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Sammanfattning 
Denna uppsats inom fältet för praktisk kunskap ställer frågan hur manusförfattarens, skådespelarens och 

processledarens praktiska kunskap, inrymda i en och samma person, definieras och renodlas, och också 

hur de glider över i varandra och bidrar till identiteten för yrkesmänniskan och privatpersonen som 

härbärgerar dem. En till synes odramatisk och alldaglig händelse vid utförandet av ett teateruppdrag 

med ett efterföljande interaktivt seminarium väcker reaktioner hos yrkesrollerna. Uppsatsen vill i essäns 

form och utifrån ett förstapersonsperspektiv på reaktionerna reflektera över bevekelsegrunder för och 

mål med yrkesutövandet som manusförfattare, skådespelare och processledare i uppdragsbaserad, 

arbetslivsrelaterad teater. Uppsatsens resonemang närmar sig frihet som drivkraft för både yrkesrollerna 

och personen bakom dem. 

 

Nyckelord 
Arbetslivsrelaterad teater, manusförfattare, skådespelare, processledare, folkbildning, närvaro, gest. 
 
Abstract 
This essay (The Rainbow man tuning his lyre – Scriptwriter, actor and process leader in work related 

theater) is written in the context of practical knowledge. It deals with the question how the professional 

script writer, actor and process leader, harbored in one person, are identified and refined, and also how 

they intervene and interact to contribute to the professional and private identity of the professional 

subject. A seemingly undramatic and ordinary incident at the execution of a theater mission including a 

succeeding interactive seminar raises reactions in the professional subjects. The essay will, from a 

subjective, first person´s perspective on those reactions reflect  on the motives and the ambitions of the 

professional actor, script writer and process leader in assignment based, work related theater. The 

essay´s reasoning leads up to freedom as the driving force for the professional in the different roles, as 

well as for the individual who harbors them. 
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    Makten och härlighetenMakten och härlighetenMakten och härlighetenMakten och härligheten    

PreparationPreparationPreparationPreparation    

Minuter kvar till föreställning. Jag är klädd i grå kavaj av daterat snitt, svarta finbyxor, svarta skor, vit 

skjorta och mörkblå slips med diskreta ränder. Håret är kammat i tydlig sidbena med snedlugg. Detta är 

min rollkaraktärs, kyrkvaktmästaren Kurres, klädsel till högmässan i Förgätna kyrka. Min 

kroppshållning är aningen mer krumryggad än min privata. Känslan är att Kurre ser på omvärlden med 

viss misstro, liksom under lugg. Nu väntar jag med mina två kollegor utanför spelplatsen. Publiken 

passerar där vi står utan att ta notis om oss. Jag undviker ögonkontakt. Vill inte att de som passerar ska 

förknippa Kurre med platsen vi befinner oss på nu utan godkänna överenskommelsen vi kommer att 

göra då pjäsen börjar, att vi är i Förgätna kyrka. Viss förförståelse kan publiken få av programbladet vi 

lagt på varje publikplats. Vi befinner oss på en konferensanläggning och vår publik kommer från en 

heldags processarbete kring utveckling och samarbete inom stiftet där de är verksamma.  

Spelet ska äga rum i en lokal med upplysta publikplatser, nära publiken som är väl 

förtrogen med pjäsens problemställningar och med en närhet till deras reaktioner. Vi tre skådespelare 

har preparerat för föreställningen: förutom att lägga ut programblad har vi dukat scenen och sett över 

dekoren och rekvisitan. Min uppgift är att se till att ljudet fungerar; volymen på sångbakgrunder och 

ljudillustrationer på datorn ska ställas in, vi gör en soundcheck och värmer samtidigt upp rösterna med 

några av pjäsens sångnummer. Bekantar oss med akustiken. Tidigast en halvtimme innan 

föreställningens början byter jag om. Vill inte kallna och tappa fokus om det blir för mycket väntan. Nu 

vankar jag av och an i tystnad med mina händers fingerspetsar tryckta mot varandra, ett beteende som 

min kollega gjort mig uppmärksam på att jag har strax innan jag ska in på scen. Vår uppdragsgivare på 

plats hälsar publiken och teatergruppen, TeamK, välkomna. Applåd. Spelet kan börja. 

