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Sammanfattning  
 

Musikframförandets magiska rum – Ett rum för handling tillsammans bortom vardaglig 

verklighet är en vetenskaplig essä vilken undersöker rummet kring det musikaliska 

framförandet.  Fokus är som titeln avslöjar den känsla av högre sammanlänkning bortom 

verklighet vilken kan infinna sig i mötet mellan utövare och publik.    

 

Essäns syfte är att undersöka handlingsutrymmet i detta mentala mötesrum utifrån skeenden i 

fysiska rum för framförande. Uppsatsen undersöker scenframförandet som en kollektiv, 

kreativ handling innefattande både den utövande artistens handlande och publikens handlande 

i rummet. Utifrån denna position förstås framförandet som ett handlande tillsammans. 

 

Essäns teoretiska reflektion utgår till stor del från begreppet lek definierat av Johan Huizinga. 

För förståelse av kunskap i handling, praktisk kunskap går uppsatsen till Aristoteles och hans 

begrepp fronesis, praktisk klokhet. För förståelse av kollektiva tankar om sinnlig erfarenhet 

undersöker essän sin gestaltning utifrån Jonna Bornemarks tankar om ett omdömesbegrepp 

förstått som ett ramverk för förståelse av kvalitet byggt inifrån en praktik. Essän diskuterar 

även John Deweys tankar om den kreativa processen som ett parallellt görande och 

genomgående samt hämtar erfarenhetsstoff ur litteratur om improvisationsmusik. 

 

Essäns metod är dels den vetenskapliga essän som skrivform i sig. Ett dialektiska pendlande 

mellan erfarenhetsbaserat och teoretiskt understött reflekterande. Reflektionen utgår i grunden 

från modern hermeneutisk filosofi och dess syn på förståelse som sammansmältningar av 

förståelsehorisonter vilket sker genom framläggning och främmandegörande av tidigare 

förståelse. 

 

Essän bidrar ur hermeneutisk förståelse med sin framläggning som en möjlig 

främmandegörare av förståelse och avser att bidra med en erfarenhetsreflektion i fortsatt 

vetenskaplig reflektion kring yrkeskunskap inom musikframförande.  

 

Nyckelord: Musikframförande, artisteri, lek, kvalitet, kreativitet, fronesis, kollektiv fronesis, 

praktisk kunskap, sinnlig erfarenhet.  
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The musical performance, a space of magic - A room for action together 
beyond everyday life.  

Abstract 
 

By using the scientific essay and modern hermeneutic understanding as method the essay 

Musical performance, a space of magic examines the mental and physical room for musical 

performance. The focus is, as the title reveals, the sense of a higher state of interconnection 

which can occur between the performing artist and audience. The essay examines the musical 

performance as a collective act; seeing both the performer and the audience's as maneuvering 

actors in the room. The performance is understood as an act together. 

 

The theoretical reflection of this scientific essay is largely based on the concept of play 

defined by Johan Huizinga. For an understanding of knowledge in action, practical 

knowledge, the essay investigate the concept of fronesis defined by Aristotle. For an 

understanding of collective knowledge about sensory experience, the essay search 

understanding in Jonna Bornemark's thoughts on a concept of judgment understood as a 

framework for quality built from within a practice by its actors. The essay also discusses John 

Dewey's thoughts on the creative process and collects experience from literature on 

improvisational music. 

 

The essay contributes from a hermeneutic understanding with an experience based reflection 

and offer the reader a ground for continued scientific reflection on professional knowledge in 

music performance. 

 

Keywords: Musical performance, listening act, play, creativity, phronesis, practical 

knowledge, sensory experience.  
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Inte din DJ? 
 

 

- Kan du spela något snabbare!.. Hallå! DJ! Kan du spela något annat, kan du spela 

något jag kan dansa till…  

 

Jag tittar upp från mitt bord fullt av elektroniska musikinstrument, synthesizers, 

trummaskiner, effektpedaler och ett stort mixerbord. Jag ler lite besvärat men ändå 

vänligt, artigt, mot mannen som klättrat upp på scenen och nu skriker åt mig. Jag rycker 

lite på axlarna och försöker demonstrativt gestikulera att utrustningen jag har framför mig 

på bordet är instrument och inte skiv- eller cd-spelare, jag Dj:ar inte ens, jag spelar musik. 

Han fortsätter… 

 

- Kan du spela något man känner igen? Kan du spela något med han, va heter han… 

 

Jag tittar åt ett annat håll, jag försöker fokusera blicken på publiken på klubbgolvet, se hur 

publiken känner musiken och forma ljuden, dynamiken och rytmiken i min musik med 

min musikutrustning, utifrån min tekniska kunskap och i en handling baserad på lång 

erfarenhet av genrebaserat musiklyssnande, ljudskapande och utövande.  

 

Mannen står kvar, runt en, kanske en och en halv meter framför mig på scenen jag spelar 

på, på scenen jag är bokad till för att framföra min musik på. Han blir mitt centrum, 

rummet perifert. Det är svårt att rikta mitt visuella fokus runt honom, jag försöker se över, 

lite till höger, göra honom till en schablon och se rummet och publik bortom hans gestalt. 

Men han påkallar min uppmärksamhet genom sin uttråkade blick och orörliga kropp med 

korsade armar. Jag känner mig maktlös, publiken bakom hans rygg ser inte vad han säger, 

det gör inte klubbpersonalen heller, de ser förmodligen en åskådare som betraktande deltar 

i mitt framförande. Jag är den ende som ser och hör vad som sker. Jag vill samtidigt inte 

gå ur mitt framförande och påkalla personalens uppmärksamhet inte heller ta en 

diskussion med denna uppenbart missnöjda gäst. Mannen blir en känslomässig mur 

mellan mig och min publik, jag känner hur jag glider ur nuet i mitt framförande och dess 

kontext i rummet, jag tappar känslan och blir en skådespelare, min koppling till rum och 

nu är kapad. Nu försöker jag istället för att framföra musik gestalta mig själv som artist på 

scen, jag spelar att jag känner känslor och låtsas känna mitt uttryck i rummet och 

kommunikation med publiken. I själva verket känner jag bara oro och obehag, jag känner 
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mig otillräcklig, kunskapslös, malplacé. Jag framför min kunskap och mitt varande för en 

mur vilken i sitt oförstående för uttrycket förkastar det och tillintetgör mig som kunnig 

utövare. Jag fortsätter att försöka gestalta en artist på en scen så bra jag kan, jag kämpar på 

50 minuter till, jag märker inte ens när mannen går, jag har kopplat bort nuet i mitt 

skådespeleri.  

 

- Shit vad grymt, tack för spelningen, riktigt bra spelat! 

Jag känner olust, känner mig dålig, okunnig, det är inte ångest, jag vet ju tydligt vad 

känslan kommer ifrån. Jag berättar för publiken som kommit fram om min upplevelse, om 

personen på scen, de ser förvånade ut. 

 

- Vafan, sa han det? Vilken jävla idiot! Vafan är han nu?.  

 

 

  



7 

 

Gestaltningens väckande 
Gör jag ett bra framförande? Inte av den skrikande mannens uttryck att döma. 

Hantverksmässigt känner jag att framförandet gick ok men utan den känsla som krävs för att 

skapa ”magi”, kanske 5 av 10? Vad nu en skattning i siffror kan säga om någonting. Publiken 

jag träffar efter spelningen säger att det var en bra spelning. Av erfarenhet tycker jag mig 

dock kunna känna hur uttryck, kommunikation och känsla i det fysiska rummet visar sig när 

en spelning skapar magi, det är svårt att ta miste på den direkta känslan av samhörighet. 

Kanske var mitt framförande tillräckligt för dem? Kanske vill de vara snälla? Hursomhelst 

känns framförandet otillräckligt för mig, det är något fundamentalt som fattas. Situationen 

lämnar ett minne av obehag, en obehaglig erfarenhet, det lämnar en känsla av meningslöshet.  

 

En liknande känsla har trätt fram i olika skepnader i mitt essäskrivande under 

Magisterutbildningen i praktisk kunskap på Södertörns högskola. Det är en diffus skavande 

obehagskänsla av osäkerhet som inte känns konstruktivt för och i mitt varande i min 

yrkesmässiga utövandesituation. Jag har relaterat känslan till att det finns något i det 

konstnärliga uttrycket och i förståelse av den praktiska kunskapen i detta vilket skaver i vissa 

faktiska situationer. Det skaver trots att jag sätter begreppet ekonomi och begreppet yrke med 

sina krav inom parentes, det skaver även i situationer där pengarna så att säga finns. Med 

varje essä jag skrivit under utbildningen har jag sållat bort teman som i slutändan i min 

upplevelse inte fångat detta skav helt. När jag letar mig tillbaka till situationen jag nu gestaltat 

visar den på en tydlig koppling mellan avsaknad av samförstånd i framförandesituation och 

upplevd meningslöshet. Mitt upplevda skav berör ur min förståelse syn på kunskap och 

kanske snarare ett ”när är kunskap” än ”vad är kunskap”. Varför associeras ett visst handlande 

med kunskap i ett visst skeende och för vem i skeendet är detta kunskap? När är ett handlande 

”kunskap” och ”klokt”? Här ser jag deltagande i kulturen som en intressant utgångspunkt att 

undersöka begreppet praktisk kunskap utifrån.  

 

Även om min gestaltning bara berör ett fragment av mitt yrkesutövande och en till synes liten 

del av kunskapsbegreppet praktisk kunskap så upplever jag den fungera som en öppning för 

att få syn på något större, en liten flaga vilken antingen kan målas över eller vara 

utgångspunkten för att gå till botten med varför färgen släpper. Händelsen lämnar en 

erfarenhet, något som smärtar och skapar en känsla av olust, ett brott med en tidigare tanke 

och förväntning kring utövande. Detta brott öppnar upp en ny förståelse för vad ett möte i det 
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musikaliska framförandet kan vara och fokuserar mötets betydelse i mitt yrkesutövande som 

framförande artist. 

Syfte 
Essäns syfte är att undersöka handlingsutrymmet i framförandet av musik. Strävan är att i 

utforskande av detta handlingsutrymme få förståelse för praktisk kunskap i min kulturella 

nisch där jag som yrkesutövande framför elektronisk musik live i rum med andra människor.   

Min gestaltning är ett försök att visa ett tillfälle då jag som yrkesutövare i frånvaro av ett möte 

i handling upplever ett slags misslyckande i mitt utövande. Jag förstår min gestaltning som 

synliggörande av musikframförandets beroende av deltagarna i rummet. Min vetenskapliga 

essäs forskningsfråga är med denna grund;  

 

Hur kan musikframförande förstås som ett skeende möte mellan handlande människor?  

Essän ämnar att utforska praktisk kunskap i mitt yrke genom att analysera gestaltat faktiskt 

yrkesutövande utifrån reflektion och olika teoretiska perspektiv vilka berör kollektivt 

handlande.     

 

Metod 
Min uppsats är skriven i en struktur av upprepat eget skrivande, efterföljande skrivseminarier, 

följt av handledning. Jag har i skriven form presenterat en gestaltad erfarenhet, lagt fram en 

erfarenhet och min tanke kring denna. Jag har sedan fått min förståelse problematiserad av 

seminariedeltagares reflektion, handledning och litteratur jag läst och fått rekommenderad 

under arbetets gång. Ur inspiration från detta främmandegörande har jag fått ny förståelse för 

min erfarenhet och yrkespraktik. Min text är skapad under influens och med inspiration av de 

texter jag läst och reflekterat över under mitt arbete. Det är därför av stor vikt att dessa 

teoretiska utgångspunkter skrivs fram trots uppsatsens essäistiska karaktär då min reflektion 

är antecknade under influens av dessa tanketraditioner.  

