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Veta utan att förstå  
Konstnärlig yrkeslivsprocess 

Vi fyller i de luckor som finns, hålen i sanningen som borde vara annorlunda. Jag gör det, 

analyserar hur det kan bli bättre, som vi vill, bra, rätt, upprättelse. Som om jag är olyckligt kär 

i världen. Har föreställningar om hur jag önskar att det är, hur du är, hur jag är. Driver mig. 

Begin black (2015) akryl, bläck på linneduk 230cm*140 cm.  

En icke bliven kärlek, en i saknad, längtan, hopp, avund, mm. Tänker att det hänger ihop 

med min dragning åt det okända, det tillstånd vi är i när vi inte förstår, det outtalbara. De 

’hålen’ som jag annars försöker fylla med prestation, kränkthet, föreställningar, koncept, 

positivt eller negativt tänkande, båda på samma gång, traumat jag håller vid liv. Trauman 

min samtid och mina sammanhang underhåller. Är det möjligt att upptäcka något nytt (dvs 

just nu okänt) i mig genom att vara kvar i det, i det jag inte förstår, i det outforskade, det icke 

kända? Jag söker sanningen liksom bäcken söker sig till det större hålet att fylla och stilla 
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förenas i. För att sen svämma över och bilda nya rännilar, bäckar, floder till havet. Eller att 

dunsta, lätta, försättas i ett annat tillstånd, en form som lyder under andra dimmiga, mindre 

fysiskt konkreta lagar. Som i möte med skillnader i värme, kyla, höjd och tryck bildar moln, 

samlas som i ett icloud för att anta kropp, droppform, få gravitation och dras ner runt om, på 

och i jorden igen.  

”Konsten är ständigt på flykt undan till nya gömslen, medan  
civilisationen inkräktar på urskogarna.”  1

Märker att jag skriver ihop mig nu, låter väldiga sidor i mig mötas som om de varit skilda 

åt. Det har de ju inte på ett sätt, men i mitt medvetande har tillstånden varit olika liksom 

jag skapat olika identiteter ur dom. Inte har jag haft koll på det. Nyss såg jag. Ser och 

påverkas i grunden som om inte bara perspektiv förändras utan hela balanspunkten, min 

världs poler är lösa, flytande eller är det min preception som är i spinn? Jag befinner mig 

i ett stilla fritt fall. Samtidigt förenas jag. Paradoxalt. Skrivandet och läsandet påverkar 

mig och får mig att koppla mitt logiska resonemang, analys och översikt - som tidigare 

utvecklades till mina verktyg och mitt yrkeskunnande - med intimitet, flöde ja skapandet 

som idag präglar mitt liv och yrkesvardag. Det tidigare sker mer genom tänkande och att 

vara ’i huvudet’ och det senare, konsten är för mig är ett helt annat (kroppsligt) tillstånd.  

Handlar min yrkesreseberättelse om ett slags inre paradigmskifte som sker liksom utan 

plan, drivet av livet självt eller något annat? Beslut fattas, längtan finns, olyckan kan visa 

sig vara öppningar, oväntade vägar till en sann känsla av att komma hem, bli emottagen 

av något större, inom mig, mötas. Komma hem i min själv, leva ur min egna originella 

klara sanning som hela tiden möter livet, tiden och andras verkligheter . 

Vad är det då för reseberättelse jag hamnat i här, är min yrkeslivsprocess i sig en relevant 

del av min konst idag? Genom läsandet och skrivandet nu reflekterar jag över hur 

drabbad jag blev när mitt intellektuella kapital träffar mitt konstnärliga tillstånd. Jag inser 

i slutet, nu, att sättet jag förhållit mig i mitt tidigare yrke som entreprenör och 

företagsledare är samma som det som jag verkar utifrån, inifrån idag som konstnär. Det 

är en parallellitet mellan min egen växt och yrkesmässiga utveckling och den sociala 

Larsson, Hans: Intuition, Stockholm 2012, Daloger förlag & metod, sid 15 1
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rörelsen i det rådande klimatet i vår samtid, sett utifrån västerländskt perspektiv, Sverige. 

Det är en komplexitet i rörelse med skiftande poler, vilket gör det svårt att strukturera och 

kommunicera på ett direkt sätt. 

Livsvillkor 

	 	 ”Frihet är en förutsätting för ansvarighet och därmed för handling.”  2

Om människans livsvillkor  skriver Hanna Arendt och jag tänker på mina. Våra? Arendt 3

ställer upp det aktiva livet mot det kontemplativa livet  och menar att det historiskt skett 4

ett skifte, till förmån för det förstnämnda då det kontemplativa livet tidigare skattats 

högst. Detta är intressant i en samtid präglad av tillväxt, effektivitet och miljöfrågor. 

Arendt skrev ’Vita activa’ efter andra världskriget 1958 då hon i flera steg fått fly från 

Nazisterna , först från Tyskland, sen Frankrike för att så landa utan pass i New York. Och 

i en tid strax efter den första uppskjutningen av en sputnik (1957) då teknik blir superhett 

i tankar om rymden och vad människan kan göra där i framtiden. Även idag är teknikens 

möjligheter i fokus. Arendt håller sitt ideal ’ansvarig handling’ inom politik högst. Tesen 

bygger på en aristotelisk tradition och handlar om att ’ansvarig handling’ inte bara har 

ett syfte eller är ett medel för att (nå) något utan är ett självandmål, en högsta form av 

(praktisk) kunnande. Och det politiska handlandet kunde vara självändamål därför att det 

definierades som det centrala i det goda livet. Aktuellt i efterkrigstid och idag? I modern 

tid, hävdar Arendt, har man försökt ersätta handlandet med tillverkning. Konsekvensen 

blir politikens degradering från självändamål till medel, t.ex. för  
ekonomisk tillväxt.   5

 Jag tänker på hur tänkandet och filosofi påverkas av den samtid en lever i. Undrar vad tex 

Galileis val att mäta rörelse, yta & tid gjort med vårt tänkande. Känns som ankaret i 

kapitalistlinan fastnat där. Från a TILL b. Fokus blir på riktning, snabbhet o längre. Det är 

något med det som går att konceptualisera - att det går att göra större, applicera på en mer 

generellt område, allomfattande - som anses starkare och liksom bättre än det originella, 