En pjäsöppningEn pjäsöppningEn pjäsöppningEn pjäsöppning    

Scenen: En tom kyrka. Altaret i mitten, ännu ej dukat för högmässa. Till vänster ett notställ. Till höger 

ett tomt bord. Publiken sitter på plats i det som utgör kyrkbänkarna i pjäsens kyrkorum, men ”den fjärde 

väggen” är rest1: Den publik som väntar finns inte där för oss tre skådespelare som snart ska äntra 

scenen och spela upp pjäsen ”Makten och härligheten” om Folkkyrkans okända morgondag. Våra 

                                                 
1 Scenrummet i en tittskåpsteater är vanligtvis kringgärdat av två sidoväggar och en fondvägg. Om spelet ska tänkas försiggå 
i ett avskilt rum utan kontakt med publiken måste skådespelarna tänka sig även öppningen mot salongen som en vägg genom 
vilken man bara kan se från salongen. Skådespelarna agerar som om de inte ser publiken. Den fjärde väggen kan till och med 
tänkas behängd med speglar eller fönster som vetter mot en miljö utan publik. Att bryta den fjärde väggen innebär en annan 
överenskommelse med publiken, och brottet får stora effekter på spelet och på skådespelarens relation till sin publik .  
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karaktärer kommer att agera som om kyrkbänkarna står tomma. KJELL kommer in från ”kyrkans stora 

port” det vill säga genom publikplatserna. Han är ensam i kyrkan. Han ser sig om.2 

 
KJELL:  
Kören? Kurre? Marta? Ähä… Typiskt. 3 
 

KURRE kommer in samma väg som KJELL, och går genom publiken. 
 

KURRE:  
Hej på dig du… 
 
KJELL: 
Hej, hej! Härligt väder idag! 

 
KURRE: 
Det var bättre förr.  
 

KURRE flyttar demonstrativt två ljusstakar med nedbrunna ljus samt bibeln och psalmboken, som 

belamrar platsen på altaret där han tänkt lägga sin hög med ovikta agendor, programbladen till dagens 

högmässa. MARTA kommer in samma väg som KJELL och KURRE nyss gick. Hon passerar alltså 

publiken men agerar också hon som om hon går genom en tom kyrka. 

 

MARTA:  
Har alla kommit? 
 
KJELL: 
Kören är inte här. Förutom du och Kurre då. 
 
KURRE: 
Jag är lite hes. Vet inte om jag klarar av att sjunga idag. 
 
KJELL: 
Nähä. Du då Marta? Kan du den här?  

 
MARTA: 
"I Still haven´t found what I´m looking for". Nä. Vad är det?  
 
KJELL: 
En U2-låt. 
 
MARTA: 
Förstår folk vad det handlar om när vi inte sjunger på svenska? 

 
KURRE: 
Men du Kjell. Varför envisas du med att sjunga så moderna saker? 
 

                                                 
2 De scenanvisningar och dialoger som jag skriver i löpande text utan indrag är inte hämtade från manuset utan tillagda för 
detta ändamål för att ge en bild av scenen och miljön runt den. 
3 Dialogen i indragen är hämtade från manuset till pjäsen ”Makten och härligheten” av Jan Simonsson. Bearbetad och 
framförd av musikteatergruppen TeamK sedan 2006. Pjäsen är opublicerad. 
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KJELL: 
Modern? Den är från Joshua Tree. Släpptes 1987.  

 
MARTA: 
Ja ja. Jag får titta på den sen. Jag måste först koka kaffe, för det lär väl ingen annan göra. 
 
KJELL: 
Kan du inte be någon kyrkvärd.  
 
MARTA: 
Kyrkvärdar koka kaffe? Är det musikerhumor det? Det ligger inte i deras uppdrag. Att koka kaffe är inte 
någon ideell verksamhet. Det kräver faktiskt en viss kompetens. Förresten är Ottosson sjuk och Svärd skulle 
ta upp båten. 
 
KURRE: 
Båten? Ligger det i hans uppdrag då? När det är högmässa? 
 
KJELL: 
Kan inte diakonen koka kaffe? 
 
MARTA: 
Paula är på ungkarlshotellet. 
 
KURRE: 
Jaså. Vem ska läsa texten, då? 
 
KJELL: 
Ja, du kan väl inte eftersom du är hes. 
 
KURRE: 
Ja, så farligt är det väl inte. 
 
MARTA: 
Annars läser jag gärna. 
 
