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Sammanfattning 
 
Utgångspunkten för min essä är att mänsklig kommunikation kan ses som en praktisk kun-

skap, som kan tränas. Jag beskriver hur jag kom in i en pedagogisk verksamhet, som går ut på 

att träna den kommunikativa förmågan hos människor inom arbetsliv och skolor. Det sker i 

form av föreläsningar, seminarier eller träningsprogram. I denna essä beskriver jag även min 

personliga bakgrund och vad som fick mig att arbeta med människor utanför teatern som tidi-

gare hade varit min yrkestillhörighet. Läsaren får följa hur jag genomför ett seminarium och 

hur mitt träningsprogram kan se ut. Jag beskriver hur några misslyckade framträdanden som 

skådepelare och föreläsare fick mig att reflektera över vad kan ligga bakom att ett framträ-

dande misslyckas eller lyckas. Jag kommer fram till att det handlar om att ”inte vara” eller att 

”vara i situationen”.   

 

Jag frågar mig om det verkligen är möjligt att arbeta som jag gör, samtidigt som jag konstate-

rar att jag gjort det i över ett decennium. Men är detta verkligen något för arbetslivet? Vad 

kan människor ha för konkret nytta av studier och träning i kommunikation? Dessa tvivel har 

följt mig i min verksamhet ända sedan jag startade och lett till att jag på basis av mina teater-

kunskaper och studier i kommunikation byggt upp mitt pedagogiska program. Under åren har 

jag stött på olika typer av skepsis i arbetslivet som haft att göra med bemötande, svårigheter 

att se värdet av det jag erbjuder och att förstå vad verksamheten går ut på. Samtidigt har jag 

sett min uppgift som att förklara vad jag står för och för att undersöka vad som fungerar och 

inte fungerar.    

 

Jag för en diskussion om hur teatermetodik kan kopplas till kommunikation och redogör för 

hur vissa viktiga delar i mitt material ser ut. Det handlar i hög grad om ett processarbete, där 

förståelsen för vad som sker under träningens gång är viktig, hur upplevelseorienterad inlär-

ning och känslor inverkar på vårt sätta att agera och skaffa oss nya kunskaper. Detta leder mig 

till reflektioner kring känslornas betydelse och vad vissa hjärnforskare uttalar i frågan och hur 

detta påverkat min syn på vetenskapen. Slutligen behandlar jag empatins koppling till kom-

munikationens etiska aspekter.     
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Abstract 
 
 
The form of my essay is that all human communication, can be seen as a practical knowledge, 

which can be trained.  I describe how I came in to a pedagogic activity, which is aimed to 

train people’s communicative ability in their working life and in school. This is made in the 

form of lectures, seminars and training program. In this essay, I even describe my personal 

background and what it was, that made me work with people outside the theatre. The theatre 

that former had been my professional affiliation. The reader is invited to follow me in how I 

carry out a seminar and to get a picture of how a training program can look like. I describe 

how some unsuccessful appearance as an actor and as lecturer made me to reflect about what 

underlying conditions sets the scene for a successful performance. My conclusion is that it has 

to do with being totally present in the situation. 

 

I ask myself if it really is possible to work in the manner that I do. At the same time I realize 

that I have been doing so for the past 10 years. But is this really something for the working 

life? What use can people have of studies and training in communication? These doubts have 

followed me in my work ever since I started and were the reason for me to start developing a 

pedagogical training program in practical communication, based on my knowledge in theatre 

and studies in communication theories. Over the years I have come across a lot of doubt, 

showing itself in the way I have been perceived, difficulties to see the value in what I am of-

fering and understanding on what the studies are about and lead to. At the same time I have 

seen it as my task to explain my standpoint and to learn which methods that work and which 

that do not.  

 

I am pursuing a discourse on how theatre method can be linked to communication and explain 

some of the key parts of my work and how it is taught. This is largely about a work in pro-

cess, where understanding on what is happening in the different stages of the training is vital. 

How experience based learning and feelings inflict our way to act and achieve new know-

ledge. The importance of feelings and what some researchers on the brain have thought and 

written in this matter has influenced my outlook on science. Finally I write about the connec-

tion between empathy and the ethical aspects of communication. 
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Inledning 

 

En god vän till mig, en före detta dansare nu boende på Nya Zeeland berättade för mig vid ett 

besök i Sverige att han tagit del av en mycket bra föreläsning på internet. Föreläsaren, sir Ken 

Robinsson, ställde frågan om skolan dödar barns kreativitet. Dramatik och dans bör få en be-

tydligt mer framskjuten roll än vad som är fallet inom det offentliga utbildningsväsendet. Jag 

är tacksam för min väns rekommendation och den bekräftade för mig än en gång att fler och 

fler människor kämpar för att åstadkomma en förändring i synen på vad som är viktigt att lära 

sig i framtiden. Jag är ingen motståndare till akademiska studier, men däremot mot det ensidi-

ga sättet att värdera kunskap, som prioriterar teori och logik på bekostnad av upplevd kun-

skap.  

 

När jag fick reda på att det fanns ett magisterprogram i ”praktisk kunskap” vid Södertörns 

Högskola blev jag intresserad. Det är ett, som jag ser det, steg i rätt riktning och en väg in i 

framtiden. Studietiden har gett mig många nya idéer och stärkt mig i min yrkesidentitet. Jag 

har valt att berätta om mitt yrkesliv och dess dilemman med fokus på mitt pedagogiska arbete 

med mänsklig kommunikation. Kan kommunikation ses som en praktisk kunskap? I min 

verksamhet som pedagog har jag, gång på gång fått detta bekräftat. Den kommunikativa för-

måga som varje människa har går att träna, precis som de flesta av våra förmågor. Jag är glad 

för att jag fått chansen att skriva om mänsklig kommunikation som praktisk kunskap i ett 

akademiskt sammanhang.  

 

Denna uppsats är en essä. Essäformen bygger på det personliga berättandet och därför är detta 

en berättelse utifrån mina egna upplevelser. Den subjektivitet kopplad till personliga upple-

velser, minnen och empiri som essäformen innebär, är som jag ser det, ett viktigt sätt att be-

skriva verkligheten. Jag hoppas uppsatsen kan bidra till förståelsen av ett på många sätt nytt 

arbetsfält.  

 

Michael Riise, i maj 2009  
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Ett träningspass i kommunikation   
 

Seminariet har just kommit igång. Jag står inför en grupp på tolv personer. Bakom mig har jag 

ett ”whiteboard” som utgör fond framför den öppna golvyta som jag skapat i konferensrum-

mets mindre flexibla miljö av svårflyttade bord med sladdar i golvet. ”Overhead” och annan 

teknisk strömslukande apparatur har skjutits åt sidan. Bord plockas alltid bort när jag håller 

seminarium. Stolarna ställs på ett sådant sätt att de lämnar en öppen golvyta i mitten för öv-

ningar och uppvärmning. Innan det nu pågående tre timmar långa seminarium som jag leder, 

har jag i mitt möte med uppdragsgivaren berättat om mina träningsprogram. Dessa sker i for-

maten heldags- tvådagarsseminarium eller som fem till tio tillfällen à tre timmar, grupperna 

består av mellan sex till tjugo deltagare. Efter ett genomgånget träningsprogram (tio tillfällen) 

utdelas ett diplom, till dem som deltagit i kursen fullt ut. Varje del- seminarium tar tre timmar 

inklusive en kvarts paus.  

 

Programmet består av tre pedagogiska metoder: att studera, uppleva och kvalitetsvärdera. 

Studiet innebär att lära känna vissa termer från bland annat kommunikologi1 och från teater-

metodik, uppleva att träna på golvet, kvalitetsvärdera att känna igen vissa beståndsdelar i vårt 

agerande och att ge feedback. Till seminarierna har jag utarbetat några kompendier samt en 

lärarmanual. Kompendierna ges till deltagarna som ett extra stöd. Det är inget de behöver 

plugga, fast bra att ha när förklaringar behövs. Intentionen är att seminarierna ska ge den lilla 

gruppen deltagare förutsättningar att träna och utveckla sin förmåga att kommunicera. Jag 

börjar med en metafor: 
 

En entusiastisk student kom en dag och frågade sin lärare inför en kurs.– Jag vill verk-
ligen lära mig så mycket som möjligt under den här kursen. Tror du att det räcker om 
jag går igenom kursboken fem gånger? – Jag tror inte det är viktigt hur många gånger 
du går igenom boken, svarade läraren, utan hur många gånger boken går igenom dig.2 

 

 

                                                 
1 Fleiner, Truls & Sjöbakken, Jorunn, (fra 1985/2001) Tverfaglig Trenings- og serifieringsprogram 
(fra 1985) i Kommunikasjon og forandring – (fra 2001) i kommunikologi – Studiet av struktur og Dy-
namikk i Kommunikasjon og Forandring – fører fram till Tverrfaglig Meta-kompetanse (TMK) i 
Kommunikologi. Skandinavisk Institutt for Kommunikasjon og Forandring – STUDIO KOM FOR: 
Skandinavia. Hovedkontor i Norge. (Jag kommer att återkomma lite mer ingående till vad disciplinen 
kommunikologi (studiet av det som är gemensamt) är längre fram i texten).  
 
2Hallberg & Kull (sammanställda och författade), Varför växer gräset? Och 57 andra inspirerande 
berättelser att tänka till – första sådden, Brain Books, Jönköping, 1998. 
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Vi presenterar oss för varandra och jag inleder: – Kommunikation kan ses som praktisk kun-

skap, som bygger på att sända och bekräfta. Jag ger en förklaring på hur mänsklig kommuni-

kation sker på yttre (mellan mig och andra människor) och inre banor (inom mig) samtidigt  

som jag skriver på tavlan. Inledningsvis ställer jag frågor och låter en av deltagarna gestalta 

förhållandet ”sända och bekräfta” tillsammans med mig. Det uppstår snabbt en dialog mellan 

deltagarna och mig. Jag frågar om det är någon som jag får skaka hand med. En kvinna räcker 

upp handen. Jag går fram till henne och frågar hur hon mår. Därpå vänder jag mig genast bort 

så att jag skär av kontakten när svaret kommer. Jag frågar publiken: - Var detta kommunika-

tion? Tystnad, tvekan i salongen. – Nej, svarar jag och ber att få göra om handskakningen. 

Denna gång håller jag kvar blicken en kort stund medan jag inväntar svaret. Deltagarna skrat-

tar och ger bifall. Jag upprepar hälsningen en tredje gång, denna gång utan att vi säger något 

till varandra.  

 

Jag talar om individen, språket och om ordet kommunikation. Exemplifierar vad det kan in-

nebära att via dialog skapa relationer och att detta, som jag ser det, är ett av teaterns grund-

läggande fenomen. Jag beskriver hur mitt arbete med teater bygger på vad som händer mellan 

människor. När skådespelaren fokuserar på sin motspelare och inte på sig själv och de andra 

skådespelarna gör samma sak, händer det något mellan dem. Spelar de däremot med fokus på 

sig själva, hur de ser ut, låter etc. händer det inget i relationen med medspelare och publik. Jag 

talar om begreppet tillstånd och om hur ett medvetet val av tillstånd kan påverka andra. Fanta-

sins betydelse för kommunikation avhandlas och jag är framme vid den kända teatertermen 

hög- och lågstatus3. Hög och lågstatus, säger jag, handlar om vilken nivå av självförtroende 

jag upplever att jag har i relation till den eller de personer jag möter. Nu frågar jag igen om 

det är någon som vill hälsa på mig. En person kommer fram och vi utför en demonstration på 

hög och lågstatus utifrån kriteriet fysiskt revir. Vad händer när jag respekterar och inte re-

spekterar en persons fysiska revir.  

 
Föreläsningens syfte är att uppmärksamma, intressera och ge publiken lite nya tankar om 

kommunikation. De mystiska rubrikerna på tavlan får sin innebörd kortfattat förklarade.  

Innan vi börjar arbeta på golvet, leder jag alltid en kort uppvärmning. Där går vi igenom 

kroppslig, lyssnande och seende uppmärksamhet, samt andning, rörelse, röst, koncentration 

och fokus. Därefter får deltagarna träna sig i, att på olika sätt utföra gemensamma aktiviteter. 

                                                 
3 Keith Johnstone, Impro – improvisation and the Theatre, Theatre Art Books, New York, 1992, s33-
74.  
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Det första temat som gäller är träning i ”att sända och bekräfta”. Gruppen ”vimlar” på golvet. 

Det viktigaste är att undvika att gå i cirklar och istället byta riktning så ofta som möjligt, samt 

att undvika att krocka med varandra. Jag ger tecken åt dem att starta och stanna samtidigt. 

Därefter höjer jag svårighetsgraden genom att överlämna åt gruppen att starta och stanna 

samtidigt själva, utan att jag säger något eller ger något tecken. Arbetet syftar till att uppnå 

grundläggande kommunikativa kvalitéer, vilket inkluderar fokus, uppmärksamhet på sinnesut-

trycken och ansvarstagande för helheten. Deltagarna måste vara fokuserade på varandra för 

att lyckas, samt koncentrerade och öva förmågan att minnas vad någon annan har sagt. Alla 

måste samarbeta och ta sitt ansvar för helheten. Här grundläggs även insikten att dessa förmå-

gor går att träna upp och bär med sig unika förutsättningar för att skapa väl fungerande grup-

per. Seminarierna handlar även om hur processarbete i grupp fungerar och hur vi kan hantera 

relationen mellan kaos och ordning. Vad innebär det att vara i process och vad kan teaterns 

repetitionsarbete lära oss om detta?  

 

I mina längre träningsprogram är seminarierna uppdelade i olika teman. Här handlar det bland 

annat om att starta ett framträdande, göra entré, läsa en text, testa sambandet mellan rytm, 

riktning och energinivå, fantasi, fokus, processarbete och att ge feedback. Några övergripande 

ämnen är presentationer som utvecklas via repetitionsarbete och bygger på hur vi definierar 

roller, rollbesätter och lägger scenerier. Hur gör vi när vi framträder ensamma eller i grupp? 

Hur skapar vi en dragning, en projektpresentation eller en företagspresentation som främst 

baseras på mänskligt agerande, bortom tekniska hjälpmedel? Om vi har tekniska hjälpmedel, 

hur bör vi förhålla oss till exempelvis talarstöd? Hur skapar vi en förståelse för ledarskapet 

och förtroende hos medarbetarna för förändring inom organisationen? Vi lär oss termer kring 

detta och tränar på golvet i olika grupper. Hur bygger vi upp en struktur och en dramaturgi 

kring vårt agerande? Här följer vi en dramaturgisk modell där vi både agerar och analyserar.  

