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Den allvarsamma leken - om källan till mening i arbetet. 
Sammanfattning 

 

Med utgångspunkt i en 30-årig arbetslivserfarenhet inom film och TV-branschen har 

essäförfattaren gjort en fenomenologisk analys av känslan av mening i arbetet – hur den 

uppstår och hur den urholkas. Berättelsen tar sin utgångspunkt i författarens egna erfarenheter 

från sina första professionella filminspelningar på 1980-talet och beskriver hur övergången till 

en verksamhet inom TV-produktion ställt krav på att utveckla en ny yrkesidentitet.  

 

Uppsatsen belyser också hur en kvinnlig regissör har hanterat sin yrkesroll på en manligt 

dominerad och strukturerad arena. Att vara definierad som ett undantag från den manliga 

normen har tvingat fram en feministiskt färgad reflektion och en omformulering av den egna 

yrkesrollen, eftersom den vedertagna inte känts bekväm .  

 

Genom en beskrivning av strukturella förändringar inom film-och TV- branschen analyseras 

hur marknadstänkandet har fått alltmer insteg inom kulturproduktionen. I uppsatsen beskrivs 

hur de professionella arenorna försvagats samtidigt som utvecklingen inom medierna har 

präglats av ett ekonomiskt tänkande som alltmer inkräktat på de immatriella värdena; Ett 

synsätt där kvaliteten får stå tillbaka har förvandlat programmakaren, från att vara kreativ 

upphovsman, till att alltmer bli leverantör av råmaterial i en fabriksliknande produktion av 

stora volymer till låg kostnad. Fokus i uppsatsen är hur denna samhälls - och  

branschförändring har påverkat författarens upplevelse av sitt arbete. Strukturomvandlingen 

inom mediaområdet har krympt det personliga utrymmet för kreativ lek som viktig 

energigivare i arbetet och därmed urholkat författarens känsla av att arbetet är personligt 

meningsfullt.  
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Summary 
 

Playtime – worktime - hardtime. 
Finding and loosing meaning in work. 
 
 
Based on 30 years of work experience in TV and film production, I have made a 

phenomenological analysis of my perception of meaning in work – how it arises 

and how it is undermined. The story starts in my experience of early 

professional film making in the 1980’s and describes how a change to work in 

TV production required the development of a new professional identity. 

 

The text also illustrates how as a female director I have managed my role in a 

male dominated and structured work environment. Being defined as an 

exception from the male norm has pushed me towards femininist reflection and 

the need to redefine my own work role - the generally accepted view having felt 

uncomfortable. 

 

      An analysis of structural change in TV and film production shows how market       

pressures and ways of thought have increasingly invaded cultural endeavour. 

 

     Professional spheres of influence are weakened, while developments in the media 

are characterised by a commercialism which encroaches more and more upon 

artistic,spiritual and moral values. This attitude, where quality is in retreat, has 

transformed programme makers from creative originators into becoming suppliers 

of raw material in a factory- like process geared to produce great volume at low 

cost.  

 

     The aim of this essay is to show how changes in society and in TV and film making 

have affected my perception of my work. Structural transformation in the media has 

circumscribed the scope for creative play as an important source of energy and 

inspiration in work and it has eroded my feeling that work is personally meaningful. 
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Första inspelningsdagen 
 
Jag står inför ett team och för första gången skall jag regissera spelfilm. Vi huttrar i höstkylan 

och dagens uppgift är en central scen på en kyrkogård. Huvudpersonen, Mamman kommer 

med sina två barn i händerna för att besöka sin mors grav på Alla helgons dag.1 Jag har haft 

långa diskussioner med passaren om hur jag vill att rälsen skall läggas ut.2 Vad bilden skall 

uttrycka är mycket viktigt eftersom det är filmens öppningsscen vi gör idag. Vi har lagt ut räls 

tvärs över kyrkogården och på kameravagnen står en liten kran som kan höja kameran och 

förändra vinkel och utsnitt på bilden. Det är en komplicerad tagning eftersom kamerans 

rörelser måste synkroniseras med skådespelarnas scenerier. Skådespelare, fotograf och 

passare måste samordna sina rörelser för att allt skall fungera. 

 

Jag sitter med huvudet under en svart duk och kikar in i en monitor för att hela tiden hålla koll 

på hur bilden blir. Vi tar om många gånger. Jag försöker reda ut varför jag inte kan få denna 

tagning att fungera. Ytterligare en lång diskussion med fotograf och passare. Till slut förstår 

jag vad som blir fel. Passaren gör sin höjning av kameran på skådespelarens replik och inte på 

hennes rörelse. Följden blir att bildjusteringen blir orytmisk och känns omotiverad. Om 

däremot kameravinkeln förändras när skådespelaren sätter sig ner samverkar kamerans rörelse 

med skådespelarens sceneri och skapar dynamik i bilden. När jag förklarar för passaren hur  

jag vill att han skall göra sin förändring tittar han på mig och säger; 

  

- Så brukar vi inte göra. Det är inte professionellt. 

 

 

Om att vara kvinna i en manlig bransch 

Så här används begreppet professionell i många vardagliga yrkessammanhang och mycket 

ofta i filmbranschen. Som kvinna i en manlig bransch är man speciellt utsatt för detta och 

måste skapa egna strategier för att överleva. Det gäller inte bara framtoning och utseende utan  

 

                                            
1 Anna Själv Tredje, en saga för mammor, manus och regi Görel Elf, 1988. 
2 Passaren är en teammedlem som assisterar fotografen bl.a. vid kameraförflyttning. Han lägger också ut en bana 
i form av räls för kameravagnen och är allmänt en fixare av praktiska problem under en inspelning. 
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det gäller också arbetssätt. Men ordet professionell som vapen vill hela teamet driva  

regissören att arbeta enligt de invanda strukturerna. Det innebär att om man inte protesterar 

tvingas man arbeta utifrån någon annans metoder och därmed har man från början förlorat  

både en del av sin auktoritet och sin arbetsglädje. Detta är sanningens ögonblick för en 

regissör, förlorar man detta slag så förlorar man hela filmen. 

 

Som vaktad av en ängel finner jag mig just denna gång och utnyttjar den makt som 

regissörsrollen ger och säger till passaren: 

 

- Så vill jag att vi gör! 

 

Det finns regissörer och så finns det kvinnliga regissörer. Redan det särskiljande begreppet 

visar att den kvinna som regisserar är någon som avviker från normen, som är en man. Frågan 

är hur detta påverkar arbetet och min egen upplevelse av det?  Och vad innebär då själva 

yrkesrollen regissör? Man är arbetsledare, inspiratör, pedagog, beslutsfattare, energigivare. 

För att kunna lyckas med detta krävs ett team som stöder och bjuder på sitt engagemang och 

sin energi.  Att vara regissör på en filminspelning är att leva i ett slags känslomässig 

¨overload¨ hela tiden; och för att klara av det behöver alla dina tillgängliga emotionella och 

intellektuella resurser arbeta på högvarv. Du är extremt synlig, du har makt, du måste fatta 

beslut oavbrutet. Vad är då skillnaden mellan att vara kvinna och att vara man i denna 

situation?  

 

I en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1988 utvecklar historikern Yvonne Hirdman hur 

relationerna mellan könen i vårt samhälle grundas i en princip att särskilja könen och tydligt 

betona deras skilda roller.3 Detta kombinerat med en ojämn maktfördelning skapar den  

genusordning, vilken Hirdman sammanfattar på följande sätt: 

 
Den hårda uppdelningen i en manssida och en kvinnosida som den västerländska civilisationen 

uppvisar, kommer med nödvändighet att just driva fram beteenden från könen som blir 

väsensolika. Det är denna empiri, denna avspegling av genussystemet, som gör att tolknings- 

och förståelseförsöken också hamnar i uppdelningens fälla.4  

 

                                            
3 Hirdman,¨ Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning¨, Kvinnovetenskaplig  tidskrift 1988:3. 
4 Hirdman, s. 60. 
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Väl medveten om Hirdmans varning för dikotomiska resonemang vågar jag mig ändå ut i  

beskrivningen av en mycket privat erfarenhet; Makt är inte självklart förknippat med genus   

kvinna. Det krävs också ett viss mått av hänsynslöshet för att skapa, och kvinnor som är 

hänsynslösa är svåra att acceptera för båda könen. Detta är en del av den tankestil som har 

utvecklats i samhället och inom yrket. Eller för att citera Ludwig Flecks beskrivning av vad 

tankestil är: ¨vad som inte kan tänkas annorlunda¨ 5, alltså i detta fall; man kan antingen vara 

kvinna eller också ha makt. Resultatet blir att du som kvinnlig regissör på något sätt blir 

avkönad. Det är en intressant och plågsam erfarenhet därför att man blir medveten om hur 

mycket av självförtroende och trygg kraft som går förlorad när man utsätts för avköning. Men 

detta är en realitet som en kvinnlig regissör måste förhålla sig till och som gör arbetet svårare. 

Det krävs enorma fonder av envishet för att genomföra sitt jobb utan det energitillskott som 

den sexuella attraktionen tillför. Avköningen är också en process som sker under ytan, 

hemligt. Erfarenheten av avköningen i arbetet är ingenting jag i vardagslag pratar med 

kvinnliga kollegor om. Kanske är vi just rädda att hamna i ¨uppdelningens fälla¨. Däremot har 

jag talat med kvinnor i chefsställning som har gett uttryck för liknande erfarenheter. 

 

I ett skapande grupparbete som fungerar öppnar alla upp sig mot varandra. Det är en 

berusande känsla att kommunicera på detta ogarderade vis och det liknar mycket känslan i en 

förälskelse. Det är alltså ingen slump att relationer kapsejsar och nya skapas under en  

filminspelning. Detta är den del av jobbet som ger det mycket av sin emotionella laddning och 

lust men det är också något jag måste hantera på ett professionellt plan om inte hela arbetet 

skall lida skeppsbrott i syskonrivalitet. Som kvinnlig regissör lär man sig också snabbt att inte  

konkurrera med de kvinnliga skådespelerskorna om att vara snygg. Ett lite lufsigt utseende är 

det allra bästa för arbetsmoralen. Det skapar en fond för de kvinnliga skådespelarna som gör 

dem tryggare. Det är inte lätt att var skådespelerska heller, nämligen!6

 

Eftersom makt ger ett tillskott av energi för mannen enligt rådande genuskontrakt så ger 

makten en förstärkning och en tyngd åt den manliga regissören som du som kvinna inte kan 

hoppas på. I stället måste man förhålla sig till det energitapp som avköningen innebär. 