 

Den moderna hermeneutiken ifrågasätter tanken om möjligheten att genom medvetenhet om 

sin tradition kunna se bortom den. Möjligheten till en utökad förståelse ligger i det Gadamer 

kallar horisontsammansmältning. 1  En horisontsammansmältning är möjlig genom att den 

egna erfarenheten läggs fram för att sedan främmandegöras av annan förståelse och på så sätt 

skapa ny förståelse kring den tanke som lagts fram. Som Marcia Sá Cavalcante Schuback 

                                                 
1 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, Göteborg: Daidalos, 1997, s. 154 
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lyfter i sin bok Lovtal till intet är det intressanta ur ett hermeneutiskt perspektiv inte att 

jämföra olika fasta förståelsehorisonter utan just rörligheten i möjlighet till vidgning och 

sammansmältning av dessa. Inte att definiera olika fasta traditioner utan möjligheten till 

förändring av traditionernas levande subjekt vilken sker i mötet2. Min essäs förståelse av 

kunskap i mitt yrkesutövande har möjliggjorts av främmandegörande av min ursprungliga 

förståelse. Den egentliga vidgade förståelsen av kunskap i mitt yrke är dock inte det i essän 

skrivna ”statiska” utan något kontinuerligt ogripbart som dels skett under arbetets gång men 

kontinuerligt förhandlas vidare i mitt fortsatta yrkesutövande. Det i essän skrivna statiska kan 

dock ha en funktion som främmandegörande för en läsare och tänkas vara till grund för en 

vidgad förståelse och här i ligger dess mening.  

 

Uppsatsen är skriven inom ramen för en vetenskaplig essä, en kombination av två traditioner 

som i min personliga förståelse av arbetsprocessen kan liknas vid en emulsion. Viktigt i min 

tolkning av begreppet är att det teoretiska inslaget i denna uppsatsform likt oljan vi slår ner i 

en majonnäs blir sönderslagen till små droppar vilka med försiktighet succesivt introduceras i 

vår essäistiska bas. Uppsatsformen kan enligt mig vara en förvirrande kombination av olika 

fokus och stilistiska traditioner. Ibland har min tanke letts att omfamna texten som 

aristoteliskt epistémiskt, som objektiv vetenskap kort och gott.  I andra tillfällen har min 

tolkning essäistiskt fokuserat det partikulära i min subjektiva upplevelse. Men formen av den 

vetenskapliga essän har även bidragit med något nytt just med sitt växelverkande, en slags 

dialektik mellan teoretiskt fokus och essäistiskt berättande. Denna dialektik upplever jag 

öppna upp för möjligheten att reflektera med teoretisk input men samtidigt behålla essäns 

partikulära undersökande.  

 

Vilém Flusser skriver i sin bok Essays hur stilen för skrivande formar verket. Han 

problematiserar den akademiska textens tanke om att vara ”bortom subjektet”, skribenten 

städar i skrivandet bort alla ”jag” i texten i ett försök att ge avhandlingen en objektiv röst. Jag 

tolkar Flusser som att en skribents text omöjligt kan undgå skribentens tolkning och att den 

objektiva tonen lurar läsaren att vara en objektiv sanning. Essän åt andra sidan, beskriver 

Flusser, har i sin stil en problematik då skribenten lätt förlorar sig i sitt tema, då temat är det 

för skribenten levda i dennes kropp. Jag tolkar det som att skribenten lever det denne skriver 

och lätt förlorar en nödvändig distans för kritisk reflektion kring det skrivna och det 

                                                 
2 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet – Essäer om filosofisk hermeneutik, Göteborg, Glänta, 2006, s. 

157 
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utforskande som sker i skrivprocessen. Flusser beskriver hur filosofin traditionellt hamnat i 

två läger döva för varandra i att antingen vara akademisk filosofi eller essäistisk filosofi3. 

Flusser kommer i tanken om en ”essä-avhandlingen” in på att i skrivandet oscillera mellan det 

essäistiska subjektiva berättandet i essän och det vetenskapligt påvisbara i avhandling4. Detta 

är något jag relaterar till tanken om den vetenskapliga essän, en förhoppning att i en ny form 

kunna fånga denna pendelrörelse. Flusser beskriver att det förekommer verk med inslag av 

”det andra”, men hans kontenta är att utgångspunktens form innan skrivandets början sätter en 

agenda för var arbetet får sin tonvikt. I mitt fall blir denna utgångspunkt svårgripbar då jag 

inte vet när mitt skrivande börjar. Är det i arbetet med forskningsöversikten för ett tänkt tema 

eller i skrivandet av min gestaltning? I ett försök att hålla denna pendelrörelse levande har det 

moderna hermeneutiska förhållningssättet varit till god hjälp. Jag har under skrivprocessen 

skrivit ut syftesformuleringar men varit öppen för att förändra dessa helt efter 

främmandegörande av min uppfattning. Jag har under olika tillfällen i min skrivprocess sett 

texten som essäistisk såväl som akademisk. Mitt slutgiltiga arbete innehåller inget av det min 

forskningsöversikt från början innehöll, men likväl finns mycket referenser till tidigare 

forskning. Gestaltningen är densamma, förståelsen kring dess syfte en helt annan. Vad som 

kom först och vad som satte den vetenskapliga essäns prägel är för mig omöjligt att säga. 

 

Min förståelse av essäns väsen och dess funktion för vetande kommer till stora delar ur 

Adornos tankar. Adorno beskriver essän som ett försök att beskriva ett partikulärt skeende. 

Han beskriver essän som en reflektion kring något som skett snarare än med ett syfte att 

försöka komma fram till något. Essäns begrepp är inte konstruerade från någon primär teori 

och dess text formar sig inte till något slutgiltigt5. Enligt Adorno är essän situationsbunden 

kring det den talar om och dess förståelse ligger inom det den gör ett försök att reflektera 

kring. Viktigt i detta perspektiv är att inte falla i begreppslighetens gamla fotspår och börja 

generalisera ett skeende utifrån vedertagna uppfattningar vilka ligger i begreppens definition. 

Adorno skriver att det partikulära i hans samtids tänkande felaktigt tycks behöva 

exemplifieras och genomlysas av allmänna kategorier för att ges legitimitet6. När vi börjar 

                                                 
3 Vilém Flusser, “Essays”, Writings, red. Andreas Ströhl, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002, s. 

195 
4 Vilém Flusser, “Essays”, Writings, red. Andreas Ströhl, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002, s. 

194 
5  Adorno, Theodor W., ”Essän som form”, Essä – urval och introduktion, red. Arne Melberg, Göteborg: 

Daidalos, 2013, s. 323 
6 Adorno, Theodor W., ”Essän som form”, Essä – urval och introduktion, red. Arne Melberg, Göteborg: 

Daidalos, 2013, s. 322 
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generalisera skeenden och tala om sanningar utifrån definierade begrepp undersöker vi i min 

tolkning av Adorno inte det som sker, vi passar istället in vårt skeende att vara det vi 

föreställer oss att det ska vara. Vi sätter upp ett likhetstecken med det definierade begreppet 

som kvantitativt värde och anpassar variablerna tills resonemanget börjar likna en lösning. Vi 

får de svar vi frågar oss kort och gott. I den essäistiska formen finns enligt Adorno ett krav 

och behov av att annullera de teoretiskt föråldrade fullständighets- och 

kontinuitetssanspråken7. 

 

Vad kan vi då göra om vi vill få vetskap om vårt partikulära skeende? Adornos förslag är att 

se vad som träder fram i texten och bejaka våra spontana associationer, det vi kan försöka få 

vetskap om är det som i tanken för oss träder fram när vi tolkar texten. Enligt Adorno har 

essäisten ett behov av diskontinuitet i sin metod och medvetenhet om sin egen felbarhet där 

denne i en experimenterande form på sin höjd landar i ett öppet försök att säga något. 

Essän strävar i Adornos tanke efter att befria sig från den traditionella föreställningen om 

sanning vilket också upphäver den traditionella föreställningen om metod, den går metodiskt 

ometodiskt tillväga8. Jag tolkar det som en slags intertextuell associativ reflektion kring en 

beskrivning av ett partikulärt skeende. Essäns ambition är att tala om det som inte kan 

beskrivas eller förstås genom metod för sökande av objektiv generaliserbar vetenskap.  

 

Jag ser Adornos reflektion kring vetskap och förståelse av stor vikt i mitt förståelseskrivande i 

just mitt arbete då mitt skeende rör sig inom en kultur vilken i sig kan förstås som ett kluster 

av fenomen, tolkningar av skeenden och meningsskapande av och i handlingar, skeenden och 

artefakter.  

 

Min stora metodologiska utmaning i skrivarbetet har varit att om möjligt hålla denna 

essäistiska tanke vid liv i ett arbete avgränsat av en vetenskaplig karaktär. Min skriv- och 

reflektionsprocess i mitt arbete kan liknas vid en fjällvandring. Från min startpunkt på backen 

har jag inte överblick över mitt varande, jag är i tanken kring mitt essäistiska varande. I mitt 

skrivandes vandring får jag succesivt distans till min utgångsposition och min 

ursprungsförståelse främmandegörs av nya vinklar att betrakta ifrån. Under min vandring 

                                                 
7 Adorno, Theodor W.: ”Essän som form”, Essä – urval och introduktion, red. Arne Melberg, Göteborg: 

Daidalos, 2013, s. 335 
8 Adorno, Theodor W.: ”Essän som form”, Essä – urval och introduktion, red. Arne Melberg, Göteborg: 

Daidalos, 2013, s. 330 
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möter jag flera olika förståelser som visar stigar att följa uppför fjället. Till slut står jag på 

bergets kam där jag som skrivande blickar ut över det skeende jag vill undersöka och skriva 

om, jag kan vrida blicken och rikta mitt fokus på olika för mig intressanta fenomen 

främmandegörandet lyft mig till att se. Teorier kan få mig att studera ett fenomen närmre och 

ge förslag för dess essens, de bjuder in mig till olika dalgångar med sina traditioner av 

erfarenhet och vetskap mitt skeende kan förstås ifrån. En teori kan dock omöjligt ge svar på 

hela skeendet då den i sin dalgång inte ser skeendet från alla vinklar på bergets kam. Teorin 

vill med sitt sanningsanspråk helst att jag stannar i dess förståelse av mitt skeende, men denna 

förståelse kommer bli en snäv generalisering av ett väldigt vitt spektra av fenomen. Det är 

därför viktigt att inte hålla denna generalisering för sann utan att förstå den just som en 

generalisering från en given position och tradition i en dalgång.  

 

Jag måste hela tiden ha detta i bakhuvudet, och här hjälper mig Adorno och den essäistiska 

traditionen. Men även handledning och gruppseminarier under skrivprocessen. Den kollektiva 

reflektionen och mötet med ”en andre” under processen är avgörande för att inte fastna i de 

generaliserande dalarna. Att bli allt för ifrågasättande av en teori är inte heller konstruktivt då 

vi som Gadamer föreslår för förståelse måste vara öppna för att det vi läser är sant9. En 

konstruktiv process måste i min uppfattning observera fenomenen i skeendet från olika 

positioner. För att inte komma för långt från min tolkning av skeendet i min faktiska 

subjektiva upplevelse upplever jag dock det viktigt att bejaka de spontana sinnliga 

associationer som väcks i mig vid läsning av min gestaltning.   

 

Ett metodologiskt dilemma i skrivprocessen uppfattar jag som; ju tydligare jag skriver fram 

ett tema och förståelse kring detta utifrån ett begreppsligt perspektiv desto tydligare kommer 

detta förvrängas utifrån dess traditions förståelse. Skriver jag istället fram flera teman för vagt 

ur för många teoretiska perspektiv och traditioner kommer det bli svårt för en läsare att bygga 

en övergripande reflektion kring min text.  

 

Det jag ser som viktigt att ha med sig som läsare av min text är att den inte är en skrivning av 

generell sanning. Min essä är snarare nedskrivna rester av tankeprocesser och reflektioner i 

och kring faktiska partikulära händelser och utifrån tolkningar av teoretiska tanketraditioner. 

Min text gör med detta på sin höjd anspråk på att vara ett försök till grund för en läsares 

                                                 
9 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, Göteborg, Daidalos, 1997, s. 141 
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fortsatta reflektion kring det som står skrivet. Vetenskap eller ej är det detta jag upplever att 

jag kan skriva. 

Konstens mening 
I min gestaltning blir känslan och kontrasten mellan mening och meningslöshet tydlig. 