 

Jag känner mig upprymd och noterar när deltagarna har roligt. Detta sker framför allt vid 

övandet på golvet. När skratt avlöses av frågor och koncentration och förväntan finns i rum-

met, då är jag övertygad om nyttan av mitt seminarium. Om inte, ridå.  
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En föreläsares mardröm 

 

Katastrofen drabbade mig utan förvarning. Jag stod där i ljuset från strålkastarna och visste 

inte längre vad jag skulle säga. En odefinierbar oro spred sig längst in i mina tarmkanaler och 

längs stolsraderna i salongen. Jag hade inlett min föreläsning om kroppsspråk, vid utdelandet 

av ”Stora Talarpriset” på ett fullsatt Dramaten i Stockholm. Till min hjälp hade jag en skåde- 

spelare, som läste en monolog jag skrivit om kroppsspråket, som mynnade ut i att skådespela-

ren gick in i en stor cylinderformad rulle (efter en idé av scenografen Gordon Craig) för att 

slippa visa sitt kroppsspråk på scenen. I min nervositet glömde jag flera ord i min väl inövade 

första replik. Jag hade planerat att inleda med: ”Är det vad man säger, eller hur man säger 

något, som är det viktiga?” Jag sa: ”Vad man säger och hur man säger”. Tystnad. Alla tankar 

försvann. Publiken försvann, den anades bara hotfullt bakom strålkastarnas ljusridå som 

obarmhärtigt avslöjade mig. Jag hörde min puls, kände hur jag skakade. Jag fortsatte att prata, 

vad jag sa minns jag inte, men till sist hade jag lyckats ta mig igenom framträdandet. Några 

veckor senare. Ett hundratal personer på en mässanläggning utgjorde publiken som bestod av 

kategorierna ”blivande kund”, ”kändis” och ”journalist”. Plötsligt stod jag där igen och visste 

inte vad jag skulle säga. Det blev tyst, folk började skruva på sig, någon hostade. Jag pratade 

utan att riktigt ha klart för mig vad jag sa och jag märkte på publikens reaktioner att jag tappat 

trovärdighet. Efter dessa händelser satte mitt tankearbete kring orsakerna igång för fullt. Jag 

bestämde mig för att söka svar. 

 

 

 

En skådespelares mardröm 

 

Jag spratt till och tittade på klockan i fikarummet. Rösten i ”skvallerhögtaleren” varnade för 

min nästa entré. Otur, tänkte jag, att den spännande hockeymatchen skulle spelas just ikväll. 

Jag skyndade tyst genom korridorerna och intog min plats bland kulisserna bakom scenen. Jag 

väntade spänd och lätt irriterad på min entré och befann mig plötsligt badande i strålkastar-

ljus. Jag betraktade motspelarna och kände mig plötsligt stressad och distanserad. Hur såg jag 

ut egentligen? Jag rättar diskret till peruken. Tankarna gled iväg och bilden av hockey kom 

upp i mitt huvud. Jag såg matchen framför mig som om jag var i hockeypubliken. Scenrum-

met kändes overkligt. Hundratals personer i salongen och här stod jag på scengolvet och snart 
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var det min replik. En av skådespelarna vände sig mot mig och sa något som jag inte riktigt 

förstod. Jag visste egentligen mer än väl vad han skulle säga och vad jag skulle svara. Trots 

att jag tänkt ut allt in i minsta detalj, fungerade det inte. Nu förstod jag ingenting. Det var 

replik och den var min. Atmosfären var tät, tryckande och jag kände mig plötsligt yr. Det blev 

tyst i salongen. Det var replik. Tystnad, väntan, jag kom inte på någonting. Desperat svarade 

jag något. Han stirrade på mig, upprepar sin replik. Munnen rörde sig i ultrarapid. Jag tveka-

de, svetten rann under peruken, jag kokade om kinderna. En lång tystnad uppstod, obegriplig 

avslöjande, därefter blackout, ridå.   

 

 

 

Teater - min skola för mitt liv 

 

Det var något magiskt med teater. Magin satt i väggarna. Teaterlokaler hade en speciell atmo-

sfär av möjligheter. Det var här människor mötte sin dåtid, nutid och framtid. Det var här vi 

reflekterade över våra liv. Tystnaden bakom de svarta kulisserna var hisnande. Här härskade 

koncentrationen, kontemplationen, den kontrollerade andningen, viljan och lusten. Här trivdes 

jag, här hade jag alltid trivts. Jag var sexton år och befann mig i ett litet rum på Dramaten i 

Stockholm och skulle utantill läsa upp det första stycket ur en dikt. Framför mig satt Olle Hil-

ding, skådespelare och före detta rektor för Dramatens Elevskola. Jag hade svårt att få texten 

att kännas naturlig och kände att jag förställde mig. Han tittade på mig eftertänksamt och tala-

de om för mig att om jag bara betedde mig rent, enkel och ärligt framför juryn den gången jag 

i framtiden skull prova till statens scenskola, så kunde det knappast gå fel. Jag sa att jag hade 

svårt att visa känslor. Den som har svårt att visa känslor, sa läromästaren, ska inte spela teater. 

Hans kommentar gjorde ett djupt intryck. Jag visste att jag hade svårt för det där omedelbara, 

att gå in i någon form av gestaltning och vara där i bara den situationen, att förställa och för-

vrida mig. Nej, det låg inte för mig. Fast han sa, att jag inte skulle förställa mig. Bara utgå 

från mig själv. Jag fick inte ihop det, hittade ingen ingång i det, kom aldrig rätt in i en gestalt-

ning utan förbehåll och ursäkter. Men, jag fortsatte, övertygad om att jag en dag skulle hitta 

rätt och stå där på scenen inför publiken.    

 

Åtta år senare stod jag på scenen framför juryn på Statens Scenskola i Stockholm. Det var 

tredje provomgången, på gränsen till fjärde. Av nära tusen sökande var det ett femtiotal sö-

kande kvar. Tolv skulle antas. Jag hade blivit kallad till ett extra improvisationsprov. Detta  
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skulle avgöra om jag blev en av de tjugofyra i den sista provomgången. De monologer jag 

tidigare spelat upp var genomanalyserade och fullklottrade av teoretiska rollanalyser. Den 

store teaterpedagogen Rudi Penkas ”fem V:n”4 låg till grund för min analys. Jag visste varför 

min roll agerade som den gjorde, varifrån den kom när den gjorde entré, var den befann sig 

och vart den var på väg och vad den ville uppnå i spelsituation. Det hade gått bra, sånär som 

under andra provomgången, då två korta monologer skulle gestaltas efter varandra. Jag hade 

varit klar med den första och skulle börja på den andra. Jag koncentrerade mig, fokuserade på 

punkt i rummet, juryn satt tyst och väntade. Jag började och ur mig kom samma text som i 

monologen innan. Den text som hörde till monologen jag skulle spela, var som bortblåst. Vil-

jan och fokuseringen var riktig, men känslan var så stark att texten blev betydelselös. Balan-

sen mellan den klara tanken och det känslomässiga hade försvunnit. Efter ett andra försök 

gick det bra.  

 

Nu var läget ett annat. Jag hade just fått mina instruktioner och hade några minuter på mig för 

förberedelser innan jag skulle in på scenen framför juryn. Därinne satt en skådespelare som 

skulle agera bror till min roll, som var före detta narkoman. Nu skulle jag möta honom i en 

park där han satt på en bänk och återfallit i sitt missbruk igen. Min uppgift vara att få med 

honom hem. Jag försökte i förväg tänka ut en strategi för hur jag skulle hantera situationen. 

Först skulle jag bli arg och sen skulle jag försöka lirka med honom. Resultatet blev ett miss-

lyckande. Istället för att glömma mitt yttre och fokusera på min motspelare och skapa en verk-

lig kontakt, tänkte jag hela tiden på att göra rätt saker. Jag förlorade min närvaro, blev stel och 

opersonlig. Jag var inte i nuet, i situationen. Detta var något som jag långt senare skulle drab-

bas av, som skådespelare genom att glömma repliker och som föredragshållare, genom att 

plötsligt inte veta vad jag pratade om.     

 

 

 

 

 
                                                 
4 Rudi Penka var en känd teaterpedagog från dåvarande statliga teaterhögskolan i Östberlin, där han 
var en av de ledande pedagogerna. Han hade en bakgrund i ”Berliner Ensemble” som under flera år på 
1970-talet undervisade på Statens Scenskola i Stockholm. Han hade ett stort inflytande på svensk tea-
ter under denna period och hans ”fem V:n” i arbetet med rollen, var kända för de flesta teaterstudenter. 
Dessa V:n för att ta reda på rollens omständigheter stod för vem är jag, var befinner jag mig, vad vill 
jag, varifrån kommer jag, vart är jag på väg. Mer info på teaterhögskolan i Stockholms hemsida: 
http://www.teaterhogskolan.se/web/Historik.aspx. 2009-05-24. 
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Att vara i situationen 

 

Det gäller att vara i situationen och ingen annanstans i medvetandet vid ett framträdande, att 

vara närvarande här och nu, att vara i rollen, utan att låta tankarna fladdra iväg någon annan-

stans. Att tänka de tankar jag behöver tänka just nu och just här. Fokus bör ligga på publiken 

och den dialog som uppstår, istället för på mig själv. Hur jag uppfattas (ser ut och hur rösten 

låter) eller försök att komma ihåg vad jag ska säga, när jag står där är irrelevant.  Det är som 

att spela en hockeymatch, ha fokus på pucken, istället för att fundera över hur spelet går eller 

ska gå till. Analysen kommer före eller efter, men inte under matchen. Samma gällde min 

förmåga att improvisera när jag prövade till teaterhögskolan. Istället för att ha fokus på hur 

jag skulle spela, skulle jag ha spelat. Istället för att iaktta mig från en distanserad position, 

skulle jag varit i spelet. Dock gäller här en viktig brasklapp. Distansen får inte släppas helt, 

samtidigt som inlevelsen inte får vara total. Gör jag det, tappar jag medvetenheten om att jag 

spelar en roll, vilket gör att jag tappar bort mig själv. Denna närvaro (med en viss distans) 

medvetenheten om dess existens, den sceniska närvaron, blev en av de pusselbitar som hjälpte 

mig i min verksamhet som pedagog i mänsklig kommunikation.  

 

Kunskaper som har med kommunikation att göra är liksom skådespelarkonsten till stor del 

praktiska. Tänkandet och kännandet är upplevelser som hela tiden är kopplade till en fysisk 

process. För en skådespelare, tycker jag, är detta förhållande en självklarhet, då det gäller att 

få ner rollen i kroppen. Det är först när texten betyder något för skådespelaren i sin roll som 

den blir trovärdig. Så länge texten ligger på ytan, rabblas som en inlärd ramsa är den ointres-

sant.               

 

 

 

Om teater är kommunikation 

 

Av en tillfällighet ramlade jag i början på 1990-talet in på det, som på ett omtumlande sätt 

fick mig att se hur teater som arbetsform och pedagogiskt verktyg kunde förändra verklighe-

ten för människor. Jag blev tillfrågad av Kulturskolan på Fryshuset för ”ungdomar i riskzo-

nen”, ledd av skådespelaren Rico Rönnbäck om jag ville regissera en uppsättning med två 

unga skådespelare, Jonas Karlsson och Ray Jones, som tidigare hade medverkat i en film om 
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ungdomsbrottslighet. Pjäsen fick namnet ”Klick” och handlade om en invandrarkille och ett 

”skinnhuvud” som gjorde upp genom att spela rysk roulette.5 Uppsättningen blev en succé 

och fick en betydelse eftersom den var framsprungen ur den miljö och den problematik som 

många ungdomar lever under. 1994 blev den överförd till SVT, kanal 1, Drama. I mitten på 

nittiotalet var jag verksam som regissör på Östgötateatern och teaterpedagog på Calle Flyga-

res Teaterskola. Att bara arbeta med teater kändes inte längre tillfredställande. Jag bestämde 

mig för att föreläsa om mina erfarenheter kring teaterarbetets metodik och den betydelse den-

na metodik kan ha för lärare, elever och människor som behöver rehabilitering. Jag kontakta-

de en talarbyrå, som förmedlade talare inom alla områden till näringslivet.  

 

Men det blev inga föreläsningar om teater, eftersom de kort efter att jag kontaktat dem, ringde 

och berättade att ett stort företag behövde en teaterregissör. Jag måste medge att jag blev för-

vånad. En teaterregissör jobbar på en teater och engageras inte av ett företag för att regissera. 

Fast det var precis vad som skedde. Genom att regissera en uppsättning skulle jag träna deras 

säljare i att framträda, samarbeta och att möta kunder. Jag tackade ja och såg mig snart invol-

verad i ett stort projekt som skulle löpa i nio månader. Uppsättningen skulle handla om deras 

verklighet på kontoret och tjugo säljare skulle parallellt med sitt övriga arbete vara med om 

att skriva manus och medverka på scenen. En kväll varje vecka fick gruppen, cirka tjugo per-

soner, träna dans, sång och teater. Vissa av dem hade i uppdrag att skriva underlaget till det 

som sen skulle bli deras föreställning. Deltagarna delades upp i två grupper, där den ena job-

bade med mig och den andra tränade dans eller sång. Under processens gång fick de då och då 

träna grundläggande teaterövningar i scenframställning och improvisation med mig, medan 

huvuddelen av tiden gick till att repetera deras föreställning som bestod av sketcher, dans och 

sångnummer.  

 

Efterhand som manuset tog form började jag repetera den kommande uppsättningen. Samma 

process gällde dansgruppen som förenades med teatergruppen under repetitionerna. En av 

deltagarna komponerade sånger i samarbete med sång och röstträning under ledning av en 

pedagog. Jag engagerade medarbetare för att hjälpa mig: en som hjälpte till med manus, en 

röstpedagog, en ackompanjatör och en koreograf. Fyra musiker, kostymör, smink, scenmästa-

re och en teaterscen på en av Stockholms teatrar tillkom inför premiären. Under nio månader 

                                                 
5 Marianne Högmark och Silas Bäckström, Klick, Silas Bäckström Produktion, Stockholm, 1993. 
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växte en uppsättning fram som spelades en gång för företagets personal från hela landet. Pro-

jektet blev succé och gruppen vittnade om och fick visa sina kollegor hur mycket de lärt sig 

under processen. Kommentarerna från deltagarna handlade om allt från röst, agerande, förmå-

ga att nå ut med budkapet till hur självförtroendet ökat, förmågan att samarbeta inom gruppen. 

Min egen nyfikenhet på scenisk träning som pedagogiskt redskap var väckt.  

 

Jag insåg plötsligt att teatern lär sina elever att kommunicera och jag ställde mig frågan: Är 

skådespelarna de enda som kommunicerar i sina arbeten? Det var ju i stort sett bara skådespe-

lare och skådespelarelever och andra scenartister som tränade sig i att kommunicera med seri-

ösa upplevelseorienterade förtecken. Skådepelare utbildades på de statliga scenskolorna och 

de började gärna på en förberedande skola som Calle Flygares Teaterskola, där jag själv var 

pedagog. Skolan gav eleverna vissa grundläggande kunskaper i skådespeleri och i och med 

detta kunskaper i att kommunicera. Eleverna gick på halvtid och de flesta arbetade för att kla-

ra finansieringen. Endast en mycket liten del av eleverna kom att i framtiden bli skådespelare. 

Jag frågade mig vad de andra gjorde med sin utbildning. Det stora flertalet gick ut i det vanli-

ga arbetslivet och jag har inte hört någon som ångrat att de fått grundläggande skådespelarträ-

ning. Här gick människor som jobbade som ekonomer, bilmekaniker, lärare med flera. Jag 

mötte en man som berättade att han gått på Calle Flygare för många år sedan. Nu arbetade han 

på Landstinget. När jag frågade honom om vad teaterskolan hade betytt för honom, svarade 

han att det hade varit hans viktigaste utbildning.   

 

 

 

Skådespelarkonstens potential 

 

Jag började fundera över skådespelarkonstens möjligeter ur ett kommunikationsperspektiv. 

Jag mindes den monolog ur Shakespeares Hamlet, som jag spelat upp i ett scenskoleprov och 

som jag älskade. Prins Hamlet frågade sig varför skådespelarna hade en sådan förmåga att 

uttrycka sig och gestalta olika problem. Om han som skådespelare skulle uttrycka den situa-

tion som han själv befann sig i, med sina misstankar att farbrodern mördat hans far, skulle det 

leda till otroliga konsekvenser. Hade han bara skådespelarens förmåga att uttrycka sig, skulle 

han påverka folk på ett mycket effektivare sätt än vad som nu är fallet. Monologen började 

som följer:   
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HAMLET 

Åh, vilken skurk och usel slav jag är. 