Yrkesrollen måste upprätthållas på två fronter, utåt mot teamet och inåt mot osäkerheten.  

 

                                            
5 Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, Symposium, Stockholm 1997, s 47. 
6 Teater Lacrimosa, Större än så här, tankar för en genusnyfiken gestaltning, Atlas, Stockholm 2008, s 85 ff. 
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Den allvarsamma leken 

Tidigare har jag gjort dokumentärfilmer och detta är alltså första gången som jag jobbar 

utifrån ett eget spelfilmsmanus. Jag är väldigt osäker i denna nya roll. I stället för att vi är tre 

väl samspelta personer är vi plötsligt tjugo stycken. Alla med sina speciella uppgifter och jag 

vinglar lite i rollen som regissör; hur hålla fast sin egen bild i detta kaos av frågor och beslut. 

En häxa spelar en viktig roll i scenen. Har hon kappa eller päls? Vilken hatt skall hon ha? Har 

mamman rosor med sig till graven eller bär hon en krans? Attributören7 har tänkt på allt och 

har båda alternativen förberedda. Det är jag som skall bestämma, genast, på stående fot! Nu 

upplever jag verkligen in på huden skillnaden mellan att skriva och att gestalta i bild. Film är 

så konkret, mycket konkretare än en text. I manus har jag skrivit att häxan är svartklädd och 

nu måste jag fundera kring om hon har persianpäls eller yllekappa. Hjälp! Vad är bäst? Hur 

hålla sig på spåret och ändå ta vara på medarbetarnas entusiastiska förslag? Jag känner mig 

mer som en stressad reseledare än som trygg demonregissör. 

 

Jag tittar i fotografens kamera ut över det höstplöjda fältet, passaren lägger ut ny räls och 

lyfter dollyn8 på plats, kameran glider fram över spåret och jag säger,  

 

- Det vore fint med en eld där ute på fälten!  

 

Så händer det underbara som återkallar minnet av barndomens lekar. Scenografen letar fram 

några halmbalar bakom kyrkan och så – vips brinner det vackert på absolut rätt ställe i bilden. 

Då är lyckan där, då är leken på plats och alla är helt absorberade. Där uppstår arbetslusten. I 

samarbetet, i det gemensamma målet, i den allvarsamma leken. 

 

Jag skulle vilja likna en filminspelning vid de långa kollektiva lekar vi som 11-åringar 

engagerade oss i den sista veckan av sommarlovet. Alla var tillbaka efter sina semestrar med 

föräldrarna, augustimörkret föll och vi lekte dagar i sträck en massa härliga som om; som 

om… vi var skeppsbrutna på en öde ö, som om… vi var riddare och stormade en borg, som 

om… vi var hästar i en vild flock på prärien. Lekens mening var leken. 

  

                                            
7 Attributören är den som i samarbete med scenografen plockar fram all rekvisita till en inspelning. 
8 Den hjulförsedda vagn som kameran står på vid åkningar. 
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Vi blev uppslukade vart än leken förde oss och vi utvecklade kunskap i vår lek. Och allt var  

på allvar! På samma sätt går allas fantasi och gemensamma förmåga för högtryck i en bra 

filminspelning. Alla medverkar för att få till ett så bra som om som möjligt. En inspelning har  

ett tydligt mål på ett annat sätt än barndomens lek, men det totala engagemanget är snarlikt. 

Man är till kropp och själ delaktig och tiden träder i bakgrunden. 

 

I boken  I lekens värld skriver pedagogen och lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson att 

leken är ¨hängivelse och självförglömmelse¨.9 Olofsson beskriver barns lekar och hur de med 

lekens hjälp bearbetar sina erfarenheter och därmed gör dem begripliga och meningsfulla. 

Och det är väl bland annat i detta som leken har sin parallell i filminspelningen. Med fantasins 

hjälp skapar vi tillsammans en verklighet som inte finns för att kunna förstå och omfatta den 

vardag vi lever i. Olofsson menar att lekens sanna lockelse är att vi blir befriade från vår 

känsla av självmedvetenhet och vi behöver därför varken applåder eller beröm. Leken är sin 

egen belöning. Leken är här och nu och befriad från klocktidens tyranni.10

 

I förordet till Lev Vygotskijs, Fantasi och kreativitet i barndomen skriver pedagogen Gunilla 

Lindqvist att ¨lek och berättelse hör nära ihop¨.11 Och det är också kulturhistorikern Johan 

Huizingas tes i Den lekande människan. Utifrån bilden av människan, inte i första hand som  

¨Homo Sapiens¨ utan som ¨Homo Ludens¨ , beskriver han leken som all kulturs verkliga rot 

och ursprung.12 Han menar att all mänsklig samlevnad från början är genomsyrad av lek. Hur 

definierar han då leken? Huizinga menar att vi i leken har att göra med en mänsklig funktion 

som inte låter sig infångas i vår föreställningsvärld av motsatser; lek eller allvar, sant eller 

osant, gott eller ont. Han beskriver lekens innersta väsen som ¨fritt handlande¨. Och fortsätter; 

¨Påtvingad lek är inte längre någon lek.¨13 Han utvecklar definitionen med att beskriva lekens 

avgränsningar i en egen speciell tid och i ett eget rum och dess moment av utmaning, ovisshet 

och spänning: 

 
 

                                            
9 Birgitta Knutsdotter Olofsson: I lekens värld, Liber, Stockholm, 2008, s. 16. 
10 Ibid. s 17. 
11 Lev S Vygotskij: Fantasi och kreativitet i barndomen, förord av Gunilla Lindqvist, Daidalos, Göteborg, 1995 
s. 9. 
12 Johan Huizinga: Den lekande människan, Natur och Kultur, Stockholm, 2004, s. 14. 
13 Ibid. s. 17. 
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Just detta spänningselement ger leken, som själv är bortom gott och ont, en viss etisk halt. I 

denna spänning ställs den lekandes förmåga på prov, hans kroppskrafter, hans uthållighet, hans  

fyndighet, hans mod och hans andliga krafter – det senare därigenom att han mitt i sin glödande 

strävan att vinna spelet ständigt måste iaktta lekreglernas inskränkningar.14

 

 

Lekdriften 

I sina Estetiska brev från år 1795 utvecklar Friedrich Schiller ett resonemang om människans 

två starkaste drivkrafter; sinnligheten och förnuftet.15 Ingen av dem kan ensamt skapa oss ett 

meningsfullt liv, utan de måste leva inom oss i en ständig växelverkan för att vi skall kunna 

uppleva oss som hela människor. Han skriver: 

 
… så länge hon (människan) bara lever i förnimmelsen blir hennes person eller hennes absoluta 

existens fördold som en hemlighet, och så länge hon bara tänker blir hennes existens i tiden eller 

hennes tillstånd en hemlighet .16

 

Hur skall då dessa motstridiga drivkrafter kunna förenas? Schiller beskriver i det femtonde 

brevet ytterligare en stark mänsklig drivkraft, som kan upphäva motsättningen mellan vår 

sinnlighet och vårt förnuft. Lekdriften. 
 

Detta namn rättfärdigas fullkomligt av språkbruket, som med ordet betecknar allt det, som 

varken subjektivt eller objektivt är tillfälligt och ändå varken till det yttre eller det inre utövar 

tvång.17

 

Bara lekdriften gör människan fullständig och utvecklar hennes i grunden dubbla natur. 

Schiller kallar detta för en vidgning av vår förmåga att skapa mening i tillvaron.18 Och jag  

tolkar detta i linje med mitt resonemang som ett sätt att beskriva människans kreativa 

förmåga, för att inte säga oavvisliga behov av skapande.. 

 
Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är bara helt och 

hållet människa när hon leker.19

                                            
14 Huizinga s 21. 
15 Friedrich Schiller, Estetiska brev, Kosmos, Järna, 1995. Originalutgåva 1795.  
16 Ibid. s. 76. 
17 Schiller, s. 81. 
18 Ibid. s. 82. 
19 Ibid. s. 84. 
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Om iver och ångest 

I essän ¨Om sanning och lögn i utommoralisk mening¨ från år 1873, är Nietzsche inne på ett 

liknande resonemang. Han skriver om språket och fantasin som människans sanna 

kännemärke och befriande nog lägger han inga moraliska aspekter på vår lust att fabulera.20

 

Intellektet, denna förställningens mästare, är fritt och löst från sina vanliga slavtjänster så länge 

det kan lura utan att skada, och firar då sina saturnalier. Aldrig är det överdådigare, rikare, 

stoltare, smidigare och djärvare.21

 

Han slutar med att beskriva den stoiska människan som i motgången inte förtvivlar och visar 

känslor utan bara höljer sig i sin kappa och vandrar bort i snålblåsten. Under en inspelning 

känner jag nog mest igen mig i hans beskrivning av en svagare varelse: 

 
…medan hon eftersträvar så stor frihet som möjligt från smärtor, skördar den intiutiva 

människan, som står mitt uppe i en kultur (… ) en oupphörligt inströmmande upplysning, 

klarhet, förlösning. Visserligen lider hon häftigare, när hon lider: ja, hon lider också oftare, 

eftersom hon inte förstår att lära av erfarenheten utan gång på gång faller i samma grop som hon 

en gång har fallit i. I lidandet är hon sedan lika oförnuftig som i lyckan; hon ropar högt och ser 

ingen tröst.22

 

Det är alltid en sådan ångest i inspelningssituationen. Alla beslut som måste fattas, 

osäkerheten, för att inte tala om den rena arbetsbördan. Samtidigt är oron inflätad med leken 

och lusten och märkligt nog är det bara lusten och leken jag minns efteråt. Allt annat sjunker 

gradvis undan. Jag närmar mig ett nytt projekt med stor iver och positiva förväntningar, 

eftersom jag så gärna vill vara i leken igen, tillsammans med mina kamrater. Och så står jag 

där på inspelningsplatsen när oron slår till och tänker: Ja visst så här var det ju också, det hade 

jag glömt. 

