för att en kreativ person gör så kallad smal film, det vill säga 

”bryr sig inte om” publiken. För konstnären innebär kreativitet att ”göra tvärtom”, vända på 

allt. 

 

 
Konstnären: Att inte bara ifrågasätta utan tänka tvärtom. Hur skulle det här glaset se ut om det 
vore tvärtom, alldeles tomt och alldeles svart kanske? Man talar man om att vissa människor 
är kreativa. Jag tycker jag är en floskel, det är upp till bevis. Jag kan inte godta ett sådant 
uttryck, det handlar om vad den har gjort … hatar det uttrycket… 
Skådespelaren/regissören har en mildare inställning och för henne sätts fantasin i rörelse och i 

bästa fall blir det en startpunkt för en känsla eller så kan det utvecklas till något helt oväntat. 

Skådespelaren/regissören betonar lyssnandets betydelse inför vad dramat bär på eller på sin 

medspelare. Från sitt föräldrahem fick hon med sig ett politiskt samvete. Hur man beter sig 

mot andra människor och vad ens rättigheter och skyldigheter är. Det har varit och är av stor 

vikt för henne hur hon ser på sitt arbete som skådespelare och regissör och i sitt privata liv. 

 

 
Skådespelaren: Ordet betyder skapande och har väldigt mycket med att göra med att man 
skapar någonting ur en detalj som kanske inte berör alla men råkar beröra mig som man 
spinner vidare på eller låter fantasin ta hand om och sedan om det utvecklar sig någonting… 
 
 

Forskaren tar till sig ordet, kreativ, och menar att hennes arbete är ett skapande arbete, alltid. 

Forskningen är inget hon stänger av, den finns närvarande hela tiden och hon funderar på 

möjligheter och försöker se nya öppningar inom sina frågor.  
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Forskaren: Jag skaffar bättre kunskap för en bättre värld, låter väldigt pretentiöst men det är 
faktiskt det jag gör genom att följa dagens accepterade metoder och genomföra dem. Jag 
utbildar för framtiden och vill få fram data för en bättre värld. Vi som har förmånen och kan 
bestämma vad vi vill forska på gör det och det kanske inte alltid är så tydligt för omgivningen 
… Vet du jag är nöjd med alltihop. Jag tycker jag har gjort en bra insats. Jag är faktiskt 
djävligt nöjd med min arbetsinsats och vad jag har gjort. 
 
 

Som synes så finns det skilda perspektiv på ordet kreativ och det menar jag är positivt. 

Kreativ i sig är att vara vidsynt och spränga gränser enligt min mening. Konstnären uttrycker 

det som, ”görande och handens tysta kunskap är en viktig hjälp för hjärnan”. 

Skådespelaren/regissören formulerar det på ett näraliggande sätt, hon vill göra, inte tala så 

mycket framför allt inte som skådespelare, praktiken på scenen skall visa och det räcker. 

Lyssnandet och görandet är hennes devis. Schön skriver om reflektion-i-handling, och med 

det menar han att tänkandet över hur handlandet skall ske äger rum i en samtidighet med 

reflektionen.  

Det finns en intuitiv känsla för situationen. Schön skriver: 

 
Reflektion leder till spontant experimenterande. Vi hittar på och prövar nya 
handlingar som syftar till att utforska de fenomen som vi just observerat, prövar 
vår preliminära förståelse av dem eller bekräftar de drag som vi kommit på för 
att ändra ting till det bättre.112  

 
Det Schön beskriver ger uttryck för är hur forskaren, konstnären och skådespelaren/regissören 

verbaliserar och uttrycker sig om hur de ser på sitt arbete och hur de förhåller sig till sin 

skaparkraft. Varje ”drag” (”move”) menar Schön kan förändra positionerna för framtida 

reflektioner eller ”drag”.113  Ett ständigt omdanande.  

 

Summering II – Praktisk nyfikenhet eller kreativitet? 
	
Hur relateras mitt andra topos till min fråga?  
 
I sökandet har det praktiska och informanternas nyfikenhet stor betydelse. Som tydligast 

framträder det hos konstnären genom hennes konkreta arbete i ett material, hos 

																																																								
112 Schön, s. 364. 
113 ”Drag” (move”) är en central term i Schöns redogörelse för den kreativa processen. Not s. 448. 
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skådespelaren/regissören finns manuskriptet/texten att utgå från och forskaren undersöker 

klimatets inverkan på infektionerna på olika geografiska platser. Kreativiteten finns för att 

bryta sig loss från det givna och se saker och ting på ett nytt eller annat sätt. De skapar sig 

”platser” i topos bemärkelse för att erfara vart de är på väg. Spontanitet och experimenterande 

som Schön skriver om är av betydelse för att förändra positionerna inför deras forskande 

inom sina respektive områden. Praktik, nyfikenhet och kreativitet förenat med tilltro till att 

fullfölja hela tankeprocessen fordras tillika ihärdighet och ett stort mått av fantasi. Analogt till 

forskarens process angående vad som är vetenskap ser jag hur det rådande filmsamhället 

verkar i att bestämma vad som är film och vad som skall stödjas genom produktionsstöd från 

Svenska Filminstitutet. Men som forskaren säger om dagens forskning, dagens film behöver 

inte vara morgondagens film. 

 

Tema - Framkalla det oväntade 
 
I arbetsprocessen hos informanterna ser jag att det hela tiden måste finnas något oväntat, 

något som kan överraska och ge dem energi för vidare utforskande. För konstnären utgör den 

”visuella och estetiska retningen” en lockelse in i ett ämnesområde eller material, ur vilket 

hon kan mejsla fram en form som ”härbärgerar tanken”. I sina arbetsprocesser strävar de efter 

att åstadkomma en genklang för att inte låta förloppet avstanna. Det finns en drivkraft som 

kan bli tydlig i vissa fall men som kanske gör sig bäst i att finnas i det fördolda.  