Hur oerhört att denna skådespelaren, 

blott i en dikt, en dröm om lidelse, 

kunde så efter eget tycke tvinga sin själ, 

att vid dess kamp hans ansikte blev blekt. 

Vad skulle han väl göra då, med samma grund,  

samma väckelse till kval som jag? 

Han skulle dränka tiljorna i tårar,  

fylla med skräckfyllt tal vartenda öra,  

göra förbrytaren galen, skrämma oskuld, 

förfära den ovetande  

och skicka i ögon och öron fasan in.6 

 

Idag leder mina reflektioner över detta till neurologen Antonio Damasio, som också använder 

detta utsnitt ur Hamlets klassiska monolog som exempel till ett resonemang om emotioner, 

emotionsrelaterade tankar och skådespelarkonsten, den händelsekedja som ger upphov till 

tankar och känslor.7 Hur kan skådespelaren framkalla starka känslor och ett stort utspel utan 

att själv vara drabbad i verkligheten? Om Hamlet själv lär sig den tekniken, skulle han påver-

ka människorna i sin omgivning på ett helt nytt sätt och få en ny potential för att kommunice-

ra med andra människor. Han skulle få alla att förstå vilket fruktansvärt öde som drabbat hans 

far, få människorna att känna fasa och skrämma livet ur mördaren. Denna förmåga tror jag 

alltid har fascinerat med skådespeleriet. Här har fantasin sin självklara plats som grundläg-

gande förmåga och förutsättning för kommunikation. Den som vill påverka andra människor 

med ett valt budskap bör använda sin förmåga till inlevelse. Göra budskapet till sitt eget.  

 

Det är även fascinerande att se hur mycket av skådespeleriet som sker under eller bakom or-

den. Det kallas undertext. Skådespelaren kommunicerar i hög grad med sin kropp, utan några 

ord alls, precis som vi människor gör i det verkliga livet, utan att vi tänker på det. Skådespela-

ren Keve Hjelm skrev i sin bok:    

 
                                                 
6 Shakespeare, William, Hamlet, Svensk översättning ur mitt eget minne, förelagd monolog av Statens 
scenskola i Stockholm 1981. 
7 Antonio Damasio, På spaning efter Spinoza – glädje, sorg och den kännande hjärnan, Natur och 
kultur, Falun 2004, s73. 
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Det ordlösa budskapet är det stora folkspråket8 
 

Går det att föra dialog utan ord? Självklart. Titta bara på dövspråket. För mig är det tydligt att 

den övervägande delen av mänsklig kommunikation är baserad på känslor och den mindre 

delen på faktaöverföring. Känslor uttrycks med sinnen. När den intellektuella informationen 

kopplas ihop med känslor uppstår verklig förståelse. Allt hänger samman och detta förhållan-

de borde uppmärksammas mer. När jag hade skådespelaren Keve Hjelm som lärare på Tea-

terhögskolan talade han om ”ögonen som själens spegel”, vilket gjorde stort intryck på mig. 

Under senare år har jag även lärt mig att uppmärksamma det faktum att människors intentio-

ner ofta kan avläsas i deras ögon. Kroppskontaktens betydelse belyses tydligt i en artikel av  

Lena Strandberg under rubriken ”Beröring håller människan vid liv”9. Där står att läsa att små 

barn som inte får någon fysisk beröring tynar bort även om de får tillräckligt med mat. Idag 

vet forskarna att fysisk hudkontakt sätter fart på hormonet oxytocin, som lindrar smärta, 

skyndar på läkning av sår, sänker blodtrycket och halterna av stresshormon. Lena Strandberg 

skriver att eftersom beröringen ger goda relationer och minskad fientlighet har den betydelse 

inte bara för enskilda personers hälsa och välbefinnande, utan också för samhället i stort.  

 

 

 

Teater som kompetensutveckling 

 

Jag har nu, under snart femton års tid haft många uppdrag inom näringsliv, offentlig förvalt-

ning och skola. Det har varit föreläsningar, seminarier och kurser. Jag kallade dessa i början 

för ”Teater som kompetensutveckling” men övergick senare till att kalla dem ”Kommunika-

törsträning”. Efterhand gick det upp för mig, att det jag gjorde handlade om kommunikation. 

Den som lärde sig något om att framträda kallade jag kommunikatör. Detta innebar inte att jag 

drog likhetstecken mellan att framträda och att kommunicera. Ett framträdande kan vara en 

form av kommunikation (om det skapar gemenskap) och framträdandet var där jag började 

arbeta med ämnet. Uppdragsgivarna var av olika slag, bland annat konferensanläggningar, it-

företag, reklambolag, statliga företag, organisationer och skolor. Efterhand uppstod vissa pro-

blem. Glappet mellan mina mer serösa intentioner och vad som efterfrågades blev tydligare. 

”Teater som kompetensutveckling” sågs gärna som ett slags nöje för kickoffer etc. Samtidigt 

                                                 
8 Hjelm, Keve, Dionysos och Apollon, Hannes Meidal, Carlsson Bokförlag, Stockholm, 2004. s27. 
9 Lena Strandberg, Dagens Nyheter, Insidan, 2004-03-23. 
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krävde deltagarna i mer seriösa sammanhang ”återkoppling” förklaringar på varför de gjorde 

en övning och vad de kunde ha för nytta av den i sitt jobb.  

 

Jag frågade mig ofta själv vad jag egentligen sysslade med och om det jag gjorde egentligen 

var så seriöst som jag ville påskina. Var detta egentligen bara ett sätt att underhålla folk, ge 

dem lite förströelse? Hur kunde lite testande vid ett eller ett antal tillfällen göra någon skill-

nad? Var detta dessutom inte mest ett sätt för mig att tjäna pengar på folks nyfikenhet och 

behov av något spännande? Jag började därför försöka förklara nyttan av min pedagogik. Vil-

ken praktisk användning hade uppdragsgivaren med varje övning och med programmet som 

helhet? Typiska frågor jag ställde mig var: Vad har teater att göra med verksamheten på en 

arbetsplats och svarade att det finns många likheter mellan teaterns process och ett företags 

eller i fråga om samarbete, projektarbete och ledarskap. Vi bör träna på golvet, eftersom jag 

tror att kompetensen sitter lika mycket i kroppen som i intellektet. Men frågorna återkom hela 

tiden i mitt huvud. Vad har deltagarna för konkret nytta av träningsprogrammet på sin arbets-

plats?  

 

Jag hittade många svar. De förbättrar sin förmåga till samarbete, trivsel, projektarbete, ledar-

skap och kontakt med uppdragsgivare och kunder. Men vad är det egentligen de lärde sig? 

Mitt svar blev: Verktyg av olika slag och hur de kan användas. Men en stor lucka fanns fortfa-

rande i min pedagogik. Hur förklaras det de lär sig i termer av kommunikation? Räckte det 

med termer från teatern? Borde inte det jag lärde ut kunna förklaras på ett bredare och mer 

allmängiltigt sätt, så folk såg den direkta nyttan i sina jobb? Många gånger frågade jag mig 

vad jag egentligen sysslade med. Borde jag inte välja. Antingen försöker jag hålla mig kvar 

inom teatern, eller så väljer jag ett nytt yrke. Jag hade flera gånger stått på gränsen till detta, 

genom akademiska studier, ADB och journalistik. Välj, du måste välja, fick jag ständigt höra.  

 

Om du märker att du inte kan komma vidare inom teatern, välj något annat. Det du har gjort 

är nu passé, ditt tidigare liv, historia. Sadla om! För mig innebar dessa tankegångar något jag 

inte kunde acceptera. Varför skulle jag inte bygga vidare på det jag redan kunde? Kunde dessa 

kunskaper inte vara till nytta någon annanstans än inom ett teaterhus? Skulle jag bli präst och 

lämna det gamla bakom mig? Genast såg jag en möjlighet. Som präst borde jag ha stor nytta 

av min sceniska erfarenhet. Skulle jag bli organisationskonsult borde teaterns dramaturgi och 

processarbete vara en tillgång. Som kulturpolitiker borde insikterna om det konstnärliga arbe-

tets villkor vara av stor betydelse. Så varför kasta bort det jag hade? Varför inte se mina kun-
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skaper som en tillgång inom vilket område som helst, där jag var verksam? Varför inte gå ett 

steg längre och göra det till en profession att föra över kunskaper mellan olika områden?  

 

Efterhand började jag skriva och förklara teoretiskt på ett ”whiteboard”, samt tillhandahålla 

papper med ett antal punkter. Därefter kom mindre kompendier och manualer till de som del-

tog i ett träningsprogram. I början på 2000-talet började jag studera till ”kommunikolog”. 

Detta kom att betyda mycket för min utveckling och mina kunskaper om kommunikation. 

Därför refererar jag flera gånger till denna utbildning, när jag nämner termer jag lärt mig där. 

Kommunikologi kan beskrivas som studiet av och läran, om struktur och dynamik inom 

kommunikation och förändring. Kommunikologi beskrivs också som läran om det som är 

gemensamt. Allt beteende och all upplevelse definieras som kommunikation. Kommunikation 

kan sägas vara medlet och förändring är målet.10 Upphovsmännen till disciplinen, Truls Flei-

ner och Jorunn Sjöbakken beskriver kommunikologi på följande sätt: 

 
The study of the structure and dynamics of communication and change. When all ex-
perience and all behaviour is defined and studied as communication. The study of 
common factors in change-work.11  

 

 

 

 

Kommunikationsteori 

 

Ordet kommunikation betyder bland annat ”kontakt mellan människor” enligt Svenska Aka-

demiens ordlista.12 Ordet kommunicera kommer i ett historiskt perspektiv ur att göra någon 

delaktig av altarets sakrament. Från engelskan kan man utläsa att ordet communicate, kommer 

 av latinets communicare, som betyder att göra något gemensamt enligt Svenska Akademiens 

ordbok.13 När jag tittar i uppslagsverket Wikpedia på internet kommer ordet kommunikation 

ursprungligen från latinets communis, gemensam, via communicare, meddela.14 Kommunika-

tion uppstår när det finns en part som sänder och en som bekräftar. All form av mänsklig akti-

                                                 
10 Kommunikologiportalen, http://www.kommunikologiportalen.com/sv/sidor/kommunikologi-en-
gemensamfelles-disciplin-forandringsarbete, 2009-05-23. 
11 Skandinavsk Institutt for kommunikasjon og forandring, http://www.studiokomfor.no/intro.html, 
2009-05-23. 
12 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, (SAUL) 1998. 
13 Svenska Akademiens ordbok (SAOB) http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html, senast uppdate-
rad: 2008-05-20. 
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vitet kan definieras som kommunikation. I min verksamhet väljer jag att utgå från kommuni-

kation från ursprungsordet gemenskap. Om ordet kommunicera innebär att skapa gemenskap 

är det lika mycket att bekräfta ett budskap som det är att sända det. Att sända utan att vänta på 

bekräftelse från mottagaren kallas ibland för ”envägskommunikation”. Detta blir för mig en 

semantisk motsägelse, en kontradiktion, om ordet kommunikation betyder att göra gemen-

samt, ett sända - bekräfta förhållande. Kommunikation uppstår när det händer någonting sinn-

ligt mellan människor, när båda parter ser, lyssnar eller rör vid varandra och när det sinnesori-

enterade kopplas samman med språket.  

 

Om jag vill kommunicera på ett bra sätt med andra, gäller att uppmärksamheten fokuseras 

utanför mig själv. Har jag för mycket fokus på min egen röst och utseende får jag svårt att nå 

fram. Som huvudregel gäller därför att jag koncentrerar mitt fokus på den eller de personer  

jag vill skapa en dialog med. Denna kommunikation sker till största delen genom mitt seende 

(visuellt) genom mitt hörande (auditivt) och via min övriga kropp (kinestetiskt) och genom 

språket. Som kommunikationsterm kan detta förhållande benämnas som VAK + språk.15  

Allt beteende som sänder och bekräftar ser jag som kommunikation, även den kommunikation 

som sker inom människor, som innebär en inre dialog. Jag brukar beskriva förhållandet i föl-

jande figur: 
 
Figur 1: Mellanrummets Gyllne Triangel16  
 

 
                                     Sända - bekräfta 
            med VAK + språk  
            Jag                                        Du       
 
      Scen                                                                     Vid ”whiteboard” 
 
 
      Salong                                                                  Mötesrummet 
 
                                    
                                                        
                                               Ni/ Publiken 

                                                                                                                                                         
14 Uppslagsverk Wikpedia http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Uppslagsverk&oldid=9208892, 
09-05-22.  
15Fleiner, Truls & Sjöbakken, Jorunn, (fra 1985/2001) Tverfaglig Trenings- og serifieringsprogram 
(fra 1985) i Kommunikasjon og forandring – (fra 2001) i kommunikologi – Studiet av struktur og Dy-
namikk i Kommunikasjon og Forandring – fører fram till Tverrfaglig Meta-kompetanse (TMK) i  
Kommunikologi. Skandinavisk Institutt for Kommunikasjon og Forandring – STUDIO KOM FOR: 
Skandinavia. Hovedkontor i Norge. 
16 ©Michael Riise 2001. 
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Det finns ett litet antal nyckelbegrepp som är kopplade till mina föreläsningar, seminarier och 

träningsprogram. Dessa är informationstyper (visuell, auditiv, kinestetisk + språk), förhållan-

det mellan att anpassa – leda – bryta mönster, kommunikation på olika nivåer, kongruens och 

feedback.17 Dessutom sända – bekräfta, rollen, att bottna i rollen och bli trovärdig, hög – låg-

status18, att säga ja till mitt fantasiflöde, kommunikativa fokus, process, dramaturgi/ struktur 

och balansen mellan teori och praktik. Att sända och bekräfta anser jag vara grundläggande 

för att informationen ska nå fram. När det jag sänder ut blir bekräftat och sänt tillbaka till mig 

uppstår kommunikation. Det är alltså först när det jag sänt ut kommer tillbaka som verklig 

kommunikation uppstår. Det ser jag även som grunderna för teater. Jag bör därför vänta ett 

par sekunder när jag sagt något och kontrollera att det har gått fram. Det kan räcka med en 

blick från mottagaren till mig. Därför är det viktigt att kommunikation förklaras som att tala 

med och inte till.  

 
Via mina sinnen visuellt, auditivt och kinestetiskt (VAK) uttrycks det som på teatern kallas 

undertext; vad jag i min roll känner och upplever. VAK har en avgörande betydelse för bud-

skapet. Det gäller att få mina sinnesuttryck att stämma med mina intentioner, det jag vill be-

rätta för publiken. Om mina VAK - uttryck säger något annat än mitt språk, blir budskapet 

inkongruent. Det jag säger med ord, stämmer inte med vad jag uttrycker. Det blir en motsätt-

ning i min rollfigur. När jag framträder utan att gestalta en roll är det viktigt att framstå som 

kongruent. Mitt uttryck stämmer med det jag säger. Jag ser VAK som starkare än språket vil-

ket kan göra att publiken omedvetet tar till sig det i första hand. Språket fungerar hela tiden i 

relation till känslor och upplevelser. Vi kan vara känsloneutrala inför det vi säger, men blir då 

svåra att uppfatta och långtråkiga. Nyhetsuppläsare på TV har till uppgift att vara neutrala 

inför innehållet i sina nyheter. Det innebär en svårighet som avhjälps i och med att de i sina 

roller som nyhetsförmedlare lägger sitt känslomässiga engagemang i viljan att förmedla nå-

got.  