 

 

 

 

                                            
20 Friedrich Nietzsche,¨ Om sanning och lögn i utommoralisk mening¨, Artes nr. 4, 1984. Originalutgåva 1873. 
21 Ibid. s. 16. 
22 Ibid. s. 17. 
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Hur det började 

Filmarbetet har varit min stora kärlek här i livet och det var verkligen kärlek vid första 

ögonkastet. Nu så här i backspegeln funderar jag på vad det var som grep mig så. Vad det var  

som gjorde att jag kände mig så hemma och äntligen hade hittat min egen arena? Det hände 

under den sista delkursen i min DI-utbildning. Vi hade jobbat med foto, med radio, med TV 

och med teater. Allt hade varit otroligt roligt och omtumlande men det var just filmarbetet 

som verkligen fångade mig. Varför? 

 

Jag tror att det för första gången i livet kändes som en tillgång att ha lite olika talanger och 

inte bara en enda tydlig inriktning. På gymnasiet var de flesta av mina klasskamrater väldigt 

målmedvetna. De visste tidigt att de ville bli sjukgymnaster, läkare, språkvetare, advokater 

eller ekonomer. Det var bara jag som kände att jag kunde nog göra lite av varje - och vad det 

skulle vara hade jag ingen aning om. 

 

Filmarbetet krävde olika förmågor och talanger; känsla för bild och ljud, gestaltningsvilja,  

nyfikenhet, förmåga att leda och inspirera andra och framförallt lust till arbete i grupp. Jag 

hade äntligen hittat mitt uttrycksmedel och mitt sammanhang.  

 

 

Professionen 

Vad är det att vara professionell inom detta område; film och TV-produktion? 

Det är i alla av yrkets funktioner ett praktiskt yrke präglat av techne, det vill säga en 

hantverksmässig kunskap inriktad på en produkt.23 Yrkeskunnandet demonstreras i handlingar 

och diskuteras sällan yrkesmänniskor emellan.24  De olika yrkesfunktionerna 

professionaliserades sent. Först 1970 tillkom en formell yrkesutbildning inom området när 

först Filmskolan och sedan Dramatiska Institutet startades. Innan dess skedde utbildningen 

mestadels genom lärlingsskap i samband med produktionen. Jag har samarbetat med flera 

äldre fotografer som har lärt sig yrket genom att assistera sina fäder. På så sätt har de övertagit 

en tradition, yrkesetik och praktiska färdigheter tillsammans med små fiffiga prylar för att 

lösa problem i ljussättningen. 

 

                                            
23 Aristoteles: Den Nicomachiska etiken, Daidalos, Göteborg, 2004, s. 163. 
24 Bernt Gustavsson: Kunskapsfilosofi, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2000, s.101-124. 
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 I de stora filmbolag som existerade i Sverige fram till 1970-talet fanns en stabil professionell 

miljö där yrkena utövades och kunskaperna traderades genom deltagandet i arbetet. Numera  

är alla bolagen små enheter med endast några få producenter. Vid varje inspelning sätts nya  

team samman av yrkesmänniskor som i sin tur fungerar som självständiga bolag, Branschen 

har förvandlats till en frilansbransch och de professionella arenorna är svaga eller finns inte 

alls. Därmed urholkas den professionella dialogen, som kräver tid, trygghet och kontinuitet 

för att utvecklas. I Psykoanalysen  i välfärdsstaten betonar psykoanalytikern Jurgen Reeder  

betydelsen av de professionella arenorna för den psykoanalytiska kunskapens utveckling och 

ställning.25 Han beskriver hur den intima kopplingen mellan utbildning och praxis skapat ett 

stark yrkesidentitet och  en tydlig yrkesetik. När dessa kopplingar försvagas och splittras 

drabbas även yrkesidentiteten. I hans beskrivning av denna utveckling kan jag se paralleller 

till förändringarna inom filmbranschen. 

 

Vad är då en professionell arena?  Enligt Jurgen Reeders definition kan man säga att i 

filmbranschen fanns en sådan arena under den period när filmbolagen anställde 

yrkesmänniskor över längre tid. Att träffas dagligen på en arbetsplats, med utrymme för 

fortlöpande diskussioner mellan olika yrkesgrupper, skapar förstås en stark professionell 

praxis och en tydlig yrkesroll. Idag finns det enbart olika lösa sammanslutningar för 

exempelvis fotografer och producenter. Men detta kan inte på något sätt ersätta en daglig  

kontakt över gränserna för olika professioner i arbetsvardagen. Det som Jurgen Reeder 

definierar som en verklig professionell arena är när yrkesverksamheten är nära kopplad till 

utbildningen och därmed skapar en stark gemensam bas för yrkesidentiteten samt en 

gemensam praxis. Filmbranschen är numera uppsplittrat i olika grupperingar som sällan möts 

i gemensamma diskussioner och utbildningen har en förhållandevis svag koppling till 

branschen. 

 

Den praktiska erfarenheten är viktig inom denna bransch. Det tar lång tid att bemästra yrket 

på alla nivåer och den tekniska färdigheten är bara startpunkten. Det är en ointellektuell 

bransch med en stark betoning på praktikaliteter och teknik. Detta var till en början  

 

 

                                            
25 Jurgen Reeder, Psykoanalysen i välfärdsstaten, Symposium, Stockholm, 2006, s. 92 – 104. 
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förvirrande för mig eftersom arbetet samtidigt kräver visualiseringsförmåga och noggrann 

planering för att kunna genomföras. Alla de olika yrkesfunktionerna präglas starkt av sin 

erfarenhetskunskap som rör sig från inspelningsteknik över berättarteknik till  

samarbetsförmåga. Var och en i teamet har sin tydligt avgränsade roll och erfarenheterna från  

tidigare inspelningar blir en viktig kunskapsbank för att hitta lösningar på de problem som 

uppstår. På kaffepauser och kvällar berättar man för varandra om tidigare inspelningars 

katastrofer och framgångar. Man ger varandra praktiska tips och utbyter kontakter. Alla dessa 

traderingar av yrkeskunskapen; historier om tyranniska regissörer och hysteriska 

skådespelare, skapar tillsammans den fronesis som är nödvändig för att vara professionellt 

verksam.26 Förmåga att hantera konflikter och dallrande nerver är ett måste för alla 

inblandade. Från sminkan över till kostymören, passaren, fotografen och regissören. Som 

regissör måste man också ha en tydlig bild (eidos) av den färdiga filmen att arbeta mot, för att 

kunna leda arbetet och förmedla målet till resten av teamet. En film produceras i själva verket 

i flera omgångar; Först i ett manus, som sedan ¨konsumeras¨ genom inspelningen, och 

därefter skapas den slutgiltiga versionen i klipprummet. Arbetet är alltså till stor del en 

intellektuell process i en utpräglat teknisk miljö. Men reflektionsprocessen är till allt 

väsentligt dold. Man utför den ensam och det finns inte former för en gemensam diskussion i 

arbetsgruppen kring gestaltningsfrågorna. Regissören förutsätts ha tänkt ut och planerat det 

mesta i förväg. På detta sätt skiljer sig filmarbete helt och hållet från teaterarbetet där  

repetitionerna utgör den gemensamma process där föreställningen mejslas fram. När teamet är 

på plats i en filminspelning rullar pengarna snabbt iväg och tidspressen är enorm. En 

medeldyr långfilm idag sätter sprätt på c:a 20 miljoner och då gäller det att inte dra över tiden! 

 

 

En ny arena 

När jag efter tjugo år som frilansande filmarbetare började producera TV-program på UR tog 

jag, utan att reflektera över det, med mig föreställningar om hur arbetet skulle gå till och 

möttes av en helt annan tradition. Från filmarbetet hade jag en syn på berättande och 

berättarstruktur som på TV kolliderade med ett mer journalistiskt uttryckssätt. Föreställningen  

 

                                            
26 I boken Kunskapsfilosofi, s 166, citerar Bernt Gustavsson Aristoteles beskrivning av begreppet fronesis: ¨…de 
handlande personerna måste varje gång själva se efter vad som lämpar sig för tillfället, i likhet med vad som är 
fallet inom läkekonsten eller navigationskonsten.¨ 
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att det bästa i programmet måste ligga först, därför att annars zappar tittaren vidare, har jag 

ännu inte lyckats smälta. Inom Tv-produktion måste man också räkna med att tittare kommer 

in i programmet någonstans i mitten, trots detta skall de kunna följa med. Detta är en annan  

svår nöt att knäcka för en filmdramaturg. Annars finner jag mig väl tillrätta; grunden är den 

samma; ett slags analytiskt förhållningssätt till verkligheten och det man skall gestalta. När  

jag läser i mina föreläsningsanteckningar om hur Aristoteles definierar människan som den 

varelse som har logos, språket, något som gör det möjligt för oss att plocka isär delarna för att 

sedan sätta ihop dem igen, så hittar jag en tydlig parallell till sättet som man som filmare 

förhåller sig till det som skall skildras. Varje rörelse, varje dialog och varje förflyttning måste 

analyseras och vid inspelningen delas upp i bitar, isolerade tagningar, för att sedan fogas 

samman till en helhet i klipprummet. Filmen som visuellt språkligt uttryck är något som 

filmvetenskapare analyserar inom en akademisk ram. På en filminspelning bara gör man, 

analyserar mycket lite, kunskapen finns där som en erfarenhetskunskap, en tyst kunskap som 

inte diskuteras, en fronesis. 27 Det kan förutom själva yrkeskunskapen handla om alltifrån att 

alltid vara på plats i tid till att visa ett gott omdöme i relationen med spända skådespelare.  

 

Det finns eller kanske mer har funnits en stark yrkesidentitet även inom TV-branschen. 

Speciellt inom UR med sin pedagogiska tradition har det funnits producenter med djupa, ofta 

akademiska kunskaper inom sitt fackområde.28 Från Sveriges Television har det kommit  

erfarna och duktiga fotografer och ljudtekniker som lyckas fånga upp samtal i de mest 

omöjliga miljöer. Det var roligt att komma in i denna professionella gemenskap. Här fanns en 

möjlighet att över tid utveckla idéer och samarbeten på ett sätt som de lösa grupperingarna 

inom filmbranschen inte kunde erbjuda. Och plötsligt hade mina program en stor publik! Från 

att ha gjort filmer med som mest kanske 6.000 åskådare på bio kunde ett program som sändes 

på TV ha uppemot 300.000 tittare. Detta var berusande. Trots allt så gjorde jag ju mina 

program för att jag hade något att säga. 