 
 
Konstnären: Antagligen har jag ett sådant otroligt driv och var det kommer från vet jag inte, 
man skall nog inte veta… konstnärskapet underhåller drivet och nyfikenheten … men jag får 
inte sluta, inte stanna upp, inte bli nöjd. Hela tiden nya frågor … ny fråga, ny fråga… jag 
hoppas detta inte slutar, jag måste hålla på hela tiden … göra, göra, hela tiden för det är då 
idéerna kommer, samarbete mellan huvud och kropp. Ibland när jag är trött brukar jag säga att 
det är psykiskt en kompensation för något annat, en sublimering av något - ständigt denna 
kompensation för något … 
 

 

Konstnärens sätt att gå tillväga är att plocka isär och plocka isär, flytta och föra över idéer och 

associationer från ett material till ett annat, en metonymi. Undersöka hur materialet har en 

inneboende form som det gäller för henne att upptäcka. Hon strävar efter att behålla känslan 

och ändå bygga nya former, konsten som en form av anatomi. 
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Konstnären talar om ett seende, att våga se det som till en början inte är omedelbart synligt, 

som att framkalla ett negativ där en bild långsamt växer fram. I vår digitaliserade era ser jag 

detta som en bild för ett sökande efter det man inte vet. Det handlar om att utvidga sin 

förmåga att uppmärksamma det outtalade, intuitionens betydelse. Skådespelaren/regissören 

vill inte tala om eller analysera sin rollkaraktär. Hon menar att det skall framträda i hur hon 

spelar sin rollkaraktär, i mötet på scenen med sina mot- eller medspelare, där finns 

tolkningen. Hon har en tilltro till tystnaden och till hur spelet av rollkaraktären erövrar en 

klang hos henne. Efter ett långt samtal kan skådespelaren ändå visa på ett sätt som hon 

använde sig av. 

 
 
Skådespelaren: Det där med att prata om det … Jag hade inget sinne för det. När jag blev 
regissör förstod jag att jag måste kunna tala. Jag vande mig vid att verbalisera mina tankar 
helt enkelt så det var inte det att jag inte hade tänkt men jag hade inget behov av att uttala det. 
 
C: Hur går du tillväga? 
S: Jag vet inte om du nånsin kan få det svaret utav någon som håller på med konstnärlig 
verksamhet. Fråga en målare varför målar du på det sättet det går inte. Man gestaltar något 
som är inuti i en själv … hoppas … inte att det har en adress… men en mottagare annars 
skulle man inte möda sig, då skulle man gå in i någon djäkla källare och sitta där och läsa sina 
böcker och… 
 
 
 
C Du menar att du inte har någon särskild metod?  
S: neej, absolut inte någon metod jag har inte heller någon metod när jag spelar… nej det har 
jag nog inte - jag vet inte hur jag skulle kunna komma på vad det skulle vara 
 
S: Jag hämtar ur mig själv hela tiden, men riktigt vad det är jag hämtar det vet jag inte riktigt - 
utan du vet det man har varit med om det samlar sig någonstans och ligger där … ibland 
tänker man efter vad är det nu som ger en genklang hos mig. Har jag varit med om någonting 
så får man ett minne en minnesbild själv… då händer någonting som jag uppfattade starkt … 
Det kan faktiskt vara så att det har jag glömt trängt undan men nu kommer det fram några 
meningar i ett manus, filmmanus eller ett drama eller litteratur det kan faktisk också vara ett 
musikstycke, det kan vara en målning, som sätter igång ens fantasi eller ens minne eller ens 
sinne och sen får man liksom leta efter hur kan jag bäst uttrycka eller förmedla det.  
 
 

För skådespelaren/regissören är det att pröva, att gå scenen, att arbeta praktiskt mer än att tala. 

Skådespelaren och konstnären har det gemensamt att de gör, låter hantverket vara en 

”medverkande”. En interaktion mellan kroppen och känslan. Enligt skådespelaren är det 
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snabbare att visa än att samtala, då samtalet oftast leder till en diskussion. Skådespelaren går 

på sin intuition som hon har förvärvat genom praktiken parat med hennes kunskap om konst, 

teater och film. Hennes integritet skapar ett starkt samarbetsklimat där hon är öppen för andra 

lösningar och är villig till omprövning. Genom att beskriva sitt tillvägagångsätt ger hon en ny 

infallsvinkel på frågan om hur man söker det man inte vet. 

 
 
Skådespelaren: När jag fick för mig att jag ville regissera då tänkte jag på vad har jag 
egentligen att bygga på om jag nu skulle få lov att göra det… jag hade ingen regiskola utan 
jag hade min livets skola eller teaterns skola eller min skolning som skådespelare men hur 
länge räcker det? Och så började jag fråga mig för, och bad att få bli regiassistent – sen tänkte 
jag efter hur har jag agerat eller reagerat snarare när jag har spelat mina roller? Jo då kom jag 
på att jag har observerat saker som inte alla skådespelare gör, jag har liksom tittat efter varför 
sätter dom det ljuset, varför har den här scenografen möblerat det här rummet på det här sättet 
… saker som jag registrerade … och funderade på hur känns det när den här lampan träffar 
någon annan till exempel … när jag satt där ute i salongen var det väldigt viktigt för mig att 
bestämma mig för vad är fokus i den här berättelsen ungefär som att säga vem skall ha närbild 
i den här filmsekvensen. Är det den som säger något eller är det den som står borta i hörnan i 
halvmörkret och reagerar… du får säga om jag talar för mycket nu… 
 
 
För forskaren är det mycket faktiska ting som ger en återklang som att ingå i internationella 

konsortier, vara ansvarig och leda ett av projekten som handlar om ”human incident data”, det 

vill säga rapporter om ett antal infektioner hos människan och en del vilda djur. Dessa data 

används för att se hur infektioner har ökat över tid och läggs in i databaser och landar på 

excellark som hon tolkar och analyserar.  

 
 
Forskaren: Vi tittar i databaser och officiell statistik, vad läkare runt om har levererat in till 
olika myndigheter. Olika sjukdomars incidens sedan 2004 … lägger vi på kartor för de olika 
ekologiska förändringar som finns. Allt behöver inte vara siffror, det har förändrats. 
Kvalitativ forskning har fått en högre status under min professionella karriär och det tycker 
jag är väldigt roligt eller nödvändigt. Man kan använda både kvantitativ och kvalitativ för att 
säkerställa en hypotes som man har att den är sann. 
 
C: kan du skriva att den här personen är lite trött…  
F: Ja, om det är ett återkommande tema, att 60 % av patienterna upplever trötthet då är det 
jätteviktig. Det är en upplevelseskala som man då använder, en skala 0-10 tycker jag om att 
använda.  
 