KURRE: 
Du ska ju lära dig en ny sång. 
 
MARTA: 
Kan inte du ta sången så att jag hinner få färdigt kaffet? 
 
KURRE: 
Jag kan ju inte både lära mig en ny sång och vika programbladen.  

 
MARTA: 
Men läsa texten och vika programblad kan du? Fast du är hes. 

 
MARTA flyttar demonstrativt högen med ovikta programblad till det tomma bordet till höger för nu ska 

hon duka altaret. 
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KURRE: 
Jag är inte hes. 
 
KJELL: 
Jamen då kan vi väl sjunga upp oss allihop? Rivaaa del soooool! 
 
KURRE: 
Programbladen då? 

 
MARTA: 
Kaffet då? 

 
Nu lägger jag som yrkesperson, i min roll som Skådespelare, märke till en person i publiken, en man i 

60-årsåldern som sitter längst bak med slutna ögon och armarna i kors över bröstet. Hans beteende 

väcker känslor som inte hör till min rollgestaltning. Eftersom känslorna har inverkan på mitt sätt att 

utföra gestaltningen av KURRE uppstår en intressekonflikt. Jag väljer att beskriva den konflikten som 

en inre dialog mellan Kurre, vars göranden ska visas för publiken, och mig själv i olika yrkesroller. 

  

SKÅDESPELAREN:  

Kolla på den där surpulen. Drar inte på munnen. Vågar inte bjuda på ett igenkännande leende. Vill inte 

erkänna att den här pjäsen handlar om honom. 

 

KURRE: 

Strunt i honom. Jag viker agendor nu och måste koncentrera mig på det. Jag kan inte ha tankarna på 

publiken. Fjärde väggen, Janne. Fjärde väggen! Det sitter inga i kyrkbänkarna! 

 

SKÅDESPELAREN: 

Energitjuv! Han ger mig dåligt självförtroende. Fattar han inte att vi som står på scen blir bättre om vi 

kommunicerar med publiken på ett positivt sätt. Men vill han ha ett tråkigt liv så är det hans problem. 

 

KURRE: 

Jag ser honom inte ens. Han finns inte. Vem pratar du om? Stör mig inte, säger jag. Jag har ett jobb att 

sköta. Jag ska vika programblad.  

 

SKÅDESPELAREN: 

Ja, och snart kommer en stickreplik. 

 

KURRE: 

Den kommer när den kommer. Jag reagerar på den då. Vika, vika, vika…. 
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KJELL: 
Snälla Marta? Kören är ingenting utan dig. 
 
MARTA: 
Menar du det? Ja, då får jag väl ställa upp då. 
 
KJELL: 
Och Kurre. Det blir så mycket häftigare med en basstämma. Nu när du inte är hes. 
 
KURRE: 
Ja ja. När jag har vikt programbladen. 
 
MARTA: 
Ska du vika hela den bunten? Så många kommer inte ens på julottan. Och varför måste de vikas förresten?  
 
KURRE: 
Programbladen har alltid varit vikta. Förgätna församlings medlemmar förväntar sig vikta programblad.  

 
SKÅDESPELAREN: 

Nu tittar han på klockan! 

 

KURRE: 

Vika, vika, vika… 

 

SKÅDESPELAREN: 

Han tror inte att jag ser honom, men det gör jag. Det riktigt lyser negativ energi om honom. 

 

KURRE: 

Vika, vika, vika… Du stör mig! Jag blir inte trovärdig om du håller på så där!  

KJELL: 
Riivaa del sool… Kom igen Marta. 
 
MARTA: 
Riivaa del sool… Det är väl vad som står i programbladet som är av vikt, inte hur det är vikt. Kaffe däremot 
är något som ingen vill vara utan. Undrar om det räcker med en kanna? På tacksägelsedagen var vi 37, men 
det var då det. Nä, fler än 8 blir det inte idag. 

 
Vi i teatergruppen ska direkt efter föreställningen arbeta vidare med publiken i ett lösningsorienterat 

seminarium. Jag drabbas nu av en störning i rollen som PROCESSLEDARE. En störning förknippad 

med mannen i publiken och det som komma skall.  