 

 

 
                                            
27 I Kunskapsfilosofi beskriver Bernt Gustavsson begreppet fronesis på s. 166-172. Gustavsson menar att 

begreppet ¨gott omdöme¨ delvis täcker vad fronesis innehåller.  
28 Lars-Åke Engblom, ¨Magistrar eller murvlar? Rekryteringen av producenter till utbildningsprogrammen under 
1960-talet i Bengt Sandin (red), Medier och modernisering. En antologi om utbildningsprogram och 
samhällsförändring. Etermedierna i Sverige, 1999. 
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Att förvandla information till mening 

Det var också något med researcharbetet inför ett projekt som gav en annan viktig insikt. 

Nämligen hur jag egentligen lärde mig saker. Tog in dem i systemet och förvandlade dem från  

fakta till kunskap. Till något som kunde bilda en grundval för gestaltning och sedan föras 

vidare till andra.  

 

Jag tror att jag genom alla utbildningsår har dragits med en känsla av att inte räcka till. Precis 

på vilket sätt har jag fortfarande svårt att förklara. En orsak är säkert att jag kommer från en 

familj utan akademiska traditioner. Jag var den första i min familj som tog studenten och 

började på universitetet och jag kände mig länge väldigt vilsen i sättet på vilket kunskaperna 

skulle hämtas in. Jag har alltid haft dåligt minne och enormt svårt att inhämta fakta som inte 

är emotionellt laddade på något sätt. Skolböckerna var en mardröm. Allt som kunde kroka fast 

i känsla och fantasi var bortplockat. Bara råa årtal och spridda, osammanhängande fakta fanns 

kvar. Och dom ville inte fästa sig trots mitt enträgna arbete. Jag minns mina akademiska 

studier som om jag inte riktigt var vaken. En sömning känsla inför textböckerna som gjorde 

studierna till en arbetsseger och inte till ett intresse. Så, för att återknyta till förälskelsen i 

filmarbetet så öppnade sig inte bara ett sätt att uttrycka sig och berätta, utan också ett nytt sätt 

att inhämta fakta och göra dem till mina, till verktyg i den egna berättelsen, till och med i det 

egna livet. Jag upptäckte nämligen att mitt bästa sätt att skapa kunskap var att tala med 

kunniga människor om stora spekulativa frågor. Intervjuformen var ett suveränt sätt att  

inhämta kunskap för mig eftersom fakta då var laddade av engagemang och silade genom ett 

temperament.29 Detta är verkligen inget journalistiskt sätt att sköta en intervju. En journalist  

måste vara väl förberedd och avsikten är ofta att komma på någon med undanflykter eller 

osäkerhet. Men i min naiva intervjuteknik är osäkerheten ett plus och den skapas genom att 

ställa stora frågor, som kan röra sig allt emellan -  Vad är tid? till Vad är meningen med livet?  

Ingen människa, hur kunnig hon än är kan haspla ur sig något färdigformulerat på sådana 

frågor och inför mina ögon ser jag nya tankar formuleras. En annan viktig del i detta sätt att 

intervjua är att verkligen vilja veta. En journalistisk fråga ställs ofta för att få fram ett svar 

som man redan har svaret på. En naiv fråga ställs därför att man inte vet, och är intresserad av  

 

 
                                            
29 För en liknande inställning till intervjun som arbetsmetod se radiojournalisten  Bengt Bok: Möte med den 
andre, tankar kring intervjuer, Carlssons, Stockholm, 2008. 

 



18 

 

svaret för sin egen tankeprocess. 

 

Ämnena öppnade sig plötsligt för mig som skattkistor. Efter ett sådant samtal var det hur lätt 

som helst att via texter fördjupa och reflektera över innehållet och hitta en linje för  

gestaltningen. Denna aha-upplevelse har gjort mig djupt intresserad av hur vi lär oss på olika 

sätt och två frågor som följt mig ända sedan dess är Vad är kunskap? Hur skapar vi den och  

hur förmedlar vi den? Jag har funderat mycket kring lusten och nyfikenheten som motor i 

kunskapsinhämtningen. Hur man kan lära sig på det svåra pliktorienterade sättet eller på det 

enkla, lustfyllda som i leken. 

 

 

Lek eller tvång? 

I Sven-Eric Liedmans bok, I skuggan av framtiden, tar han fasta på denna motsättning och 

beskriver hela utbildningens historia som en kamp mellan dessa två motsatta extremer.30 Å 

ena sidan föreställningen att varje individ kan utvecklas så långt det är möjligt tack vare den 

inre växtkraft som alla är begåvade med. Till sin hjälp behöver hon bara uppmuntran och 

goda föredömen. Den andra sidan betraktar alla människor som i grunden lättjefulla och 

måttlösa. Detta är en hållningslöshet som bara kan stävjas med disciplin. Mellan de här båda 

ytterligheterna befinner sig argumenten i de ändlösa diskussionerna om uppfostran och 

utbildning. Skolans bildningsentusiaster talar alltid mot en fond av plugg- och tvångsskola,  

järnhård disciplin eller likgiltighet. Den här kraftmätningen avspeglar sig tydligt i dagens 

skoldebatt, men utan att det historiska perspektivet syns till.31 Detta är ju en klassisk 

motsättning, ända sedan antiken har samma debatt förts, och den är egentligen ett uttryck för 

grundläggande skillnader i människosyn.32

 

Jag har undervisat mycket under mitt yrkesliv och jag har alltid tyckt att den pedagogiska  

uppgiften ligger rätt nära regissörsrollen. I båda rollerna handlar det om förmedling, att nå 

fram. Det gäller att överföra en idé kring form och innehåll som andra kan ta till sig och göra  

till sin. När skådespelaren säger: ¨vi fick egentligen ingen regi!¨ då har man lyckats som  

 
                                            
30 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden, Bonniers, Stockholm 1999, s. 199 -260. 
31 Dagens Nyheter, Fokussidan, 7/1 2007. 
32 Människans kunskaper, berättartext av Sven Erik Liedman till ett program på UR som produceras under 
hösten 2009.  
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regissör. Då känns alla tankar som framvuxna inifrån. Då har alla gjort idéerna till sina och 

detta är förutsättningen för att de själva skall kunna bidra med sin kreativitet och sitt arbete på 

sina villkor. Man måste också kunna leda såväl som pedagog som regissör och det är rätt 

ensamt. Det finns ingenting som gör människor så rasande som en obeslutsam, nervös eller  

otydlig regissör. Då kan nämligen ingen arbeta, alla måste vänta och kan inte självständigt 

gripa sig an med sina ansvarsområden. Det är fasansfullt frustrerande och jag tänker ibland på  

detta i mitt nuvarande arbete. En hierarki med chefer som inte fattar beslut och pekar ut 

riktningen äter upp alla längre ner i organisationen. 

 

 

Om gnäll 

Som frilansande filmare har jag i alla år vid möten med folk på SVT retat mig på att de är så 

bittra och missnöjda. Min tanke har alltid varit; Vad klagar ni på? Ni får ju i alla fall göra era 

program. För mig som frilansare har det varit en oerhört tung process att få igenom projekten, 

att få fram pengarna helt enkelt. Ibland har jag känt mig osäker på om jag verkligen kan kalla 

mig regissör när det går 4 – 5 år emellan varje praktiskt utövande av yrket. Nu befinner jag 

mig sedan 7 år tillbaka fastanställd på UR och börjar få mer förståelse för mina SVT- 

kollegors frustration; Hur hamnade jag här i denna sega olust? Vart tog arbetsglädjen vägen? 

När tog gnället vid? Vad händer med kreativ lust och energi när den konfronteras med 

kortsiktighet, resursbrist och stelbenta strukturer? Hur skapas de förutsättningar som gör att vi  

kan trivas, göra vårt bästa, blomma och känna arbetsglädje? Vad är det som krävs för att leken 

och energin skall få plats i en arbetsprocess? Detta är den frågeställning som har tagit form 

under mitt skrivande. 

 

En kreativ process föder alltid en viss ångest. Hur entusiastisk man än är inför en ny idé så 

kommer alltid ångesten smygande under arbetets gång. Det här håller inte, det är feltänkt,  

bilderna ser för djävliga ut, varför tänkte jag inte på detta tidigare?, eller vilket uttryck oron 

nu än tar sig i den nattliga våndan. Min strategi har alltid varit att göra mitt yttersta bästa. Så 

har jag kunnat försvara det jag gör och ändå lyssna på kritik och skapa mig ett lugn i denna 

stora osäkerhet. Nu måste jag acceptera att inte göra mitt bästa - därför att förutsättningarna 

inte är de bästa. Det jag gör är sämre än jag skulle vilja och detta har urholkat min arbetslust  
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och mitt yrkesmässiga självförtroende. 

 

Om jag nu skall vandra vidare på vägen från lust till olust så hittar jag ytterligare ett vägskäl. 

Ett viktigt steg på vägen var säkerligen mitt beslut att lämna den aktiva programproduktionen 

och istället bli projektledare, alltså den som ritar upp kartan för projektet, gör budget,  

utvecklar idéerna, rekryterar personal, inspirerar och leder arbetet. Det var på många sätt ett  

roligt steg att ta eftersom det krävde av mig att utveckla nya sidor, framförallt att  

professionalisera ledarskapsrollen. Och det har verkligen varit en stor tillfredställelse att se 

andra växa och utvecklas! Men i stället för att delta i leken är nu uppgiften att skapa 

förutsättningar för andras arbetslust och deras lek. Det tog mig rätt lång tid att växa in i den 

nya rollen. Jag brydde mig väldigt, gick in i detaljer och det sved när saker och ting inte föll 

på plats som jag ville ha dem. När kvaliteten i foto och journalistik inte höll måttet. Jag minns 

väldigt tydligt en situation när det gick upp för mig att jag hade en ny roll - och att jag inte 

levde upp till den! Min uppgift som projektledare var bl.a. att tillsammans med redigeraren  

sätta samman det slutgiltiga programmet utifrån de pusselbitar som utgjordes av de enskilda 

reportagen, grafiken och programledarinsatserna. Jag var ofta missnöjd och ändrade, kortade 

och kastade om när planen för programmet inte höll i klipprummet. Det var ett roligt och 

kreativt jobb när det blev bra, men väldigt ledsamt när inga manövrar kunde rädda något  

halvdant eller glanslöst. Efter en sådan moloken session i klipprummet rusade jag upp på 

redaktionen och bolmade över av känslor: 

  

- Det här håller inte, det blir inte bra! 