Antingen upplever den kännande individen i rummet något meningsfullt i framförande- och 

lyssningshandlingen eller så framstår detta meningslöst. Mannen upplever ingen mening i mitt 

framförande och när han framför vad han ser som meningsfullt för situationen känner jag mig 

meningslös i denna. Den övriga publiken verkar uttrycka känsla av mening i framförandet 

vilken jag i min tur upplever mig hamna utanför efter mannens ”avbrott”. För att förstå 

begreppet mening på djupet går jag till begreppet lek definierat av den holländske professorn i 

kulturvetenskap och tillika filologen Johan Huizinga. I boken Homo Ludens – En studie av 

lekelementet i kulturen beskriver Huizinga lek som mening i sin renaste handlingsform. 

Huizinga definierar leken som; fri från civilisationens konstruerade förväntningar på rätt och 

fel, bortom de fysiska måstena, bortom vinst och förlust i det verkliga och endast sann vid ett 

fritt deltagande. Lekens mening är enligt Huizinga sin självuppfyllelse, den kan inte förstås 

som ett syfte ”för att…”, den är en egen kategori. Den sociala dimensionen i leken beskrivs 

vara viktig för meningen i leken, mening beskrivs formas och stärkas i lekgemenskaper av 

flera deltagare vilkas gemenskap vanligen fortsätter existera bortom leken själv.  

 

Lekperspektivets sammanlänkning av lek och mening ger mig ny förståelse för vad ett 

musikframförande är. Hur nära ligger konsten och leken varandra? 

 

Huizinga diskuterar i sin text Aristoteles begrepp tidsfördriv och dennes försök att definiera 

musikens mening och vara. Aristoteles reflekterar här kring om det möjligen är för lekens 

skull (lek här förstått som nöje eller distraktion) eller återhämtning som vi önskar musik10. 

Aristoteles reflekterar; vi önskar musik som vi önskar sömn och drickande vilket på samma 

sätt inte är nödvändigt eller seriöst i sig själv men trevligt och potent som omvårdnad. Det är i 

alla fall så många använder musik och lägg till dessa tre; musik, dryck, och sömn till dans. 

Eller ska vi säga att musik snarare tillhör dygd som gymnastik vilken gör kroppen tränad, 

andas ett speciellt ethos och får oss att njuta av saker på ett rätt sätt? Eller bidrar det till 

mental återhämtning eller förståelse. Nuförtiden, säger Aristoteles, praktiserar folk musik för 

                                                 
10 Johan Huizinga, Homo Ludens – A study of play-element in culture, Mansfield Centre: Martino Fine Books, 

2014, s. 160 



14 

 

njutning men de gamla gav det en plats i utbildning, för vår natur kräver inte endast att vi kan 

arbeta väl utan att vi kan vila väl11. Vilandet eller fritiden är alltså musikens princip för 

Aristoteles. Huizinga beskriver dock omständigheterna som att den fria mannen i Aristoteles 

Grekland inte hade anledning att arbeta utan endast hade fritid att under sin livstid ägna åt 

ädla aktiviteter som exempelvis av utbildande karaktär. Frågan för Aristoteles var hur den fria 

mannen bäst fördrev tid, vilket omöjligt kunde vara lek då leken här skulle bli syftet med livet 

och leken per antik Grekisk definition var en aktivitet för barn. Aristoteles delar upp lek och 

fritid som att; lek kan fylla syftet som vila från arbete i en funktion av att återställa själen, 

fritid å sin tur verkar innehålla all glädje i livet. Denna lycka, upphörandet av strävan mot det 

vi inte har definieras i begreppet telos. Men beskriver han, alla män finner inte detta i samma 

sak var på dom som uppskattar mest i sin strävan är de ädlaste. Med detta sagt är det klart att 

vi måste utbilda oss till detta ”diagoge” (utvidgat intellekt, se fotnot12) och lära oss vissa 

saker, inte för arbetes skull men för sakernas egenvärde. Med denna anledning kände våra 

förfäder musiken som paideia, utbildning och kultur som något icke nödvändigt, ej heller 

användbart som att läsa och skriva utan endast i funktionen att fördriva fritid, pastime13.  

 

Det är intressant att se Aristoteles syn på mening som att fördriva tiden med att fördjupa oss i 

en ”icke funktion” vilken i sin aktivitet har en mening i sig själv. Jag kan förstå resonemanget 

utifrån Huizingas tanke om leken som en gestaltning. Om vi sätter oss in i tanken att vara en 

fri man i antikens Grekland fri från en tillvaro baserad på det nödvändiga livets krav, fri från 

arbete för föda och skydd för överlevnad. Är vi då inte fria från handlingen för det 

”Naturliga” som av Aristoteles beskrivs ha en given mening i sig själv14? Utan denna 

naturliga mening i vår tillvaro skapar vi i min förståelse en mening, vi gestaltar konstlat en 

naturlig mening genom att i en lekvärld sätta upp strukturer för vilkets sorts handlande som är 

meningsfullt, det Huizinga kallar lek.  

 

För förståelse kring mening i min gestaltnings skeende och hos deltagarna i rummet ser jag 

Aristoteles tankar om mening och frihet intressant. Idag är det långt ifrån alla som har den fria 

                                                 
11 Johan Huizinga, Homo Ludens – A study of play-element in culture, Mansfield Centre: Martino Fine Books, 

2014, s. 160-161 
12 Diagoge beskrivs i Aristoteles verk Politiken som en verksamhet kopplad till fritid passtime där den fria 

mannen i schole under paidia, bildning, i en njutande strävan utvidgar sitt intellekt och omförhandlar sitt 

intellekt genom bildning i en praktik för bildningens skull. 
13 Johan Huizinga, Homo Ludens – A study of play-element in culture, Mansfield: Martino Publishing, 2014, s. 

161 
14 Aristoteles, ”Bok VI ur Nikomachiska etiken.”, Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 

Lappalainen, Huddinge: Södertörns högskola, 2015, s. 44  
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mannens privilegier bortom behov av arbete och endast med fri tid att fylla, men de allra 

flesta har fritid i någon mån. Tid utan handling för direkt överlevnad och utan direkt fysiskt 

behov av sömn. Det finns tid att fylla med mening bortom livets nödvändiga måsten. Och här 

förstår jag musiken som ett möjligt diagoge15, en företeelse med högsta egenvärde för den 

som finner njutning i den, i strävan ädel att kunskapa i. Musikframförandet kan här förstås 

erbjuda en praktik för meningsfull handling under vår fria tid för den som känner njutning i 

detta handlande och bildande erfarande.  

Lek som handling tillsammans 
För att jag ska kunna genomföra ett musikframförande måste mitt fokus vara helt i skeendet. 

Utifrån ett ramverk av olika musikinstrument jag har med mig på scen och utifrån en tanke 

om ett möjligt arrangemang av element försöker jag göra ett verks känsla levande i rummet 

där jag handlar. Jag försöker genom ramverket jag byggt och tanken om verkets struktur 

väcka en känsla hos mig själv för att sedan blanda upp denna med rummets element, 

ögonblick och intryck för att hitta ett sätt att förena dessa. Mitt framförande är en kontinuerlig 

rörelse där jag känner, tänker, gör, känner och agerar utifrån känslan. När mannen i min 

gestaltning går upp på scenen är det som att hans påkallande av mitt fokus rycker mig ur mitt 

varande i görandet, ur framförandet. Jag dras ur den känslovärld jag i framförandet är i och 

samtidigt gör i mötet med rummet och de andra försjunkna i skeendet. När hans distraktion är 

borta så är min upplevelse att jag står utanför framförandet. Min spontana association är att 

jag spelar mig själv, jag försöker handla så som jag i tanken förmodligen skulle ha handlat om 

jag var ”i framförandet”. När jag försöker precisera känslan är det som att jag agerar 

handlande i mitt uttryck fast mitt agerande inte är frivilligt utan måste göras för att fortsätta 

hålla publiken i uttryckets känsla, även om jag själv inte upplever något av känslan jag kan 

relatera till mitt verk. Vid ett textseminarium tar en kurskollega upp min beskrivning av 

känslan ”att spela sig själv” som handlande och min association till skådespeleri. Hon påpekar 

att en skådespelare inte ”spelar en roll” utan lever ut handlingens persona. Det är i 

överenskommelsen kring att skådespelaren är den denne spelar som mötet mellan publik och 

skådespelare sker och pjäsens framförande blir en verklighet inom dess temporära tidslighet, 

avgränsad av sin rumslighet, sin lokalitet. Jag tänker på mitt framförande och hur mannens 

misstro mot mitt framförande lyfter mig ur mitt artistiska varande och får mig att ”bli 

                                                 
15 Johan Huizinga, Homo Ludens – A study of play-element in culture, Mansfield Centre: Martino Fine Books, 

2014, s. 161 
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människa” begränsad av min fysiska kropp och den verkliga världen bortom framförandets 

skeende.  

 

Johan Huizinga undersöker relationen mellan lek och kultur. Han talar om leken som något 

suveränt vilket existerade innan kulturen i och med att kultur associeras med civilisation och 

att som han uttrycker det; djuren knappast lärde sig leka av människorna. Huizinga talar om 

tävlingar, kapplöpningar, uppträdanden, utställningar, om dans, om musik, skönhetstävlingar, 

maskerader och turneringar som högre former av lek, där leken framträder i social 

manifestation. Huizinga sätter upp kriterier för vad som är lek och nämner; Lek är bara lek när 

deltagandet är frivilligt, lek till följd av order är inte lek. På sin höjd kan påtvingad lek ses 

som en imitation av lek. Barn och djurungar kan utifrån olika perspektiv ses behöva lek men, 

vi/de leker för nöje och däri ligger friheten. Lek kan väljas bort av vuxna och är bara 

nödvändigt om vi är i behov av dess nöje16. Lek är inte det ”vanliga”, ”riktiga” livet, det 

handlar snarare om att gå ur det ”riktiga” livet och in i en aktivitetssfär med en egen 

disposition. Barn som leker vet enligt Huizinga när något görs på lek eller på kul. Leken och 

allvaret beskrivs enligt Huizinga vanligen uppfattas som två motpoler men tanken i leken att 

leken är på låtsas kan enligt honom förvirra oss då gränsen mellan lek och allvar kan vara 

flytande och övergå i varandra, varje spel kan närsomhelst totalt ”springa iväg med spelarna”. 

Lek beskrivs kunna nå höjder av skönhet och höghet långt över allvaret. Lek kan vid en första 

anblick ses uppfylla en njutning som tar slut med leken, men som en vanligt återupprepad 

avkoppling blir det en väsentlig del av livet, det pryder livet, förstärker det till en grad av 

nödvändighet både för individen som en livsfunktion och för samhället med dess inneboende 

mening, betydelse, sitt uttryckta värde, sin spirituella och sociala association, kort och gott 

som en kulturell funktion17. Lek skiljer sig beskrivet av Huizinga från det ”vanliga” livet både 

i lokalitet och varaktighet, dess avskildhet och begränsning. Leken spelas ut inom given tid 

och plats. Den har sin egen riktning och mening. Den börjar och tar slut. I sin progression har 

den rörelse, förändring, variation, utveckling, association och separation inom sin begränsning 

av tid. En av lekens viktigaste kvaliteter ligger i dess upprepning, den utgörs inte bara av sin 

helhet utan en struktur av delar. I nästan alla högre lekar förklarar Huizinga finns repetition 

och variation av delar med som en väv18. Leken äger rum i ett dedikerat rum för sin 

                                                 
16 Johan Huizinga, Homo Ludens – A study of play-element in culture, Mansfield Centre: Martino Fine Books, 

2014, s. 8 
17 Ibid. s. 9 
18 Ibid. s. 10 
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framställning utanför den ”vanliga” världen, lekplatsen med sin speciella ordning. Här 

beskriver Huizinga leken ge eller vara ordning. Huizinga säger att de ord vi använder när vi 

försöker bryta ner begreppet lek ofta är estetiska, termer för att försöka beskriva effekten av 

skönhet: spänning, balans, kontrast, variation, lösning, upplösning etc. Det är uppbyggt av de 

ädlaste kvaliteter vi kan uppleva i saker: rytm och harmoni. Lekens annanhet uttrycks tydligt i 

fenomenet att klä upp sig, den förtäckta, maskerade individen spelar en annan roll, blir en 

annan varelse. Man kan kalla det att leken står utanför den vanliga världen och därför inte är 

seriös, men deltagaren är på samma gång ytterst och intensivt absorberad19. 