C: Vad kallar du den metoden?  
F: Semikvalitativt… till hälften en siffra men det är den egna upplevelsen, hur individer 
upplever klimatförändringar. Till exempel hur manliga renskötare upplever 
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klimatförändringarna… nu skall jag till exempel till Arvidsjaur och vara med på Svenska 
Samers Riksförbunds årsmöte för att informera om ”Klimf 114vårt projekt, där vi fick 32 milj. 
från Nordforsk. Vi jobbar nära indigenous people, ursprungsbefolkning även i norra Ryssland 
och då måste vi vara i dialog med dom. 
 
 

Forskaren ger exempel på utveckling som har skett inom hennes forskningsområde. Från att 

tidigare enbart ha byggt på kvantitativa fakta, siffror, är det nu lika viktigt att se till det 

kvalitativa, det vill säga hur människan, individer, upplever klimatförändring. Forskaren skall 

betrakta fakta som de får fram och se sambanden mellan dem och människans livserfarenheter 

för att därmed påvisa betydelsen av klimatets förändringar på människan. Uppgiften för 

gruppen som hon ingår i är att informera beslutsfattare snabbt om det är någonting på gång i 

naturen som gör att infektioner kan bli allvarliga och åtgärder krävs. De skall hitta 

varningssignaler. Idag ser de att de insektsburna infektionerna har ökat dramatiskt norrut. 

Klimatförändringarna menar hon började så tidigt som uppfinningen av ångmaskinen, vid 

industrialismens födelse. När det gäller klimatet och människans fortsatta existens på jorden 

skulle vi helst ha givit akt på det redan då. 

 

Arendt skriver om hur vi kan förhålla oss i tider av mörker: “We humanize what is going on 

in the world and in ourselves only by speaking of it, and in the course of speaking of it we 

learn to be human.”115 Forskaren personifierar det genom att föra ut sina observationer och 

iakttagelser i vidare kretsar, nätverk och till en offentlighet. Hon uppmuntrar till samtal kring 

deras forskningsrön, exempelvis som deltagare vid Svenska Samers Riksmöte.  

 

Summering III – Framkalla det oväntade  
	
Den kvalitativa forskningen spelar numera en större roll inom den naturvetenskapliga 

forskningen. Livserfarenheter, som inte alltid är mätbara enligt gängse vetenskaplig forskning 

har fått en mer uttalad betydelse inom hennes forskning. Detta ger utrymme för att kunna se 

och ta tillvara på mer oväntade resultat.  

 

																																																								
114 Clinf Climate Change and the impact of infectious deseases on societies in the North. 
115 https://www.brainpickings.org/2016/04/12/hannah-arendt-men-in-dark-times/.      Hämtad 2017-05-02. 
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Skådespelaren/regissören menar att hon inte har någon metod vare sig för när hon kreerar sin 

rollkaraktär eller regikonceptet för en teateruppsättning. För henne handlar det om att en 

klangvärld uppstår och i den kan minnen och olika bilder dyka upp som hon kan använda sig 

av. Hon understryker intuitionens betydelse och att våga lita till den. Drivkraften att berätta 

har hon men vad den kommer sig av, är kanske en del av hennes hemlighet som hon inte vill 

formulera i ord? 

 

För att utforska det fördolda som konstnären talar om måste hennes arbete var ständigt 

pågående, bygga nya former, förändra givna former och innehållet utifrån sitt grundmaterial. I 

processen är det materialet som tar henne vidare och gör att hon kan komma längre och längre 

till att nå sitt uttryck. 

 

Det finns hos informanterna ett sökande, en vilja att undersöka och utforska det som de håller 

på med djupare och i det tycker jag att min frågeställning återspeglas. Det är ingen medveten 

fråga hos dem snarare en intuitiv tanke, en idé eller en förställning om att det finns något mer. 

Jämsides med dem, som en ljudlös följeslagare, finns hur kan man söka det man inte vet vad 

det är?. 

 

Konstnären är förebild för den intuitiva förmågan skriver Larsson. Det intuitiva i konstnärens 

arbete är en drivkraft för att förstå och söka en sinnesstämning som ligger bakom konstnärens 

arbete.116 Han menar att den intuitiva förmågan underskattas inom vetenskapen och att 

intuitionen spelar en viktig roll i det vetenskapliga arbetet och att naturvetenskapen borde 

lyssna mer på konsten.  

Konklusion  
 
Ett talande och övergripande citat för informanterna är: ”Im Anfang war det Tat”, (I 

begynnelsen var handlingen), Johann Wolfgang von Goethe.117 På olika sätt är det handlingen 

som driver dem. Hannah Arendt skriver om handlande: 

 

 

																																																								
116 Larsson, s. 7-16. 
117 Johann Wolfgang Goethe, Faust. Eine Tragödie - Kapitel 6, 1808.  
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Den mest ursprungliga produkten av handlande är inte förverkligandet av 
uppsatta mål utan de oavsiktliga historier som växer fram när vissa mål 
eftersträvas och som för de handlande personerna kan framstå som biprodukter 
till görandet. Det som blir kvar av deras handlande är inte de impulser som satte 
dem själva i rörelse utan de historier dessa gav upphov till. Sådana historier kan 
dokumenteras i urkunder och monument, synliggöras i bruksföremål och 
konstverk, återberättas i generation efter generation och objektifieras i alla 
möjliga material.118 

 
 

Arendt skriver om att vid sidan av, framträder ”oavsiktliga historier”. Som jag ser det är det 

ytterligare om inte ett svar men en reflektion kring min fråga. Om det finns en öppenhet hos 

till exempel forskaren när hon analyserar sina resultat kan något okänt uppdagas som hon från 

början inte räknade med. Om hon stannar upp och inför detta fördjupar sina efterforskningar 

kan det innebära något enastående. Något som gör att hennes forskning tar en ny väg och når 

mer oförväntade resultat. 

 

Konstnärens handlingar blir konst, skådespelaren skapar genom sitt agerande både bilder och 

berättelser på en scen och forskaren är hängiven sitt arbete med forskning om klimatet och 

skapar genom att söka samband mellan klimat och infektioner. Hennes intention är att 

förändra och förbättra miljön för människan. Egentligen går alla deras handlanden ut på att 

genom olika sätt förändra eller på annat sätt bidra till livsvillkoren. Som Arendt skriver, det 

som satte deras olika processer i rörelse, impulserna var en sak, som sedan utvecklades till 

något de inte var helt klara över när de började.119 Åter igen finns min fråga, hur kan man 

söka efter det man inte vet?. 