  

Jag tittade på mina medarbetare och såg hur deras ansikten föll och hur alla blev osäkra och 

ledsna. Inför deras blickar insåg jag för första gången på allvar att min roll nu var en annan än 

programmakarens. Det var inte längre min rättighet att leva ut känslor av oro och frustration, 

det gjorde bara alla andra osäkra och fick dem att tappa styrfarten.  

 

Det är just i denna situation, när jag förstår att det spontana känslomässiga engagemanget för 

det som kommer ut ur vårt gemensamma arbete inte längre är mitt att uttrycka som blir en 

viktig vattendelare. Min uppgift nu är att hålla alla vid gott mod och jag kan och bör inte  
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längre reagera spontant. I detta ögonblick tar jag ett stort kliv ut ur engagemanget i den 

barnsliga leken och in i en annan roll och jag har plötsligt ingen att dela mina känslor med. 

Från det värmande grupparbetet har jag blivit ensam.  

 

 

Tyst höst – eller vart tog arbetslusten vägen? 

För två år sedan satt jag på ett projektledarmöte tillsammans med min förra chef och mina  

kollegor och diskuterade hur vi skulle hantera proppar som uppstått i redigeringen. Våra  

bearbetningstider hade blivit allt kortare och kravet på volym i produktionen allt större. Som 

flera gånger tidigare tog jag upp att tiden inte räckte till för att arbeta igenom programmen. 

Att systemet inte hade någon luft för oförutsedda händelser som sjukdom, sjuka barn eller 

datakrascher.  Min chef sa då:  

 

- Vi arbetar hela tiden med den här frågan och jag har inte velat belasta er med 

att vi har haft svårt att få gehör på teknikavdelning och förresten är det inte bra 

att klaga för mycket för då ses man som ett problem i organisationen.  

 

Jag kände mig arg och kränkt eftersom redigeringsproblem tog upp hälften av min arbetstid 

och inte tillförde programmen någonting. 

 

- Menar du att jag är ett problem i organisationen? 

- Nej, nej, det är bara ett gott råd för att du skall kunna hantera dina 

frustrationer. 
 

Efter detta har inte bara jag utan också flera av mina kollegor blivit mycket tystare på alla 

våra möten.  

 

 

Om att bli en besvärlig människa 

Tidigare har jag frustat av entusiasm på alla sammanträden; pläderat för programkvalité och 

kommit med, som jag tycker realistiska förslag på hur den skall skapas; bättre tid för 

förberedelser, ett projekt i taget så att man kan fördjupa sig, längre tid för redigeringen så att  
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man kan tänka och arbeta om, bättre credit för teknisk personal som viktiga deltagare i en 

kreativ process. En viss ökning av kostnaderna skulle det innebära, visst, men en mycket 

större ökning av programkvalitén och livslängden på programmen. Utbildningsradion har ju i 

uppdrag inte bara att producera program för sändning, utan också se till att programmen 

används i skolor och på olika utbildningar efter sändningen. Programmens livslängd blir 

därför av avgörande betydelse i vår verksamhet som jag ser det. 

 

Erfarenheten har lärt mig att förändring inte alltid är till det bättre och jag har blivit mycket  

misstänksam mot begreppet flexibilitet, eftersom det används så flitigt av dem som har  

makten över min arbetssituation. Jag tycker att detta har lett till att ansvar flyttats från 

chefsnivå ner till de enskilda medarbetarna, som får bära skulden som ett karaktärshandikapp; 

¨Jag är inte tillräckligt förändringsbenägen, jag är inte tillräckligt flexibel, inte tillräckligt 

positiv¨. Men det går ju inte heller att skjuta bort sitt eget ansvar. Håller jag på att bli en sån 

som ligger i korridoren och skriker, så alla tänderna syns: Det var bättre förr ! Den svåra 

fråga jag måste ställa mig är förstås också vad kunde jag ha gjort annorlunda? Är det något i 

min inställning till arbetet som jag skulle ha kunnat ändra på? Har jag gjort något fel? Vilket 

ansvar har jag själv för att bevara min arbetslust?  

 

Mycket saknar jag i alla fall från förr; jag saknar t.ex. de motsträviga på jobbet. Dom som 

alltid körde ner klackarna i backen och protesterade. Jag minns att jag suckade över dem. De 

tog upp massor av tid och energi på alla möten och höll sig inte alltid till saken. Men nu när 

de är borta saknar jag dem. Vart tog de vägen? Eftersom de flesta hos oss nu arbetar på korta, 

osäkra kontrakt och kanske inte heller är med i facket är de nya reportrarna flexibla, positiva 

och extremt extroverta. Besvärliga människor får inte längre några jobb, men dom behövs! 

Det behövs grus i maskineriet för att reflexion och eftertanke skall få en plats i en  

organisation. På alla utbildningar och i många diskussioner har jag fått rådet; - Du behöver 

inte bry dig om det där. Det där är inte ditt jobb. Du ansvarar inte för helheten utan bara för 

programmen. Det är sant - att känna lojalitet och ansvar för hela verksamheten har idag blivit 

uteslutande en chefsfråga. Men går det att stycka upp sin upplevelse av arbetet på det sättet? 

Genom att krympa sitt engagemang krymper man också sin arbetslust och meningen med 

arbetet urholkas. I alla fall har det blivit så för mig. Och utan lusten var hämtar man då sitt 

bränsle?  
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De gröna fåtöljerna 

I mitt rum har jag två ärtgröna fåtöljer. Anna-Maria kommer in och gråter ilsket i den ena av 

dem. Jag släpade upp stolarna från en inspelningsscenografi och sedan fåtöljerna kom har mitt 

rum alltmer blivit en emotionell frizon dit mina kollegor kommer och släpper fram känslor av 

ilska och frustration. Mig tröstar det på något underligt sätt; jag är inte ensam om min pyrande  

olust och jag blir till i och med att en annan människa behöver mitt lyssnande och mina  

kommentarer. Samtidigt undrar jag om det verkligen är produktivt med detta klagande. Vi  

befäster bara våra känslor och kommer inte vidare i någon analys eller distansering. Och det 

är kanske det vi mest skulle behöva? Anna Maria har i alla fall fått nog; detta är tredje gången 

hon har levererat planering och budget för samma projekt och hon har fortfarande inte fått 

något svar, blir det av? Blir det inte av? Hon säger något som får mig att reagera;  

 

- Jag är trött på att jobba under min förmåga – jag är underutnyttjad.  

 

Jag funderar på det hon sagt. Jobbar hon verkligen under sin förmåga eller är det så att hon 

inte uppskattas efter förmåga? Något som hänger ihop med detta är den otydliga gränsen som 

vuxit fram inom oss och i vår organisation mellan begreppen meningen med arbetet och 

belöningen för arbetet. I en snål och trång atmosfär är det lätt att blanda ihop dessa båda 

skilda aspekter på arbetets innehåll. För att bli mer konkret: Meningen med mitt arbete är att 

producera relevanta kunskapsprogram som väcker frågor och debatt och som på sikt kan 

förändra. Belöningen är positiv respons, lönen, ett bra arbetsklimat, stimulans, utmaningar 

och utveckling. Uteblir denna belöning tenderar man att söka belöningen i arbetets mening; - 

Nu har jag gjort ett bra program, jag är nöjd med min insats. Det här kommer att fungera 

perfekt för min målgrupp, osv. Faran med detta är att ett halvbra program blir en personlig  

katastrof, att arbetet blir alltför hoptvinnat med den egna identiteten. Det uns av svalkande 

likgiltighet och perspektiv på det egna arbetets betydelse som hela tiden behövs har helt gått 

förlorat. Distansen saknas och känslan av sammanhang, som är en nödvändig förutsättning för 

att tankar på arbetet inte skall äta upp hela ens vakna liv.  
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Om det bekväma i att vara omyndig 

Kant skriver i artikeln ¨Vad är upplysning¨, först publicerad 1784: ¨Det är bekvämt att vara 

omyndig.¨ 33 Detta tänker jag på när Anna-Maria och jag sitter mitt emot varandra i de gröna 

fåtöljerna och slokar. Det är lätt att abdikera från ansvaret för den egna arbetssituationen och 

förfalla till en evig klagan. Det är lätt därför att vi hela tiden uppmuntras att begränsa vårt  

ansvar till vårt eget lilla område. Inom detta är möjligheterna att påverka våra arbetsvillkor  

mycket begränsade. Kant skriver vidare:  
 

Resonera inte! Officeren säger: resonera inte exercera! Finansrådet säger: resonera inte, betala! 

Prästen säger: resonera inte, tro!34  

 

Jag kan höra ett liknande fältrop eka genom våra kontorskorridorer: Resonera inte, 

producera! Med denna outsagda order har känslan av mening dukat under. Den allra 

viktigaste meningsskapande frågan är, Varför gör vi det här? Och all min erfarenhet säger mig 

att det inte går att avgränsa sitt eget arbete från ett större sammanhang, där min insats utgör en 

visserligen liten med dock viktig del i helheten, utan att arbetslusten vittrar och meningen med 

arbetet försvinner.  

 

När Anna-Maria gått sitter jag kvar i den gröna fåtöljen och tänker på vårt samtal. Hur tar vi 

oss vidare? Hur hindrar vi gnället från att invadera oss? Eller är gnället bara ett uttryck för att 

Anna-Maria och jag har tråkigt? 