Bergendal, Gunnar: ’Ansvarig handling’, Sid 87, Dialoger nr 67-68, stockholm 20032

 Hanna Arendt, Människans Villkor. Vita activa, Daidalos 2:a upplagan 3.e tryckningen3

 ibid sid 15 …uppdelat i tre typers verksamhet: arbete, tillverkningen, handlandet i Vida  4

activa och i Vida contemplativa tänkandet, viljan och omdömesförmågan.

 ibid: förord av Joachim Israel sid 215
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unika enskilda fallet. Masskommunikation. Massproduktion. Massa massa. Om några 

andra kloka då på 1500-talet hade fokuserat på MELLAN a:na och b:na - och undersöka 

runt om - och fått lika stor vetenskaplig genomslagskraft med ’det synsättet’ som Galilei fick, 

skulle de ’ungefärliga dimensionerna’ som lust, intuition, kärlek och tex ekologiska system 

varit andra, eller till och med de ledande metaforerna nu då?  

Mitt tidigare yrkesliv 

Jag var entrepreneur i undersökningar i 20 år och utvecklade en undersökningsmetod som 

kallas ’tracking’. Tracking som att tona in frekvenser, är en kontinuerlig insamling av data 

med fixerade frågeställningar som visar utvecklingen med kraftigt minskade felmarginaler. 

Huvudområdet var att kartlägga effekter av masskommunikation. Mitt syfte var att ’slimma’ 

tidsmängden av sifferhantering och analys (tråkiga långa rapporter) samt öka inspirationen 

och beslutskraften hos analytikerna. Genom att följa och ’lär känna’ tidsseriernas rörelser kan 

både analytiker och kunder få en spontan och intuitiv uppfattning vilket leder till mer kreativ 

och fri i tolkning och beslut. De kontinuerliga tidsserierna säkrade datan från avvikelser och 

gör att en inte drar för stora slutsatser av enskilda punkter som kan vara felvisande. Det gick 

sådär. Mina affärspartners,  personer jag rekryterat under resans gång - mina affärspartners - 

såg ’saker’ annorlunda än mig, såg inte kvaliteten i mitt fokus på att utveckla bla intuition och 

vara sträng kring ansvaret i analytikernas omdöme. De gjorde en Hostile Take-Over av hela 

mitt ägande (på 43%), de var fyra jag var ensam. Jag flydde och fick inte med mina tillgångar. 

Idag är bolaget mycket stort men känsligheten i modellen och respekten för andra 

humanistiska värden förlorad vilket lett till en annan kultur utan fokus på intuitiv, kreativ 

analys som utvecklar omdöme. Framgång i företagande vunnen, syftet, meningen förlorad. 

Detta är en stor förlust för mig. Och den öppnade en djup insikt att det enda jag kunde tänka 

mig var att arbeta med var konst att bli konstnär och skapa konst. Inget annat. Konst. 

I likhet med att den teoretiska kunskapen genom historien har tagit ett överordnat grepp i 

vetenskapen och skapat en polarisering mot det praktiska kunnandet, tenderar det som 

’måste’ göras i företagsverksamheter att dominera före reflektion och djupare insikter om 

’mening’. Djupare reflektion kräver andra metoder, förutsättningar och tar tid! Tid som inte 

finns eller drivkrafter som har viktigare prioriteringar. 

     Att Arendts tänkandet påverkas av historia är en del av den kanon som just historia, 

läsande och lärande bygger på. Att samtiden har en avgörande påverkan på tänkandet är 
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självklart och därmed relevant att poängtera. Det strukturella sätt som Arendt använder sig av 

är ett tankekonstverk i sig och för mig oerhört intressant då vår samtid gör stora skiften som 

påverkar synen på politik, arbete, makt och ideal, det som fler än Arendt intresserat sig för. 

Arendt skiljer mellan tänkande som en ’ren’ aktivitet som självändamål (en konstform?) och 

tänkande med ett syfte, som medel för att uppnå resultat. Det är här jag slår ner mina bopålar 

efter flykten från stockholmskarriären. I konsten och mitt ’fria liv’ uppplever jag mig själv på 

riktigt, att jag existerar och arbetar med att veta (utan att förstå) att jag ÄR som 

’självändamål’. Jag får vara i fred. 

Om jag ser till mina ideal så har min resa gått från att jag trott mig ha affärsmässiga mål 

och liberal inställning till massproduktion och arbete till att inse att det inte var mina 

egna sanna drivkrafter utan internaliserade sådana dvs de är introducerade till mig 

utifrån, av andra och jag har anammat dom utan medvetenhet, aktivt ställningstagande. 

Min familj, uppväxt, ja samtid och samhället ser ut så att det genererar egna sanningar.  
     Så först behövde jag lyckas med det jag trodde jag ville, för att inse att jag egentligen 

inte intresserade mig för affärsresultat, målsättningar, masskommunikation, vinster, 

fyrfältsmodeller utan för känslan i analyserandet, skapandet av dynamik i organisationen, 

konceptualisering för att frigöra tid och lust och kraft att vara kreativ, utvecklingen i de 

människor som jobbade i mitt företag. Jag intresserade mig för hur rörelsen i tidsserier 

kändes, hur intuition och erfarenhet kunde utvecklas, jag ville veta var en analytiker var  
’i sig’ när den valde en viss slutsats att presentera. När Arendt pratar om tänkandet som 

ren aktivitet dvs i sig uppfyllande och utan syfte, och utan att vara ett medel för ett visst 

resultat, så var det förståelse som på riktigt utgjorde mitt yrkesintresse. Att se det 

underliggande, utanförliggande, inutigömda, ännu icke hända – att söka det som inte går 

att se, så lätt. Att lyfta upp och titta under, föreställa sig det som inte syns. Träna, utveckla 

blicken och sinnena att uppfatta, känna av, kunna mer. Mycket av detta var inte i syfte att 

direkt leverera värde till kunderna, utan att hålla mig flytande, ge mig näring i ett arbete 

som annars kändes urholkande. Struktur och koncept skapades av mig för att stärka 

kundens omdöme för att använda våra tjänster och handla i sitt arbete. Men det fanns 

ingen kultur för att ta emot detta.  
     Så hela cirkusen kändes meningslös, inte i början men i många år. Det blev till slut 

uppenbart att jag inte tyckte att branschen var meningsfull för mig. Det dog nog inte, jag 

blev klar? Jag tröttnade, tog slut långt innan jag slutade. Mitt mål att vara affärskvinna, 