 

Ska min kommunikation vara rationell och passar känslor in i rationella sammanhang? Kom-

munikation vinner på att framstå som kongruent (samstämmig) för den som vill framstå som 

trovärdig. Kongruensen innebär att det jag uttrycker med ögon, öron och kropp stämmer  

                                                 
17 Fleiner, Truls & Sjöbakken, Jorunn. Op. citat. 
18 Keith Johnstone, Impro – improvisation and the theatre, Theatre Art Books, London 1992, s33-74.  
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överens med mitt budskap, det jag säger. På detta sätt kan kommunikationen ses som ratio-

nell. Samtidigt behöver den som vill tala fritt använda sig av sin förmåga att improvisera och 

här kommer fantasin in. Denna strategi ser jag som klart rationell. Att berätta något utan att 

det har någon koppling till mina känslor är den sämsta formen av kommunikation, eftersom 

den inte når fram som ett helt budskap och det förefaller vara klart irrationellt. Kan det tvärt-

om vara så att känslor kan betraktas som rationella? När de stämmer överens med budskapet 

framstår de som rationella och som motsatsen när budskap och sinnesuttryck står emot var-

andra.  

 

 

 

 

Process    

 

Träning i kommunikation är en process, det är även teaterns repetitionsprocess. Hur fungerar 

då teaterns process, som jag ser den? Låt oss titta på hur ett konstnärligt processarbete kan gå 

till. Som elev fick jag under min kompletteringsutbildning på Teaterhögskolan i Stockholm 

fundera över den frågan. När skådespelarna sätter sig tillsammans med regissören och övrig 

personal för att läsa manus, kallas det för kollationering. Under kollationeringen är det ord-

ning. Sedan börjar repetitionsarbetet. Då får skådespelaren lämna den trygga ordning som den 

första bilden av rollen gav under kollationeringen och undersöka ett antal olika möjligheter att 

gestalta sin roll på. Vår lärare på teaterhögskolan, Keve Hjelm, menade att skådespelaren 

måste öva sig i att ”vara i ingenmansland” för att på allvar kunna utvecklas i sin roll. Ingen-

mansland ser jag som ett annat ord för ett positivt kaos. Kaos betecknas här som utveckling. 

Kaos och ordning förutsätter varandra: från ordning går vi till kaos, från kaos till en ny ord-

ning. I detta skede gäller det för skådespelaren att lita på att regissören följer honom/henne 

och ser att han/hon är på rätt väg.  

 

Att släppa den trygghet det innebär att tänka i gamla banor, när en ny roll i en uppsättning ska 

skapas kräver mod, mognad och insikt. För mig som regissör innebär det att inte i förväg veta 

hur uppsättningen kommer att se ut, utan upptäcka de möjligheter som utforskandet ger. Sam-

tidigt har jag som regissör en analys och en idé om pjäsen, som jag förmedlar till skådespelar-

na. Det är viktigt för mig att förstå processen och dess sätt att fungera, att den är gemensam 

och fortgående där ingen ännu vet svaren och där alla ställer frågor. När kaosfasen är över en 
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tid innan premiären, är det viktigt för mig att en ny ordning slås fast som ingen kände från 

början. Det här tror jag i princip gäller för de flesta former av processarbete och ofta behövs 

en regissör eller annan ledare som tar ansvar för att processen fungerar. Process innebär att till 

sist ta sig uppför det trappsteg som kallas ny ordning. Det gäller en repetitionsprocess såväl 

som utveckling av organisation.  

 

 

Figur 2: Process                                  

                                   

                              Ny ordning                            

  

  

Ordning        Kaos    

 

 

Här följer ett typexempel på övergången från kaosfasen till ordning under ett repetitionsarbe-

te. Det beskriver inte en enskild, utan snarare flera likartade händelser som har inträffat under 

mitt regiarbete, men är en illustration av hur det kan gå till:  

 

- Nu drar jag! Skådespelaren som har huvudrollen säger att han sticker, han går. Han går i 

vredesmod över scengolvet, blänger ursinnigt på mig och fortsätter ut genom dörren. Det blir 

tyst i lokalen. Alla tittar mot dörren. Ingen säger något. P har fått nog. Vad var det som hän-

de? Jag hade under den senaste halvtimmen, vid flera tillfällen sagt att nu, när det bara är kort 

tid kvar till premiären, måste tempot i den här scenen upp. Det är för långdraget, energilöst 

och för segt som det är nu. Det blev för mycket för P som är drivande i scenen. Han säger:  

 

- Jag är helt slut på grund av turnén med den andra pjäsen jag spelar och nu får jag nog av 

detta tjat. Duger det inte får du ta någon annan. Nu drar jag.  

 

Egentligen, tänker jag, handlar detta inte alls om den andra pjäsen eller om trötthet. Det hand-

lar om motstånd. P stretar emot. Gör motstånd mot att på allvar komma in i rollen. Det är det-

ta som är det verkligt svåra och det svåraste ögonblicket. Okej, säger jag, vi tar paus. Gruppen 

går modstulen ut i angränsande rum. Där står P. Han har inte gått, men hällt en skopa vatten 

över huvudet. Nu står han bara där med ryggen mot mig. Han är spänd som en fiolsträng, vill 
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inte prata. Det går en kvart tills jag säger: P, kom in så pratar vi en stund i enrum. P kommer 

in. Jag ser att du är på rätt väg, säger jag. I helvete, säger han. Jo, säger jag, du är en bra skå-

despelare, du måste lita på mig när jag säger att du är på rätt väg. Vi testar, bara en gång till P. 

P säger okej. Vi gör ett försök till, säger jag till ensemblen. Scenen drar igång och plötsligt är 

tempot där och allt faller på plats.   

 

Ibland tar det längre tid mellan krisens inträffande och att det faller på plats, kanske flera da-

gar, ibland kan det ske direkt som i beskrivningen ovan. Det som egentligen händer är att en 

skådespelare börjar bli osäker på sin egen förmåga och får svårt att orientera sig. Han/hon ser 

regissörens instruktioner som svåra att förstå och att han/hon tvingas in i något som är svårt 

och kanske inte bra. Skådespelaren tycker sig inte få tillräcklig respons från regissören och 

blir osäker. Regissören går då in för att på olika sätt få skådespelaren att känna sig trygg ge-

nom att bekräfta dennes förmåga. Det avgörande är att regissören tydliggör att det är hans 

uppgift och inte skådespelarens, att ta ansvaret för regin, hur agerandet går fram till publiken. 

Inom de ramar som regissören sätter är det skådespelarens uppgift att gestalta sin roll så bra 

som möjligt. Helhetsansvar till regissören, delansvar till skådespelaren.  

 

Att hålla fast vid samma ”gubbe” under hela repetitionsarbetet skapar trygghet hos många 

skådespelare men innebär ingen utveckling. Han/hon går från ordning till ordning istället för 

från ordning via kaos till ny ordning och vid premiären är det samma gubbe som vid första 

repetitionen. Skillnaden skulle lite elakt kunna beskrivas som att den består i att han/hon lärt 

sig replikerna. Att klamra sig fast vid ordning ser jag som att lägga lock på den kreativa pro-

cessen. Skådespelaren bör istället till en början, som Keve Hjelm sade, ha ”tio bollar i luften” 

samtidigt. Det finns oräkneliga sätt att gestalta en roll på och nu testar skådespelaren ett antal 

av dessa. Kan jag göra på det här sättet? Han/hon provar olika varianter, vi tematiserar och 

använder oss i vårt sökande av hela vårt register, som innefattar allt från faktabaserad infor-

mation till intuition. Utvecklingen sker ofta trappstegsvis och när bitarna faller på plats har ett 

stort kliv tagits. Något jag inte kunde se tidigare har blivit synbart. Den nya ordningen skapar 

därmed (förhoppningsvis) trygghet och glädje. Något har kanske hänt som jag tänkt mig från 

början. En ny form, ett nytt förhållningssätt har uppstått och det bör uppstå ett positivt kaos 

under kontrollerade former.     
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Figur 3: Repetitionsprocessen olika faser19 

 

• Informationsfas  ordning: kollationering, basrepetitioner och grundscenerier   

• Gestaltningsfas  kaos i mötet med rollen/ ”tio bollar i luften”  

• Slutfas  ny ordning, vi väljer, bestämmer oss/fattar beslut 

 

I motsats till den bild jag ger av processarbetet, kan anföras att för mycket och för långa kaos-

faser skapar otrygghet. Jag har många gånger fått höra att jag gång på gång ändrar det som vi 

kommit fram till i föregående repetition. Skådespelaren tappar fotfästet på ett sätt som kan 

föra vilse, med konsekvensen att engagemanget försvinner. Här måste jag ha respekt för skå-

despelarens egen process. Det gäller därför att jag inte heller i en kaosfas, uppmuntrar skåde-

spelaren att helt tappa fotfäste och orientering. Detta gäller i hög grad processarbetet med en 

organisation, med människor som inte är skådespelare. I ett processarbete inför ett framträ-

dande eller en presentation handlar det om att i alla lägen skapa trygghet och att uppmuntra 

deltagarna så de känner sig säkra och har fotfäste. Det innebär en betydligt mindre del av un-

dersökning och ingenmansland. En lång period av ordning, ett kort ifrågasättande och under-

sökande ger ett mindre kliv till ny ordning. De grundläggande principer som gäller processar-

betet på teatern är, menar jag, överförbar på många verksamheter i samhället. Den teater som 

undviker att repetera sina uppsättningar ordentligt blir kortlivad eftersom materialet, pjäsen 

och skådespelare och övriga kräver en process. Lyckas man inte nå publiken och fängsla den, 

kommer publiken inte tillbaka.  

 

Repetitionsprocessen är det nav på vilket hela teaterns verksamhet hänger. Även på ett före-

tag, organisation eller skola gäller det att nå ut med olika budskap så bra som möjligt. Hur 

något presenteras är ofta av stor betydelse. Ändå sker förberedelserna mest i form av inläs-

ning av materialet, diskussion och beslut om vad som ska tas upp, men inte om hur det ska 

presenteras. Det är som om man på en teater läste pjäsen tillsammans, bestämde sig för analy-

sen och sen hade premiär. En liten, naturligtvis betydligt kortare och avsevärt förenklad repe-

titionsprocess bör de därför avsätta tid till.  

 

                                                 
19 Sammanställt av Michael Riise, 2001.  
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Repetitionsprocessen kan också beskrivas som en form. Formen kan vara lika viktig som in-

nehållet. Teater kan vara isomorf. Ordet isomorf betyder systematisk likhet i form eller struk-

tur i väsentliga avseenden.20 Teater som form, som verksamhet eller konstnärlig process kan 

vara möjlig att överföra på vilka andra aktiviteter som helst i samhället. I en doktorsavhand-

ling av Bo Gyllenpalm (PhD vid Fielding Institut i Santa Barbara, Kalifornien)21 med under-

rubriken ”How to create self directed peak performing teams?” beskrevs Ingmar Bergmans 

ledarstil, hur han fick medarbetare att uppnå topprestationer och bidra till succéartade teater-

uppsättningar. Studien pekade ut vissa områden där människor i andra typer av organisationer 

kunde lära sig och använda sig av denna kunskap.22    

 

 

 

Undervisning 

 

Som jag tidigare påpekat, ser jag det som viktigt att kommunicera med människor och inte 

till. Bekräftelsen är lika viktig som det sända budskapet. Därför tror jag att teater uppstår när 

det händer någonting mellan rollfigurerna på scenen och publiken. På det sättet hänger teater 

och kommunikation ihop. Teater är i bästa fall ett slags kommunikationsforum. I mitt trä-

ningsprogram använder jag mig av grundläggande teatermetodik (kända skådespelarövningar) 

som delvis består av upplevelseorienterad inlärning. Vi övar oss i att kommunicera bland an-

nat genom träning i att sända och bekräfta.   

 

I en övning deltar tre personer. Jag säger:  

– Ni upphör nu att vara enskilda personer och blir en enda ny person. När jag träffar en ny 

person brukar jag ställa frågor. Din/er uppgift blir nu att svara så samstämmigt att det låter 

som om ni var en enda person. Inte nog med det, ni ska hitta på ett svar tillsammans samtidigt 

som ni säger det. Ingen vet i förväg vad ni heter eller ger något förslag om det. Jag frågar, 

gruppen svarar. (deltagarna börjar ljuda på olika konsonanter och vokaler, men kommer inte 

fram till något). Jag frågar vad de tror krävs för att lyckas.  

– Fokus på varandra, får jag till svar från en av de tre.  

                                                 
20  NATIONALENCYKLOPEDIN • KORT  http://www.ne.se/isomorfi, 2009-05-19.  
21 Bo Gyllenpalm, Ingmar Bergman and creative leadership - How to create selfdirected peak 
performing teams? Sthlm, 1995. 
22 Ibid. 
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– Just det, svarar jag. Alltså, fokusera på varandras läppar, hör varandras intonation. Om nå-

gon börjar säga m-m-m… så kanske någon annan lägger till ett a-a-a, varpå ni tillsammans 

har sagt m-m-m-a-a-a vilket kanske utmynnar i m-a-r-k-u-s. De tre får därefter försöka några 

gånger tillsammans, varje gång får de försöka skapa ett nytt svar. Därefter får de ett antal 

följdfrågor som återigen brukar åtföljas av mycket skratt från publik och deltagare. Återkopp-

lingen på övningen är att samarbete kan tränas, att ett gemensamt bygge består av eget erbju-

dande och integrerande av andras erbjudanden. Fokus bör ligga mer på medarbetarna än på 

mig själv. Slutsats: det går att skapa något som ingen visste från början, det går inte att be-

stämma sig för hur resultatet ska se ut i förväg.  

 

Jag tror att denna pedagogik är tillämpbar inom många olika områden. Ett exempel på det är 

teaterpedagogiskt grundläggande krav på att lära sig lyssna öppet och nyfiket. Grundläggande 

för pedagogiken är att lärarna är uppmärksamma på elevernas olika förmåga till att uttrycka 

sig med sina sinnen samt deras tillstånd, fokusera på att få varje elev in i ett positivt tillstånd 

när undervisning sker. Vissa elever är mer visuella och förstår bäst när vi talar bildligt, medan 

andra är mer auditiva, lyssnande, har hörselminnen medan en tredje grupp är mer kinestetisk 

och därför förstår bäst när de känner något kopplat till det fysiska minnet. De känslor och 

upplevelser som är kopplade till elevernas inlärning är mycket viktiga. 

 

Att handleda enskilda personer genom en utvecklingsprocess, där den praktiska förmågan att 

kommunicera tränades, innebar för mig nya förvånande tankegångar. Kunde träning i skåde-

speleri och insikter om regissörens ledarskap jämföras med och vara relevant i förhållande till 

ledarskap i näringslivet och kompetens i nationalekonomi? Entreprenören Fredrik Arnander, 

skrev i en bok om sitt föreläsande: 
 
Sedan hände något som gjorde att jag slutade med allt så kallat talarstöd. Jag insåg att 
de bästa talarna inte har stöd alls. Jag började ta teaterlektioner för en regissör som he-
ter Michael Riise. Och jag tror faktiskt att en termin med Shakespeare lärde mig mer än 
fyra år på Handelshögskolan, inte bara i fråga om management utan även i fråga om 
kommunikation. Hamlet är mer värd än MBA. Företagsledning har också likheter med 
teater. Regissören är den som bestämmer i en pjäs, men alla är delaktiga. Chefen ska 
inte vara administratör utan inspiratör.23 

 

Från att ha varit teaterlärare, kändes det även logiskt att bli kursansvarig i presentationsteknik 

på reklamskolan Berghs School of Communication för elever i marknadskommunikation och 

copywriting. Hade jag någonsin kunnat föreställa mig att med hjälp av mina teaterkunskaper 
                                                 
23Fredrik Arnander, management.com, Ekerlids förlag, Falun, 2000, s195. 