 

 

Om långtråkighet 

I sin bok Om Långtråkighetens filosofi gör Lars Fr. H Svendsen en fenomenologisk analys av 

begreppet tråkighet.35 Han går igenom idéhistorien från de tidiga kyrkofäderna, via Pascal, 

Kant, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger och Adorno och analyserar begreppet som det  

 
                                            
33 Immanuel Kant, Vad är upplysning, Symposium, Stockholm 1989, s.27. 
34 Ibid. s. 29. Kant utvecklar resonemanget om lydnad vidare genom att betona plikten att påvisa problem och 
missförhållanden;  ¨ Det skulle till exempel vara mycket skadligt om en officer, som fått en order från sin 
överordnade,  i tjänsten skulle ge uttryck åt vad han ansåg om denna orders ändamålsenlighet eller vettighet. Han 
måste lyda. Däremot kan man inte rimligen förvägra honom rätten att, som lärd, anmärka på fel i krigstjänsten 
och be allmänheten bedöma dem.¨ 
35 Lars Fr. H Svendsen: Långtråkighetens filosofi, Natur och Kultur, Stockholm, 2005. 
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beskrivits av olika filosofer. Han menar att tråkigheten är ett relativt nytt påfund, länge 

förebehållet adel och munkar, nämligen de enda dåtida människor som hade förutsättningar 

att vara sysslolösa.  Svendsen utvecklar tanken att det moderna samhällets tendens att sätta det 

individuella livet i centrum skapar ett krav på mening i alla livets trivialiteter, ett krav tidigare 

generationer aldrig har sett som en möjlighet. Och varför har då Anna-Maria och jag tråkigt  

där vi sitter så molokna i de gröna fåtöljerna? Svendsen har en förklaring: ¨Tråkigheten breder  

ut sig när traditionella meningsstrukturer faller bort.¨36 Man kan beskriva detta som att de  

prioriteringar som Anna-Maria och jag värnar om i förhållande till vårt yrke inte längre verkar 

relevanta i en ny och förändrad struktur. Vår långtråkighet bottnar på ett djupare plan i en 

känsla av brist på sammanhang och personlig mening i arbetet. En förlust av mening som vi 

kanske inte ens är medvetna om. Vi känner oss främmande i den formaterade, tidspressande 

medieproduktionen. Så här utvecklar Svendsen tankegången om meningsförlust vidare: 

 
Som Rilke skriver i den första av sina Duinoelegier  känner vi oss inte utan vidare hemma i den 

färdigtolkade världen. Människan är en världsdanande varelse, en varelse som aktivt 

konstituerar sin värld, men när allting redan är färdigkodat blir den aktiva konstitueringen av 

världen överflödig och vi tappar friktionen i relation till världen.37  

 

Det är alltså de svåra frågorna, reflektionen, motståndet och friktionen som skapar meningen 

med arbetet och därmed öppnar vägen för ett kreativt förhållningssätt. 
 

 

Om att arbeta på kontor 

Att byta yrkesinriktning, från programproducerande till projektledande funktion, innebar för 

mig att jag från att vara ute på inspelning eller sitta i redigering nu började arbeta på kontor.38  

Efter att ha frilansat i många år var det en helt ny erfarenhet med en arbetsplats att gå till varje  

morgon. När jag först började var kontakten med arbetskamrater och de gemensamma  

diskussionerna enormt stimulerande. Jag har egentligen aldrig tyckt om att jobba ensam och 

plötsligt fanns det människor i kring att stöta och blöta programidéerna med. Mina tankar blev  

 

                                            
36 Svendsen s. 186. 
37 Ibid  s. 38. 
38 Projektledaren är den som ansvarar ekonomiskt, resursmässigt och personellt för ett projekt. Det innebär 
budgetarbete och att värna om projektets arbetsförutsättningar. 
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ifrågasatta och det var både en utmaning och en stimulans. Men denna glädjekick tunnades ut 

när jag blev varse palatsintrigerna och maktkamperna som ofrånkomligt finns i alla större 

organisationer. Det dagliga arbetet var kringgärdat av policys och strategidokument.39 Enkla 

arbetsuppgifter var plötsligt utomordentligt svåra att lösa, och på ett eller annat sätt hade jag 

alltid brutit mot någon regel. Det fanns många förhållningsorder, oskrivna och skrivna om vad  

man kunde och fick göra. Leken och lusten som drivkraft var inte längre möjlig att 

upprätthålla. Jag upptäckte också att arbetsuppgifterna på ett kontor inte har någon tydlig 

början och inte heller något slut. De bara fortsätter och fortsätter. Varje dag splittras mellan  

små och stora uppgifter, man blir hela tiden avbruten, att låta sig uppslukas av uppgiften är 

inte möjligt. Vissa dagar kan det kännas som om det viktiga är att sitta på sin plats och infinna 

sig i tid. Mycket viktigare än att något ordentligt blir gjort. Det är denna känsla som gjort 

kontoret till en så perfekt metafor för känslan av monotoni och meningslöshet i så många 

filmer och TV-serier.40

 

Det känns som en tanke att läsa i Dagens Nyheter om organisationskonsulten och arkitekten 

Thomas Nathorst-Böös och hans teorier kring kontorsutformning och organisationsstrukturer. 

 
I gamla, trötta organisationer har man tappat fokus, där är kunden inte längre närvarande.41 När 

luften står stilla tar de inre relationerna överhanden. Arbetet präglas av att medarbetarna söker 

bekräftelse i relationer i stället för i yrkesrollen och i det privata istället för i det personliga(…) 

Det tar en enorm energi att hantera alla dessa relationer och politiska överväganden.42

 

Thomas Nathorst-Böös menar också att ¨trivsel i vanlig mening¨43 inte är det viktigaste på en 

arbetsplats utan det är istället känslan av sammanhang som är avgörande för om tillvaron på  

arbetet skall kännas meningsfull, begriplig och hanterbar. Han hänvisar istället till begreppet 

KASAM; den anställdes känsla av sammanhang i sin arbetsvardag. KASAM är ett begrepp, 

som den israeliske sociologen Aaron Antonovsky lanserar i sin bok Hälsans mysterium44 

Begreppet KASAM omfattar tre olika komponenter; En grundläggande känsla av att det som  

 
                                            
39 Se UR:s strategidokument från 2007.  
40 Några exempel är den brittiska TV-serien The Office (av Ricky Gervais, 2001) och filmklassiker som Brazil 
(av Terry Gilliam, 1985) och Flickan ovanpå (av Billy Wilder, 1955) 
41 i vårt fall motsvaras kunden av publiken. 
42 Dagens Nyheter 12/1 2009. 
43 Ibid. 
44 Antonovsky: Hälsans mysterium, Natur och Kultur, Stockholm, 2005. 
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händer är förutsägbart, begripligt och strukturerat. Att de resurser som behövs för att vardagen 

skall fungera finns tillgängliga (hanterbarhet) och att livets utmaningar är värda det 

engagemang man lägger in i dem. (meningsfullhet).45  Enligt Antonowsky måste alla dessa 

komponenter finnas för att arbetet skall vara möjligt att genomföra utan att den anställde skall 

drabbas av frustrationer, vantrivsel och känslor av meningslöshet. 

 

Den franska författaren och statsvetaren Corinne Maier går till furiös attack mot just dessa 

urholkande känslor i sin bok Hej Lättja.46 Hon skildrar ett liv som kontorsanställd där just 

känslan av mening har frätts bort av interna maktstrider, profithunger, hierarkier och ren och 

skär dumhet. Hennes tes är att alla organisationer suger musten ut sina anställda, slår i dem 

floskulösa lögner om att de är företagets främsta resurs och sedan cyniskt ser dem som 

förbrukningsvara.  Hennes motstrategi är lika enkel som provokativ; Gör så lite som möjligt 

på jobbet! Undvik att ta på dig ansvarsfulla poster, låt bli att försöka ändra systemet ( det 

tjänar ändå ingenting till) behandla frilansare, praktikanter och vikarier väl ( de är de enda 

som arbetar och man klarar sig inte utan dem) Gå alltid med en pärm eller en bunt papper i 

korridoren för att se upptagen ut och ge sken av att du arbetar. 

 

Speciellt cynisk och dräpande är Maier när hon beskriver de floskler som ¨management-

kulturen¨ har utvecklat på många arbetsplatser idag. 

 
Orden tjänar inte längre till att uttrycka någonting utan trollar bort sambanden mellan händelser 

genom att dölja orsakerna till att de uppstår.47…..Företagen komplicerar saker och ting som kan 

göras enkla. Man använder ¨initiera¨ istället för att börja, ett verb som låter mycket banalare, 

¨slutföra¨ istället för det mycket vanliga sluta och ¨positionera¨ istället för det vardagliga 

placera.48

 

Hon menar att denna förvanskning av språket har ett högt pris för dem som jobbar inom en 

organisation: 

 
 

 

                                            
45 Man kan testa sin KASAM på: http://www.itcanbedone.net/doublepeak.se/tester/kasam/kasam.asp
46 Corinne Maier, Hej lättja, Svenska bokförlaget, Stockholm 2005. 
47 Ibid. s. 23. 
48 Ibid. s. 25. 
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När orden så till den milda grad verkar förvanskade, när det blir svårt att skilja sant från falskt 

och förhindra rykten, då blir misstron härskande. Så finns det också många paranoida löntagare 

som går omkring och tror att deras chefer är med i en omfattande komplott mot dem.49

 

Jag upplever att jag också befinner mig, precis som Corinne Maier, i en skiktad organisation 

där skillnaden på insyn blir stor mellan olika nivåer. I dystra stunder tycker jag att vi arbetar 

efter en ¨KGB-liknande¨ arbetsordning så som den skildras i John le Carrés deckare.50 På min  

arbetsplats gäller numera ¨need to know principen¨, en vanlig term inom spionlitteraturen, 

vilken betyder att ingen får veta mer än det som behövs för att utföra sin uppgift. 

Sammanhang, orsaker, överväganden och strategiska beslut förmedlas inte till fotfolket. Vi får 

inga förklaringar vilket gör det svårt att hitta motivationen att följa alla de olika policys som 

dyker upp via mailen. Precis som Corinne Maier beskriver föder detta misstro. Då går vi 

istället in till varandra, stänger dörren, sänker rösten och ger fritt utlopp för paranoian. 

 

 

Yrkets förändring, det danska exemplet 

Förra hösten var jag på ett programplaneringsmöte i Köpenhamn. Vi samarbetar inom 

Nordvisionen om en programserie där lärare byter länder och klassrum med varandra. 