VETA UTAN ATT FÖRSTÅ 5



(som männen i min familj) driva bolag och utveckla kunderna, få verksamheten att gå 

runt, ja hela idén att hålla på med ekonomiska vinningar och skapa en organisation som 

fungerade bättre och bättre, den tog slut, försvann. Inte för att jag vann utan för att jag 

misslyckades med att vilja hålla mig kvar, till slut kom livet till undsättning och sparkade 

ut mig ur det som jag redan var ur, blivit klar med. Hårt. Det kostade mig vänskap, tårar, 

smärta, partners, pengar och hela min pensionstrygghet. Jag betalade med maktlöshet, 

offerskap och naivitet. Då trodde jag att jag skulle knäckas, var böjd till en otäck vinkel 

som gjorde att jag hörde ljudet av att jag bröts sönder. Men i det ögonblicket insåg jag att 

min förmåga att böja mig och att vara smidig både hade tagit mig dit jag var, med alla de 

skapelser, relationer och kunskaper som var framgångsrika. Och falska. Liksom att det nu 

blev min överlevnad i ett läge där en hade kunnat krossas. Gå av.  Jag flydde. 

Begin black (2015) akryl, bläck på linneduk 230cm*140 cm.  

Jag förklarar mig när jag är osäker 

Och vid känsla av överlägsenhet, är överlägsenhetskänsla osäkerhet? Så när jag förklarar mig 

och behöver förklara mig är det ett uttryck för osäkerhet. Kanske är det så att jag förklarar 

mig bara när jag är osäker (orolig, rädd…)? Varför gör jag något mera när jag inte är helt 

säker på vad jag gör? Vad fyller jag ut? Tomrum? Kostymen? Avstånd? Min osäkerhet? It? 
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Den andre? Vad är det för aktivitet vi är i när vi är osäkra? Vad är det för aktivitet jag är i 

när jag inte förstår? Det intresserar mig att var i det där outtalbara. När en inte har grepp 

om tillvaron och kanske inte sig själv heller. Frågan är då hur en konstruerar ett grepp då, 

och om det är sant eller fake? Och vilken roll spelar det? Vad händer om en stannar kvar i 

oförståelse, osäkerhet (ovisshet?) I det okända? Det intresserar mig. 

Som konstnär och tidigare som företagsentreprenör intresserar jag mig för det som inte 

finns. Alltså det som verkligen inte är möjligt att greppa. Det outsägbara. Och. Det som 

skaver, känns ’fel’. Och problemen är ofta det som ens fokus och förklaringar handlar om, 

men för mig är det egentligen en dragning, längtan och kanske en form av besatthet som 

suger mig in i det som ’inte finns’, det som borde finnas, det outtalade och det kanske ännu 

ej tänkta. Det kan också beskrivas som en öppen vision. 

Att slira i perspektiv, sakna gravitation,  

att förlora mig själv. 

Ett illamående drabbar mig när jag försöker förankra mina tankar och förståelsen ur 

filosofin och litteraturen till mitt konstnärliga arbete. Hitta exempel, kontakt däremellan. 

Blir liksom tom, ingen form, tankarna tappas ur, förlorar jag både horisont och tyngdlag? 

Mår fysiskt illa och min hjärna känns degig. En jäst deg som inget kan höja sig ur. Finns 

heller ingen kärna. Åksjuka? Som om mitt skapande inte är i form av substans med 

gravitation, utan är intuition. Får till delar men ingen helhet. Skådespelaren Marie 

Göranzon beskriver hur hon ibland fått spela kvinnoroller ’som hon inte kunde förstå och 

därmed inte tyckte sig kunna ge en trovärdig tolkning. Ändå måste hon spela. Det förkom vid 

såna tillfällen att hon efter föreställningen fick ont i kroppen. Oförmågan att förstå tog sig 

uttryck i att hon inte heller kunde finna kroppsliga uttryck i gestaltningen av rollen.’  6

Saknar jag medvetenhet om förståelsehorisont? Svårt att sakna medvetenheten när jag 

skriver om det? Eller är jag mitt i ett skifte och svävar i hoppet mellan två fasta marker? Vet 

inte om det är coolt, oro, ett motstånd att bli konkret i ett skapande tillstånd som annars är 

fritt, eller är det ett Queer moment? En händelse som drabbar mig och får min 

 Ingela josefsson, Läkarens yrkeskunnande s.42. Sverige 19986
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förståelsehorisont att spricka. Det känns som när jag såg/upplevde ’The Chalkroom’ på 

Galleri Rikstolvan i somras, Laurie Andersens virtual reality (VR) verk från 2017. Jag blev så 

åksjuk och många med mig tydligen. Första gången var jag nästan tvungen att ta av mig VR 

glasögonen. Den andra gången kom jag på att jag bara kunde blunda om jag behövde. (även 

om Laruie Andersens magiska röst hade fortsatt ljuda i öronen då). Upplevelsen att kroppen 

var still medan jag flög omkring i en virtuell värld byggd av ord, flög! 

Är weird. Mina bäringspunkter förändras, kroppen hänger inte ihop med tankens förmåga att 

påverka sinnena. Upplevelsen nu under skrivande, då jag vill förena tanke- och 

förståelseformer in i mitt tillstånd av konstnärligt skapande är märkligt svår, tror att 

förhållandena är inverterade. Tanken och förståendet är vana vid att röra sig i ett rum/kropp 

där det är möjligt, men nu  när det som om mitt fria tillstånd i skapande inte har ’rum’ utan 

är mer ’open space’, vacum, tomt eller ett mer begripligt ord ’intuitivt’ och då är det liksom 

nåt annat som händer medan tankarna inte ’får vara med’. När jag målar är jag i ett intuitiv 

tillstånd där jag vill tänka så lite som möjligt och vara så öppen, undvika förkunskaper mm. så 

mycket som möjligt. 