 27 

få jobb på en reklamskola? Hur upplevde då eleverna detta? Vid en elevredovisning stod 

bland annat följande text att läsa: 

 

Varje torsdagseftermiddag under höstterminen hade vi förmånen att finna ett tre timmar 
långt vakuum bland litteratur och miniprojektens bördor. Vi brukade oftast träffas i sko-
lans aula för att ägna oss åt upplevelseorienterad inlärning. Det innebar att vi bytte 
namn med varandra, övade på att röra oss simultant, praktisk tillämpning av kropps-
språk med mera. Hela grejen blev till slut till ett gift.24 
 

Ett problem jag ställdes inför var hur elever som var inriktade på reklam, skulle kunna intres-

sera sig för teaterbaserade kommunikationsövningar. Svaret på det blev tydligt då den rektor 

som engagerat mig slutade. Den motivation som eleverna visat under hans tid, var som bort-

blåst när han slutat. Som jag ser det, införde han ett vidare perspektiv på begreppet kommuni-

kation, något som motiverade eleverna att träna sin egen förmåga. Att han förklarade detta, 

hade en avgörande betydelse. Rektorn förde upp ordet kommunikation till att inte bara handla 

om marknad, utskick och säljande pamfletter till ett högre plan som innefattade all kommuni-

kation. För att förstå den ena formen av kommunikation (marknadskommunikation), tror jag 

det är en stor tillgång att ta reda på mer om den andra (mänsklig kommunikation). När elever-

na tränade sig i att läsa texter inför varandra la jag märke till hur snabbt många läste. De har 

aldrig fått lära sig att läsa högt, minns jag att jag tänkte ofta. Den process som går från text-

läsning till gestaltning via obetonat huvudord, betonat, frasering och tematisering verkade helt 

ny för de flesta.  

 

Ett annat tema var presentationsteknik. Här försökte jag med hjälp av presentationer i grupp 

av påhittade produkter handleda eleverna i ett processarbete (De flesta av humoristisk karak-

tär). Alla som ingick i gruppen skulle tilldelas en roll. De fördelade rollerna mellan varandra 

och repeterade på golvet, skapade ett rörelseschema (sceneri). Därefter utförde grupperna 

presentationerna inför varandra och gav tillsammans med mig feedback. Här är en kommentar 

till dessa aktiviteter:   

 
Medan grått regn faller över Stockholm läser 24 publika PR-människor, gripande, roli-
ga, tragiska och faktaspäckade texter med sån inlevelse att knappt ett öga är torrt. Ef-
termiddagens gruppföreställningar innehåller de mest dramaturgiska införsäljningar av 
osynliga gräsklippare, självgående dammsugare, självtrampande cyklar, digitala barn-
flickor och konsten i att sälja in en kurs i presentationsteknik… /.25 

 
                                                 
24Utdrag ur text från eleverna på Bergs School of Communication, Marknadskommunikation i maj 
2001,YMKI-D 00/01, deras presentation av sig själva och sin utbildning.  
25 Ibid.  
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I början på 2000-talet utformade jag ett eget träningsprogram i kommunikation. Under senare 

tid kom jag att se det som en metaprodukt, eftersom kompetensen kan beskrivas som allmän-

giltig, den behövs inom samhällets alla områden. Meta betyder någonting som har sig själv 

som objekt. Det betyder också förändring. Till form och innehåll ansåg jag innehållet vara 

relevant för de olika sorters företag, organisationer och skolor, även om det krävde anpass-

ning till varje uppdragsgivares unika villkor. Som exempel var det ibland mer fokus på 

kroppsspråk och ibland på presentationer. Den gemensamma nämnaren var att alla som ville 

förbättra sin förmåga att personligen föra ut ett budskap, praktiskt bör träna detta och uppöva 

sin förmåga. Detta arbete, ansåg jag, utgjordes av både en personlig utvecklingsprocess och 

repetitionsprocess.  

 

 

 

Problematiska situationer  

 

Jag går in i hissen och trycker på knappen. Väl inne genom dörrarna tas jag emot av en påfal-

lande ung kvinna, som tydligen fungerar som receptionist och värdinna. Efter en stund kom-

mer en annan ung kvinna, med ett misstänksamt leende på läpparna och för in mig i ett trångt 

kontorsrum. Våningsplanet tycks fullproppat och allt annat än estetiskt. Detta unga företag har 

på kort tid vuxit över alla bräddar. Nu kommer även den relativt unge chefen in med samma 

misstänksamma min och vi sätter oss. Det finns ett behov hos oss av att bättre klara av vissa 

situationer, börjar han. Det förstår jag tänker jag, som redan känner mig olustig av den tryckta 

stämningen i rummet. Men vi vet inte hur det ska gå till. Han bollar över till mig. Du kanske 

har en lösning? Visst, säger jag och sväljer en klunk av det beska kaffet från en automatisk 

bryggare. Jag erbjuder allt från en föreläsning till ett träningsprogram i mänsklig kommunika-

tion.  

– Du förstår, förklarar den unga kvinnan, vi har redan ett företag som håller kurser med oss i 

kommunikation.  

– Det du gör är nog mer specifikt, förklarar chefen. Berätta lite vad du gör och hur du skulle 

kunna lägga upp det för oss. Den unga kvinnan tittar besvärad på chefen. Jag berättar att de 

bland annat får öva sin förmåga avläsa varandra genom att ”sända och bekräfta” ett budskap 

utan ord. Chefen säger att han är intresserad av kroppsspråk.  

– Självklart, säger jag, jag kan fokusera på det om du, ni vill. Till sist kommer vi fram till att 

jag ska hålla ett testseminarium med deras ledningsgrupp. Jag går därifrån med en känsla av 



 29 

obehag och misstro, att jag måste bevisa för dessa osäkra unga människor att jag har någon-

ting att komma med. Jag lämnas ensam i korridoren och hittar själv vägen ut.  

 

Det möte jag hade varit med om visade på stora problem med kommunikationen på arbets-

platsen.  Men hur skulle jag göra för att få dem att inse problemet och det stora behov av bätt-

re kommunikation jag såg här? Problemen vid vårt första möte var tydliga. Stämningen var 

tryckt, de betedde sig ambivalent, visade sig oeniga i förhållande till mig och förväntade sig 

att jag skulle komma med svaret. En sådan situation är svår för vilken konsult som helst. Bil-

den komplicerades av att de redan hade hjälp av ett annat företag inom kommunikationsbran-

schen. Detta att kunden redan har kontakt med ett annat ”kommunikationsföretag” är ett av 

mina stora dilemman. Bakom dessa företag står ofta olika licensierade varumärken med den 

gemensamma nämnaren att de bygger på teoretiska modeller. Dessa modeller har högre status 

och trovärdighet än ett praktiskt träningsprogram i mänsklig kommunikation.  

 

På ett mindre företag hade jag tillsammans med en chef utarbetat ett program på två föreläs-

ningar och två seminarier, för en grupp på tio deltagare. Programmets omfattning är tio tim-

mar. Där dök problemet upp igen. Med en viss obestämd känsla av att vara malplacerad, gick 

jag in genom glasdörrarna till receptionen, där en kvinnlig receptionist som ser ensam ut och 

hela tiden pratar i sitt headset, frågar om jag vill ha kaffe. När jag kommer in i det lilla konfe-

rensrum där seminariet ska hållas, är stämningen ganska splittrad efter flyttning av bord och 

stolar. Alla deltagare presenterar sig och berättar kort var de har sin uppmärksamhet inför 

kursen. Jag berättar min metafor, iakttar gruppen och inväntar reaktionerna. Dessa är ganska 

vaga, som om ingen riktigt har tid att fundera över vad jag menar.  Responsen under semina-

riets gång är okej. Ändå är det tydligt att gruppen har svårt att släppa det som pågår i deras 

arbeten. Mycket riktigt springer de flesta av deltagarna direkt till sina kontorsplatser och bör-

jar arbeta med datorerna, så fort det blir paus. Hela denna kurs blir lätt splittrad och forcerad. 

Särskilt när vi gör en kort uppvärmning, där vi samlar ihop oss, andas, fokuserar inåt och utåt, 

är det vissa som flackar med blicken och verkar befinna sig någon annanstans än i rummet.  

Kursen avlöper som den ska, men jag har hela tiden känslan av att deltagarna inte riktigt har 

tid att ta till sig kursens innehåll.  

 

Återigen stod det praktiska träningsprogrammet i kontrast till det licensierade teoretiska. Inte 

på så sätt att det gällde något speciellt program, utan som det praktiska programmet i kontrast 

till det teoretiska. För att reda ut begreppen vill jag förtydliga vad jag här menar med teore-
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tiskt och praktiskt. Den teoretiska licensierade metoden innehåller troligen praktiska inslag 

och moment med utgångspunkt från teorierna. Om jag hårddrar det skulle mitt program fun-

gera precis tvärtom. Med utgångspunkt i praktiska erfarenheter består programmet av många 

teoretiska inslag.  

 

Ett annat exempel på samma grundläggande problem är det typiska seminariet på konsultföre-

taget med strikt hierarkisk struktur, där alla är välbetalda och mycket stressade. Här är allt en 

kamp om tiden och den höga lönen. Allt är arrangerat och går enligt ritningarna. Seminarie-

rummet är iordningsställt i förväg och jag bjuds på en kopp kaffe. De medelålders deltagarna 

kommer precis i tid och spiller ingen onödig tid på småprat. Deltagarna har överlag höga aka-

demiska utbildningar och förefaller skärpta. Jag sätter igång och vi får genast en dialog. Det 

fattar snabbt och ställer bra frågor. Alla verkar närvarande och intresserade. Tydligt är att de 

vill ha svar på fakta. Alla har papper och noterar. En positiv stämning uppstår.  

 

Övningarna genomförs i glad stämning, fast jag noterar att vissa har en tendens att ”skoja till” 

situationen. Denna stämning förstärks och det blir tydligt att övergången från teori till träning 

har lett till ett tillståndsskifte. Det teoretiska budskapet går hem, medan träningen uppfattas 

som mer kul, än allvarligt menad. Detta blir slutresultatet av de seminarier jag håller, på det 

här företaget. Jag får mycket goda omdömen, men det blir ingen fortsättning, eftersom de har 

så lite tid över för utbildning. Min slutsats blir ändå att den praktiska träningen var för långt 

från deras invanda mönster, för att passa in. Just att jag problematiserar spänningsförhål-

landet mellan det teoretiska och det praktiska kan vara ett skäl till att vissa, mer teoretiskt 

orienterade grupper kan känna sig utmanade. Vissa skjuter problemet ifrån sig genom att be-

trakta de praktiska övningarna som kul i största allmänhet. Hos andra finns det frågor och 

insikter om att det skulle behövas mer av detta praktiska sätt att gå till väga. Jag noterar att 

rådande strukturer, tankesätt och framförallt brist på kunskap i många fall utgör ett för stort 

hinder för verklig förändring.    

 

När jag istället befinner mig på ett konferenscenter, tänker jag mig att det praktiska utförandet 

har en starkare ställning än på konsult- och it-företag. Men nej. Hela personalstyrkan sitter 

framför mig. Dagens uppdrag lägger fokus på teatermetodik. Träna samarbetsförmåga och 

kommunikation med teaterövningar. De är tysta, lite avvaktande, ser lite nervösa ut. När jag 

inleder är stämningen lite ansträngd, men den lättar upp ganska snabbt. När teaterövningarna 

börjar är stämningen ganska hög, med fniss, kommentarer och mycket skratt. Alla deltar och 
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verkar tycka det är kul. Varje gång jag senare ringer samma konferenscenter, kommenterar de 

kursen och verkar alltid glada och positiva. Det genomgripande intryck jag får är att de flesta 

ser det vi gjort som ett kul och intressant äventyr och inte som början på ett kompetenshöjan-

de arbete. Dock blir jag kallad till möte flera gånger och varje gång diskuteras hur vårt samar-

bete ska fortsätta. Det man särskilt tagit fasta på är att serveringspersonalen behöver träna 

mötet med gästerna. Det fortsatta samarbetet skjuts emellertid hela tiden på framtiden. Vid ett 

tillfälle diskuteras att även ledningsgruppen ska gå en heldag. Det faller på priset säger en 

chef. Jag fick därpå höra att vårt samarbete skjutits upp ett budgetår på grund av en annan 

utbildning som hela personalen skulle gå. Slutsatsen att de väljer en etablerad utbildningsform 

istället för min är uppenbar. Det etablerade och dokumenterade framstår som ett tryggare val.  

 

Jag misstänker även att ett antal mer eller mindre medvetna värderingar ligger till grund för 

beslutet. Dessa handlar om hur vi redan i skolan lär oss värdera kunskap som bygger på tradi-

tionella discipliner som ekonomi och juridik, framför kunskap som helt eller delvis bygger på 

konstnärliga discipliner.  

 

På ett företag med många utlandskontor och med mycket strikt diplomati och näringslivskon-

takter på agendan ges min verksamhet märkligt nog en betydligt högre status än hos de flesta 

andra uppdragsgivarna. En grupp med utlandserfarenhet sitter framför mig. Flera har 

kopplingar till utlandstjänstgöring och några kommer från ett kontor i ett annat land. Det är 

stort spann mellan åldrarna hos den grupp på tolv personer som nu står framför mig och som 

jag skulle undervisa under två heldagar.  Vi har två heldagar framför oss. Upplägget innebär 

att varje deltagare arbetar med en egen fem minuters presentation, baserad på det presenta-

tionsmaterial som de använder i sitt jobb. Processarbetet med presentationerna varvas med 

föreläsningar, träning och ett arbetskompendium. Prioriteten hos de som ska delta är hög lik-

som min ersättning. Jag har statusen att vara det ena av två utbildningsföretag som anlitas för 

kommunikationsutbildning. De två dagarna avlöper utan problem. Det visar senare utvärde-

ringen där alla utom en, ger mig höga poäng. I samband med kursens avslutning berättade jag 

att jag kunde erbjuda en tvådagars fortsättningskurs. Därefter fick jag höra att flera ville gå 

den fortsatta kursen. Det blev dock ingen fortsättning och inte heller några fler baskurser. När 

jag kontaktade den ansvariga chefen fick jag veta att de jobbade kontinuerligt med den andra 

leverantören och att den kursen skedde på engelska. Slutsatsen jag drar är att företagets led-

ning i och för sig kan tänka sig min kurs i olika specifika sammanhang, men att jag som en-

sam, med en udda produkt inte i längden kan konkurrera med traditionella utbildningsföretag i 
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branschen. Trots att jag anser min produkt vara bättre och att jag erbjuder något unikt på 

marknaden, föredrog kunden det kända, väl etablerade.  

 

Ett företag som konkurrerar på mitt område, kontaktade mig och frågade om jag var intresse-

rad av en anställning. Den unge chefen bjöd in mig till möte på det flotta kontoret i en av 

Stockholms högre skrapor. De stora fönstren, vyn över Stockholm var imponerande. Den 

unge mannen som var chef berättade med ansträngd astmatiskt väsande röst och lätt stapplan-

de konsonanter, att han köpt in sig och ägde halva företaget. Han skulle behöva röstträning 

var min första tanke. Han hade inte sysslat med kommunikation särskilt länge, nej han var ny 

i branschen. Han insåg snabbt att jag inte skulle passa in i verksamheten. Det färdigutformade 

utbudet, förevisat i en påkostad broschyr, innehöll kurser i ledarskap, ekonomi och kommuni-

kation i tre nivåer vardera. Det han förväntade sig av mig var, att jag kunde undervisa i två av 

ämnena och enligt deras mall.  