 

Vid läsningen blir det för mig rimligt att förstå min situation utifrån Huizingas lekbegrepp. 

Att se min och publikens förhållande som en lekgemenskap, rummet som en lekvärld och det 

levda görandet i handlandet som lek. Mitt framträdande är skilt från de mänskligt vardagliga 

behoven och är avskilt i tid samt lokalitet, i ett avgränsat rum i en källare på Södermalm, 

under en begränsad tid mellan kl.01-02 lördag natt. Det finns om än inte uttalade, levda regler 

om hur jag och deltagare förhåller sig till varandra, det finns även en maskering i att vi klätt 

upp oss, jag har vid närmare eftertanke sponsorkläder vilka jag fått för och använder vid 

scenframförande. Innan jag går på scenen under spelningen går jag backstage som en liten 

avgränsning från att nu går jag ur det vanliga livet och in i lekens värld. Utifrån 

lekperspektivet får jag en djupare förståelse för meningen i mitt utövande, i lekvärlden är 

meningen given, det är att leka. Genom att vara handlande i leken uppfyller jag meningen i 

lekens självändamål.  

 

Lek beskrivs av Huizinga kräva allra högsta regellydnad. Minsta avvikelse förstör spelet, stjäl 

karaktären och gör den värdelös. Huizinga nämner i sin text två exempel på karaktärer som 

inte följer lekens regler. ”The False Player”, fuskaren, bryter mot lekens regler men håller 

fortfarande lekens magiska cirkel vid liv genom att leka leken, ”The Spoil Sport” däremot 

vilken jag översätter med glädjedödaren är någon som går ur leken och med det visar dess 

ömtålighet, relativitet och tidsbundenhet. The Spoil Sport stjäl lekens illusion (ett ord vilket 

bygger på inlusio, in-play) och måste därför uteslutas då personen hotar lekgemenskapen20. 

Huizinga resonerar vidare kring ”The Spoil Sport” och hur denne utifrån sitt utanförskap 

eller/och avståndstagande bildar egna lekgemenskaper.  

                                                 
19 Johan Huizinga, Homo Ludens – A study of play-element in culture, Mansfield Centre: Martino Fine Books, 

2014, s. 13 
20 Ibid., s. 11 
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Det finns en ”utomvärldslig” ordning och en känsla av totalt varande i leken vilket kanske gör 

känslan av uppbrott än värre när mannen ur lekens förståelse bryter leken. Jag förstår ur 

lekperspektivet mannen som en ”Spoil Sport”, han kommer in utifrån, från ”verkligheten” 

utan omsorg för leken och säger att; den här leken är lek, jag vill inte leka den här leken, jag 

vill leka något annat. Jag rycks här ur min lekvärld, min lekverklighet och blir min 

vardagsperson, Harald Johan Björk med mitt självs personliga, privata känslor. Jag vantrivs i 

min medvetenhet, avklädd till mitt själv ståendes på lekvärldens scen. För publiken bakom 

mannen är leken levande, han har inte lyckats bryta deras lek, de är fortfarande i lekmagin. 

Det jag gör i min handling, att negligera mannen och gå ner i mitt handlande utan kontakt 

med publik och rum kan jag ur leken förstå som att jag antar rollen av en slags ”False player”. 

Jag är inte längre uppslukad av leken och dess egenvärde, jag lever den inte. Mitt fokus är 

snarare på min funktion som yrkesutövande, jag är anlitad att framföra musik i en timme, mitt 

mål att är att göra mitt jobb, spela klart och gå hem, tankar som inte alls rimmar med lekens 

kriterier. I mig finns också ett värnande av leken, jag vill inte bryta de andras lek och deras 

nöjda försjunkenhet i leken. Det som är intressant här är att Huizingas beskriver hur ”The 

False Player” faktiskt fungerar i leken genom att denne trots sitt fuskande upprätthåller 

lekmagin, den bryter inte leken. I min gestaltning märker inte publiken i leken att jag inte 

lever deras lekvärld, jag låtsas, jag är en ”False Player”. Leken fortgår och vid lekens slut 

uttrycker de jag talar med efter spelningen att de hade en fantastisk upplevelse, leken har 

fungerat, den har fortgått. Tyvärr har jag inte fått uppleva dess magi och mening i mitt 

handlande, jag har stått utanför leken men mitt ”fuskande” har fungerat.  

Gruppens omdöme som riktning för kollektiv kvalitet i handling 
I uppsatsens inledande berättelse gestaltar jag en upplevd osäkerhet hos mig kring vems röst 

som vägleder framförandet och bör vägleda detta. Mannen som går upp på scen tycker av 

någon anledning inte att jag spelar rätt musik och upplever ett behov samt ser sig ha rätt att be 

mig att byta till hans föredragna musikgenre. Min reaktion på hans bedömning av situationen 

får mig att ifrågasätta varför jag och mitt musikaliska handlande och min kunskap kring detta 

hör hemma där jag står, på scen och spelar. Under arbetet med texten har jag fått frågan om 

jag inte kunnat avfärda mannens omdöme och fokuserat på de andra i publiken som jag tolkar 

uppskattar mitt framförande. Men i situationen drabbar han mig, inte bara under sin närvaro 

positionerad framför mig utan även i det fortsatta skeendet. I detta tappar jag mitt fokus som 

framförande. För mig blir det här intressant att undersöka relationen utövare och omdöme.   
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Jonna Bornemark diskuterar i sitt kapitel om konstformer i boken Det omätbaras renässans 

möjligheten att rationalisera sinnesintryck och att bedöma samt intellektualisera kring konst. I 

begreppet ”uppfångande av vadheter” förs en reflektion kring hur vi kan få förståelse för vad i 

konst som är konst. I Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans problematiseras 

Descartes och Cusanus förståelse av konst som en helt sinnlig upplevelse. Konst förstås 

utifrån Descartes och Cusanus inte mer än ett subjekts individuella erfarande av ett objekt. 

Sinnligheten har här inget objektivt innehåll, representerar inget objekt och området är 

därmed bortom tanken om ratiots objektiva rätt och fel. Descartes menar dock att fantasi för 

att bli handling måste guidas av en riktning vilket hör till praktiken rationalitet21. Bornemark 

ser Descartes tvetydighet som en avsaknad av en intellectuspraktik, en praktik i vilken det är 

möjligt att både uppehålla sig i en intellectusverksamhet, en sinnligt kännande verksamhet 

men just även kunna verbalisera kring vad som händer i den, intellektualisera kring den. Ett 

förslag på en sådan praktik hittar Bornemark i begreppet omdöme vilket hon ser öppna upp 

för en möjlighet att skapa praktiker och traditioner som ger ramverk inifrån den egna 

praktiken. Genom att inifrån undersöka och skapa språk för en tradition utvecklas olika 

ramverk utifrån vilka man kan bedöma kvalitén i ett uttryck. Omdömesbegreppet rör sig dock 

någonstans i en balansgång mellan objektiv representation och ett subjektivt godtycke, smak, 

samt i förhållande till en specifik situation. Omdömet beskrivs handla om en balans i att 

lyssna till de egna emotionerna och kunskaperna samt relatera dem till situationen. Bornemark 

poängterar att vi aldrig helt kan veta om avvägningen mellan den kunskap vi tänker oss ha 

och passionen i handlingen är passande för omständigheterna. Problemet beskrivs som att det 

inte finns någon neutral plats eller yttre ramar att mäta våra reaktioner mot22.  

 

Omdömets av Bornemark beskrivet flyktiga, osäkra karaktär skulle kunna vara det som i 

situationen gör mig osäker på mitt varande som kunnig i relation till skeendet. Det finns som 

hon påpekar ingen neutral objektiv plats att mäta handlingens kvalitet mot, det är en 

avvägning. Min kunskap står i utövandet inför ett omdöme i direkt relation till praktiken där 

denna utövas. Om individerna i rummet inte litar på eller förstår kunskapen i mitt uttryck blir 

den kontextuellt obrukbar. I gestaltningens skeende finns i mig en upplevd osäkerhet om 

vems omdöme som i skeendets praktik bör avgöra varför mitt utövande är lämpligt.  

                                                 
21 Jonna Bornemark, Det omätbaras renässans, Stockholm: Volante, 2018, s. 245 
22 Ibid., s. 246 
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Bornemark skriver om att alternativ som förs fram för uttryck av kvalitetsomdöme kring konst 

idag utgår från konsten som en intellectuspraktik där kvalitet bör bedömas utifrån gemensamt 

etablerade kriterier inom en tradition där de växt fram, prövats och utvecklats23. Kvalitet är ur 

detta perspektiv kontextbundet och utvecklas inifrån sin praktik.  

 

Något jag succesivt förstått under min skrivprocess är faktorn att det fysiska rummet där min 

gestaltning utspelar sig inte inhyser och definieras av en enskild omdömespraktik. Den 

populära nattklubben Marie Laveau på Hornsgatan 66 inhyser olika typer av event och 

framföranden arrangerade av olika klubbar och arrangörer. Olika artister har genom sitt 

handlande i sin tur utvidgat sitt kvalitetsbegrepp tillsammans med individer i deras praktik, de 

som känner artisten och erfarit dennes uttryck. Kvalitén kan inte luta sig mot en objektiv 

tanke om vad som är gott. Även om jag upplever mannen som malplacé och ur min syn 

kunskapslös inför mitt uttryck så kan jag aldrig vara helt säker på om det i själva verket är jag 

som förstår praktiken fel eller befinner mig fel. Han kan mycket möjligt ha vistats på denna 

plats långt fler gånger än jag och bildat sig en uppfattning kring vad som bör finnas i rummet. 

Han kanske brukar få sin önskemusik spelad av personerna som brukar stå på den faktiska 

scen jag står på. Vid detta tillfälle har vi olika bilder om vad som äger och bör äga rum och 

eventuellt om mening i den yrkesutövande artistens handlande på ett generellt plan.  

 

Även Huizinga beskriver hur handlande i en praktik bildar ett slags ramverk för praktiken. 

Han beskriver hur lekgemenskapen vanligen kvarstår utanför den tidsbundna leken. Känslan 

av att vara ”frånskild tillsammans” i en exceptionell situation, av att dela något betydelsefullt, 

av att tillsammans dra sig undan från resten av världen och avfärda de vanliga normerna 

bildar en gemenskap, en känsla av gemensam magi vilken vidhålls även utanför lekens 

tidsspann. Huizinga beskriver att det är svårt att dra en gräns mellan permanenta sociala 

grupperingar och deras gemensamma sfär av lek24.  

 

Varför blir mannens omdöme så centralt för mig? Varför lyckas jag inte fokusera på de 

individerna på dansgolvet vilka i sitt uttryck visar att de uppskattar mitt uttryck, de som 

verkar hemma i min praktik och handlar tillsammans med mig i framförandet? 

 

                                                 
23 Jonna Bornemark, Det omätbaras renässans, Stockholm: Volante, 2018, s. 249 
24 Johan Huizinga, Homo Ludens – A study of play-element in culture, Mansfield Centre: Martino Fine Books, 

2014, s. 12 
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Min erfarenhet är att det i framförandet äger rum en form av direkt, interaktivt uttryckt 

kvalitetsomdöme mellan publik och utövare vilken vi av min berättelse kan läsa påverkar 

framförandet. I min gestaltning framkommer att jag i mitt framförande läser in rummet och 

dess närvarande individer oavsett om de förstår mitt framförande och kan ses som inne i 

praktiken eller ej. Under ett framförande läser jag in omdömen i rummets ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och rörelsemönster vilka ger min fantasi riktning till handlande vilket vi känner 

igen från Descartes tankar om konstnärlig handling. Jag slår av och på ljud, bygger rytmer och 

tonala mönster i en balansgång mellan att försöka binda lyssningshandling vid ett visst 

element och föra dess fokus vidare till något nytt. Ett monotont fokus på ett repeterat 

ljudelement kan driva ett motoriskt lyssnande, föra lyssnaren till rörelsehandling, en stadig 

puls av en bastrumma känns bokstavligen i muskler och vävnad. Genom att introducera nya 

ljudelement i dynamiska förhållande och rytmiska intervall bygger jag spänning och intensitet 

i det ljudande verket. Ljudens frekvensspektra är av stor vikt och genom att skära exempelvis 

basregister kan jag lyfta lyssnaren från att känna ljudet motoriskt i kroppen till att fokusera 

upplevelsen av dess essens genom örat. Genom att skära höga frekvenser kan jag i vissa 

tillfällen plocka ner lyssnaren att gå in i sin kropp. Det är en lek med sinnligt kännande där jag 

styr det ljudande i förhållande till skeendet och de handlande i rummet. Vikten av riktning 

från en kännande konstruktiv publik är avgörande för hur uttrycket äger rum. I mitt 

framträdande på scen kan jag utifrån Bornemarks tolkning av en intellectuspraktik förstå mitt 

förhållande till publikens reaktion som att de ger riktning åt min fantasi och vägleder min 

handling. En sådan typ av omdömespraktik ser jag som nödvändig för att ett framträdande ska 

fungera, jag behöver tolka andras om än subtila omdömen för riktning i mitt uttrycks fortgång 

på scen. Vikten av att i mitt uttryck vara inlyssnande tycks dock i min förståelse ur min 

gestaltning ske på bekostnad av att jag inte kan värja mig från uttryck som inte vill se mig 

handla utifrån min kunskapstradition.  