Queer moment, när en upplever ja ofta drabbas av något som bryter mot den egna 

’normativa’ livsföreställningen om världen, känns starkare i kroppen än Gadamers 

beskrivning av förflyttning av positiion och den mer kontinuerligt pågående spiralen av delar, 

helhet, tolkning, förståelse och ny helhet som påverkar delarna. 

Jag väljer att inte stanna kvar i Queer moment upplevelsen för länge nu, utan att istället lösa 

den. För den här gången. Om jag tänker på min livsåskådning som konstnär kan jag 

konkretisera mig och få ihop teorin med egna erfarenheter och berättelser. 

Essäns form gynnar moment i förändringen, det är en slags ’öppen’ form’ som tillåter 

transparens i processen. Det är så jag målar, processtyrt. Jag vet inte vart jag är på väg och 

jag har inte alltid ens en intention. Ju mindre jag tänker desto bättre. Går på impulser. 

Processtyrt måleri är inte okänt men det är klart att vi har olika processer och är olika 

människor med olika förståelsehorisonter. Hermeneutiken fångar bra min yttre process, inte 

min okända inre process och mitt måleri i sig. 
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Drivkrafter är  

kärnvetenskap,  

kraftfulla  

urskilda. 

explosiva fängelser 

 som skenar,  

härdsmälta utan pardon  

utan avståndet,  

kylsystemet fungerar inte.  

Jag önskar inte drivkrafter,  

inte som de beter sig, 

 i mig,  

i andra,  

i världen.  

Drivkrafter anses goda,  

en ska ha,  

starka  

driv som driver  

framgång,  

får mig att göra,  

kliva upp  

känna mig framåt  

meningsfull?  

duglig, 

betydelsefull,  

stark,  

på g  

bästa bilden,  

ett mål?  

Driver mig som fordon,  

en artefakt,  

en produktionsenhet.  

krafterna mot jorden 

sönderfall  

och undergång.  

Framgång?  

Alltså  

jag vill inte vara driven mot mitt    eget 

sönderfall, via framgång.  

Men så blir det.  

Vart är utgången?  

Exit please! 
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Måleriprocess 

Jag skriver nu som jag målar, intuitivt och med den senaste färgen i lagret högst upp. 

Texten byggs på liknande sätt, det senaste högst upp. Sen börjar jag, skrapa, dra ut, röra 

om, mer utspädning, ny färg, nya ord, gnugga bort så jag kommer till det undre, påverkat 

av den effekt den senaste färgen, ordet har. Kan gå längre ner ändå, till duken på vissa 

delar. Bra känsla. Plötsligt är allt fel någonstans, urholkat eller rent, fritt? Jag stannar, 

sätter mig och stirrar, känner mig trött och lugnt lost. Uppgiven. Tom. Nöjd. Kanske 

uppstår en känsla, en impuls av vrede, ibland väcker det insikt och klarhet, ibland 

behovet att gå emot duken, målningen är mig själv, min opponent, aldrig min fiende men 

jag kan vilja straffa den. Ha sönder, dra bort allt, stryka över. Bada. Förstöra. Förstöra 

eller komma vidare? De gånger jag tänk att bränna upp duken har det varit en kognitiv 

handling, jag har hört om kolleger som gjort det, lockats av tanken men egentligen aldrig 

haft impulsen till det i medan jag målar, i måleriet. Därför har jag aldrig bränt en duk. 

Jag har segrat över den delen av negativt komplex, eller har jag förlorat mig in i 

socialiseringen. Att i mig finns en värdering att det är rätt, bra att behärska mig eller 

rättare sagt att inte ha ett SÅNT destruktivt behov. Hmm... ja vem vet, jag pågår och i 

måleriet finns både min formade, bildade anpassade jag (ego) och upptäckt av inre 

originella själv (sanna) som kommer till uttryck utan tanke, jag ’bara gör’ och överraskar 

mig själv i det som händer.  

Begin black (2015) akryl, bläck på linneduk 230cm*140 cm.  
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Det betyder inte att måleriet blir ’bra’, inte ens intressant i mina ögon men 

återkommande finns något där, det jag brukar erkänna som något som ’är’, ett ’varande’ 

på duken och över tid kan jag börja se kvaliteter i detta. Eller säga adjö, spotta på och 

måla över, oftast tvättar jag bort och blandar ihop med det nära, runt om, eller en annan 

del av duken som kalla på just det. Detta sker genom impulser, initiativ som uppstår 

medan jag håller på. Är aktiv i en process som har ett annat tillstånd än jag vanligtvis är i. 

Kan beskrivas som fokus och koncentration. Det är det. Men inte på det sättet att jag 

tappar allt om någon kommer in, jag är då i djupet fullkomligt ointresserad av någon 

annan och det som händer i det samtalet, lugnt närvarande men upptagen i måleriet. 

Det löser sig självt, de andra får lämna av egen vilja. Det är värre om mobilen ringer och 

jag svarar - so - det bryter mer i mig, skär igenom min närvaro, min upptagenhet med 

duken i rummet, som om telefonlinan är ett skarpare fokus än det tillstånd jag är i. Ofta 

blir jag trött under måleriet, helt uppfyllt och tömd på samma gång. Mätt och uttömd. 

Jag brukar erkänna den tröttheten, sätta mig, andas, ta en kaffe och en cigarett, ett glas 

vin, bubbel ibland om jag kommit igång på kvällen. Det lättar upp min gravitation som 

om den vore en sorg som jag tillfälligt släpper bindningen till. Bubbel, cava, cremant 

oftast det, sällen champagne i de lägena. Väldigt sällan öppnar jag bubbel medan jag 

målar inser jag, det sker efteråt som en utrensning, lättnad av trådar till färgen och duken. 

Till de områden jag jobbat med. De sköljs liksom bort och ersätts av tomhet, lugn och/

eller med känslor. För jag har inte mycket känslor när jag målar, mer sorg, ibland kraft.         
     Känslorna kommer när jag stannar upp och iakttar. Inte när jag ser och är med duken 

och är i process. Jag målar ur sorg som när jag inte vänder mig in i den, när den inte hålls 

tillbaka är sann väldigt lugn kraft. Min sorg. Allas sorg. Mammas sorg. Jag vet inte. All of  

the above i olika tider och sammanhang. Ibland är det tydligt, klart en stund. Sen går det 

vidare. Jag går nog inte vidare utan det är processen som är rörelsen. Jag upplever att jag 

verkligen inte rör mig, förutom fysiskt då jag ofta hamnar med duken på golvet, kryper 

runt, sträcker mig, sitter i konstiga vinklar och positioner för länge, kroppen säger till. 