 

Det som lyser igenom hos de intervjuade är en öppenhet och en generositet att vilja formulera 

sig och hur de känner sig utmanade av min forskningsfråga. En iakttagelse jag gör är att vid 

varje omläsning av intervjuerna så framkommer något nytt, det i sig är ett belägg för min 

frågas oändlighet och giltighet, vilket jag vilt och skrupelfritt vill påstå. Som jag har visat i 

ovanstående är min uppfattning att de alla tre både möts och skiljs åt i sin syn på uttryck och 

gestaltning. Även vad gäller vad de vill åstadkomma och hur deras respektive processer ser ut. 

Forskaren är mer systematisk i sitt undersökande, där den vetenskapliga metoden är 

förhärskande medan konstnären och även skådespelaren/regissören på ett mer tillåtande sätt 
																																																								
118 Arendt, s. 244. 
119 Ibid. 
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upptäcker sin egen systematik allteftersom deras arbete fortskrider. Sammantaget finns det 

något genomgående som för dem samman i sin syn på samhället och ett ”varför” de håller på. 

Alla tre informanterna har alla en vilja att tillföra andra människor nya tankar, upplevelser 

och skapa möjlighet för att förändra tillvaron omkring sig. Förändring kan bestå av att vrida 

blicken ett halvt varv för att få en ny insikt och utsikt. Utmärkande är emellertid det specifika 

i deras professioner. Forskaren blir väldigt konkret genom sina studier av klimatet och 

påverkan på infektionssjukdomar – hur insekter och däggdjur förändrar sina beteenden i det 

arktiska klimatet. Skådespelaren/regissörens rolltolkning och mötet med en medspelare eller 

hennes bygge av en föreställning. Konstnären formar sitt som materialet och i arbetet bildar 

hon en räcka av nya tankar och utförande av verken – från ögat genom handen till verket. 

 

Vetenskapsmannens huvudsakliga intresse är att lösa problem. Konstnären 
däremot är intresserad av motstånd och spänning i sin jakt på de tillstånd där 
lösningen uppkommer och blir till. Medan vetenskapsmannen vill befatta sig 
med motståndets övervinnande och lösning, finns det hos konstnären en vilja att 
stanna kvar i problemen för att förstå dem och se vad de säger oss.120  

 

Deras uttryck och berättelser kan jag ta spjärn mot för att vidare utröna min frågeställning 

inom filmskapandet. Våra respektive processer påminner om varandra. Begrepp och 

tankeenheter som de återger möter också filmskaparen. 

 
Genomgående för de tre informanterna är att de har ramar att hålla sig till, eller så skapar de 

dem. Det blir ett motstånd, något de kan bryta emot för att uppnå ett tillstånd av frihet. 

Konstnären använder sig av olika material, skådepelaren/regissören har sin rollkaraktär eller 

manuskriptet. Manuskriptet kan hon använda som ett partitur det vill säga platsen, och 

rollerna finns men hon kan tolka detta efter sin vision och inställning till innehållet. Forskaren 

har en något striktare ram då hon följer en vetenskapligt antagen metod för sin forskning. 

Inom den kan hon ändå som hon själv säger skapa sig friheter. Frågan finns om ramar behövs 

eller om de skapar dem för att den kreativa förmågan skall briljera? Om begräsningar eller 

ramar saknas vad finns det då att ställa sig själv sin konst sin forskning mot? Det är ett motiv 

menar jag för att de tre skapar sig olika ramar, forskaren bygger en ”modell” genom sin 

vetenskapliga metod, skådepelaren/regissören en känslo-visions-ram och konstnären form-

ramar. Kan man utifrån detta säga att det finns specifika tankar eller mönster som är 
																																																								
120 Jonna Hjertström Lappalainen, ”Innan erfarenheten: Estetiska läroprocesser i ljuset av John Deweys estetik”, Konst och  
    lärande: Essäer om estetiska läroprocesser, red. Anders Bjurman., Huddinge: Södertörns högskola, 2014, s. 45.  
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genomgående hos dem? Det handlar om att ha kunskap, skicklighet och kapacitet att bryta 

begränsningarna, vilket jag menar att de alla tre ger uttryck för.  

 

Forskningen liksom konsten finns för att tillföra mänskligheten insikter och vetande, kunskap, 

så att hon kan hantera vardagslivet. Begreppet konst är något som ständigt förändras liksom 

forskningen. Dagens sanning behöver inte vara morgondagens sanning. En pågående dialog 

och reflektion är nödvändig. Det som skiljer forskningen från konsten är att den använder sig 

av en systematisk process, en vetenskaplig metod. Filmprocessen är en form av att forskande i 

hur och vad som skall gestaltas. Kan ett kollektivt tankemönster, en doxa eller möjligt en 

endoxa uppstå i filmmiljön där det konstnärliga reflekterandet finns jämsides med det 

kunskapsteoretiska? En doxa som Wolrath Söderberg skriver, ”tillfälliga stödpunkter och 

redskap för såväl tankeutveckling som kritik. Och det är dem vi kallar topos”.121  

 

Tanke 
 
Arendt var en politisk filosof. Hon tillhör, menar hon själv, ett fåtal av tänkarna som var 

djärva nog ta upp tänkandet och vilka erfarenheter som det gav. Hon fördjupade tänkandet 

kring politiska och samhälleliga frågeställningar, och hon nöjde sig aldrig utan hon ”plöjde” 

hela tiden vidare. Arendt skriver om aktiviteten att tänka, "... själva utförandet, vilket innebär 

att vi måste spåra erfarenheter snarare än doktriner".122 Tänkandet skall ta tid och hon sökte 

hela tiden vidare och hon kunde också växla perspektiv och således fördjupa tänkandet - ett 

dialogiskt djup. För Arendt är tänkande en aktivitet och det hon gör är att hon beskriver och 

studerar sina erfarenheter av tänkande. Informanterna kanske inte är medvetna om att vad de 

gör är att tänka på liknande sätt som Arendt beskriver. De nöjer sig inte utan går vidare i och 

med det blir det en dynamik i hur de tar sig fram inom sina områden. I min fråga ligger också 

en nödvändighet och ett behov av att anamma Arendts syn på tänkande. 