 

Utifrån Bornemarks förslag på vem som har kunskap för att uttrycka ett relevant omdöme om 

en praktik inifrån praktiken förstår jag i min kontext att publiken för ett konstruktivt skeende 

bör utgöras av individer inom traditionen. Eller åtminstone lyhörda och värnande för 

traditionens kvaliteter. När mitt handlande i gestaltningen i sitt skeende ifrågasätts av någon 

jag ser som utanför och ifrågasättande av min praktik rubbas något och mitt fokus tas från 

praktiken jag upplever mig handla i. Ifrågasättandet blir rent destruktivt för det fortsatta 

skeendet då jag upplever att jag hamnar utanför det kreativa skeendet i rummet, jag blir 

oförmögen att handla kreativt.   
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Att göra med rummet 
Min känsla efter spelningen är negativ, jag känner att jag inte lyckats ta framförandet dit jag 

vill. Som jag skriver i gestaltningen infinner sig känslan redan under framförandet. Mannens 

interaktion med mig får mig att reflektera över och ifrågasätta mitt görande i stunden och jag 

upplever mig därmed oförmögen att handla. Det som blir synligt skulle kunna ses vara vikten 

av balansgång mellan lyssnande och handlande.  

 

John Dewey talar i texten Att göra en erfarenhet om handling som en intellektuell process 

med en struktur där den handlande både gör och genomgår. Jag förstår resonemanget som att 

varje handling föregås av en tänkt rörelse mot något vilken i genomförandet styrs av 

skeendets rumsliga förutsättningar. I erfarenheten ställs utfallet i relation till tanken för 

handlingen. Strukturen för en erfarenhet beskriver Dewey som att; människan gör något 

driven av en emotion, en känsla mot något som gillas eller ogillas exempelvis lyfter en sten. 

Som konsekvens av handlingen genomgår hon något, hon känner vikten, ansträngning, 

percipierande av ytan. Det uppstår här en reflektion i mötet mellan intellekt, tanken och 

praxis, den faktiska situationen. De egenskaper som framträder bestämmer det fortsatta 

skeendet, vilket pekar på att det alltid finns en ovisshet i handlingen, situationen bestämmer 

skeendet när det sker. Möter intellektets innan tänkta funktion upplevelsen i den faktiska 

situationen? Är stenen för tung för att lyftas? Visar sig något oväntat i stenens form, material 

etc. eller visar den sig stämma med användningen som avsågs när stenen lyftes? Processen 

fortgår till en ömsesidig anpassning av självet och föremålet och den enskilda erfarenheten 

kommer till avslut. En erfarenhet är därmed inte bara ett alternerande mellan att göra och 

genomgå utan relationen där emellan25.  

 

Processen är enligt Dewey något som sker i alla erfarenheter. Men relationens omfattning och 

innehåll utgör måttet på det betydelsefulla innehållet i en erfarenhet. Balansen mellan att göra 

och genomgå styr erfarenhetens omfattning. Erfarenheten begränsas av allt som inverkar på 

perceptionen av relationen mellan att göra och genomgå. Överdrifter, obalans, förvrängning. 

Entusiasm att göra och handla leder till att erfarenheten inte mognar då något annat ständigt 

inleds. Som motpol beskriver Dewey upp dagdrömmaren vars erfarenhet beskrivs lika 

förvrängd då denne i sin reflektion är uppslukad av att genomgå oavsett vilken mening 

erfarenheten skulle ge, erfarenheten slår inte rot i ett görande. Dewey beskriver att för att 

                                                 
25 John Dewey, ”Att göra en erfarenhet”, Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 

Lappalainen, Huddinge: Södertörns högskola, 2015, s. 75 
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kunna etablera kontakt mellan världens realitet och för att våra intryck ska kunna relateras till 

fakta och deras värde på så vis testas och organiseras, behöver vi resolut handling26.   

 

Jag relaterar Deweys tankar till när jag i mitt framförande tappar kontakten med känslan i 

nuet, känslan i rummet. I mitt framförande kan jag ses balansera mellan att vara görande och 

genomgående i en nästan samtidig handling och reflektion kring mitt varandes och 

handlandes relation till rummet och dess individer. Det är snabba växlingar vilka leder mitt 

handlande. När mannen går upp på scen skärmar han av min relation till rummet och mitt 

inlyssnande av resterande publik genom att påkalla mitt fokus. Mitt genomgående kommer i 

situationen att fokusera på mitt görande i relation till hans vilja att höra en annan musik, dvs. 

jag reflekterar kring hans ovilja till mitt görande. Jag blir i mitt reflekterande ogörande, min 

fantasi vägleds inte till handling. När jag i situationen inte upplever att jag kan handla 

kännande går jag till min tidigare erfarenhet och ett slags rutinmässigt handlande. Mitt 

görande fortsätter men utan inlyssnande i nuet. Utan den direkta länken till rummet jag står i 

vågar jag inte vara osäker, jag vågar inte gå ut i det jag inte vet. Jag vågar därmed inte 

sammansmälta med de andra deltagarna i rummet och uppleva den skeende kreativa konsten 

tillsammans. Jag faller tillbaka på en autopilot, kör mitt race och gör ett försök att 

hantverksmässigt göra ett funktionellt framförande. Min handling rör sig här ensidigt mot ett 

givet mål och blir för mig inte konst vilket jag förstår som en vandring i det ovissa, något som 

görs tillsammans i skeendet.   

 

Av min gestaltning framkommer att jag trots min känsla av frånvaro i rummet ändå genomför 

mitt framförande, jag gör klart förloppet. Upplevelsen blir ett uppbrott med min tidigare 

föreställning kring mitt framträdandes vara och jag gör en erfarenhet. 

 

Om mannen har rätt eller fel, om jag är lämplig eller inte är egentligen irrelevant, det är 

troligen en fråga om smak. Det intressanta jag ser i min reflektion är att jag erfar rummets 

handlande delaktighet i mitt handlande.  Det finns ett kollektivt handlande i ”mitt” 

framförande. Utifrån denna tanke kan jag inte förbereda ett perfekt framförande och 

genomföra det enligt plan i en förväntning om att det ska kännas rätt i det faktiska skeendet. 

Vikten av det rumsliga kollektiva handlandet för framförandet ställer kravet på att jag som 

utövare måste vara fokuserat inlyssnande och kännande i balans med mitt handlande.  Detta 

                                                 
26 John Dewey, ”Att göra en erfarenhet”, Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 

Lappalainen, Huddinge: Södertörns högskola, 2015, s. 78 
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”samhandlande” ställer även krav på att individerna i rummet måste vara fokuserat 

inlyssnande och kännande i sin lyssningsakt. Oftast är detta handlande självklart. Det finns ett 

slags oskrivet kontrakt vid deltagande i ett framförande där framförande och 

lyssningshandlande går in i rummet med en strävan att uppslukas av skeendet. Men denna 

självklarhet finns inte uttalad eller nedskriven då den är svårgripbar bortom sitt skeende, 

självklarheten är starkt kopplad till den unika situationen och saknar i mångt och mycket ord 

för att förklaras.  

Klokhet i handling 
Under min skrivprocess går jag på en konsert med improvisationsartisten Susu Saiz på scenen 

Hosoi i Stockholm. Rummet är utformat nästan som en iscensättning av ett vardagsrum fast 

med en bar. Lokalen är fullsatt, inte packad men full. Runt 40-50 personer dricker, sorlar, 

skramlar, skrattar i det lilla rummet. Henry Saiz, Susus yngre släkting är DJ och spelar 

lågmäld ambient musik under sorlet, den fyller upp rumstystnaden bakom sorlet. Plötsligt 

sänks belysningen en aning och de 40-50 personerna i rummet tystnar helt. Blickarna är 

riktade mot Susu som sitter bakom ett bord fyllt av effektpedaler, en dator och hållandes en 

gitarr. Susu framför en improvisation av olika ljud med dova klanger, svepande 

frekvensregistran i en dynamik ibland väldigt nära tystnad. Det som hörs av de 40-50 

personerna utöver någon som tar en klunk av sin dryck eller någon som dråsar till på en stol är 

en fokuserad djupandning av de närmast mig. Det finns en hörbar koncentration både i 

publikens tystnad och musikens progression. Framförandet avslutas med en repetition av ett 

ljudelement vilket i långsammare intervall och svagare ljudstyrka för varje repetition tillslut 

skapar total tystnad i rummet. Jag tackar Susu efter spelningen och berättar att jag verkligen 

förflyttades i framförandet och om upplevelsen av den totala koncentrationen i rummet. Jag 

påpekar speciellt avslutet vilket jag verkligen kände som ett hypnotiskt fallande i 

försjunkenhet. Susu berättar att han i görandet av framförandet fick känslan av att han 

långsamt ville ta oss (med sig själv inräknad) tillbaka till verkligheten genom att succesivt i 

varje repetition komma ett steg närmre rummets tystnad han kände när han inledde 

framförandet.   

 

Det som berör mig efter upplevelsen av framförandet är deltagarnas koncentration. Ett 

samförstånd triggat av en liten detalj som en sänkning av rummets ljuskällor. Min upplevelse 

och Susus beskrivning av avslutet förstärker min tanke kring framförandets kollektiva omsorg 
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för dess skeende genom fokuserad handling tillsammans. Ett kollektivt värnande för 

situationen. 

 

I min egen framförandekontext ställer jag mig som utövare på scen och framför koncentrerad 

i handlandet ett verk för situationens bästa, deltagarna i rummet ställer sig på dansgolvet eller 

sätter sig på stolar och lyssnar, känner koncentrerat och handlar även dem för situationens 

bästa. Hur vi handlar beror helt på den unika situationen och våra unika erfarna enskildheter 

men det bygger på en gemensam förståelse kring samhandlandets värde.  

 

Strävan att utifrån den specifika situationen och praktiken handla gott för det goda 

handlandets egenvärde och för situationens egenvärde för mina tankar till Aristoteles begrepp 

fronesis. Det jag upplever intressant i begreppet utifrån min gestaltning är att det kastar ett 

ljus över begreppets kollektiva dimension. Aristoteles talar i Nikomachiska etiken om 

begreppet praxis som en handlingsform där den väl utförda handlingen är ett självändamål i 

sig27. Begreppet praxis tolkas i Christian Nilssons förståelse vara ett ord som betecknar den 

mänskliga existensen som sådan vilket kan förstås som att det livet lämnar efter sig inte är en 

produkt utan en process. Kunskapsformen vilken vägleder praxis kallar Aristoteles fronesis28.  

 

I ett vanemässigt beteende kan handling enligt Aristoteles vägledas av karaktärsdygd29, det 

kan kännas rätt att handla på ett visst sätt i en situation. Ibland behöver dock dessa vanor 

korrigeras. Ett exempel på detta är när vi hamnar i ett dilemma, då behövs fronetisk 

vägledning. Frågan fronesis beskrivs hantera är inte om vi ska handla då vi redan står i 

situationen, frågan är snarare hur vi ska handla. Fronesis existerar endast i relation till en 

konkret situation. Vidare beskriver Nilsson en passage hos Aristoteles där fronesis beskrivs 

som ett intellektuellt tillstånd vilket inte är underkastat glömskan vilket Nilsson ser som en 

öppning för att se fronesis som en slags omdömeskraft. Stycket nämns i Nilsons text även ha 

tolkats av Martin Heidegger som beskrivs koppla ett släktskap till samvetet30. Det fronetiska 

handlandet tolkas här som att handla samvetsgrant vilket beskrivs som att man handlar med 

uppmärksamhet och omsorg.  