 

PROCESSLEDAREN:  

Bara han inte hamnar i min grupp på seminariet sen. 
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KURRE: 

Vad har du här att göra? Lämna mig ifred! Seminariet?! Närvaro, Janne! Närvaro! Här och nu! Var lite 

professionell! Jag, Kurre, läser i agendan för dagens högmässa. Jag vet inget om någon publik, än 

mindre att den ska delta i ett seminarium senare. Har fått syn på något i agendan. Ett tryckfel. Och ett 

till. Finns det fler? 

 

SKÅDESPELAREN: 

Okej. Jag glömmer honom ett tag. Han har väl haft en dålig dag. Försöker hitta dem som ler istället. De 

är ganska många. 

 

KURRE: 

Publiken finns inte. Vare sig de ler eller ej. Fatta det. Leta stavfel, leta stavfel. Det är jag och stavfelen i 

agendan, inget annat. 

 
 
KJELL: 
Paula kokade gott kaffe på tacksägelsedagen tyckte jag. Rivaaa del sooool… 
 
MARTA: 
Hon spillde ju! Rivaaa del sooool…    
 
KURRE: 
Men det här är ju inte klokt. 

 
KJELL: 
Vaddå? 
 
KURRE: 
Programbladet är fullt med stavfel! Titta! Bred dina diva vingar. Diva! 
 

Något bryter mönstretNågot bryter mönstretNågot bryter mönstretNågot bryter mönstret    

 
… [vi] kan, inte bara vid konstnärlig bedömning, utan i alla våra vardagliga bedömningar av kvaliteter, […] 
känna igen och beskriva avvikelser från en norm med mycket större tydlighet än vi kan beskriva normen 
själv.4  

 

Min föreställning om en normativ publik är förmodligen ett resultat både av tidigare erfarenheter och av 

önskedrömmar. Inför varje föreställning hoppas jag naturligtvis att publiken ska uppskatta det jag gör. 

Med uppskatta menar jag inte att jag vill vara till lags, men att publiken ska uppleva att jag tar mitt 

                                                 
4 Donald Schön. ”Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling”. Översättning: Carl Cederberg. I Klassiska texter  

om praktisk kunskap. Red. Jonna Hjertström Lappalainen. Södertörns högskola. Huddinge, 2015, s 357. 
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arbete och pjäsens problematik på ”allvar”, och där ”allvar” kan inrymma även humor. Att agera 

framför publik är att sätta sig i en utsatt position, speciellt när man som jag befinner mig nära publiken 

och kan läsa av deras reaktioner i full dager. Avvikelser från min publiknorm, eller önskedröm, 

registreras obarmhärtigt.  Vid detta tillfälle registrerar jag alltså en avvikelse från normen i form av ett, i 

mina ögon, likgiltigt beteende hos en person i en publik på 40 personer. Jag registrerar avvikelsen på 

samma sätt som jag kan avläsa ett stråk av irritation hos en person som jag känner väl utan att ett ord 

yppas. Jag är i en situation där jag inte bör låta ett sådant beteende påverka mitt yrkesmässiga agerande, 

men det utgör en störning.5 Ett yrkesmässigt dilemma uppstår: Jag får inte hantera en störning när den 

uppstår och vågar inte vila i eller lita på min egen förmåga att hantera störningen senare. 

Vem är det som blir störd?Vem är det som blir störd?Vem är det som blir störd?Vem är det som blir störd?    

Först måste jag definiera vem jag är. I det sammanhang som jag vill genomlysa, där den ovan citerade 

pjäsen spelas har jag flera roller. Vid genomlysningen bryts ljuset i yrkesrollernas prismor och projicerar 

en regnbåge på himlavalvet. Regnbågen beskriver en glidande färgskala, ändå försöker jag urskilja 

tydligt definierade färgstråk som avgränsar olika yrkesroller från varandra. De tydligt avgränsade fälten 

är en konstruktion ämnad att förenkla. Jag är en regnbågsman som är Skådespelare i mitt gestaltande av 

Kurre, och Processledare i ett seminarium som följer direkt på pjäsen. I bakgrunden finns ytterligare 

roller: som Manusförfattare och parallellt med det som utforskare av den kontext som pjäsen berättar 

om. Jag kommer att låta mina olika roller komma till tals utifrån vars och ens perspektiv i olika 

yrkessituationer, men frågan är om jag gör förflyttningen mellan yrkesrollerna i tydligt avgränsade steg 

eller steglöst som i regnbågens spektrum?  