Bakgrunden till programmen är den debatt kring utbildningsfrågorna som allt mer tagit plats i 

det allmänna samtalet. I Finland är det ordning och reda i klassrummen och Finland har också 

lyckats bäst i de PISA-undersökningar som undersöker elevernas skolresultat inom hela EU.51 

Däremot trivs inte de finska eleverna i skolan. I Sverige trivs eleverna mycket bättre, men 

resultaten på proven är sämre. Dessa fakta ville vi problematisera i programmen; Är goda 

resultat på PISA- testet verkligen en tillräcklig kvalitetsvariabel?52 På mötet krävde de danska 

deltagarna att programmet skulle ¨formateras¨, dvs. struktureras helt i förväg både till form  

och innehåll. De utryckte en rätt hånfull föreställning om hur dokumentärt filmarbete vanligen 

går till; ¨man ger sig ut och filmar en väldig massa och hoppas att något skall hända.¨ Den 

svenska regissören och jag blev väldigt upprörda över denna nidbild av vårt arbetssätt. Vi  

 

                                            
49 Maier, s. 27. 
50 Se exempelvis John le Carré: Den lilla trumslagarflickan, Bra böcker, 1983 
51 Pisatestet genomförs vart tredje år och testar alla 15-åringar i EU-länderna vad gäller kunskaper i matematik, 
naturvetenskap, läsförståelse samt elevernas trivsel. 
52 Info om Pisatestet på: 
http://www.skolverket.se/sb/d/254;jsessionid=D694050F5BD81C3849E5321A80D03662  
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hävdade att vi visst planerade, att vi visst hade ett manusupplägg men att vad vi var 

intresserade av var den verkliga skolan, det verkliga dilemmat med en främmande klass, de 

verkliga motsättningarna. Vi framhöll att vårt arbetssätt var både en planerad iscensättning 

och en öppenhet för det som utspelar sig; Vi såg inget värde i att tröska färdiga föreställningar 

i ännu ett program! Den danska regissören såg frågande ut inför ett sådant förhållningssätt och 

hon sa:  

-Men då kan vi ju inte redigera programmet på den tid som finns till förfogande. 

Vi måste lägga upp ett schema i förväg för vad som skall hända för att vi skall 

hinna genomföra det hela. 

 

Det här var en aha-upplevelse för mig. Jag förstod plötsligt varför jag känt mig utkämpa en 

hopplös kamp för djup, kvalitet och överraskningar i mina program. När jag satt där i det nya 

eleganta och fruktansvärt påkostade TV-huset i Köpenhamn upplevde jag plötsligt en stor 

osäkerhet.53 Vad jag är med om är en nedmontering av professionen - i alla fall min. För i 

ärlighetens namn måste jag ju erkänna att här träder en ny yrkesroll fram och på en ny 

professionell arena. Traditionen från filmarbetet är bruten och vi arbetar inom de tidsmässiga 

och ekonomiska ramar som den moderna mediefabriken kräver. Jag förstod plötsligt att min 

lust till leken i arbetet inte längre var möjlig att hävda inom de produktionsvillkor som råder 

idag.  

 

I sin bok Sjukdomens mening skriver Fredrik Svenaeus om hur sjukdomen förändrar 

vardagslivets meningsstruktur, tar bort den hemmastaddhet som hälsan utgör och i stället 

skapar en känsla av hemlöshet i livsvärlden.54 Jag, som är mitt i en process där jag upplever 

att yrkeskompetensen nedmonteras, drar omedelbart en parallell mellan begreppet hemlöshet i 

sjukdom och känslan av hemlöshet i yrket. Vad är det då som händer individen i en sådan 

avprofessionaliseringsprocess? Eller kanske skall jag kalla det omprofessionaleringsprocess?  

Det finns flera paralleller till det Svenaeus beskriver om hur livsvärlden förändras i sjukdom; 

en känsla av förvirring inträder; det är svårt att orientera sig, erfarenheter som man bygger sitt 

agerande på gäller inte längre. Detta är en känsla av ensamhet och oro. Endast då och då kan  

 

                                            
53 Det nya TV-huset i Köpenhamn invigdes 2007. Bygget drog över budget med flera hundra miljoner och som 
en följd av detta avskedades över 500 personer på Danmarks Radio. 
54 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening, Natur och Kultur, Stockholm 2003, s 72 ff. 

 



30 

 

man höja blicken och bli varse att hela strukturen håller på att förändras och att man delar sin 

erfarenhet av hemlöshet med sina kollegor. En omorientering måste ske - men orkar man, kan 

man, vill man? Eller är det bekvämare att vara omyndig? 

 

 

Om att titta in utifrån 

Hur ser då min bransch ut utifrån, från ett tittarperspektiv? Hur ser den ut i ett 

samhällsperspektiv? För att hitta en annan horisont för att förstå yrkets förändring läser jag än 

en gång Bourdieus essäer om televisionen.55  Texten är en utskrift från föreläsningar som 

Bourdieu höll just på fransk TV och han förhåller sig till mediet utifrån ett åskådarperspektiv.  

 

Bourdieu är nu ingen vanlig åskådare. I egenskap av känd och uppburen sociolog är han hett  

villebråd för alla programmakare som vill att han skall medverka i deras debatter. Men minst 

lika rasande som han är över villkoren för medverkan kritiserar han det enfaldiga och ytliga 

utbudet. Han beskriver insiktsfullt men ändå utifrån ett tittarperspektiv hur jakten på 

tittarsiffror och kanalkonkurrens mellan medier inte leder till mångfald och nyanser utan till 

en enfaldig likriktning och trivialisering av innehållet. Jag kan känna igen mig i hans 

beskrivning av hur journalisterna befinner sig i en slags gisslanposition. De har förlorat 

makten över sin egen arena och styr inte längre över programmen de själva producerar. 

Bourdieu beskriver hur tidspressen tvingar programmakarna att hitta snabba lösningar: 

 
Det finns en uppsättning obligatoriska kommentatorer som befriar programmakarna från att leta 

upp folk som verkligen skulle ha något att säga, det vill säga ofta unga ännu okända personer 

som är engagerade i sin forskning och föga benägna att springa till media; som man alltså skulle 

få leta upp – medan habituéerna alltid finns till hands,  

beredda att vispa ur sig sin översikt eller ge en intervju.56

 

Som i flera andra av sina texter sysslar Bourdieu här med frågor om status och makt. I hans  

utläggning om programledarrollen hittar jag en vass beskrivning av hur den medievane 

programledaren genom gester, blickar och nya frågor fungerar som ett slags domare, som till  

 

 
                                            
55 Pierre Bourdieu, Om Televisionen, Symposium, Stockholm 1999. 
56 Ibid. s. 46. 
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tittarna underförstått förmedlar värdet på varje inlägg. Och hur detta påverkar den som tittar.  

 
Folk känner på sig att det är något som inte stämmer men förstår inte i vilken grad det rör sig om 

en sluten värld, instängd i sig själv och följaktligen blind för deras problem, ja för själva deras 

existens.57  

 

Bourdieu ser televisionens dominerade roll som nyhets och åsiktsförmedlare som ett reellt hot 

mot demokratin och jag håller med honom i detta. Samtidigt gör han skarpsynta analyser av  

hur verksamheten ser ut inifrån, för oss som arbetar inom detta sociala fält: 

 
Inom det mikrokosmos som journalistvärlden utgör blir spänningarna starka (…)mellan dem 

som vill försvara ett visst mått av autonomi, kommersiellt oberoende, frihet från ordergivning, 
självständighet i förhållande till chefer och så vidare, och dem som böjer sig för nödvändigheten  

 

 

och blir belönade därefter. Dessa spänningar har små möjligheter att komma till uttryck 

åtminstone i rutan, eftersom arbetsförhållandena verkar i motsatt riktning. 58

 

Se där mitt privata dilemma i ett sociologiskt perspektiv! 

 

 

Identitetens dialogiska aspekt 

Det tema som har kristalliserats ut för mitt skrivande är arbetsglädjen och förlusten av den,  

eller kanske snarare upplösningen av känslan av meningen i arbetet. I läsningen av Jurgen 

Reeder, speciellt i avsnittet om nihilism, äkthet och det postmoderna tillståndet föll många av 

mina frågor på plats.59 Det intressanta i hans perspektiv var den starka betoningen på 

identitetens dialogiska aspekt. Hur vi blir till som individer i förhållande till de omgivande 

värderingarna och tankemönstren och hur den samhälleliga vävens upplösning lämnar oss 

ensamma med vårt identitetsprojekt. Utlämnade till de egna valen. Jag såg många trådar till 

mina egna funderingar kring hur yrkesidentiteten formas, hur den utvecklas och nedmonteras  

 

 

                                            
57 Bourdieu, s. 48. 
58 Ibid. s. 55. 
59 Jurgen Reeder, Psykoanalysen i välfärdsstaten, Symposium, Stockholm 2006, s. 133 ff. 
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beroende på det omgivande professionella sammanhanget. I sin text beskriver Reeder också 

betydelsen av professionella sammanslutningar och arenor för tankeutbyte och utbildning.60 

Ju fler och ju starkare dessa arenor är desto stabilare formar sig den professionella identiteten. 

När de yrkesmässiga arenorna i mediebranschen har nermonterats och förvandlats till 

frilansande smågrupper innebär detta en förlust för det professionella samtalet och för 

yrkesidentiteten. Källan till mening i arbetet sinar.  

 

 

Om flexibilitet 

Kanske har beskrivningen av mitt nuvarande arbete gett sken av att jag befinner mig i en 

organisation präglad av byråkrati och stelbenthet. I själva verket är detta en modern flexibel 

arbetsplats. Men flexibilitet är helt olika saker beroende på var man befinner sig i 

organisationen. I boken När karaktären krakelerar beskriver sociologen Richard Sennet hur 

människors identitet påverkas i de nya flexibla systemen.61 Flexibel är vanligen ett positivt  

ord som uttrycker att personen är förändringsbenägen och följsam. När man talar om 

organisationer betyder ordet istället en struktur av ojämlika och instabila kontakter eller med 

Sennets uttryck ¨koncentration utan centralisering¨. Han fortsätter: 

 
Kontroll kan utövas genom att ställa upp produktions- eller vinstmål för en mängd olika grupper 

inom organisationen, mål som varje enhet är fri att uppfylla på vilket sätt den anser lämpligt. 