Ibland flyttar jag på duken, men mest på mig själv, det är jordande och tröttande.  

I övrigt, inuti står jag stilla, men ändå inte. Jag förflyttar mig inte som vanligt, jag 

förändras inte utan är i kontakt med allt ändå. Samtidigt så händer något med mig som 

kan beskrivas mer som skiftningar. Som om jag består av slöjor som rör sig, fladdrar till 

ibland, hänger stilla men ändå med en darrning, liten rörelse, en frekvens i sig. Jag 
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förändras på ett icke aktivt sätt. 

     Lugnet och stillheten är utöver slöjorna, är större och däri är allt på samma gång. Ingen 

rörelse utan kontakt. Det känns som jag håller, containar, både inom mig och utanför mig. 

Och jag är fri att röra mig helt och hållet. Men det finns ingen rörelse, bara total närvaro i 

allt, utan beskrivning av vad ’allt’ är. Inga tankar. Tänker på ljus, som något snabbare än 

ljusets hastighet så ’snabbt’ att en står stilla i kontakt med allt som ljuset når. 

I det är vår strävan att komma fortare, bättre, skönare mer spektakulärt fram från en punkt 

till en annan inte längre i spel. Det är liksom över, förbi. And all is well. Däri kan jag leka 

och röra mig fritt, men inte i tanken så mycket utan i upplevelsen. I livet? Fri tillgång till mitt 

innehåll både inom och utom mig. Hur sker det? Naturligt är det enda begrepp som 

infinner sig. Det är ett givet, i original varande, självklart tillstånd som i såna fall gäller oss 

alla. Det ligger bara väldigt mycket bråte i vägen för att uppleva det. Så mycket jag 

identifierar mig med och som vi pratar om, besvärar oss över, ser på, vill lösa, ha 

annorlunda, som vi gråter över och skrattar för. Allt det är fint och det är samtidigt sorgligt. 

Glädje när det känns härligt. Sorgligt när jag tror att det är det viktiga och blir förtvivlad 

över hur jag, vi ska lösa det. 

Varför, blir en fråga ur sentimentalitet då, varför som om skulden är väsentlig. Det är den 

också. Men ändå är det fel fokus. Egentligen är vi friare än så men vi har inga ord och 

begrepp, kultur för att skilja ur oss ur det konstruerade. Att blir klara i hur livet flödar som 

en stor djup vågig och stark flod, vågor av energi i vårt undermedvetna eller är det i det 

omedvetna? Eller ÄR det medvetenheten och det andra som fokuserar på bråten och 

hinder är uppmärksamhet? Engelskans awareness är ett bättre begrepp, to be aware har en 

alerthet, ett live i sig som medvetenhet saknar. Medvetenhet känns kognitiv, tyngre och mer 

arbetsamt i en själv och kollektiv. Fantasi har kvaliteter som berör det ’okända’ alltså här 

menar jag det vi inte kan tala om för att vi inte förstår att vi vet. 

Engelskans to imagine har kopplingar till förmåga att skapa sig en (fantasi) bild. Det är fint. 

Om det är verkligt sant (bevisat och upprepningsbart) är inte i mitt intresse då, utan 

förmågan att skapa sig en bild, en idé, en uppenbarelse i fantasin är en uppfattningsbar 

handling och beviset ligger i ATT jag uppfattar att jag gör det. (it’s apperant to me) I konsten 

finns utrymme för allt detta jag instinktivt och viljemässigt dras till. Men egentligen finns 

utrymmet hela tiden, i och utöver allt. Kan allt reduceras till ingenting. Om jag målar på en 
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ny duk, målat, målar, ser vänder och vrider lägger på, tar av och till slut tvättar bort allt. Vit 

duk kvar, samma som jag började med? Är det ingenting då? Har jag gjort ingenting? Häri 

ligger mitt skapande i min konstnärliga process, i det som skulle kunna beskrivas som 

ingenting. 

Den olyckliga icke förverkligade kärleken är min drivkraft, var eller är? Finns det något 

som driver en så hårt, som fyller en med innerlig obegränsad besatthet att komma till 

uttryck som längtan, avsaknad av föreningen med den ‘andra’. I detta glapp, dessa hål, i 

ravinen kastar en sig ut bara för att fylla ut det outhärdliga, det tomma icke befintliga, jag 

måste! Det är något med de här svarta hålen, utrymmet som måste erövras och fyllas. 

Tänker att vi har all anledning att undersöka vad som händer egentligen, i tomrummet.  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Svaren ligger närmare än du tror, närmare  
I ärmen? 
I hjärtat? 
Innan frågan, där är det. 
Vad ska en med svar till 
som en har redan i frågan? 
Varför fråga? 
’this is not it’ är ibland 
det finaste någon kan säga 
Om ens val, 
Space i livet 
Ära 
I brytningen 
mot eviga horisonterna 
som finns överallt 
i varje givet ögonblick 
punkt av tanke och handling 
känsla och förstånd 
är de bortom 
eller med i oss 
Och ont 
det greppbara 
nyper klämmer på vårt varande 
kladdar, kletar ihop sig med en 
kväver 
håller fast 
Vänt mot sig, 
sitt egna varande 
gör ont. 
I periferin 
Ur 
greppet 
innan 
nästa 
Skönjer 
existensens vågor 
genom ’this is that’ 
In well 
ligger vi med andarna 
i fucking joyful famnar  
Vem lär de lärda 
Där frågorna är 
slutna i sitt eget svar 
Hela 
När alla frågor & svar är klara  
Vad är  
över  
och  
under då? 
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Medvetenhet i ovetskap. Initiering? 

Det här ’intet’. Är det kanske det bortglömda? I mig går det åt två håll. Inåt och utåt. 

Personligt och kollektivt. Ja jag söker det bortglömda i mig, tidiga erfarenheter och introjekt 

som skapat min självbild och verklighetsuppfattning. Att lyfta min lager slöjor inåt och lager 

av fördomar, förkunskaper utåt. Att utforska mina egna förmågor att uppleva och förstå, gå 

djupare till vad som är sant i mig, för mig. I gemenskap och kollektivt medvetande kan 

kanske ’det vi inte pratar om, förstår eller ser’ ses som bortglömt, eller omedvetet, om det ens 

finns? 