 

                                                 
27 Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron”, Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark & 

Fredrik Svenaeus, Huddinge: Södertörns högskola, 2014, s. 47 
28 Ibid. s. 47 
29 Ibid. s. 48  
30 Ibid. s. 50 
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Aristoteles skiljer på vetskap och kunskap och beskriver att en person kan veta vad som är rätt 

utan att ha kunskapen att handla efter den, vetskap utan klokhet. Det fronetiska tänkandet 

beskrivs här som praktiskt lagt31. Klokheten beskrivs komma ur enskildheter vilka man blir 

förtrogen med genom erfarenhet och erfarenhet beskrivs komma ur lång tid32. 

 

Aristoteles talar om att inriktningen mot det goda i våra liv ständigt hotas av våra svagheter så 

som känslor och växlande stämningar, det angenäma och det plågsamma33. För att behålla 

riktningen behöver blicken enligt Aristoteles se det egna livet som helhet och vägledas av 

fronesis34.  

 

Det är för mig lätt att associera framförandets handlingsutrymme till Aristoteles tankar om 

dygd och fronesis. Det framförandet lämnar efter sig är som livet en process, om än en kort 

sådan. I denna process måste mitt handlande hela tiden förhålla sig till skeendets nu och de 

händelser som påverkar framförandets rum och varande. Och kanske beskriver min 

gestaltning just hur mitt goda omdöme i skeendet hotas när jag börjar fokusera min 

olustkänsla vid mannens uppenbarelse. Framförandets handling sker alltid i skeendet och 

avvägningar och ställningstaganden görs stående i detta skeende. Jag tänker inte innan 

framförandet ”Hur ska jag handla om någon går upp på scen och stjäl mitt fokus och rubbar 

min balans?”, det bara sker och är något jag får förhålla mig till när det sker. Förberedelsen är 

dock inte oviktig, kanske kan Aristoteles tanke om dygd förstås just ur Bornemarks förståelse 

om kvalitet som byggd inifrån en praktik. Ramverket för kvalitet byggt av de i praktiken finns 

där som en trygg dygd för vad som oftast är gott, en fingervisning att ledas av. Men i 

genomförandet kommer det krävas anpassning till oförutsedda händelser som när mannen 

skymmer min närvaro. I mitt fall slår som jag upplever det en autopilot på och ror skeendet i 

land.  

 

Det jag kan göra för att få tryggare kunskap att handla med kanske just är att erfara situationer 

av skeenden och kanske framförallt skeenden som inte går som planerat. Att kontinuerligt gå 

utanför min bekvämlighetszon och genom detta hålla mitt sinne spontant och öppet för att 

                                                 
31 Aristoteles, ”Bok VI ur Nikomachiska etiken.”, Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 

Lappalainen, Huddinge: Södertörns högskola, 2015, s. 49 
32 Ibid. s. 51  
33 Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron”, Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark & 

Fredrik Svenaeus, Huddinge: Södertörns högskola, 2014, s. 52 
34 Ibid. s. 51 
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handla annorlunda. Kanske kan detta vara grunden för en slags spontan ryggradskänsla av 

omsorg att förhålla sig till i det partikulära skeendet? 

 

Trots att jag i min gestaltning inte själv känner mig ”i framförandet” så styrs min handling till 

att genomföra framförandet för dess och dess deltagares bästa, i en slags omsorg för 

framförandet. Jag avbryter inte spelningen trots att jag själv bara vill därifrån, det finns ett 

egenvärde i att genomföra för erfarenhetens skull och helheten vilken jag även känner igen 

från Dewey i mitt tidigare stycke. Erfarenheterna gör mig inte som man kan tänka sig, 

tryggare i form av en förberedande vetskap om vad som eventuellt kan ske och hur jag bör 

handla. Erfarenheterna gör mig i min förståelse tryggare att handla spontant just i det 

oförutsedda skeendet. Med Aristoteles fronesis begrepp i det större perspektivet som 

vägledande i livet i stort blir erfarenhetens roll i min tanke något i stil med, det man inte dör 

av gör sinnet mer flexibelt för överlevnad, mentalt ”starkare”, i Aristoteles terminologi, 

klokare.   

Den uteblivna samandningen 
I min gestaltning rycks mitt fokus ur verkets skeende. Jag lyckas vid spelningens början 

försjunka i ett fokuserat handlande som framförande i rummet. Mitt fokus är uppslukat av min 

närvaro i rummet, ett parallellt görande och lyssnande för hur ljudet uppstår, framstår och 

påverkar rummet och dess individer vilka koncentrerat lyssnar och handlar utifrån detta. 

Framförandet är en koncentrerad handling tillsammans av mig och publik, vi är görande i 

rummet. Plötsligt går en person upp på scen och påkallar mitt fokus. Min koncentration bryts, 

jag slutar till och med kort att handla och lyssna på ljudet, vilket dock ljuder vidare i 

bakgrunden. Efter händelsen kommer jag inte in rummets puls, jag känner inte rummet, min 

tanke är inte i mitt handlande utan helt fokuserad på målet att spela klart, jag vill därifrån.    

 

Filosofie doktorn och improvisationsmusikern Stephen Nachmanovitch sätter i sitt kapitel om 

att spela tillsammans i boken Spela fritt fingret på en känsla jag själv associerar med 

framföranden där jag känt min kunskap och mitt handlande rätt. Nachmanovich beskriver 

begreppet Entrainment som en synkronisering av två eller flera dynamiska system till en och 

samma puls35. Det beskrivs ske i olika praktiker. En grupp arbetare på en byggarbetsplats som 

hamrar kommer efter några minuter falla in i samma rytm utan uttrycklig kommunikation. För 

en författare kan ett bibliotek utgöra en god plats att arbeta, även om de andra skrivande 

                                                 
35 Stephen Nachmanovitch, Spela Fritt – Improvisation i liv och konst, Göteborg: Ejeby Förlag, 2010, s. 160 
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människorna i rummet är främlingar och håller på med sitt så förstärks allas energi av den 

tysta rytm som uppstår när man arbetar tillsammans. Man erfar enligt denna tanke en 

förstärkande entrainment av ens koncentration och engagemang i arbete vilket utförs 

tillsammans. Nachmanovitch beskriver att entrainment åstadkommer att artister förenas med 

publiken såväl som med varandra. Det man gör när man lär sig improvisera musik inför en 

publik är enligt Nachmanovitch att lära sig spåra upp och förstora den kollektiva andningen 

som medan experimentet pågår blir mer och mer synkroniserad och djup. Det uppstår i 

rummet en kvalitet av energi som är mycket personlig och karaktäristisk för just specifika 

människorna, rummet och ögonblicket. Nachmanovitch uttrycker att det inte finns vetskap om 

hur det går till, det bara sker. De åtskilda varelserna, publik och artist kan försvinna och när så 

inträffar råder ett tillstånd av delaktighet dem emellan. De fångar varandras ögonblick och 

betraktar sig som en enda varelse. Genom känsliga men starka entrainments länkas enligt 

Nachmanovitch publik, omgivning och musikanter ihop till en självorganiserande varelse. 

Man upptäcker tillsammans och samtidigt den rytmiska och känslomässiga scen som 

utvecklar sig i framförandet.   

 

Även om Nachmanovitch inte säger sig veta vad som gör dessa sammansmältningar hittar han 

snarlika skeenden och funktioner beskrivna i andra kulturer vilka jag finner all anledningen att 

fokusera på i mitt utforskande kring kollektiv klokhet i handling.  

 

Nachmanovitch skriver att för att konst ska uppstå måste konstnären försvinna vilket beskrivs 

som en allmänt omvittnad erfarenhet36. Förklaringen till detta påstående är att vi vid en 

konstnärlig upplevelse sinnligt fångas av något. Vårt sinnliga fokus fångas i ett ögonblick helt 

och hållet av en upplevelse, inget annat existerar. Vi tänker i upplevelsen av konsten inte på 

konstnären som individ utan är uppslukade av de känslor verket eller framförandet för oss 

förmedlar. Nachmanovich beskriver att känslan har sina rötter i barnets lek och sin fullaste 

blomning i mogen konstnärlig kreativitet37. Känslan beskrivs som att förlora sig i något, att 

glömma tid, rum, fysiska behov. Buddhister benämner det enligt Nachmanovich som 

Samadhi, ett tillstånd i trans och vakenhet på samma gång vilket uppnås genom ett 

koncentrerat fokus på ett görande i allt från meditation, gång, matlagning, genom att bygga 

sandslott, skriva, slåss, älska och spela flöjt38. Samadhi beskrivs ha en unik förmåga att 

                                                 
36 Stephen Nachmanovitch, Spela Fritt – Improvisation i liv och konst, Göteborg: Ejeby Förlag, 2010, s. 56 
37 Ibid. s. 56 
38 Ibid. s. 57 
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försätta omkringstående i samma tillstånd var på Nachmanovitch beskriver hur ett barns 

uttryckta koncentrerade omedvetenhet om sig själv smittar av sig på sin omgivning. Här 

nämns även ett liknande tillstånd i den Sufiska kulturen, fana, utplånandet av den individuella 

självheten där det lilla självet upplöses i handling så det stora kan lysa fram. Nachmanovich 

beskriver att konstnärer på en sådan transpersonell grund trots användande av idiom från egen 

plats och tid kan tala personligt till andra trots avsevärda avstånd i tid, rum och kultur.  

 

Nachmanovich beskriver även ett närliggande tema i Sufiernas begrepp Sama, att dansa sig 

till extas, ett tillstånd där kropp och själ är så upptagna av aktivitet och hjärnvågor helt och 

hållet fängslade av kraftfulla, fängslande rytmer att det vanliga självet trätt tillbaka för en 

förhöjd medvetenhet39. Detta är väldigt nära den transupplevelse deltagare i rejvkultur 

försätter sig i och även jag ägnar mig åt vid mitt scenframförande, jag känner igen den 

koncentrerade handlingen tillsammans med de andra i rummet, samvarandet, samupplevelsen 

och samhandlingen.  

 

Som jag tolkar Nachmanovich beskrivning av framförandet handlar det om att uppslukas av 

ett fokus som likt den energi beskriven i begreppet entrainment sprider sig till de andra i 

rummet. Jag förstår förutsättningarna för skeendet som djup koncentration hos deltagarna i 

rummet i ett oavbrutet görande vilket leder till en energi av enighet. Utifrån Nachmanovich 

tankar så förstår jag det som uteblir och kommer att fattas i min gestaltning efter mannens 

avbrott vara just den rumsliga sammansmältning han påpekar är återkommande i flera 

historiskt kulturella beskrivningar. Detta uteblivande som för mig gör att mitt varande i 

rummet känns meningslöst och fel.  

 

Marcia Sá Cavalcante Schuback professor i filosofi vid Södertörns högskola tittar i sin text 

Lovtal till intet närmre på den franske filosofen Maurice Blanchots förståelse av begreppet 

inspiration. Kanske kan Blanchots resonemang om con-naissance, medfödelse vid inspiration 

i läsakten ge ytterligare förståelse för sammansmältningen mellan artist och publik vid 

musikframförande Nachmanovich inte säger sig hitta förklaring till. Sá Cavalcante Schuback 

skriver; 

Vid läsningen – här förstått som läsning av ett skönlitterärt verk – försvinner författaren. […] Boken är inte 

längre en bok skriven av någon, utan boken är sitt eget närvarande. […] Det är texten som väcker oss och inte 

vi som väcker texten. […] Verkets närvarande erfars på samma gång som ett öppet skeende och som en inom 

                                                 
39 Stephen Nachmanovitch, Spela Ffritt – Improvisation I liv och konst, Göteborg: Ejeby Förlag, 2010, s. 57 
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sig sluten fullbordan.  I verkets närvarande kan inget sägas, samtidigt som allt sägande där finner sin plats. 