Denna frihet är emellertid skenbar. Det är sällsynt att flexibla organisationer uppställer 

lättförverkligade mål, utan enheterna pressas ofta till att producera eller tjäna mer än de 

egentligen klarar av (…) utan hänsyn till rådande realiteter, en påtryckning som utgår från 

högsta företagsledningen.62  

 

 

Att flexibilitet betyder helt olika saker för en organisation och en individ lyfts fram i en serie 

artiklar i SVD under rubriken Flexibel – Nej tack! ¨Det är svårt att vara emot flexibilitet. Det 

är därför som så många saker kan smugglas in under det namnet¨, säger arbetslivsforskaren 

Gunnar Aronsson i artikeln. Alla vill vara flexibla men faran med sådana ord är att man inte  

 

 
                                            
60 Reeder. s. 95. 
61 Richard Sennet, När karaktären krakelerar, Atlas, Stockholm, 1999.  
62 Ibid. s. 80. 
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tittar på vad de står för, vems flexibilitet det handlar om. Anställda men även företag har 

behov av stabilitet, struktur och förutsägbarhet för att kunna fungera optimalt.63  
 

Richard Sennet menar att i moderna organisationer som tillämpar ¨koncentration utan 

centralisering¨ har den pyramidformade organisationens klarhet gått förlorad och den 

institutionella strukturen har blivit snårigare och därmed blir toppstyrningen på samma gång 

både stark och diffus. Det är självklart att meningen med arbetet vittrar för den enskilde i en 

sådan struktur. Det övergripande sammanhanget uppmuntras personalen att inte lägga sig i,  

och det leder till att en stor del av den personliga meningen i arbetet går förlorad. Och jag tror 

att känslan av personlig mening, att det man gör har betydelse i ett större sammanhang, krävs 

för att en kreativ arbetsprocess skall kunna utvecklas. Man måste få ett utrymme att skapa 

mening inför varje arbetsuppgift för att få tillgång till sin egen kreativitet.  Det är också så att 

den personliga meningens arbetsaspekt är starkt inflätad i yrkesidentiteten. Den professionella  

identiteten formas i samspel med andra och den förändras, kanske till och med urholkas när 

ens personliga värderingar kring yrket inte får något gensvar från kollegor och organisation. 

 

 

Den nyfrälsta fenomenologen  

Kännetecknande för den fenomenologiska metoden är att man så noga, ingående, 

förutsättningslöst och från så många håll som möjligt skall försöka beskriva ett fenomen. Det 

kan vara en så konkret sak som en kopp te eller ett träbord men det kan också vara en känsla 

eller ett minne. Min undersökning av meningen med arbetet, av känsloförflyttningen från lek 

till tvång kan kanske beskrivas som en sådan analys av en känsla.  

 

Inspirerad av Montaigne låter jag tankarna fara fritt.64 Även om jag misstänker att Montaigne 

kanske inte var så oplanerad som han verkar utan att han hade ett klart men osynligt mål med 

alla sina essäer. Konstigt nog märker jag att även för mig skapas sammanhang liksom av sig 

själv när jag skriver, även om idéerna till en början verkar spreta åt olika håll. När den inre 

dialogen alltmer fylls av filosofiska funderingar så går associationerna i nya riktningar. I  

tvättstugan stirrade jag fundersamt ner i det löddriga avloppet och funderade på hur Descartes  

 

                                            
63 Svenska Dagbladet 22/1 2009. 
64 Michel de Montaigne: Essäer, bok 3, Atlantis, Stockholm 1993. 
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skulle ha formulerat sitt credo om han hade varit kvinna; Jag tvättar därför är jag, kanske?  

Eftersom Descartes var man och levde på 1600-talet, utgår jag från att han varit befriad från  

det repetitiva och osynliga arbetet som utgör de flesta kvinnors erfarenhet; Dammtussarna går 

aldrig att definitivt tämja, tvätten blir smutsig vecka efter vecka, maten uppäten och 

tallrikarna kladdiga om och om och om igen. Frågan är vad detta gör för tolkningen av 

verklighet, livsnärvaro eller livsvärld? Kanske djupare studier av Heidegger skulle kunna vara 

en hjälp till förståelse av detta? Men det som fäste sig mest i minnet var Heideggers tanke om  

att ångesten är det känsloläge som gör att omvärlden träder fram allra tydligast. I en känsla av 

ångest förfrämligas vardagen och träder fram som ny och ovan i alla sina detaljer.65 På något 

vis var detta en mycket produktiv tanke även i förhållande till mitt dagliga kontorsliv! Jag 

stirrar ner på tvållöddret och försöker se hur jag kan tolka just denna del av min livsvärld i 

virveln av lödder och pumpljud från den stora tvättmaskinen. Jag tänker på hur läsningen av 

Simone de Beauvoirs Det andra könet gett mig ett nytt sätt att se på min levda erfarenhet.  

Beauvoirs beskrivning av könsmaktsordningen, en verklighetsbeskrivning som nästan inte ens 

var möjlig att tänka år 1949 när Beauvoirs bok kom ut, är idag något som dyker upp för mig 

mitt i vardagssysslorna.66

 

 
Läsningen av Det andra könet har riktat om min blick och hjälpt mig att få syn på omvärlden 

och förstå intrikata maktförhållanden. Den har hjälpt mig att analysera den verklighet som jag 

som kvinna i en manlig bransch har befunnit mig i, hjälpt mig att skapa sammanhang och 

mening. Men också mitt arbete har fyllt denna funktion genom hela livet. Att gestalta en idé, 

eller att konkret återskapa en erfarenhet är ett fantastiskt sätt att få svar på sina funderingar 

kring det man genomlever. Ofta finns det något man vill undersöka, en fråga att få svar på, 

som en stark motor i ett konstnärligt arbete. Åtminstone har det alltid varit så för mig. I 

filmarbetet handlar det om långa processer och frågorna måste vara både djupa och svåra för 

att man skall ha energi nog att driva hela projektet framåt. Det märkliga är att inte förrän hela 

arbetet är färdigt förstår man vad det egentligen handlade om. Så var det för mig när jag såg 

den färdiga filmen Anna Själv Tredje och tänkte. Herregud! Det här är en film om en kris! 

Vad filmen egentligen beskrev, förstod jag, var krisen att få barn; att bli mamma.  Då menar  

 

                                            
65 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening, Natur och Kultur, Stockholm 2003, s. 71. 
66 Simone de Beauvoir, Det andra könet, Norstedt, Stockholm, 2002, s. 7.  
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jag förstås kris i den vida meningen. Alltså inte bara ångestfullt lidande utan också något 

omskakande, något som kräver omorientering och innebär nya förutsättningar för utveckling 

och växande. 

 

I Anna Själv tredje finns en scen som gestaltar denna känsla av kris, en scen som jag både 

skrivit och regisserat utan att riktigt vara medveten om att detta skulle komma att bli filmens 

centrala tema. Huvudpersonen, Mamman springer fram och tillbaka, dunkar mot rummets 

gränser i ett rörelsemönster som liknar en fångad tigers. Känslan när jag ser scenen nu, långt 

efteråt, är att rummet är för trångt, gränserna är för nära, rollen är för snäv. Mamman  

kan inte utveckla alla sina mänskliga behov inom ramen för sitt livs förutsättningar. Bilden av 

kvinnan som dunkar mellan väggarna blir ett slags uttryck för kvinnlig galenskap och panik, 

något som Mamman bara kan leva ut när barnen sover. Märkligt nog har jag träffat på bilden 

med kvinnan som flaxar från vägg till vägg i flera kvinnliga regissörers filmer.67 Exakt samma  

dunsande mellan ramarna i en för trång bur. Och jag är säker på att vi valt denna gestaltning 

var och en för sig utan att vi sett varandras filmer.  

 

När jag nu skriver så upptäcker jag i min text en parallell i skildringen av den organisation jag  

idag arbetar i. Även här har jag osaligt dunsat mellan väggarna bestående av  

organisationsstruktur, regler och begränsat handlingsutrymme. Men precis som jag först 

efteråt förstod vilken underliggande fråga som filmen Anna Själv Tredje handlade om, så har 

essäskrivandet avtäckt grunden till min frustration inför mitt nuvarande arbete. Jag har saknat 

den allvarsamma leken och därmed meningen med arbetet, när jag förvandlats från kreatör till 

arbetare i en marknadsanpassad mediefabrik. Samtidigt har skrivandet försonat mig med 

realiteterna. När jag tydligt ser och förstår sammanhangen, har jag lyckats hitta de luftfickor 

där leken och lusten fortfarande är möjlig att upprätthålla. Och där har jag förankrat mig.  

 

 

Sista inspelningsdagen 

Det finns olika drivkrafter i filmskapandet. En del kopplar upp sig på karaktärerna, andra på 

handlingen och ytterligare andra på dialogen. Själv drivs jag av bilden. Varje film jag gjort  

 

                                            
67 Bl.a. kortfilmen The Building, regi Anna Hylander, 2008. 
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har startat i en enda bild. Denna bild utgör meningen med och motorn i hela arbetet. Det är för  

att få se denna bild som man är beredd att ge sig in i ett projekt med allt vad det innebär av 

osäkerhet och stressiga arbetsdagar. Att få se den bild man föreställt sig gestaltad i sinnlig 

påtaglighet är en oemotståndlig frestelse! En anledning, tror jag, är förhoppningen att bilden 

skall kunna avlockas sitt djupare innehåll när det blir verklig. Vad betyder bilden egentligen? 

Vad är den djupare meningen? 

 

I den här filmen är det en bild av ett vatten som jag absolut måste få se. Jag ser för mig hur 

man glider fram på ett vattendrag omgivet av höga skuggande träd. Det är en smygande 

rörelse, ingenting drar och ingenting driver. Kameran färdas långsamt fram och ljuset faller 

fläckvis ner i vattnet. Efter mycket sökande har scenografen och jag hittat ett perfekt ställe, 

men vattnet är väldigt grunt. En båt tar sig inte fram här. Hur skall vi lösa detta? 

Det här är inte en inspelning med stora ekonomiska resurser. I så fall hade ett gäng passare 

byggt en räls under vattnet och denna enda bild hade tagit flera dagar att förbereda. Och kostat 

massor av pengar att hämta in. Den entusiastiska passaren kommer med förslag. Nu vill han 

också absolut se denna bild verkliggjord. Kameran skall stå på ett stort frigolitblock, som bär  

både kameran och fotografen. Passaren slår ner en trissa längre fram i ån och drar en fiskelina   

genom trissan och ner under flotten. Själv står han till knäna i vatten bakom och halar  

långsamt i linan. Sakta, sakta glider flotten framåt över vattnet. Vi håller andan. Flotten får  

inte gunga eller haka i botten och stanna upp. Allt måste filmas i en enda glidande, lång  

tagning. Hur gick det, ropar vi allihopa när fotografen stänger av kameran. Jo, fotografen är 

nöjd med tagningen och passaren är nöjd med halningen. Alla lekkamraterna jublar; där satt 

den!  

 

I klipprummet, en månad senare, är jag lycklig över att sekvensen blev precis så suggestiv 

som jag hade föreställt mig. Men vattenbildens djupare mening undflyr mig dock fortfarande 

mer än 20 år efteråt.
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