 

Eftersom varken traditionell managementteori eller ekonomi var min ”bag” föll det redan där. 

Rubriceringen om ”kommunikation” fick mig att vilja erbjuda dem en grundkurs ur mitt eget 

utbud. Uppenbarligen gick i alla fall deras verksamhet bra, vilket ännu en gång drar ett streck 

under att ett traditionellt utbud säljer bäst. Det som upprörde mig mest var dock att en mana-

gement eller ekonomutbildning radikalt hade underlättat mina möjligheter att bli rekryterad 

som lärare i kommunikation. En bakgrund inom teater betydde i detta sammanhang litet. Mitt 

allmänna intryck är att den som har en juridisk, ekonomisk eller teknisk utbildning kan syssla 

med vad som helst inom näringsliv och offentliga organisationer i Sverige. Jag vill dock un-

derstryka att jag är övertygad om att utbildningar inom helt olika områden, i hög grad främjar 

både kompetens och personlig utveckling. Det jag vänder mig mot, är att konstnärliga disci-

pliner inte har samma status i vårt land.             

 

Denna gång är jag på helspänn. Jag står inför en grupp läkare. Här torde det praktiska handla-

get ha en helt annan genomslagkraft. Läkare är ju, som jag ser det, i hög grad praktiker. Jag 

betraktar dem förväntansfullt. Några är kvinnor, de flesta män. Deras miner är lugna. En av de 

äldre läkarna skämtar hela tiden. Jag väntar in deras uppmärksamhet och inleder med att cite-

ra Aristoteles: ”Det centrala i läkaryrket är mötet med patienten”. Jag iakttar deras miner. Till 

min förvåning nickar de erkännsamt. Javisst, så är det, mummel, mummel. Jag trodde de skul-

le protestera och hävda att det centrala är att göra patienter friska genom medicinering och 

operationer. Ljuset skiner in genom fönstren och läkarna som sitter där i sina vita rockar, fär-
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diga för tjänstgöring, får mig att tänka på en liten samling godhjärtade spöken. Jag ler åt min 

tanke och säger några ord om fenomenologins betydelse för läkekonsten och dess överfokus 

på naturvetenskapen. Jag möter fortfarande inget motstånd. Kan det vara så, att den mekanis-

ka människosyn som fortfarande dominerar sjukvårdens struktur och miljöer, skapat ett outta-

lat behov av något annat hos dem? Därefter rullar seminariet på. Den allmänna stämningen 

när jag avslutar är ganska uppsluppen och läkarna skyndar vidare till sina avdelningar.  

 

Att det inte blev mer diskussion och motsättningar förvånar mig. Det mest förbryllande drab-

bar mig igen. För den som håller med mig i min syn på kommunikation och vad som går att 

göra, borde den logiska konsekvensen av detta vara, att de skulle utbilda sina läkare i kom-

munikation och kanske låta dem gå ett träningsprogram. Förhoppningsvis tar de med sig nå-

got från mitt seminarium, men varför satsar de inte på att lära sig mer, om de inser behovet? 

Då kommer en av läkarna fram till mig. Han berättar om sin frustration. – Fast vi vet hur vik-

tigt det är att patienten är i ett gott tillstånd under sjukdom är det inget vi kan prata om, efter-

som allt måste vara evidensbaserat. Allt som framförs vid läkarkongresserna måste vara evi-

densbaserat. Den empiriska erfarenheten, som är avgörande för om en läkare är bra eller inte, 

får inte diskuteras. Känslor, upplevelser och tillstånd går ju inte att mäta.  

 
Spänningen mellan praktik och teori, mellan empiri och rationalism finns hela tiden i arbetsli-

vet. På ett företag med påtagligt unga medarbetare är misstänksamheten mot upplevelseorien-

terad träning stor. Här gäller det etablerade konsultföretaget, med teorietiska modeller, kate-

gorisering av människor i olika stereotyper, giftiga tips och knep för att höja effektiviteten. 

Jag rör mig för mycket ute i gränslandet, mot något okänt.  Här vet man att det teoretiska och 

rationella tänkandet ökar effektiviteten, skapar förutsättningar för rationaliseringar och högre 

vinst. I den typ av organisationer där detta tänkande är alltför dominerande trivs jag inte. Där 

ordet ”effektivitet” används som ett mantra, trängs de mänskiga aspekterna undan. Detta leder 

till sämre trivsel, utbrändhet och framförallt lägre vinst på sikt. När jag skriver vinst, menar 

jag inte bara ekonomisk vinst, utan den typ av vinst som skapar en bra organisation. Den or-

ganisation där människorna mår bra, är motiverade och tar tillvara på sina resurser, mänskliga 

och kommunikativa, är på sikt överlägsen. En läkare som i sin frustration över att känslor, 

upplevelser och erfarenhet av mötet med patienten inte ges tillräckligt utrymme på läkarkon-

gresser, tror jag är något på spåren. En ledtråd ges kanske i det Fredrik Svenaeus, professor 

vid Centrum för praktisk kunskap skriver:  
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Poängen här är inte att ogiltigförklara vetenskaplig kunskap, fenomenologen är inte nå-
gon skeptiker, utan snarare att åstadkomma ett fundament på vilket de olika empiriska 
vetenskaperna kan vila.26  

 

Här ligger på ett sätt problemets kärna. Går det att finna ett empirisk vetenskapligt vedertaget 

fundament som förklarar nyttan av upplevelseorienterad inlärning? Var finns det och hur kan 

det undgå att endast underkastas termer av korrelationskoefficienter och övriga mätmetoder? 

Var ligger risken i ensidig mätning och kvantifiering? Jag står inför linjära variabler å ena 

sidan och hantverksmässigt kunnande kopplade till tillstånd å andra. Ett problem sägs vara att 

logiskt linjärt tänkande bygger på förhållandet orsak – verkan. Bodil Jönsson skriver att vår 

kultur i alla avseenden är inriktad på ett linjärt tänkande.27 Om min verksamhet utifrån ett 

krasst siffertänkande endast borde kunna visa upp kvantifierbara, mätbara resultat, i form av 

statistik och försäljningsökning för kunden, skulle den upphöra att fungera. I vissa samman-

hang, långt ifrån alla, hade jag stött på detta. Det jag gjorde hade hela tiden syftat till att del-

tagarna skulle stärkas, tillägna sig fler konkreta pedagogiska verktyg. Upplevelseorienterad 

inlärning paras med intellektuell. Jag tycker mig se att hantverkskunnandet handlar om mer, 

än om orsak och verkan. Vi kanske borde tänka mer ”cirkulärt” i visa sammanhang. Bodil 

Jönsson skriver:  

 
Rimligen kan man överföra skillnaden mellan det grekiska och det kinesiska sättet att 

tänka (linjärt kontra cirkulärt) också på hur man ser på tid: som något framåtskridande 

eller som något cykliskt. I vår linjära kultur har riktningen längs tidsaxeln förskjutits 

från grekernas framåtblickande avsiktsbeskrivningar till vår samtids betoning av att or-

sak kommer före verkan.28 

 
 

  

Det mätbaras överhöghet 

 

Allt ska mätas, särskilt hur bra ett företag, en organisation eller en skola fungerar. Men, hur 

mäter man effekten av mänsklig mognad, färdighet, säkerhet, ledarskap, samarbete och kom-

munikativ förmåga. Sannolikt med hjälp av enkäter. Dessa kan vara till stor hjälp i min verk-

samhet så länge de är kvalitativa. Men vad säger kvantitativa mätningar om effekten av min 

                                                 
26 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening, Natur och Kultur, Stockholm, 2003, s49. 
27 Jönsson, Bodil, Tio tankar om tid, Brombergs förlag, Stockholm, 2007, s114 
28 Ibid. s115. 



 35 

verksamhet? Kvantitativa mätningar, bokslut och statistik dominerar debatten och i skolan är 

betygssättningen central. Jag vill dock tydliggöra, att jag anser att betyg behövs, liksom mät-

ningar, bokslut och statistik av olika slag. Det jag vänder mig emot är obalansen mellan hur 

omätbara värden värderas i förhållande till mätbara. Kraven på mätbarhet och mätbara variab-

ler har, tror jag, ett alltför starkt fäste inom de flesta organisationer. Ska verkligheten verifie-

ras, ska den mätas. Men upplevelser, erfarenhet och hantverksskicklighet kan inte mätas och 

är i högsta grad en del av verkligheten.  

 

Kvantifiering mäter bara vissa aspekter av verkligheten. Affekter och emotioner går det för-

modligen med hjälp av resonanstomografi och PET- kameror, att mäta effekterna av i olika 

delar av hjärnan. Men hur långt kan vi komma med hjälp av kvantitativa metoder? Vi kan få 

fram statistik. Hur stor hjälp har vi av statistiken, när vi är i behov av skicklighet, omdömes-

förmåga, insikt, klokhet och kreativitet? Den typen av förbättringar kräver praktiskt arbete 

som inkluderar hela individen. Om praktiska färdigheter är av lika stor betydelse som förmå-

gan att avläsa tabeller och att föra linjära logiska resonemang varför värderas inte det praktis-

ka utförandet lika mycket som teorier?  

 

Praktisk förmåga kallades tekne och teoretisk förmåga episteme av Aristoteles. Båda dessa 

förmågor såg han som kunskap, båda betydelsefulla, men de utgjorde bara en del av den hel-

het som kallades kunskap.29  Men det som idag kallas intellektuell kunskap skaffas till största 

delen genom ofysiska aktiviteter som bokläsning, datorarbete och pratande. Aristoteles skrev 

att tre själsfaktorer bestämmer över handling och sanning – förnimmelse, intellekt och be-

gär.30 Var finns själsfaktorerna? De medel som står till buds för skådespelaren, dansaren, mu-

sikern eller målaren för att omfatta och förstå ett material, ignoreras i allfört hög utsträckning 

inom utbildningsväsendet. Tänk om kunskapen sågs som en integrerad helhet. För den som 

går tillbaka till Aristoteles, finns i Den Nikomachiska Etiken en ingående beskrivning av kun-

skapens olika delar som en integrerad helhet. De olika delar som tillsammans utgjorde kun-

skapen kallades techne, praktisk – produktiv kunskap, episteme, teoretisk kunskap, fronesis, 

praktisk klokhet, sofia, visdom och nous, kan beskrivas som att stå i kontakt med gudarna.31 

Att kunskap är mycket mer än det jag kan läsa mig till böcker, är alltså inget nytt, men en 

insikt som måste erövras på nytt i dagens samhälle.  

                                                 
29 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, sjätte boken, Daidalos, Göteborg, 2004, s157-162. 
30 Ibid. s157-162. 
31 Ibid. s157-162. 
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Är detta å andra sidan inte att dra för stora växlar. Är det inte så att kunskap ändå främst 

handlar om att göra bra studieresultat i skolans teoretiska ämnen. Det är ju dessa som leder till 

högre utbildning. Borde det inte bli slut på det som ibland liknar flumsnack och flumskola? 

När eleverna i grundskolan inte vet vad de ska lära sig och vad som krävs av dem? Borde inte 

klara riktlinjer och tydliga graderingar ge bättre resultat. Pratet om upplevelser kan ju lätt bli 

oprecist och går ju som sagt inte att mäta. Men vad säger att jag lärt mig mer bara för att jag 

är bra på epistemologi (episteme)? Dessutom förefaller det som att den Aristoteliska integre-

rade synen på kunskap, hela tiden har funnits inom konsten. Det är därför jag ser konsten som 

så viktig inom undervisningen. I arbetslivet är det fortfarande i Sverige för få, som ser konst-

närlig verksamhet som en kunskapskälla. Här ses alltför ofta ekonomiska teorier, ingenjörs-

konst och webbdesign som mer meriterande.  

 

 

 

Känslornas roll i mänsklig kommunikation 

 

Utan att egentligen vara medvetna om det bygger vi också våra teaterföreställningar på ordets ställning 
som det viktigaste kommunikationsmedlet mellan scen och salong. På kontinenten och i Ryssland 
avskaffades ordets överhöghet redan kring sekelskiftet. 32 
Keve Hjelm 
 

Jag tror att betydelsen av människors känslor är kraftigt undervärderad. Företag som använder 

sig av digitala röster i telefoner och på Internet eller av ”Callcenters” istället för att möta kun-

den direkt har ett problem, eftersom det fysiska mötet är oöverträffat som förtroendeskapande 

medel. Att rationalisera bort den mänskliga kontakten med kunden, i syfte att effektivisera 

skapar problem. Mot detta kan naturligtvis invändas att digitala röster är rationella och kost-

nadsbesparande. De slussar in den som ringer, så att vederbörande snabbt och enkelt kommer  

dit den ska, till just den avdelningen som jobbar med just de frågor jag har att ställa. Detta 

resonemang ser jag som problematiskt. En ökande grad av specialisering gör att man riskerar 

att tappa överblicken och förväntas ställa och få ganska standardiserade svar. Den digitala 

kommunikationen reducerar människors förmåga att uttrycka sig inför varandra och kan på 

sikt leda till stora problem. Jag anser att den digitala utvecklingen måste vägas upp av en mot-

svarande kompetensökning på det mänskliga området. Det mänskliga mötet och vårt agerande 

                                                 
32 Keve Hjelm, Dionysos och Apollon, Hannes Meidal och Carlsson Bokförlag, Stockholm, 2004, s 20. 
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inför varandra och med varandra måste tränas. I USA har det länge satsats på utveckling av 

elevers kommunikativa förmåga. Amerikanska skolelever har ämnet ”speech” på skolsche-

mat, vilket jag ser som ett steg i rätt riktning. De får en vana att framträda som de sedan har 

med sig som vuxna, vilket är fördelaktigt. Den som får träning i att framträda, tränar sig också 

i att skapa en relation till sin publik, eftersom en relation mellan publiken och den som agerar 

är en förutsättning för att nå fram. Detta är särskilt viktigt i dagens samhälle där det går att 

leva nästan helt utan relationer med andra människor.  

Träning i kommunikation utgörs, som jag ser, till en stor del av upplevelseorienterad inlär-

ning. Jag beslöt mig för att undersöka vad denna typ av inlärning kan innebära. Vad är det 

egentligen som händer vid upplevelseorienterad inlärning? 
 

De som säger att lyckan inte kan köpas för pengar, vet inte var man handlar. 
Mae West33 

 
 
Detta citat provocerar säkert många genom sin materialistiska framtoning. Många skulle istäl-

let säga, att människors lycka, är intimt förknippad med känslor och upplevelser. Lyckan bru-

kar beskrivas som immateriell. Den verkliga lyckan handlar inte om pengar, utan om något 

annat, jag blir inte lyckligare av att vara rik etcetera.  

 

Lyckan frikopplas från kroppen och blir mental, själslig. Om lyckan inte är materiell, kan det 

ändå vara så, att lyckan också sitter i kroppen hos varje individ? Påverkas det som händer i 

kroppen av mentala tillstånd och vice versa? Ordet individ betyder odelbar, vilket tyder på att 

dessa tankar funnits ända sedan antiken och att det redan då funnits ett antagande att kropp 

och själ är två sidor av samma sak. Lyckan kopplas ofta till kärleken. En god vän berättade en 

gång följande vits för mig. ”Vad är det för skillnad mellan kärlek och herpes? Svar: Herpes 

varar för evigt”. Denna syn på kärleken provocerar säkert också många människor. Den iro-

niska humorn är svår att ta miste på. Men just att marginalisera kärleken väcker reaktioner hos 

många.  