Drivkraften i mitt skapande, både som konstnär och företagsentreprenör, handlar om min 

sanning, vad det innebär att vara människolik istället för maskinlik, hur jag tillåter allt jag 

är även det jag inte vet att jag kan eller är. 

Vad är det som händer, som står i vägen, i kroppens och handlingens eget kunnande, när en 

gör? När jag är! Okunskap, blankhet, sidoverksamhet (i handling och tankar) är de 

förvillande delarna. Fördomar och förkunskaper en del av förutsättningarna. Drivkrafter 

kommer ur personlig historia och inlärning. Så även kunskap. Kunnande, ansvar och 

omdöme utvecklas. Situationer, misstag, erkännande, hjälp och andra människor möter en. 

Min önskan (istf  mål) är glädje, innerlighet och kärlek. Skicklighet och framgång. Jag har 

drivit en tes om att jag utforskar medvetenhet i min konstnärliga process. Idag och här 

undersöker jag om det är det omedvetna jag utforskar? 

”I’m not interested in the relationship pf  color or form or anything else. I’m interested only 

in expressing basic human emotions”.  Mark Rothko  7

I mötet - i mig - mellan tidigare yrkeserfarenheter, intellektuell kapacitet och minne samt 

det tillstånd jag verkar i i min konstnärliga process uppstår en reaktion. Känns mer som en 

’kemisk’ reaktion, omvandling än en krock. Om mina tidigare arbetsinsatser verkat utifrån 

drivkrafter av att åstadkomma något (med allt vad det innebär) är min konstnärliga process 

och den konst jag skapar i en annan dimension. Det är som att själva skapande vill ut ur, in 

 Teshuva, Jakob Baal: Mark Rothko, Taschenförlag, 2012 7
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igenom nåt nålsöga av tidigare inlärda lager och identiteter som kan beskrivas som de ’skall, 

måste, bör’ som så tydligt präglat mina tidigare arbeten liksom min syn på vad samhälle och 

omgivning önskar sig av mig, vad jag känt mig dragen (och tvingad) till att göra. I detta 

utforskar jag min egen handling, min egna resa fram till nu. Jag är min egen konst. 

Teman är både mig själv som varelse och konstnär, samt det som hindrar oss att ’se’ alltså 

förstå och kunna handla på ett ’gott ’ sätt (för vem och vad?) De hindren kan beskrivas 

med fördomar, förkunskaper, okunskap, blankhet (som bygger mer på förträngning) 

påverkan och kultur, livsfaser/växt mm. Ett annat tema är vad som händer i skapandet, 

vad pågår och hur kan jag gestalta det? Här är intuitionen ett sant etablerat begrepp. 

Medvetenhet, känslighet (eller hellre intimitet) och sanning - att vara i mig 

överensstämmande - samt klarhet som inte är riktigt samma sak som sanning. Sanningen är 

att jag kan uppmärksamma och känna tex inspiration eller oro, klarheten kommer ur 

förmågan att kristallisera eller bränna igenom det som uppstår i mig, i syfte att få klarhet. 

Både intellektuell och emotionella kunskaper behövs. 

Jag hamnar i likande tillstånd när jag skriver detta blir darrig som om jag använder mer 

former av energi i hela kroppen, i min varelse, taggad att flöda, skriva vidare men jag 

känner tröttheten. Att det är dags att sluta. Nästa steg är att jag börjar riva isär, trasha det 

jag gjort, då har en annan fas en annan process startats. Efter skapande behöver vi helas. 

Likt muskeltrådar går söder när en tränar, de byggs upp och blir ’starkare’, uppdaterade i 

vilan. 

Fritt flyt 

Jag skriver rakt ur ingenting. Ur intet. En känsla av mod, ett skratt, nervöst, en balansgång 

mellan framgång och helvete, mod och dumhet. Öppenhet väntar jag av mig, en oklar vilja 

att vara i kontakt med allt som är möjligt. Det är omöjligt. Men öppenheten är hel i mig, jag 

tror på att leva öppet, våga vara öppen, oformulerad, villig, lugn för att senare märka vad det 

var som hände. Det är nog farligt kan en tro, jag är ledsen och ensam ibland. Vem är inte det? 

Vad kan jag vinna på att fortsätta att var öppen när en blir utnyttjad ibland för att en är vek 

nog att vara medhårs, vänlig och generös? Är det bara en brist i min integritet? Är det naivt, 

konflikträdsla, en brist jag borde ta itu med mer. 

     Visst har jag förändrats, blivit tuffare, mer tålig och både mer osäker och säker i mig. Jag 

har både monterat ned och tappat (mer än jag trodde) självförtroende när jag lämnade min 

karriär som entreprenör och företagsledare för att det jag då insett ENDA jag kunde tänka 
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mig att arbeta med. Konst. Att alltid veta, kunna driva fram något som skulle fungera bra, en 

rörelse, ett företag, ett projekt, visioner att tala om och få människor att tro på. Jag har med 

vilja velat lämna den status, det sätt jag talar om mig själv bakom mig för att slippa utveckla 

min arrogans och lättvindighet än mer än jag hade då för snart 10 år sedan. Då var jag 

översiktlig, överallt och delegerade vad som skulle bli gjort. Lättvindigheten kom inte av att 

jag inte jobbat hårt, det har jag sen 13 års ålder, utan arrogansen och ointresset låg i att det 

jag tidigare gjorde inte hade någon sann betydelse i mig efter 20 år. I dag när jag ser tillbaka 

undrar jag om det någonsin var i kontakt med en sann del av mig, mitt hjärta.  