Dessa paradoxer beskriver egentligen inte verket, utan snarare själva närvarandets karaktär.40 

 

Beskrivningen av verkets närvarande i läshandlingen och läsarens möte med verk bortom 

författare som individ kommer väldigt nära den känsla av sammansmältning mellan 

framförande artist och publik jag ser som grunden i framförandets skeende. I min tolkning av 

det konstnärliga framförandet så är det den fokuserade lyssningshandlingen som ”väcker oss” 

och tar vårt sinne bortom vår medvetenhet om oss, utifrån oss. Vi erfar i tillståndet 

känslomässigt bortom ”oss”, bortom tanken om ”vem jag är”. Sá Cavalcante Schubacks text 

fortsätter, ”Här (i ögonblicket) råder en ytterst ögonblicklig oskiljaktighet, som gör att 

närvarande endast kan beskrivas som antingen helt tomt eller som fullständigt”.41  

 

När jag läser Sá Cavalcante Schuback från mitt perspektiv erfar jag hur jag som framförande 

måste ha ett koncentrerat ”läsfokus” för att kunna väckas av det underlag jag har i form av 

samplingar, musikinstrument och tankar om verkets struktur vilka här kan förstås som ett 

suddigt minne av verkets tillblivelse. Jag kan genom artefakterna försjunka i mitt 

känslomässiga minne av verket och framföra de känslor verket representerar för mig. 

Förutsatt att jag är försjunken i min utövarakt och publiken försjunken i verkets skeende från 

sin lyssningsakt kan vi sammansmälta i något som skulle kunna liknas vid det Nachmanovich 

beskriver som Entrainment eller närvarande i handling. Tanken återfinns i Sanskrit begreppet 

Samadhi, ett närvarande fokus bortom vårt själv och av Blanchot beskrivet som att närvarande 

endast kan beskrivas som antingen helt tomt eller som fullständigt. Jag måste gå bortom 

tanken om mig som ett subjekt, lyssnaren bortom sin tanke om sig som ett subjekt men även 

mig som ett subjekt för att hänge sig åt tomheten/fullständigheten i verkets rumsliga skeende. 

Här kan ett framförande för mig liknas vid det Blanchot beskriver som con-naissance, 

medfödelse.42 

 

I mitt gestaltade framförande avbryts min medfödelse i rummet av en person som inte är 

koncentrerad i sitt lyssnande och inte har lust för lyssnande. Personen bryter min 

koncentration i mitt handlande. Nachmanovich tanke om att konstnären måste försvinna för 

att verket ska träda fram och Sá Cavalcante Schubacks förståelse att vi måste läsa texten 

                                                 
40 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet – Essäer om filosofisk hermeneutik, Göteborg, Glänta, 2006, 

s. 166-167 
41 Ibid. s. 167 
42 Ibid. s. 167 
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bortom författarens individ synliggör för mig mannens position och hans seende av mig just 

som en individ. Han går inte upp på scen uppslukad som en del av verkets skeende, som 

deltagande utan förhåller sig till mig som en hantverkare i en verkstad. Han beställer musik 

efter sina önskemål. Han tycks själv inte uppleva verkets skeende och hans utanförskap för 

mitt fokus till mig själv som individ utanför skeendet. Avbrottet och utträdandet ur skeendet 

får mig att känna meningslöshet inför mitt handlande. Utifrån Sá Cavalcante Schuback får jag 

i min skriftliga reflektion syn på närvarons absoluta tomhet och fullhet. Jag förstår i detta en 

samförståelse kring skeendet som helhet avgörande för att medfödelse ska kunna äga rum. 

Om vi inte har koncentration att acceptera framförandet som ett fullkomligt verk i sitt skeende 

blir vi på sin höjd stående bredvid. Jag blir i mitt avbrott stående bredvid mitt framförande 

utan känsla av mening i mitt handlande. Trots att andra i rummet upplever mening i skeendet 

och i mitt handlande kan jag från min position inte känna denna. För mig och mannen på scen 

som står utanför medfödelsen känns skeendet meningslöst, en tomhet som öppnar upp för 

förståelse av vad ett framförande behöver för att vara mening.  

God handling, moral och regler  
Något som återkommer i min reflektion kring min gestaltning är en tanke om god handling i 

skeendet. Är inte frågan så enkel som att jag ”i framförandet” har rätt och mannen utanför 

detta har fel? Finns det här något moraliserande i att från en Aristotelisk tanke om dygd och 

ett gott handlande för ett handlandes- och situations egenvärde tala om ett gott handlande i en 

framförandekontext, som en given vetskap om vad som är gott?  

 

Huizinga beskriver lekens förhållande till regler som att; leken är omgiven av 

”hemlighetsluft”, det tycks som att leken förstärks genom att göra en hemlighet av den. Den 

är för oss, inte för andra, det som de andra ”utanför” tycker och gör angår inte oss. Innanför 

cirkeln gäller inte de andras lagar och regler43. Huizinga beskriver hur de flesta avancerade 

civilisationer har haft ceremoniella heliga lekar där vardagens regler sats inom parentes under 

den ceremoniella lekens gång44.  

 

Jag finner tanken intressant då den dels beskriver hur samhällets vardagligt rådande 

moralkodex sätts inom parentes under lekens varande vilket för mig beskriver att lekens regler 

                                                 
43 Johan Huizinga, Homo Ludens – A study of play-element in culture, Mansfield: Martino Publishing, 2014, s. 

12 
44 Ibid. s. 12 
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inte är moraliserande, utan kanske snarare tvärtom tillfälligt låter vårt handlande styras av en 

uppförandekodex bortom kutym för handlande i samhällets vardag.  

 

Huizinga beskriver fortsatt att en del i magin är att de som leker känner samspelet, 

samgörandet och enigheten utan att reglerna är uttalade. De som vet är införstådda med vilka 

regler som gäller och det är egentligen bara de som är inbjudna att leka.  

 

Jag förstår situationen i min gestaltning som att jag och publiken har ett outtalat samspel, vi 

har en slags inkänd enighet om vad situationen är och hur vi bör förhålla oss i vårt handlande 

för situationens bästa, en outtalad tanke om ett gott handlande för skeendet. Mannens 

handling är utanför denna tanke, detta är något som jag upplever känslomässigt i skeendet 

men något som även förstärks av de jag talar med efter spelningen. Andra i publiken uttrycker 

bokstavligen att hans handlande är idiotiskt.  

 

Här upplever jag det intressant att diskutera hur fria ramar leken har för de lekande att 

förändra dess gång. I min kontext; hur mycket kan deltagarna i framförandet påverka det som 

sker på scen utan att gå utanför en outtalad samförståelse för vad som är ett gott handlande?  

 

Detta är för mig inget som går att definiera en sanning kring då situationen är något som hör 

till det som förhåller sig annorlunda. Det goda handlandet förhåller sig helt till sin rumsliga 

kontext. Jag upplever visserligen mannens handling fel i min gestaltnings praktik då utfallet 

blir destruktivt för mig, men själva handlingen i sig hade kunna varit konstruktiv i en annan 

kontext. 

Ett konstruktivt förslag 
Luften är kvav, varm och fuktig av svett, jag har min tunna sommarjacka på trots den 

påtagliga samlade kroppsvärmen och dåliga ventilation i det lilla källarutrymmet, det har helt 

enkelt inte funnits tillfälle att slänga av den under det intensiva framförandet. Jag kollar 

snabbt på klockan på mobilen för att få en uppfattning om tid, jag börjar bli rätt slutkörd, jag 

har spelat lite mer än en timme. Upp med feedback-ratten på delaypedalen, ljudet klingar ut i 

en svans av repetitioner vilka tätare och tätare uppgår i en återkoppling som framträder som 

en digitalt klingande rundgång, kanske inte det mest behagliga ljudet men kanske en slags 

ljudlig gestaltning av en digital kollaps. Jag tittar upp, folk börjar applådera, ropar, hejar. 

”Play the second song again” ropar någon, är det Diego som skriker? Yiota skriker något i stil 
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med ”One more time” och den övriga publiken hakar på i en liten talkör. Jag uttrycker ”I’m 

done, that’s all I have”. ”Improvise something” ropar någon från den bakre delen av rummet. 

Jag kanske har någon låtskiss jag kan testa tänker jag, lyssnar som hastigast igenom några 

patterns på en sequencer, går tillbaka till inställningarna för framförandets andra låt på en av 

mina trummaskiner, sedan kör jag. Reaktionen är direkt, dansen blir intensiv framför mig, 

”faster utropar någon”, jag skrattar och drar succesivt upp tempot till 150bpm, långt mycket 

snabbare än jag någonsin varken gjort eller framfört ett verk i. Det känns som att vi 

exploderar tillsammans, jag improviserar i ca 10 minuter och scenen urartar i en ström av 

fysisk interaktion, kramande, vi är alla överrumplade över det som skett, vad har vi gjort, vi 

skrattar, gråter.  

 

Min gestaltning beskriver en händelse i New York 2013. Jag deltog i ett två veckors 

internationellt ”musikkollo för vuxna” där föreläsningar varvades med framförande av de 

deltagande och studiosessioner. Jag upplever att gestaltningen dels visar på den öppna 

möjligheten och till spontan handling tillsammans i framförandets skeende och hur 

samfödelse kan äga rum.  

 

Även i denna gestaltnings skeende bryts min förutfattade tanke om handling på olika sätt. För 

det första uppmanar publiken mig att fortsätta spela. Det är något som skett då och då vid 

andra tillfällen men inte som en ordagrann uppmaning utan mer som en bekräftelsegest. Flera 

spelställen jag spelat på har till och med haft en scenklocka som anger när artisten måste sluta, 

kutymen är att hålla sig till sin ”time slot”, sin tidsliga lucka för framförande. I gestaltningen 

står till och med arrangör och lokalägare i publiken och väntar på att se mig fortsätta. För mig 

helt främmande ur min förförståelse.   

 

För det andra så kommer det från publiken förslag på hur och vad jag ska framföra. En person 

uttrycker, spela framförandets andra låt igen. Min yrkesmässiga erfarenhet kring handlande 

säger, spela aldrig samma låt två gånger, en ryggmärgstanke som till och med finns med 

under fem timmars DJ-set där hela publiken kan bytas ut under setets gång. Någon annan 

önskar ”spela snabbare” vilket är en vanlig gliring ibland annat punk sammanhang men här 

blir en faktisk kreativ uppmaning.  
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Trots att människor i detta exempel snarlikt mannen i mitt första exempel går över det jag 

innan skeendet uppfattar som mitt integritetsfält så blir jag inte passiviserad, kastas ut ur leken 

eller känner mig okunnig i mitt framförande.   

 

Vad möjliggör denna kreativa dimension av dialog i framförande vilken inte finns i min första 

gestaltning? Jag upplever att Bornemarks tanke om ett inifrånperspektiv för kvalitet i 

praktiken ligger nära för förståelse och även Aristoteles tanke om den goda handlingens 

omsorg för situationen och dess deltagare. Önskemålen kommer i min första gestaltning från 

någon utifrån praktiken, ur en tanke från en annan praktik. Mannen vill att något annat ska 

äga rum än det som sker. Huizinga hade ur sitt lekperspektiv förslagsvis sagt att mannen vill 

leka en annan lek och försöker bryta leken i rummet, en spoil sport. I den andra gestaltningen 

kommer önskemålen från de i praktiken, de som levt och fortfarande lever dess skeende, de 

som är djupast försjunkna i leken och vill upprätthålla dess värld för dess egenvärde. 

Deltagarna vill ur min förståelse i sin handling skeendets goda för dess egenvärde. Ur 

Huizingas lekperspektiv förstår jag skeendet som att leken är på väg att dö, tidsligheten för 

dess varande är över, leken kanske till och med kort dör. Men de ”lekande” i publiken vill i 

sin handling dess fortsatta varande. Önskemålen kommer inte som i min första gestaltning i 

avsikt att bryta lekvärlden utan här i syfte att just upprätthålla dess magi och varande. 