 

Varför är lycka och kärlek så viktiga? Det är ju något immateriellt, något vi inte kan ta på. Att 

känslor, emotioner och upplevelser är viktiga i människors liv skriver nog de flesta under på. 

Hur kommer det sig då att de inte har högre status eller ägnas mer intresse då vi utbildar oss. 

                                                 
33 Livet. http://www.livet.se/ord/källa/Mae_West. 2009-04-11. 
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Robert C. Solomon (professor of Business and Philosofy) skriver i förordet till sin bok True 

to our feelings: 
 

We are our emotions, as much as we are our thoughts and actions.34 

 

Solomon angriper vad han ser som en rad vanföreställningar om känslor och emotioner. Skill-

naden mellan känslor och emotioner är något som både Solomon och neurologen Antonio 

Damasio diskuterar i sina böcker, men det är en diskussion jag inte har plats för i denna essä. 

Jag inskränker mig till att se dem som två närbesläktade tillstånd. Solomon vänder sig emot 

att känslor skulle vara obeskrivbara, dumma, delas in i kategorierna negativa eller positiva, 

eller att de skulle vara irrationella. Känslorna och emotioner brukar i vårt samhälle ses som 

irrationella och därför ses som motsatsen till vetenskapligt tänkande. Solomon vänder sig mot 

den uppfattningen och beskriver emotioner som ibland rationella och ibland irrationella.  

 

Our emotions are rational insofar as they further our collective as well as personal well-

being, irrational insofar as they diminish or degrade it.35  

 

Intuitionen kan alltså vägleda mig i mitt beslutsfattande, hjälpa mig att fatta ett korrekt beslut. 

Om det är så, borde känslornas betydelse få en ny status, även i vetenskapliga sammanhang. 

Hur kommer det sig att känslor och upplevelser i hög grad förknippas med den privata sfären 

och konsten? Inom konsten finns det inte mer känslor än inom något annat område i samhäl-

let. Att ett konstverk uttrycker känslor är inte samma sak som att det består av känslor. Tvärt-

om använder sig utövaren och upphovsmannen av sina egna känslor och beter sig på ett sätt så 

det framkallar känslor hos publiken. På samma sätt finns det lika mycket kunskap i form av 

tekne eller episteme inom konsten, som inom andra områden.36 Konstverket skapas vanligen 

på basis av kunskap inom en eller flera tekniker och i många fall teorier. Däremot har de 

konstnärliga områdena integrerat emotioner, känslor och upplevelser tillsammans med tekne 

och episteme. Insikten att de olika delarna fungerar tillsammans och att hänsyn måste tas till 

detta i vår syn på kunskap, för mina tankar till fenomenologin:  

 

                                                 
34 Robert C. Solomon, True to our feelings; what our emtions are really tilling us, Oxford University 
Press, Inc. New York, 2007, s3.   
35 Ibid. s182. 
36 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, sjätte boken, Daidalos, Uddevalla 2004, s157-162. 
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Phenomenology is the study of the structures of experience, and a phenomenology of 
the emotions is a study of the structure of emotional experience.37  
 

Hur ser de känslomässiga upplevelsernas struktur ut? Går det att lokalisera och strukturera 

känslor och upplevelser? Inom hjärnforskningen pågår ett allt mer omfattande studium av 

dessa fenomen. Neurologen Antonio Damasio bedriver forskning på känslor och emotioner 

och dess lokalisering i hjärnan. Damasio skriver: 

 
Emotioner och likande reaktioner utgör grundvalen för känslor (känsloupplevelser), 
som i sin tur är de mentala skeenden som utgör hörnstenar i medvetandet (…).38        

 

Damasio poängterar att emotionerna är sammankopplade med hela det fysiologiska systemet, 

kroppen. De är inte något immateriellt, som kommer utifrån, utan som är sammankopplat med 

helheten. Damasio lokaliserar emotionsutlösande regioner i hjärnan som bland annat amygda-

la (djupt inne i tinningloben) och ventromediala prefrontala cortex (en del av pannloben).39 

Kroppstillståndens påverkan på individens sätt att tänka blir här intressanta. Damasio beskri-

ver att ett kroppstillstånd utgör kärnan i en känsla. Ett förändrat sätt att tänka åtföljer percep-

tionen av kroppstillståndet och leder till tankar som stämmer överens med den emotion som 

upplevs.40 Mitt kroppsliga tillstånd påverkar alltså mitt sätt att tänka. Ur detta följer att träning 

av kroppsspråk (rörelse, riktning, rytm, energinivå) påverkar både tankeverksamheten och 

förmågan att kommunicera med omvärlden.  

 

 

 

Sinnesupplevelser och makrotillstånd  

 

Hjärna och kropp utgör alltså en helhet. En intressant aspekt av detta är Damasios påpekande 

att de nervsensorer som förmedlar den nödvändiga informationen till hjärnan i sig är levande 

celler.41 Varje liten del har alltså ansvar för helheten. Vad är egentligen viktigast, frågar jag 

mig, delarna eller helheten? När jag håller kurser i kommunikation, gäller det för deltagarna  

                                                 
37 Robert C. Solomon, True to our feelings; what our emtions are really tilling us, Oxford University 
Press, Inc. New York, 2007, s123. 
38 Antonio Damasio, På spaning efter Spinoza – glädje, sorg och den kännande hjärnan, Natur och 
kultur, Stockholm, 2004, s32. 
39 Ibid. 2004, s62. 
40 Ibid. s91. 
41 Ibid. s130. 
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att ta in det jag säger och ställa frågor, men också att testa själva, träna på golvet. Att träna på 

golvet innebär att arbeta med sina sinnen, vilket gör det tydligt för mig att inlärning är kopp-

lad till upplevelser. Fysiologen Matti Bergstöm, ledande inom systemisk hjärnforskning, skri-

ver: 

  

Det mentala, dvs. hjärnans ”är”, är alltså en helhet medan däremot det ”materiella”, fy-
siska, dvs. hjärnans ”var” och ”när”, är element och delar. Vi har en motsvarighet till 
detta i fysiken i begreppen ”makrotillstånd” och ”mikrotillstånd” i den klassiska termo-
dynamiken. /.../Det förra begreppet hänför sig till ett systems helhet och det senare till 
dess element. Och fysiker vet att makrobegreppen inte duger som grund för fysikalisk 
teori. Det gör däremot mikrobegreppen som t.ex. molekyler och atomer och deras rörel-
ser. De betraktas som objektiva ting och begrepp. Det ser man bäst i kvantfysiken idag. 
Makrobegrepp däremot är alltid subjektiva, psykiska, som temperatur, tryck, volym, 
osv. De är ju i grunden sinnesförnimmelser. /…/ Den direkta, subjektiva förnimmelse 
som hjärnan har av sin omgivning som helhet förmedlas via hjärnans och miljöns mak-
rotillstånd.42   

 

När jag läser detta, ser det ut som en utmärkt förklaring av fenomenologin. Upplevelsen av ett 

föremål eller upplevelserna av yttre skeenden, fenomenen, är makrotillstånd. Naturvetenska-

pens strävan efter objektivitet, gör att den ägnar sig åt mikrobegrepp. Utforskning av mikro-

begrepp, detaljer och genomförda kvantitativa mätningar tycks dominera samhällets sätt att 

värdera vad som är vederhäftigt. Jag irriteras ofta av påståenden som ”det finns ingen veten-

skaplig grund för ditt påstående” eller ”du har inte kunnat visa att det förhåller sig som du 

säger”. Jag är för vetenskapligt tänkande, men mot en närmast religiös tro på staplar och dia-

gram som en måttstock för trovärdighet. Frågan är, om en hänvisning till mina kursdeltagares 

upplevelser eller erfarenheter väger lika tungt som en detaljerad studie, som styrker påståen-

det att goda resultat har uppnåtts. Samtidigt inser jag att mina invändningar kanske är, som att 

svära i kyrkan, i synnerhet som denna essä är en akademisk uppsats. Men återigen, jag är ing-

en motståndare till logiskt linjärt tänkande, bara till överfokusering på evidens.   

  

Är det då så viktigt med vetenskapligt stöd för den som vill träna kommunikation? Jag kan väl 

nöja mig med att det inte är en ”vetenskaplig”, men en positiv aktivitet? Problemet är, som jag 

ser det, att ett alltför ensidigt evidenstänkande är djupt rotad inom stora delar av arbetslivet. 

Ofta hörs politiker säga att de har tillsatt en utredning för att komma tillrätta med ett problem, 

genom olika former av mätningar. Att åtgärda människors upplevda problem genom enkäter 

och kvantitativa studier kan vara som att ta tempen på en patient och sedan tro att den blivit 

frisk. Människors attityder till vad som är och vad som inte är vederhäftigt, vad som är och 
                                                 
42 Matti Bergström, Neuropedagogik, en skola för hela hjärnan, Wahlström & Widstrand, Borås 1997.  
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vad som inte är kunskap, påverkas negativt av en alltför snäv syn. Min utgångspunkt blir att 

Upplevelseorienterad inlärning är lika viktig som faktabaserad. Damasio ser kopplingen mel-

lan känslor och kropp och Matti Bergström beskriver sinnesförnimmelsernas absoluta bety-

delse, för vår förståelse av tillvaron och vår förmåga.  

 
Sociologen och socialpsykologen Johan Asplund förklarar i sin bok Hur låter åskan? hur 

problematisk detaljfokuserad vetenskap kan vara.43 Jag tycker frågeställningen är genial. När 

man ignorerar upplevelsen och fokuserar på mätbara detaljer, hur kan man då konstruera en 

bra ”åskmaskin?” På Drottningholmsteatern utanför Stockholm, finns en åskmaskin som kon-

struerades för att ge en illusion av åska under teaterföreställningarna. Vid konstruktionen ut-

gick man från den kända metafor om åskan, där det berättades om hur guden Tor åkte i sin 

vang över himlavalvet och slog med hammaren och hur detta gav upphov till åskan. När åsk-

maskinen konstruerades var det inte åskans faktiska ljud, som kopierades utan det ljud som 

konstruktören föreställde sig. Myten berättade att det mullrade när Tor i sin vagn rullade över 

molnen. Fantasiupplevelsen av Tor i vagnen blev vägledande för åskmaskinens konstruktion. 

Detta sätt att föreställa sig något är inte unikt för åskmaskinen på Drottningholm, påpekar 

Asplund. Det är tvärtom så det ofta går till, när alla tänkbara produkter konstrueras. Asplund 

skriver: 

 
Den som efterhärmar hundskall eller skapar en metafor för hundskall vet någonting an-
nat än den som spelar in hundskall på band och sedan utsätter bandinspelningen för en 
fysikalisk-akustisk analys. Men bäggedera ”vet” någonting. Och den som sätter likhets-
tecken mellan begreppen ”vetenskaplig inställning” och ”saklig inställning” blundar för 
att vetenskapshistorien är full av leenden och under stundom genljuder av gapskratt. 
Konventionell eller slentrianmässig vetenskapsteori degraderar både det som den för-
vägrar status som vetenskap och det som den tillerkänner status som vetenskap.44                                       

 

Asplund konstaterar att människan idag har kommit därhän att hon frågar sig ”Vad är kun-

skap?” och ”Vad är vetenskap?” Det nu dominerande sättet att se på kunskap har lagt grunden 

för den märkligt kluvna syn uppdelad mellan naturvetenskap och humaniora, som härskar 

inom det svenska utbildningsväsendet. Jag tror att det är den grundläggande orsaken till varför 

det är svårt att få gehör för upplevelseorienterad och erfarenhetsbaserad kunskap i grundsko-

lan. Om träning i kommunikation och studier i konst vore obligatoriskt inom utbildningsvä-

sendet, skulle det stärka elevernas identitet, tillit, självförtroende, samarbetsförmåga, ledar-

skap, reflektionsförmåga, mognad, skapande förmåga (fantasi), inlevelse och bildning.  

                                                 
43 Johan Asplund, Hur låter åskan? Bokförlaget Korpen, Göteborg, 2003. 
44 Ibid. s36. 
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Naturliga beteenden, nyfikenhet och fantasi 

 

Mina funderingar kring kommunikation hämtade mycket näring ur sådant jag iakttagit i den 

verklighet jag hade omkring mig. Att inte uppmärksamma personer jag mötte, var det ett med-

fött beteende? Jag frågade mig om uppmärksamhet var en förmåga som kunde tränas. Kunde 

jag även träna mig i att ta ögonkontakt, lyssna och att avläsa andra människor? Var det natur-

ligt att ignorera blickarna från en okänd person på ett café? Var det rädslan som styrde eller 

var det ett invant beteende? Var det naturligt att undvika fysisk kontakt, att jag vände mig bort 

när någon jag inte kände tog kontakt med mig? Jag frågade mig om allt detta handlade om 

förutfattade meningar, invanda beteenden, positionering och om svårigheter att kommunicera. 

För den som utgick från att omgivningen hade negativa intentioner var det kanske naturligt att 

vara misstänksam mot ett leende. Men om det odlades en kultur där avståndet och misstänk-

samheten var accepterad, hade det kanske att göra med en ovana att möta blickar, lyssna på 

och avläsa andra. Kunde den seende, lyssnande och fysiska kontaktförmågan vara i behov av 

att tränas och vilka vinster skulle kunna göras om alla fick träna förmågan att avläsa andra 

människors intentioner? Vad skulle hända om det blev obligatoriskt för skoleleverna att träna 

sig i detta och i att framträda och träna sin röst? Betydde fysisk kontakt något för det intellek-

tuella samtalet? Fanns det något samband mellan rörelser och tänkande? Hade känslorna och 

det personliga bemötandet någon betydelse, för den som vill föra ut ett rationellt budskap?  

  

Ska kommunikation vara förnuftig? Den som är förnuftig bör ju sätta sin fantasi åt sidan och 

tänka logiskt, eller? När jag var liten fick jag höra att jag levde för mycket i mina fantasier. 

”Vad ska du med fantasi till? fick jag höra. Fantisera kan du göra när du sitter på hemmet.” 

Det räcker väl att vi kan lägga ihop två och två. Jag frågade mig därför om fantasi, var både 

tidsödande och ineffektivt? Men till sist förstod jag att fantasi och visioner är två sidor av 

samma sak. Behövs visioner i vårt samhälle? Alla jag träffat som någon gång funderat över 

ledarskap har varit rörande eniga om visionernas betydelse för vilken verksamhet som helst. 

Vad är då visioner? Jo, förmågan att föreställa sig nya mål och att kunna se, höra och känna 

hur det skulle vara, om det jag föreställer mig fanns på riktigt. Vad är detta om inte fantasi! 

Förmåga att föreställa sig något som inte finns. Fantasin är således den förmåga som ger oss 

riktlinjer.  
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Den amerikanske psykologen och psykoterapeuten Rollo May skrev på sjuttiotalet om kons-

tens koppling till fantasin, eller uttryckt på ett annat sätt, modet att skapa. Han beskrev konst-

närerna (poeter, musiker, dramatiker och bildkonstnärer av alla slag) som en så kallad ”DEW-

line”. The DEW– line betydde Distant Early Warning och var på 1970-talet en kedja radarsta-

tioner i Nordamerika, ungefär på den 70:e breddgraden, som underhölls av USA i samarbete 

med Canada. På samma sätt är det med konstnärerna, skrev May. Den ger oss en ”distant ear-

ly warning” om vad som håller på att hända med vår kultur.45 Konstnärerna ligger ofta före 

sin tid genom sitt nyskapande, sitt ständiga sökande efter nya färger, former och uttryck. Till 

exempel tog May konstnären Giotto, som under ”den lilla renässensen” i början på 1300-talet 

i konstrast mot medeltidens tvådimensionella mosaiker, hittade ett nytt sätt att se livet och 

naturen.  