”—-att genom något intryck nå ända in till den lilla punkt som är vårt jag, —-”  8

I varje agerande gör vi en enorm urskillning, ett bortval av alla andra sätt att göra i exakt 

det ögonblicket, i den stunden, på det sättet just jag handlar, agerar. En människa är 

begränsad till de alternativ och val en kan minnas, ha kontakt med, ja hur många en kan 

’processa’ på samma gång eller inom hanterbar tid. Och även om vi gör så, går igenom alla 

alternativ en har kontakt med så är det bara ett ändligt antal sätt, annars skulle vi inte ens 

kommit till första andetaget. Å andra sidan kan vi få kontakt med helt oväntade idéer och 

handlingar genom fantasi, analogiskt tänkande, associationer och intuition som går långt 

utöver den oerhörda begränsning en dator har som behöver explicita definierbara 

beskrivningar. Det intresserar mig att vi fokuserar på det gjorda, handling, definitioner ja 

det vi har begrepp för och lägger så lite tid på allt som vi inte gör, de alternativ som också 

existerar, vad händer med det som jag inte tänker på? Måste jag lära mig allt som jag har 

kontakt med? I mitt utforskande av konstnärlig process blir formuleringar och beskrivningar 

 Larsson, Hans: Intuition sid 22 Om det som ligger under allt begär efter lycka, även efter lyckan i 8

dess lägsta omklädnader, till sist skulle vara något slags filosofisk drift, en längtan efter att lägga af  oss 
all dvala, att befrias från den drömvärlds hvari vi dväljas, att se dimmorna kring oss skingras, känna 
ögat klarna, med ett ord vakna! - att genom något intryck nå ända in till den lilla punkt som är vårt 
jag, att känna någon rörelse i själva denna kärna af  vår människa, få den att gifta livstecken från sig, 
pressa af  den något ord, höra något slags klang från den, känna den lefva; - om all vår åtrå är att 
förnimma oss själva så klart och fullt som möjligt, att känna oss i mångfaldig och intensiv rapport till 
tillvaron, att andligen leva med varje del af  vår själ, så att hon vidgar sig till att i en Amor intellctualis, 
som Spinoza skulle säga omfatta allt; ty varje själ har en längtan till allt och varje del av tillvaron är en 
del av henne själf  och hör henne till så innerligt, som hennes minnen höra henne till, och när någon 
del av glider undan och blifver borta för själen, så är det ett minne som dör och en punkt i själen där 
livet vissnar; - om det är så, skulle det då vara underligt, att den som kan förhjälpa oss till att bevara 
denna rapport till det hela och hålla de föreställningar, som bilda vårt lifsinnehåll, aktualiserade, får 
vår själ att vibrera, och att vi i hans konst af  instinkt ana en dyrbar gåfva? 
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av konsten lätt fängelser som jag direkt vill ur. Samtidigt är det ett viktigt danande arbete att 

skapa sig själv och mitt yrkeskunnande genom att vara i dialog med det jag gör, inte bara 

med mig själv. Hur och när kan jag intellektualisera mitt skapande, när är jag betjänt av det 

som en naturlig del och när är det i vägen? När försvinner jag i tankekonstruktioner och 

minne istället för öppenhet och flöde. Under flera år efter konstskolan arbetande jag främst 

med min fantasi, i min fantasi. Det skulle kunna kallas målarens person av skrivkramp, men 

jag upplevde det inte så. Jag upplevde det som att jag behövde sluta göra för att bli stilla och 

sjunka till botten av mig själv. 

Begin black (2015) akryl, bläck på linneduk 230cm*140 cm.  

Tvivel och passion för min högsta form  
– det autonoma – är sant.  

Vad var det för tillstånd jag var i när jag hela tiden ville vidare till något annat i mitt tidigare 

yrkesliv som entreprenör? Vad är det för tillstånd jag är i när jag hittat hem i konsten? Detta 

något ’annat’ kan beskrivas som ’passion’ eller i en mer problematisk form ’besatthet’. 
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Längtan och intuitionen att det finns ’något annat’ att ’göra’ har att göra med självändamål 

och det som Arendt beskriver som en aktivitet som inte är ett medel för något annat, 

inspirerad av HeideggerJosefsson ”Upplevelsen som man fick var att tänkandet som en ren 

aktivitet – vilket innebär att det  arken orsakas av kunskapstörst eller av en önskan om 

förståelse – kan bli en passion i sig, vilken inte så mycket behärskar och undertrycker alla 

andra egenskaper och förmågor, utan ordnar dem och slutligen tar överhanden” .  9

Det verkar som det är samma drivkraft som förde mig bort från företagsledning och karriär 

som entreprenör som jag landat i i mitt konstnärskap, där jag vill vara. Men även i min konst 

håller jag mig borta från syfte och definitioner. Jag vill hela tiden ur det beskrivande, så fort 

jag blir definierad känner jag mig begränsad i vissa fall kränkt. Det gäller inte konsten i sig, 

vad var och en tycker om den är deras ensak. Det är i mig jag inte vill bli fast.  

”Ridkonsten är exempel på en praktisk kunskap där vi omedelbart ser att kännetecknen 
på mästerskap ligger inom praktiken själv inom ridandet självt. Det förefaller vara en 
bra väg att slå in på också för annan praktisk kunskap. I Gadamers anda dvs utan att 
primärt låta teori och praktik bestämmas av sitt förhållande till varandra finna kriterier 
för dess excellens vi bör alltså söka efter en högre form av praktisk kunskap ungefär så 
som kant karaktäreriserar det mänskliga själsförmögenheternas högre former. Man 
säger att den förmågan har en högre form om den i sig själv har lagen för sitt rätta 
utövande även om av denna lag följer ett nödvändigt samband med andra förmågor i 
sin högform är en förmåga autonom.10

Så i mitt fall – i min konsts fall – är jag varken en observatör som använder sinnena för att 

avbilda något i ett konstnärligt uttryck – som kan vara vansinnigt vackert och/eller 

drabbande. Inte heller vill jag beskriva min konst som förstånd, en intellektuell kunskap och 

gestaltning och sälla mig in i en kanon av konceptuella konstnärer som gör fantastiska 

skapelser och insatser. Det är inte min konsts sanning. Min konst sanning är min egen 

autenticitet, min sanning. Om medvetande och sanning är vad jag eftersträvar, vad är då det?. 