 

Professorn och idéhistorikern Karin Johannisson vandrade mellan vetenskap och litteratur, 

tankeverksamhet och kultur och prövade gränserna mellan har sagt: ”Tänkandet finns i 

språket”.123 Samtidigt vill jag tillägga, som jag visar genom intervjuerna, att själva görandet 

																																																								
121 Wolrath Söderberg, s. 71. 
122 Arendt, s. 50. 
123 Karin Johannisson, intervju, Sydsvenskan, 2015-06-27.  
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är av betydelse. Görandet ger erfarenhet och det tillsammans med tänkande formar ett språk, 

ett bild- och formspråk. 

 

Jag återvänder till filmperspektivet med följande bilder för att hålla kvar blicken på 

filmskapandet. Två korta bilder ur två filmer som befinner sig i olika faser av sin tillblivelse.  

 
En bild. 

Sitter i ateljén hos konstnären och betraktar handen som håller i pennan och som 
för den ibland bestämt ibland mindre bestämt mot det vita pappret. Ser att hon 
har gjort detta många gånger. Vi filmar hennes rörelser. Ställer mig frågan vad 
är det som får henne att teckna? Vänder frågan mot mig själv och undrar varför 
filmar jag? Hennes idéer och tankar överföres och översätts från ögat genom 
handen till pappret, ”jag arkiverar med hjälp av blyerts”. 

 
En bild. 

Taktpinnen går genom luften i bestämda takter. Handen för dirigentpinnen och 
tillsammans med den andra handen bärs musiken fram. Varje slag är en 
förväntan om att något skall ske. Vad betyder partituret och hur ser dirigenten på 
det? Orkestern framför dirigenten, var och en med sitt instrument, ser de sig som 
individer eller kollektiv, musikaliskt? Traditionen och historien ser en man som 
framför orkestern, vad händer när en kvinna står där? Musiken, står den över 
allt? 

 
 

En känsla och en föreställning styr handen över pappret, för dirigentpinnen framför orkestern, 

och kameraögat ser detta, och det blir scener och sekvenser. Kameran som den seende blicken 

genom regissören. Vad styr? Nyfikenhet? Att berätta en historia? Skildra ett skeende? Hur 

kommer verket till, vad är det som driver? Hur skildrar jag tänkandet utifrån de olika bilderna 

i filmbilden? Hur ser världen ut via konsten, vetenskapen och hur skall vi förstå en komplex 

värld?  För att göra det väljer vi olika uttryck och konsten är att byta sig loss från det invanda 

för att se på ett nytt eller annorlunda sätt. 

 

Tvivlet 
 
Tvivlet, inte trosvissheten, är idéernas motor. Den amerikanska dirigenten JoAnn Falletta ger 

mig ett annat sätt att se på tvivlets betydelse: ”Doubting is good because it makes you 
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grow.”124 Tvivlet är ständigt närvarande i mitt arbete och det är väsentligt att ha förmågan att 

balansera tvivel och övertygelse, inför att genomföra en filmproduktion – att hålla balansen.  

Jag erinrar mig inspelningen av filmen I Rollerna Tre.125 När jag tänkte på den i efterhand 

mindes jag den som en lustfylld, harmonisk och stimulerande inspelning. I samband med 

filmens premiär publicerades en bok som byggde på mina arbetsdagboksanteckningar. I 

arbetet med boken läste jag på var och varannan sida i anteckningarna om min osäkerhet och 

mitt tvivel; vad för slags film håller jag på med, har jag lurat alla, kan detta bli något, handlar 

deras samtal om någonting, egentligen... Varje morgon vaknade jag tidigt och satt i hotellets 

trädgård och skrev ner min oro för vad jag höll på med. Tvivlet finns hela tiden nära mig men 

i ren självbevarelsedrift kamouflerar jag det i glömska. Likafullt som tvivlet ifrågasätter och 

skapar osäkerhet är det en nödvändighet för att genom prövning skapa kunskap med en kritisk 

blick. 

 

Tvivlet har två sidor, en god som för processen framåt och en dålig som får arbetet att gå 

baklänges. Den dåliga sidan av tvivlet kan uppstå om till exempel regissören blir osäker på 

om skådespeleriet håller, om bilderna uttrycker det som är planerat eller om manuskriptet, 

texten, är för svag. Oron hos regissören kan avspeglas hos de medverkande, vilket i sin tur 

skapar turbulens på inspelningen. Regissören måste vara snabb i att återskapa lugn och 

balans, vilket kan kräva kompromisser av regissören. Att göra en konst av kompromissandet 

och en estetik av kapitulationen – insikten om filmskapandes dynamik. Professor Gunnar 

Bergendahl formulerar sig kring yrkeskunskapen och dess betydelse i förhållande till 

vetenskap som systematiserad kunskap: ”Det är själva övervinnandet, kampen för att bättre 

förstå, som leder till insikt. Den egna erfarenheten av ifrågasättande och tvivel inför en sak är 

en förutsättning för förståelsens klarsyn.”126.  I den konstskapande processen finns inga recept 

på hur man skall lyckas få fram det konstnärliga uttrycket. Det är som att skicka iväg en 

flaskpost med önskan om ett uppskattande mottagande. 

																																																								
124 Långfilmen Dirigenterna, regi och produktion Christina Olofson, 1987. 
125 Långfilmen I Rollerna Tre, regi och produktion Christina Olofson, om de tre skådespelarna, Harriet Andersson, Gunnel  
     Lindblom och Bibi Andersson på besök i Mai Zetterlings hus i Frankrike, biografpremiär 1996. 
126 Gunnar Bergendal, Ansvarig Handling, Stockholm: Dialoger, 2010, sid 20. 
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Egen reflektion 
	
Vad håller tanken, känslan igång och viljan att uttrycka sig? Inom film, konst och vetenskap 

finns i begynnelsen en förundran inför tingens ordning, en vilja att utforska det obekanta eller 

det bekanta. Det finns ett patos som van Manen formulerar: 

 
It is often said that philosophy (and by implication phenomenology) begins in 
wonder. In a sense this is so, but not necessarily in the manner commonly 
thought. […] Doing phenomenology is becoming infected with a certain pathos 
that creates an openness to the world and a wondering attentiveness that is the 
trigger for phenomenological inquiry.127 

 
 
Går det att förklara hur eller varför ett filmverk blir till? Till viss del genom att jag erinrar mig 

den allra första tanken eller att jag är del av ett flöde – möter en person och fångas av något 

som ligger nära mina tankar just då. Frågeställningar som berör mig på olika nivåer mot 

bakgrund av rättvisefrågan. Så långt tillbaka jag kan minnas har begrepp som rättvisa, 

hederlighet och ärlighet varit definierade tankeenheter hos mig. Förvisso är jag medveten om 

att det inte råder någon rättvisa i världen. Trots det är min strävan att i filmerna skildra 

nödvändigheten av en rättvis värld. 