 

Vad har detta med kommunikation att göra, undrar ni kanske? Bara det att fantasin är viktig 

för förmågan att kommunicera. Den som vill kunna uttrycka sig spontant, utan att alltid i för-

väg tänka ut och censurera vad som bör sägas, bör träna sin fantasi. Fantasin, är jag övertygad 

om, finns där hela tiden, det gäller att lära sig släppa lite på spärrarna, släppa kontrollen. För 

att upptäcka fantasins möjligheter tror jag också det är viktigt att skaffa sig grundläggande 

kunskaper om olika former av konstnärligt arbete och processer. Det skulle även leda till en 

bättre förståelse för det konstnärliga arbetets tekniska hantverksmässiga sida, eftersom arbets-

processen är helt beroende av det praktiska kunnandet. Det fantasifulla och det rationellt linjä-

ra hänger här samman och utgör en enhet.  

 

 

 

Etik och kommunikation 

 

Kommunikation och makt kan mycket väl höra ihop. Självsäkerhet, ledarskap, förmåga att 

avläsa andras intentioner är några exempel. Kommunikation kan vara ett maktmedel. Den 

som har goda kunskaper om mänsklig kommunikation och är bra på att kommunicera, kan 

utnyttja sin förmåga i manipulativt syfte. Detta är något jag funderat över under min verk-

samhet som pedagog. Till vem är det jag lär ut mina kunskaper? Kommer kunskapen i rätta 

händer? Kommer det jag lär ut utnyttjas i repressiva syften? Här ställs flera etiska frågor på 

                                                 
45 Rollo May, Modet att skapa, Natur och Kultur, Stockholm, s24.  
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sin spets. Den som är bra på att kommunicera har goda förutsättningar att styra, leda och på-

verka andra människor. Historien är full av karismatiska retoriker som på olika sätt använt sin 

kommunikativa förmåga för dunkla syften. Fast min pedagogik handlar om helt andra saker 

än karismatisk retorik.  

 

Det handlar för mig istället om hur jag väljer att betrakta kunskap. Alla människor kommuni-

cerar, det är en våra medfödda förmågor. I grunden ser jag den som en positiv egenskap som 

vinner på att utvecklas. Eftersom jag ser god kommunikation som att ge och ta, att sända och 

bekräfta och att skapa gemenskap, motverkar den ensidig påverkan och förtryck. Till vem är 

det oetiskt lära ut detta? Grundprincipen borde vara att kunskap är till för alla, eftersom det 

främjar mänsklig utveckling. Utvecklade individer är inte en garanti mot destruktiva hand-

lingar. Det är naturligtvis omöjligt att på förhand veta hur människor använder sig av sina 

kunskaper. Min utgångspunkt är därför att jag lär ut något positivt, som jag hoppas hjälper 

mina kursdeltagare. Jag tror också att större kunskaper inom området ökar möjligheterna att 

se vad som fungerar och inte fungerar i mänsklig kommunikation.            

 
Etiken i kommunikationen mellan människor, har att göra med empati. Det gäller på det en-

skilda planet och på det kollektiva, det officiella planet såväl som det idémässiga. Hur ser ett 

empatilöst samhälle ut? Ordet empati kommer ur grekiskans ”häftig sinnesrörelse” eller ”pas-

sion” och innebär att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov.46 Etymo-

logiskt (ursprungsmässigt) stammar empati från det grekiska ordet pathos, lidelse.47 Häftig 

sinnesrörelse, passion, lidelse låter som något irrationellt, som ett utlevande av känslor, utan 

tillstymmelse till tänkande eller vad moralpsykologen Lawrence Kohlberg, kallade, ett för-

konventionellt stadium.48 Kanske har den ordagranna betydelsen gett upphov till en snäv de-

finition av känslouttryckens betydelse och underliggande rationalitet. Teologen Jan-Olav 

Henriksen och filosofen Arne Johan Vetlesen förstår empati som ”människans grundläggande 

känslomässiga förmåga.”49 Detta ska dock inte förväxlas med en känsla i sig. I kontrast mot 

beskrivningen i den svenska Nationalencyklopedin, där empati just framstår som en känsla i 

                                                 
46 Nationalencyklopedin på webben, NE, 2008.  
47 Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen, Etik i arbetet med människor, Lund, Studentlitteratur 
1998, s54. 
48 Ibid. Kollbergs stadieteori s63 – 76. 
49 Ibid. s49. 
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sig, skriver de att empati inte i sig är en känsla, ”men utgör en förutsättning för att jag ska 

kunna utveckla bestämda känslor (medlidande, sympati och så vidare) gentemot andra.”50  

 

Detta är, tror jag, en viktig iakttagelse, eftersom det här blir mer konkret och tydligt vad som 

är hönan och vad som är ägget. Hur viktigt är det att vi visar varandra medlidande och sympa-

ti? Min egen erfarenhet säger mig att dessa förmågor är viktiga för mina möjligheter att bli 

förstådd och skapa relationer. Ur rationell synvinkel däremot, har de kanske ingen betydelse. 

Ändå är det ju de rationella teorierna, som ligger till grund för samhällets utformning. Dessa 

går ofta över i moralläror som sätter regler för hur människor ska leva. De går från den ab-

strakta idésfären till konkreta instruktioner, ofta på det individuella planet. Det är det ena pro-

blemet, det andra är att en morallära lätt kan fånga människor i ett visst tänkande och om den 

är auktoritativ, tala om för människor hur de ska leva. Här blir det viktigt för individen att 

hålla isär vad som är morallära och vad han själv tänker, känner och upplever.  

 

Teologen Jan - Olav Henriksen och filosofen Arne Johan Vetlesen skriver att ”det helt avgö-

rande i empatin är att skiljelinjen mellan mig och andra upprätthålls. Distinktionen mellan jag 

och du tillvaratas, den suddas inte ut.”51 De beskriver jaget och duet som en förutsättning för 

att bli ett moraliskt subjekt.52 Det gäller att möta den som vill ha hjälp med en svår upplevel-

se, istället för att tro sig veta vad den andre känner. Kunskapen om ”grundsorteringen” jag  

och du fick jag under mitt studium till kommunikolog.53 Det handlar om att sortera, hålla isär 

vad som är min egen upplevelse, min egen önskan å ena sidan och att jag inte kan veta vad 

den andre känner, å andra sidan. Detta är en viktig insikt, som jag tagit med mig i min verk-

samhet som pedagog och regissör. När jag regisserar en pjäs eller handleder teaterelever i 

sceniska aktiviteter gäller det att beskriva vad jag ser och hör av vad en skådespelare eller en 

elev gör på scenen. Om jag istället ger feedback utifrån vad jag själv känner och upplever, 

handlar det om mig istället för den jag instruerar. Filosofen Martin Buber betonar människans 

hela väsen och ser begreppet Jag - Du som ett grundord. Med grundord menar han ett ordpar. 

                                                 
50 Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen, Etik i arbetet med människor, Lund, Studentlitteratur 
1998, s49. 
51 Ibid. s49. 
52 Ibid. s47. 
53 Fleiner, Truls & Sjöbakken, Jorunn, (fra 1985/2001) Tverfaglig Trenings- og serifieringsprogrsm 
(fra 1985) i Kommunikasjon og forandring – (fra 2001) i kommunikologi – Studiet av struktur og Dy-
namikk i Kommunikasjon og Forandring – förer fram till Tverrfaglig Meta-kompetanse (TMK) i 
Kommunikologi. skandinavisk Institutt for Kommunikasjon og Forandring – STUDIO KOM FOR: 
Scandinavia. Hovedkontor i Norge. 
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Två människor är en förutsättning för varandra. Detta stämmer väl överens med min syn på 

kommunikation. Det som händer mellan människor är det väsentliga, inte det som sänds ut 

utan att ta in mottagaren. Det gäller att tala med någon, inte till. Buber skriver: 

 

Grundordet Jag – Du kan bara uttalas med en människas hela väsen. Den inre samling-
en och sammansmältningen till ett helt väsen kan aldrig ske genom mig och aldrig utan 
mig. Jag blir till i förhållande till Duet; i det jag blir till som Jag säger jag Du. Allt verk-
ligt liv är möte.54       

 

Samtidigt som enskilda individer påverkas av idéer och tankegods på det kollektiva planet, 

har empati liten betydelse för de vetenskapliga idétraditionerna och förmodligen även för 

samhällsingenjörernas politiska konstruktioner. Frågan blir hur vi skapar ett samhälle som ger 

förutsättningar för att medborgarna ska utvecklas i empatisk riktning. Det enögt rationella 

synsättet är ju fortfarande förhärskande. Henriksen och Vetlesen angriper den tudelade syn på 

människan som präglar vårt nuvarande samhälle för att vara antingen det ena eller det andra. 

De skriver att ”de allra flesta teorier om moral i allmänhet och moralisk utveckling i synner-

het gör antingen det ena (det kognitiva) eller det andra (det emotionella) till huvudfokus. Re-

sultatet blir en obalans.”55  

 

Den amerikanske moralpsykologen Lawrence Kohlbergs och den schweiziske forskaren Jean 

Piagets kända stadieteorier skiljer sig på ett avgörande sätt från mitt sätt att se på kunskap. 

Medan de förra står för den traditionella uppdelningen av människan i Kants och Descartes 

anda med det rationella tänkandet i förgrunden, betonar hjärnforskare som Damasio och 

Bergström känslorna och upplevelsernas roll. När Kohlberg mest intresserar sig för våra tan-

kemässiga färdigheter, skriver Henriksen och Vetlesen, ”så är han i gott sällskap”.  De flesta 

av de tongivande västerländska moralfilosoferna, med Kant i spetsen, har koncentrerat sig på 

vad det innebär att tänka (överväga, döma) utifrån moralens opartiska ståndpunkt.”56 Mitt sätt 

att arbeta pedagogiskt förutsätter både teori och upplevelseorienterad inlärning. Jag inleder 

gärna mina seminarier med en metafor som kortfattat förklarar vad jag vill ha sagt, därefter 

redogörelse och diskussion kring några viktiga begrepp, sedan uppvärmning och praktiska 

övningar på golvet.      

 

                                                 
54 Martin Buber, Jag och Du, Dualis Förlag AB, Ludvika 2006, s18. 
55 Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen, Etik i arbetet med människor, Lund, Studentlitteratur 
1998, s64. 
56 Ibid. s76. 



 47 

Att Piaget inte tycks ha lämnat det rationellas ramar, förefaller ha sin förklaring i att hans 

bakgrund som naturvetare, fick honom att fastna i mätmetodernas problematik. Henriksen och 

Vetlesen visar att det finns ett mycket betydande stöd för den erfarenhetsmässigt baserade 

forskningen.  

 
Vad känslorna anbelangar erkände Piaget att de utgör en absolut essentiell aspekt av mänsklig 
samverkan och ömsesidighet, men att ”de tyvärr undandrar sig en undersökning”. Det sista torde 
vara grundligt dementerat av den facklitteratur vi hänvisade till i de tre första kapitlen.57 

 

Damasio och Bergström tycks se till hela individen, till den odelbara människan, vilket i mina 

ögon gör dessa forskare nytänkande. Mot den bakgrunden är det tänkvärt, att särskilt Piaget 

har haft en stor betydelse för utformningen av den svenska skolpedagogiken under nitton-

hundratalets senare hälft.58   

 

 

 

Framtiden 

 

Ibland undrar jag vart jag är på väg i mitt yrkesliv. Borde jag inte satsa på ett ”vanligt” yrke 

eller på traditionellt teaterarbete? Samtidigt tror jag att en förändring i synen på kunskap är på 

väg. Visst vore det spännande att på något sätt medverka i detta skeende. Jag försöker göra 

det på mitt sätt. Hur kommer framtidens lärande att se ut? Kommer praktiska kunskaper att 

integreras mer i det teoretiska? Kommer kroppen att vara med på ett annat sätt i inlärnings-

processen? Om det är så att vissa människor i synnerhet och andra i allmänhet, behöver röra 

sig för att tänka bättre, hur bör undervisningen ske? Bör en del av den dagliga undervisningen 

ske på golvet och inbegripa moment som uppvärmning, träning i att kommunicera och dansa? 

Den dagliga uppvärmningen skulle innehålla momenten koncentration, andning, rörelse, röst 

och tal. Därefter träning i att kommunicera på basis av teaterövningar och till sist dans och 

poesiläsning, därefter matematik, engelska och historia. Vilka krav skulle detta ställa på lärar-

kåren? Och jag frågar mig: Vilka ska utbildas först, lärarna eller eleverna? Behöver vi över-

huvudtaget utbilda så många nya lärare? Räcker det kanske med vidareutbildning av alla des-

sa konstnärligt utbildade personer som idag har för lite jobb, eller inget alls eller har omskolat 

sig för att de trodde att deras kompetenser inte behövdes.      

                                                 
57 Ibid. s67. 
58 Kroksmark, Thomas (red.), Den tidlösa pedagogiken, Studentlitteratur, Lund 2003, s416. 
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Ted.com heter en ”site” på internet, med underrubriken ”Ideas worth spreading”. Där kan man 

se och höra på föreläsningar. Sir Ken Robinson gav ett framtidsscenario och en nulägesbild 

som leder mig till eftertanke, under en TED- föreläsning för några år sedan.59 Som jag förstår 

honom, konstaterar han att världen idag utbildar långt fler människor än någonsin tidigare 

under historien och att dessa ofta blir akademiker. Detta leder till att en akademisk titel inte 

längre får det värde som den förr har haft. Tidigare fick den som skaffat sig en akademisk titel 

oftast jobb. Så är det inte längre. Robinsson kallar det för ”akademisk inflation”. Han konsta-

terar samtidigt att många barn behöver röra sig för att tänka. Vi måste därför tänka på hur vi 

utbildar våra barn. Dagens skola är i grunden en produkt av det industrisamhälle som växte 

fram under slutet av 1800- talet och inriktad på industrisamhällets jobb. Men det räcker inte 

längre att fokusera på att utbilda huvudet. Över hela världen, säger Robinsson, ligger matema-

tik och språk som högst prioriterade ämnen, medan humaniora ligger i botten. Varför är det 

så? Matematik är viktigt, men det är även dans. Trots det finns det ingen skola i världen som 

undervisar eleverna i dans på samma sätt som de undervisas i matematik.   

  

Jag kan bara hålla med och det är med oro jag ser hur fast den svenska politikerkåren är i in-

dustrisamhällets tänkande. Jag tittar ut genom fönstret till mitt hemmakontor och ser hur vå-

ren spirar på min uteplats. Vi går mot en underbar blomning mitt i lågkonjunkturen, tänker  

jag. Hur kommer sommaren att bli? Det vet ingen säkert. Och nästa år, hur blir det? Hur ska 

jag kunna föreställa mig hur samhället kommer att se ut om tio år eller ens om fem? En sak 

känner jag mig dock ganska säker på och det är att konsten lever vidare och att studiet av 

mänsklig kommunikation kommer att expandera. Vad är mer talande, än denna sentens av 

Hippokrates? ”Ars longa, vita brevis” (Konsten är lång, livet är kort).      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
59 s. Ken Robinson, (02 2006) www.ted.com, 2009-05-10. 
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