Intuition och reflektion är mina viktigaste medel. Eller? Frågan är om jag kan förfina den 

förklaringen ytterligare i att jag tvivlar. Är tvivel min konstform? I tvivlet är jag sann, då är jag 

inte begränsad i en kunskap eller tillstånd. I ovetskapen är jag fri och den leder mig till mitt 

högsta bästa? Jag upptäckte under resans gång att den instinktiva lusten att inte vara kvar i 

 Arendt, Hanna: Människans villkor, förord av Joachim Israel sid 99

 Bergendahl, Gunnar: Ansvarig handling sid 8510
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något, varken i uppgifter eller rollerna i mitt tidigare yrkesliv, inte heller ville jag vara kvar i 

makten och statusen eller på arbetsplatsen kan kopplas till Descartes radikala sats: ’De 

omnibus dubitandum est’ -  allt är att betvivlas. Om Platon och Aristoteles (mfl) filosofi stod 

för en ’förundran för det som är’ så för Descartes in ett tvivel på att någonting är som det är, 

eller om över huvud taget någonting är.’ Och efter att instrument som mikroskop och 

teleskopet visat oss att sinnena inte är tillräckliga (idag?) för att se sanningen liksom förståndet 

är beroende av sinnena och omgivning (lärande) liksom logik är en skapelse så kan inte heller 

förståndet veta sannningen.  

”Det föreföll med andra ord vara uppenbart att människans urgamla tilltro till att 
hennes sinnen förmedlade verklighet och hennes förnuft sanning var den egentliga 
orsaken till att hon alltid hade tagit miste. Och genom denna insikt förbleknade den 
gamla motsatsställningen mellan sanningar grundade på sidorna och sanningar 
grundade på förnuftet vilken ändå bara hade utmynnat i att andens inre öga var bättre 
lämpat att se sanningen än det kroppsliga sinnesorganen. Den nya insikten innebar 
nämligen att varken sanning eller verklighet är något givet att verken det verkligen eller 
det sanna framträder som det är och att kunskap därför måste bestå i att skilja det 
verkligt och sant varande från framträdelsen.”  11

I detta dilemma vill jag kanske verka med min konst, i utrymmet för tvivel kanske jag kan 

snurra kring min osynliga tvivel-axel? Så vad är det då för tillstånd en är i när en tvivlar, och 

vad är allt annat då? Allt-tvivlet=? Allt utanför när en tvivlar är stor öppenhet. Odefinierat. 

Tillstånd. Det är mest allt annat än det som vi konkretiserar nu som jag far efter och i.  

     Tvivel kan ofta upplevas som obehagligt, oroligt. I vad blir tvivlet frustrerande? Jo i möte 

med omgivningens behov av konkretisering. I behovet av språk o språkspel. Innehavet av att 

se sig själv i den andra o förmågan att förgöra/felgöra den andra när en inte kan projicera ut 

på den. Finns det världar att upptäcka, tuna in på i tvivlet? Kan vi lära oss något helt nytt som 

kanske har något annat än lära? Liksom ögat inte ser utan det är syncentret bak i huvudet 

som gör om signalerna till bild, inne i huvudet, vi vet alltså inte hur vår omgivning egentligen 

’ser’ ut! Vårt mänskliga jag och gemenskap har uppenbarligen arketypiska och skapade bilder 

som vi kan dela mellan varandra. Det är magiskt fint. Dessa skapelsen är vår kollektiva legacy. 

Vårt arv, vår nutid och vår framtid i den mån inte någon, några kommer på något sätt att 

bevisa något utanför the box, utanför ’ögat’? I detta paradigm kan inget som tillhör ett nytt 

 Arendt, Hannah: Människans villkor: sid 35411
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paradigm bevisas då det nya inte lyder under de lagar som utformar bevisvillkoren utan just 

känner efter, utanför rådande scoop. 

”Att själv bestämma kvalitetskriterier är för övrigt en rättighet som brukar 
tillerkännas den teoretiska kunskapen och dess företrädare, också den konstnärliga 
kunskapen åtnjuter med rätta ett sådant privilegium.”  12

Därför är - inte utveckling - men initiering som intresserar mig. Kan jag se rakt in i min 

klarhet, inne i mig? En klarhet som går utöver mig? Jag tror att det finns en kollektiv kunskap 

vi kan ´tappa in på´, ett tillgänglig men inte i minnet medveten kunskap som vi kommer åt 

genom tex tvivel och intuition. 

Har jag alltid varit konstnär? 

Min entreprenörstid (20 år) var både en curse och en blessing. I varje företag jag startat 

har jag direkt utan att blinka, helt klar planerat för hur jag ska komma ur rollen hur 

organisationen och affärsidén skulle klara sig finfint utan mig. Jag skapade frihet i mitt liv 

genom att bygga strukturer och organisationer som var autonoma och gick som tåget 

utan mig. Friheten nu ligger i att jag vill arbeta med konst, jag vill inte fly ur. Och det har 

att göra med att jag kan vara autonom i konstens praktiska arbete, det syftar inte till 

något som ett medel utan är ett självändamål. 

Bergendal talar i ’Ansvarig handling’ om att ”i den praktiska kunskapens högre skola är 

den praktiska kunskapen autonom” .  13

För mig är min yrkeslivsresa också en kritik till företagsverksamheters användande av 

människors tid och resurser som medel att producera något (tjänst/produkt). Jag har 

hamnat i opposition till den objektsynen på människan. ’Det här ställer hela vår 

målstyrningsfilosofi på huvudet och särskilt föreställningen om att en handling eller en 

verksamhet skall värderas i förhållande till angivna mål. Det är inte ovanligt att det 

väsentliga, när det kommer till kritan inte har formulerats i målen och detta inte bara där 

för att varje målformulerare är ofullkomlig och inte känner världen utan därför att livet 

är levande och vi inte kan veta vad som är bäst och riktigast förrän vi är mitt i 

Bergendal, Gunnar: ’Ansvarig handling’, Sid 87,13
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handlingen. Vi måste helt enkelt vara medvetna om och tacksamma för att planeringen 

har sina gränser.’  14

Jag är idag efter 7 års omskolning - konstnär. Mitt sätt var att ta mitt yrkesliv vidare i mitt 

konstnärliga arbete är att bland annat skapa ett konceptuellt verk: ’Att skapa och driva företag 

som konstnärligt projekt’ (pågende). Många ställer sig frågan ’vad är konst’ och jag ställer 

frågan ’Vad är ett företag?’ 

”Ensamhet är aldrig självvald, om den är det kallas den  

för något annat. Ensamhet är min musa” 

EAK 

, ibid Sid 8714
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