 

Det finns initialt något som till en början kan vara diffust men som triggar igång tanken på att 

det kan bli en film. ”Något” kan vara en fascination inför en händelse eller situation, en 

personlig fråga eller en upprördhet över sakernas tillstånd. Allt sett i perspektiv av mitt 

personliga ställningstagande. Projektet genomgår olika faser som påminner om forskarens – 

möten, tankeutbyten med olika personer, artiklar, upplevelse av orättvisor. Till slut kommer 

allt till en punkt då det blir nödvändigt att formulera sig och ett ansökningsförfarande startar. 

Beslutsfattarna får de material som krävs. Allt rullar och filmen är på gång men även så är 

inget fastlåst – tvivel, ifrågasättande, nya tankar måste ges utrymme.  

 

Film är en av de viktigaste konstformerna i vår tid. Det personliga ställningstagandet är av 

betydelse för tilltalet i filmen och filmens röst. Filmproduktionen, såväl tekniskt som 

ekonomiskt och den konstnärliga processen är två grenar på samma träd. I och med 
																																																								
127 van Manen, s. 36. 
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digitaliseringen når filmen i dess olika former och format alla. Författaren och filosofen Iris 

Murdoch tar upp Platon och hans syn på konsten i sin bok The Fire and the Sun: ”Art as the 

great general universal informant is an obvious rival, not necessarily a hostile one, to 

philosophy and indeed to science, and Plato never did justice to the unique truth-conveying 

capacities of art.”128 Murdoch pekar på det universella inom konsten och menar att den är av 

större betydelse än Platon tillmätte den och hur han oroades av dess betydelse för människan. 

Idag översköljes vi av bilder och information vilket gör det än viktigare att utöver filmen som 

en källa för att ta del av och få inblick i andra världar, andra människors liv och tankar också 

låta konst, filosofi och vetenskap ses som en tillgång i samtalet om demokrati och 

människosyn. 

 

Under filmandet av Kropparnas Arkiv har min frågeställning fördjupats allt mer efter 

ingående samtal med konstnären mellan inspelningsperioderna och genom samtal med 

forskaren, både forskaren i filmen och informanten forskaren, om synen på forskningens 

betydelse. Konstnärens och mina samtal har pågått sedan lång tid tillbaka men i och med att 

jag beslöt att börja filma har de koncentrerats och blivit skarpare. Vi delade även 

engagemanget i de siamesiska tvillingarna i glasburken på Naturhistoriska museet i Göteborg. 

Som väldigt unga besökte vi museet för att se utställningen kring Rachel Carsons bok Tyst 

vår. Utställningen byggde på hennes bok som tog upp miljöfrågorna och som var banbrytande 

och slog ner som en sensation.129 Vår fascination var inte miljöfrågorna utan de siamesiska 

tvillingarna i glasburken. Konstnären var redan då fylld av förundran och såg deras skönhet 

medan jag upplevde dem som makabra. Nu blir de en sammanbindande länk i filmen vi gör. 

Min frågeställning, hur kan man söka det man inte vet vad det är? växer fram under arbetet 

med filmen och i mötena med konstnären, forskaren som medverkar i filmen och 

kommunikatören på museet.  

 
van Manen skriver: ” The phenomenological pathos is the loving project of bringing all the 

living of life to meaningful expression through the imageries and languages of 

phenomenological writing, composing, and expressing.”130 Van Manen gör jämförelsen med 

naturvetenskapen som han menar är av mer matematisk natur medan det i fenomenologin 

																																																								
128 Iris Murdoch, The fire and the sun, why Plato banished the artists, Clarendon Press Oxford 1977, s. 85. 
129 Rachel Carson, Tyst vår, Stockholm: Tiden, 1963. 
130 van Manen, s. 18. 
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finns ett patos för att nå ett uttryck genom bilden och skriften. I min förståelse av honom 

menar han att ett fenomenologiskt förfarande kan tillföra ett mer genomgripande sätt att se på 

och framställa tillvaron. van Manen ger mig utrymme när han skiljer mellan ”philosophizing 

about  phenomenology” och ”doing phenomenology”, där han menar att det går att tänka 

fenomenologiskt eller använda som metod för att utforska tankar som bygger på insikter om 

människan. Det går att göra utan att vara filosof.131  

 

Filmberättandet är för mig ett sätt att begripa och undersöka världen, och vad det är att vara 

människa, uttryckt med det fenomenologiska begreppet, den levda erfarenhetsvärlden, alltså 

mänskliga erfarenheter som ger mening och dessutom vår syn på världen.  Den tyske filosofen 

Edmund Husserl klargjorde förutsättningar för hur och på vilket sätt vi ser på och upplever 

världen. Han beskrev ”livsvärlden” enligt filosofen Magdalene Thomassen: ”Med livsvärld 

menar han världen så som den framstår för oss i vår praktiska hantering av tingen, i våra 

dagliga och mellanmänskliga aktiviteter.”132 Vidare skriver Thomassen: ”Livsvärlden är alltid 

redan där, före all teoretisk eller vetenskaplig förståelse. Den är förutsättningen för att något 

över huvud taget kan få mening för oss, och därmed den grund på vilken alla vetenskaper 

byggs.”133  I filmberättelserna finns tillfället att skildra reflektioner över den sociala världen 

och ”livsvärlden”, låta människor se det oväntade i det vardagliga. Filmverket blir ett sätt att 

skapa mening i tillvaron för en publik och ett konstnärligt uttryck. Likaledes gäller för de tre 

informanterna att deras verk är meningsskapande. För att förstå världen omkring oss, finna en 

mening och göra den fattbar, organiserar och strukturerar vi vår tillvaro.  