Önskemålen kan förstås som; vi testar det vi lekte i början igen och anpassar det till nuets 

rumslighet och improviserar utifrån det. Förslagen leder här till en utökad samförståelse i 

något ingen av oss visste kunde vara innan dess skeende, vi går tillsammans handlande ut i 

något okänt. Utifrån Nachmanovich och Sá Cavalcante Schubacks tankar om ett varande 

bortom utövare och författare skulle situationen kunna förstås som att publiken i New York 

inte talar till mig som individ utan talar till det skeende verket från en position som handlande 

aktörer i detta.  Publiken har varit och verkat som en del i framförandet under dess skeende 

och nu kommer de med förslag på dess fortsatta skeende. Gränsen mellan framförande och 

publik har i verkets rumsliga födelse suddats ut.  

 

Varje framförande rör sig i min förståelse kring det som kan vara annorlunda. Spektrat för ett 

gott handlande är vitt, det ryms ett stort förhandlingsutrymme i ett framförande om 

förhandlingsmetoden är lämplig i det specifika skeendet. Och dess lämplighet kan bara 

avgöras i skeendet. Här förstår jag en god handling som fronetiskt vägledd av vad som är gott 

för den specifika situationen i det specifika skeendet. Skillnaden i känslan hos mig när jag blir 

ombedd av mannen att ändra mitt framförande och när jag blir ombedd av de i rummet i New 



35 

 

York är väldigt olika. Samtliga människor i båda situationerna är skräniga, berusande och går 

i min analys över en linje, men motivet känns väldigt olika i skeendet, det känns i luften 

mellan oss. Jag förstår det som att tillit är en utgångspunkt men hur denna tillit förmedlas och 

uppfattas är inte synligt och inte heller förbestämd, det är inte något som går att beskriva i ord. 

Det närmsta jag kommer i mitt försök att beskriva denna tillit är att det är en skör sinnlig 

känsla som uppstår när de handlande i rummet värnar varandras varande och handlande samt 

det helhetliga skeendet. I New York är jag bekant med vissa i publiken som ropar men jag 

känner en tillit även för de som jag inte känner, det känns som ”motivet” omger de som 

uttrycker sig. Även om publikens uttryck går över en gräns för mig även i New York upplever 

jag en känsla av välvilja för framförandet och mitt deltagande vilket får mig att vilja fortsätta 

framförandet tillsammans i rummet. Exemplet visar för mig hur viktigt det är att vara 

inlyssnande. Hade jag på en generell nivå i min yrkespraxis inte varit inlyssnande i mitt 

framförande hade jag visserligen sluppit att paralyseras och kastas ut ur mitt framförandes 

”lekvärld” i min första gestaltning men jag hade aldrig nått den konstnärliga nästan religiösa 

känsla av lekmagi jag upplever i New York. Någonstans här förstår jag meningen i mitt yrke, 

strävan att nå en utomvärldslig känsla i handling tillsammans med andra. Det behöver inte 

vara många i rummet, kanske räcker det med en andre. Men den andre är avgörande då 

känslan kommer ur att förenas i ett handlande konstruktivt för handlingen i sig och alla i 

handling under handlingen.   

Sammanlänkningar 
Ur ett kunskapsfilosofiskt perspektiv förstår jag min reflektion kring det goda handlandet 

tillsammans i Aristoteles beskrivning av kunskapsformen fronesis. Utifrån min tanke om en 

kollektiv känsla av mening som utgångspunkt för tänkande och handling i en praktik gör jag 

ett försök att se detta handlande som en slags kollektiv fronesis; ett vägledande tänkande mot 

ett klokt handlande tillsammans, syftande till det goda i handlingen själv, dess praktik samt 

för de vilka är handlande i skeendet.  

 

För att yrkespraktiskt förstå kunskapen i mitt yrke är det för mig som yrkesutövande viktigt 

att förstå meningen i detta. I erfarandet i min gestaltning blir jag reflekterande kring meningen 

i mitt handlande uttryck, då jag erfar den andres uttryck om mitt handlande som meningslöst. 

Aristoteles reflektion kring musikens mening och varande ger mig ett förslag på mening i mitt 

yrke. Även om Aristoteles utifrån sin position i tid och rum vilket Huizinga påpekar inte 

tillskriver musikutövarna någon direkt värdighet i sin likställelse med gycklare och uppassare 

så beskriver han den fria mannens aktivitet att fördjupa sin förståelse av och i musik som ett 
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område för ”Diagoge”45. Diagoge beskriver Aristoteles som en handling för att vidga sitt 

intellekt genom att i njutande strävan bilda sig i något, inte för arbete utanför för dess 

egenvärde. Detta beskriver Aristoteles som det ädlaste av aktiviteter att ägna sin fria tid åt. I 

min förståelse av kunskapande med fokus på den praktiska kunskapen sker kunskapande och 

bildning i samband med erfarande. Jag som utövare ser utifrån detta meningen i mitt 

framförande som; att tillsammans med de i rummet, i samhandling skapa en praktik med 

möjlighet för deltagarna att under sin fria tid och i fritt deltagande erfara kunskap och bilda 

sig i musikens uttryck, för dess egenvärde. Jag erbjuder och erbjuds samtidigt i denna tanke i 

mitt yrke möjlighet till det ädlaste av aktiviteter för mig och de fria människor vilka känner 

njutning i strävan att bilda sig i rummets Diagoge46; tema för vidgande av tänkande och tema 

för intellektuell omledning.  

 

Meningen i ett framförande kan utifrån resonemanget från såväl utövar- som deltagarposition 

kort ses som; att i frivilligt deltagande och njutande strävan erfara framförandet och i denna 

handling förflytta vårt tänkande bortom vår tidigare uppfattning om vår verklighet och vårt 

själv.  

Ett avslut utan resultat 
Som jag inledningsvis går igenom är avsikten med min vetenskapliga essä inte ett resultat 

utan just att teckna en kontur av en reflektion med syftet att vid läsning möjliggöra fortsatt 

reflektion. Den övergripande tråd jag dock ser i mitt arbete är tanken om ett gott handlande, 

ett klokt handlande i utövande och hur det vi skulle kunna kalla praktisk klokhet förhåller sig 

till ett kollektiv av verkare och varare i en unik praxis. Genomgående från Aristoteles tanke 

om fronesis till Huizingas definition av lek och Bornemarks omdömespraktik definieras ett 

gott handlande av tanken att ett gott handlande avsiktligt är för handlandets och praktikens 

goda. Den goda handlingen tycks göras ur erfarenhet av det goda handlandet och i ett 

inkännande för det specifika skeendet, det som alltid är annorlunda. Begreppet fronesis 

sträcker sig till att tala om den goda handlingen med livet som praxis, en vägledande riktning 

för det goda livet. Den lekande värnar den goda handlingen i skeendet i lekens tidsliga och 

rumsliga temporalitet. Den goda handlingen i konsten tycks värna en estetisk helhet i verket 

som fullkomligt i sitt skeende. Den goda handlingen tycks inte kunna traderas då handlingen 

är situationsbunden och sker i det skeende där detta äger rum.  

                                                 
45 Johan Huizinga, Homo Ludens – A study of play-element in culture, Mansfield Centre: Martino Fine Books, 

2014, s. 161 
46 Mihai I. Spariosu, God of many names, Durham NC, Duke University Press 1991, s. 228 
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Begreppet erfarenhet beskrivs i samtliga tänkares förståelse som en möjlig grund för ett 

framtida gott handlande men även den lekande som minns hur den lekte sist kommer i nästa 

lek ha andra rumsliga förutsättningar vilka denne inte kan räkna på i förhand. Konstnärens 

verk äger på samma sätt rum i upplevelsen och ett gott handlande kan aldrig kalkyleras innan 

skeendet då förhållandena framträder i skeendets kontext.  

 

Erfarenheten är dock ett återkommande tema och framstår betydande för kunnande i 

oförutsedd handling. Aristoteles beskriver hur klokhet kommer ur enskildheter vilka man blir 

förtrogen med genom erfarenhet och erfarenhet beskrivs komma ur lång tid47. Min förståelse 

av erfarenheten ligger just i reflektionen kring annanhet, tanken kring den friktionen som 

uppstår när vår förutfattade tanke om ett skeende inte kan luta sig mot en förutbestämd plan. 

Vi måste göra avväganden och ha ett öppet sinne för att spontant handla annorlunda, 

Nachmanovich och Sá Cavalcante Schuback skulle använda ordet improvisation. Samtidigt 

måste vi föra situationen mot de vi ser som gott för dess helhet. Bornemark utgår i sin tanke 

om kvalitet från en föreslagen omdömespraktik med utgångspunkt i erfarenhet vilket jag 

liknar vid en slags yrkesdygd. Dewey påpekar som jag nämnt vikten av att fullborda 

genomförandet för att göra en erfarenhet. Många fullbordade skeenden ger oss stor erfarenhet. 

Men Aristoteles nämner även att klokhet kommer under erfarenheter över lång tid. Jag förstår 

denna tidsliga aspekt som vikten av distans till erfarenhet för vidgad förståelse av innebörd. 

Här ser jag den moderna hermeneutikens metod av främmandegörande som ett sätt att vinna 

distans och vidga intellekt kring egen erfarenhet. Genom att lägga fram vår erfarenhet och få 

den främmandegjord kan vi få syn på nyanser och få ny förståelse ur erfarenhet, förutsatt att 

vi är öppna för att lyssna. Att lyssna på ett främmandegörande och låta det föda en ny 

reflektion öppnar för mig en möjlighet att göra en mångdubbel erfarenhet ur ett faktiskt 

skeende. 

 

Uppsatsarbetets reflektion i arbetet med min essä har vidgat min förståelse för att jag inte är 

ensam i möjliggörandet av ett magiskt-/konst framförande vilket jag förstår som strävan med 

mitt yrkesutövande. Jag kan aldrig garantera fullt ut vilken kvalité ett framförande kommer att 

ha, det är avhängigt interaktionen med rummet och dess individer och bortom min makt och 

kontroll. Det är en provocerande men samtidigt befriande och faktiskt en otroligt kreativ tanke 

om verkets oanade möjligheter i sitt skeende. Det är en känsla jag förnimmer som tomhet och 
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fullhet, min kunskap är allt och inget förutsatt skeendet. Det viktiga för mig som framförande 

yrkesutövare är i min förståelse att fortsätta att framföra och reflektera kring erfarna skeenden 

och förhålla mig till dessa, inte som trygghet att handla efter utan just som en trygghet i 

vetskapen om att praxis är ett skeende som alltid förhåller sig annorlunda och kräver 

improvisation. Även om leken bryts och ett framförande kan smärta så finns det en 

konstruktiv kraft i vetskapen om att det faktiska livet fortgår och att en ny lekvärld kan skapas 

i något så simpelt och samtidigt komplext som en kollektiv lyhörd överenskommelse kring 

dess existens och mening.    

Hermeneutisk förvandling - ett slutord 
Första dagen på Masterutbildningen på Centrum för praktisk kunskap ombads alla studenter 

kort beskriva sitt yrke. Jag presenterade mig och berättade att jag arbetade som 

musikproducent och artist inom technogenren. Jag hängde under presentationen upp mig på 

begreppet mellanmänskliga relationer vilket presenterades som en utgångspunkt för 

utbildningen utöver praktisk yrkeserfarenhet. Jag kände en osäkerhet då jag upplevde mitt 

yrke som ensamt och främst bestående av eget arbete såväl i studion som på scen. Jag ställde 

frågan till de kursansvariga; Hur viktigt är det att vårt yrke bygger på mellanmänskliga 

relationer? Jag fick svaret att det var viktigt då stora delar av kursinnehållet utgick från 

reflektion kring detta tema. Under utbildningen har min förståelse för mellanmänskliga 

relationer i mitt yrke växt fram och idag är detta något jag ser som ett fundament och en av de 

tydligaste meningsskapande resurserna i min yrkespraktik. 

 

Slutligen. I en tid präglad av rationellt vetenskapligt fokus på att nå effektiva resultat och hitta 

svar kanske vi ibland undviker att bli lämnade i reflektion och med nya frågor. Jag finner här 

att det finns en reliabilitet i den subjektiva öppna reflektionen vilken jag upplever viktig att 

ägna oss mer åt om vi faktiskt vill försöka förstå exempelvis skeenden som rör fältet praktisk 

kunskap.   
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