 

Liksom forskaren drivs jag som filmare av ett samhällsengagemang. Alltför välkänt för 

filmskaparen liksom för forskaren är olika ansökningsförfaranden och sökande efter medel för 

att genomföra våra respektive projekt. Skillnaden ligger i att forskaren har en anställning och 

ett universitet som kan supporta hennes forskning. Denna möjlighet existerar inte för 

filmskaparen idag. Förändringar sker i och med att filmskapare kan doktorera och därmed 

ingår undervisning och lön. Hur eller om det påverkar filmens uttryck och berättelser får 

framtiden utvisa. Min uppfattning är att det är av betydelse att forska inom filmområdet, 

studera den egna arbetsprocessen och genom reflektioner lyfta fram och visualisera den tysta 

																																																								
131 Ibid., s. 23. 
132 Thomassen, s.93. 
133 Ibid., s.93.  
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kunskapen för andra att ta del av. Den konstnärliga forskningen är ett nytt forskningsområde, 

som etablerades 2013. Det finns behov av att definiera begreppen och se hur de kan appliceras 

inom området där filmen inkluderas. I den konstnärliga forskningen sammanfaller görande 

och tänkande, praktik och teori, på ett laddat sätt. Vad som behövs är att vidga begreppet 

forskning för att innefatta den konstnärliga forskningen och även låta den konstnärliga 

praktiken, arbetsprocessen, finnas med. Huruvida konstnären skall bli forskare och vad som 

skiljer arbetet som forskare och som konstnär är ett pågående samtal och en egen fråga som 

jag inte behandlar i denna essä.  

Avslutning  
 
Allt handlar om att utvidga och utmana vår kunskap och vårt förhållningssätt. Om det så är 

vetenskaplig forskning som forskaren, konstnärliga uttryck som konstnären, 

skådespelaren/regissören och filmskaparen. För att uppnå detta och våga ställa frågan, hur kan 

man söka det man inte vet vad det är?, måste det finnas ”uppmärksamhet inför det outtalade”, 

som konstnären talar om i intervjun.134 Att våga lita på intuitionen och vara 

gränsöverskridande. En mix mellan sinnlig uppmärksamhet och sakkunskap och för att uppnå 

det krävs övning, idogt arbete och mod att tro på projektet. 

 

Van Manen för ett resonemang om betydelsen av praktiken och teorin och påpekar att det har 

funnits ett motsatsförhållande mellan dem där det teoretiska livet har värderats högre än det 

praktiska. Det går tillbaka till att grekerna jämställde ordet theoria med ordet contemplatio.135  

Van Manen citerar den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002), som kommit fram 

till att ordet contemplatio hos grekerna har en vidare betydelse: ”Gadamer questions the 

justification of the oppositional contrast between theory and practice. He asks whether it is 

perhaps not so much theory but practice itself that points to the sources of meaning of our 

lives”.136 Van Manen anser att fenomenologins struktur bygger på ”traditioner av traditioners” 

tänkare som på	det	sätt	de	närmar	sig	ämnet	visar	oss	på	olika	vis,	olika	metoder	för att 

utforska det ”levda nuet” och därmed komma fram till olika kunskaper och insikter. 137 Han 

skriver även om att fenomenologer vill finna utsiktspunkter, platser varifrån vi kan förstå 

																																																								
134 Intervju Konstnären 3 februari 2017. 
135 van Manen, s. 70. 
136 Ibid. 
137 https://www.youtube.com/watch?v=bItKpArzxnA  Intervju med van Manen, publicerad 2014-10-23. Hämtad 2017-05-11. 
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vilken betydelse känslor och upplevelser av världen har för att forma och bestämma vår 

existens – en grund för all sann konst liksom utforskande.138 

 

I ljuset av mina egna problemställningar och idéer har jag försökt fånga min fråga i essän och 

pröva tolkningar genom filosofer och tänkare utifrån vad som sker idag inom områdena film, 

konst och forskning. Det som förenar filmen med konsten och forskningen är undersökandet, 

experimenterandet och den kritiska reflektionen. För att ta till sig frågan och därefter utforska 

den behövs en öppen och generös miljö för att odla fantasin, kreativiteten och ge utrymme till 

den intuitiva förmågan. Det handlar om att likt Ikaros att våga flyga så nära solen som möjligt 

utan att störta, som Ikaros gjorde. 

 

Utan andra jämförelser vill jag citera den svenske nobelpristagaren i kemi, 2015, Tomas 

Lindahl. Han säger i en radiointervju inför utdelningen av nobelpriset: ” ”Friheten är viktig 

därför att det ligger i forskningens natur, ingen kan hålla på med forskning och precis i förväg 

veta vad resultatet skall bli. Det finns en del sådana forskare men det är tråkig forskning.” 

Han fortsätter och talar om nyttosynpunkten med bättre mediciner och säger: ”… frånsett det 

[nyttosynpunkten] som grundforskare tycker jag det är viktigt att man förstår världen 

bättre.”139 Hans svar pekar på betydelsen att se vad jag kallar ”bortom” – bortom det 

omedelbart synliga, bortom sin bekvämlighet att vara nöjd sig med ett resultat. Frågan	

öppnar	för	det	ännu	inte	tänkta	och	med	det	menar	jag	att	inte	vara	tillfreds	med	det	

första	som	man	kommer	på	utan	fortsätta	sitt	undersökande,	fördjupa sitt arbeta för att nå 

det man ursprungligen inte visste att man kunde uppnå. 

	
Mitt eget exempel är arbetet med långfilmen Dirigenterna – A Woman is a risky bet som 

handlar om sex kvinnor som dirigerar. Under mitt undersökande möttes jag hela tiden av 

svaret, ”det finns inga” och när jag frågade på konserthusen i Sverige fick jag endast gapskratt 

till svar, ”vilken dum fråga kvinnor som dirigerar!”. Ändå fortsatte jag, en blandning av 

envishet och tro på att det finns kvinnor som dirigerar, varför skulle de inte finnas? Det visade 

sig att de fanns.  

	

																																																								
138 van Manen, s. 71. 
139 SR P1 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/641413?programid=4640   Hämtad 17-08-08. 
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Kreativ uthållighet 
	
Hur söker och färdas man för att nå fram till hur filmen blev, hur konstverket skapades, hur 

forskningens resultat blev och hur skådespelaren gestaltade sin rollkaraktär, regissören sitt 

manuskript, det erfares i ett ”hur allt visar sig”. Då på 70-talet när jag började med film hade 

jag en tro på att ’film kan förändra världen’, den tron finns fortfarande kvar men med en 

nyanserad blick. Idag lägger jag till, en vilja eller en föresats att filmen kan återskapa vår tro 

på människan. Vi kämpar mot instrumentalisering och New Public Management, effektivitet, 

rationalitet – allt styrs av ekonomin. För att använda Nussbaums terminologi blir det 

effektivitet utan emotioner. Detta har i alltför hög grad anammats av kulturinstitutioner, 

teatrar, högskolor och till med ideella organisationer, även Svenska Filminstitutet.140 Där 

råder ett nyttoperspektiv som påverkar och bestämmer vilka filmer som får stöd och kan 

göras. Van Manen igen: “According to Heidegger, the practicality of phenomenology of 

practice should not be sought in instrumental action, efficiency, or technical efficacy. And yet 

this does not mean that phenomenology cannot have practical value.”141 

 

Finns det klart och tydligt svar på min fråga, hur kan man söka det man inte vet vad det är? 

eller är frågan snarare en igångsättare? En mening dyker upp från Gilles Deleuze och Félix  

Guattari  artikel ”Percept, affekt, begrepp” ur Deleuze och mångfaldens veck: ”Kanske är 

detta konstens egenhet, att den går genom ändlighet för att återfinna, återskapa oändligheten.” 
142 De två skriver om tänkandet i förhållande till förnimmelse och komposition inom konsten, 

vetenskapen och filosofin – tänkvärt och återför tankarna till min fråga. 

 

Författaren Niklas Rådström skrev redan 2008:  

 

För mig utgör konst, litteratur och andra seriösa kulturuttryck ett unikt 
kunskapsområde. Det är ett område som bär på just den kunskap som idag är 
den mest eftersökta inom nytänkande forskning och innovativt företagande. 
Inom kulturområdet finns den unika spetskunskapen om förnyelse, kreativ 
uthållighet och visionärt ifrågasättande som alla vet är förutsättningen för 
förnyelse och gränsöverskridande. 143 

 
																																																								
140 http://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/press/pressmeddelanden/2017/styrelsebeslut/ Hämtad 2017-08-27. 
141 van Manen, s. 69. 
142 Gilles Deleuze och Félix  Guattari, ”Percept, affekt, begrepp”,  Deleuze och mångfaldens veck, red. Helena Mattsson,  
     Sven-Olov Wallenstein, Stockholm: Axl Books, 2008, s. 236. 
143 Niklas Rådström, dagens Nyheter 2008-11-17. 
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Cirkeln sluts, min frågeställning, hur kan man söka efter det man inte vet vad det är? lever 

vidare och något absolut svar finns inte. Kunskap och tänkande hänger ihop. Konst och 

vetenskap hör ihop. Den sammanlagda verkan sker när helheten blir större än delarna var för 

sig. Min fråga, hur kan man söka efter det man inte vet vad det är? äger sin giltighet, även om 

den är utopisk och inte ger ett klart och konkret svar. Men den genererar reflektion och 

medvetenhet om tänkandets betydelse för att fördjupa verket, forskningen eller helt enkelt en 

fråga. Som en nedfrusen tanke som genom frågan och ett processande tinas och kommer upp 

till ytan - det bekanta behövs för att utforska det obekanta.  

 

Epilog 
	
Att genomföra forskningen inom Centrum för praktisk kunskap är av betydelse då jag menar 

att kulturen och konsten är av signifikant angelägenhet för den akademiska världen. Det ena 

befruktar det andra. Min ambition är att låta den konstnärliga blicken ta plats i det gängse 

vetenskapssamhället, något som jag menar kan förmera och bidra till att vidga seendet inom 

den traditionella akademiska världen. Att kunna ge en dubbel blick på den vetenskapliga 

terrängen, konstnären och forskaren – praktiken och teorin. 

 
Vad fick mig att vilja studera på Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, 

genomföra studierna och skriva denna uppsats? Jo, en önskan om, och en vilja till fördjupning 

inom filmkonsten. Skapa möjligheter för mig att reflektera över en fråga som plötsligt stod 

fram som en bild för själva filmskapandet, hur kan man söka efter det man inte vet vad det 

är?. En fråga som blev tydlig under en lång process med min film tillsammans med de 

medverkande framför och bakom kameran. Frågan har intuitivt funnits men nu genom detta 

arbete finns den formulerad och härifrån kan jag fortsätta att undersöka den i filmskapandet. 

Tack till Södertörns högskola för att ni har haft modet att låta mig går här och vara lite av en 

främmande fågel, som filmskapare. Mitt mod har stärkts när det gäller att översätta och 

transponera filosofernas tankar, göra dem till mina egna och införliva dem i min filmvärld.  

Tid och nya tankar som kan komma att återspeglas, eller i varje fall ge efterdyningar i mina 

kommande filmer. I tillägg skickar jag med en länk till trailern av Kropparnas Arkiv. Stort 

tack till er, mina kurskamrater för givande och uppfriskande samtal, seminarieledare och 

kursledare. Stort tack till min handledare som väglett mig på ett bra, handfast och utvecklande 
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sätt. Stor tack till Malin som bistod mig med översättningen av abstract. Ett särskilt varmt 

tack till min man som alltid finns där, en unik person med stort tålamod. Slutligen tack till 

skådespelaren, konstnären och forskaren för att ni tog er tid och ansträngde er för att besvara 

min tämligen komplicerade fråga. 

 
En vers ur dikten ”Tillägnan” av Maria Tsvetajeva. 
 
Ack om allt vore klart och enkelt: 
Bara en kulle, en bergsslänt… 
Det sägs att på suget mot bråddjupen  
Mäter man bergstoppars höjd. 144 
 
  

																																																								
144 Maria Tsvetajeva, Med gröna ögon, FIB:s Lyrikklubb nr 242. 
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