Rollkaraktären Kurre är inte en del av mitt jag, men jag låter honom komma till tals som 

den som faktiskt kan ställa berättigade krav på mina yrkesrollers fokusering på sin uppgift. Krav som 

han också ställer å publikens vägnar. Utan väl underbyggd research blir både hans yrkeskontext och 

hans hantverk utan tillräcklig koppling till den verklighet som publiken har rätt att förvänta sig. Utan 

tydlig och konsekvent karaktärsbeskrivning från Manusförfattarens sida blir rollkaraktären svår att göra 

trovärdig för Skådespelaren och svår att ta på allvar för publiken. Utan ett seriöst rollarbete kommer inte 

Skådespelaren att kunna göra karaktären rättvisa enligt Manusförfattarens intentioner. Har hantverket 

brister hos någon av mina roller är det i slutändan publiken som blir lidande. 

Hantverkets utförande har dock ett pris för mig som person i en situation där jag som 

uppdragstagande yrkesperson kanske måste dagtinga med mina egna uppfattningar för att föra fram en 

uppdragsgivares budskap. Jag vill därför då och då stanna upp och reflektera över relationen mellan den 

”frie” konstnären och den hantverksmässige uppdragstagaren.  

                                                 
5 Hur jag reagerar på störningen och effekterna av den skriver jag om i avsnittet om ”Skådespelaren”, s 24. 
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FörutsättningarnaFörutsättningarnaFörutsättningarnaFörutsättningarna    

Jag arbetar på uppdragsbasis och är delaktig i tillkomsten av en föreställning från ax till limpa. 

Uppdraget kan vara att med teaterns hjälp förankra en vision i en idéburen organisation internt, eller att 

som i detta fall sprida kunskap om och intresse för en forskningsrapport hos medarbetare i en 

organisation. Pjäsen Makten och härligheten var en beställning från Svenska kyrkan. Researchen utgick, 

förutom från intervjuer och samtal, från en forskningsrapport som i sin tur var tänkt som studiematerial 

för kyrkans stift och församlingar i deras utvecklingsarbete. Manusförfattaren sattes i arbete.6 Vi fick 

produktionsstöd fram till och med premiär, därefter har föreställningen sålts till Svenska kyrkans stift 

och församlingar i olika utbildningssammanhang. Skådespelaren och Processledaren har åkt på turné. 

Till mina redan nämnda yrkesroller skulle också kunna läggas producent och säljare, varav den senare 

har ett icke oviktigt inflytande på de tre första, något jag återkommer till.  Vi spelar alltså för en publik 

som kan bestå av anställda, förtroendevalda och frivilligarbetande, som kallats till en personaldag för 

kompetensutveckling, i det aktuella fallet om samarbete och dialog, och som möts av en teaterpjäs. De 

vi möter som publik är sällan de vi mötte som informanter under researchen, men föreställningen är 

tillräckligt allmängiltig och seminariet tillräckligt anpassningsbart för att fungera för hela 

organisationen. Ofta spelar vi på deras arbetsplats.  

Som skådespelare möter jag ibland en publik som inte visste att de skulle se teater. I en del 

projekt har vi mött publik som sett teater för första gången i sitt liv. Relationen till en sådan publik är 

annorlunda än till en publik bestående av privatpersoner som själva valt och betalat för att se teater. Har 

jag själv köpt en biljett till en institutionsteater har jag förmodligen positiva förväntningar. Har jag inte 

positiva förväntningar så avstår jag från att lägga pengar på en biljett. Om förväntningarna infrias så 

behöver skådespelaren på institutionsteatern inte kämpa för att vinna åskådarnas förtroende på det sätt 

som arbetsplatsteatern måste göra under pjäsens första minuter.  Styrkan i arbetsplatsteaterns relation till 

publiken är att ämnet för teaterpjäsen ligger nära publikens arbetsvardag. Det är teater som ser, handlar 

om och förstår dem.  

För att ytterligare komplicera relationen mellan arbetsplatsteaterns skådespelare och publik 

går vi från att vara skådespelare till att bli processledare under kvällen. För en skådespelare på en vanlig 

teater upphör kommunikationen med publiken när ridån går ner. I vårt upplägg av arbetsplatsteater 

ställer jag som Processledare krav på publiken att efter pjäsens slut reflektera över sin teaterupplevelse 

utifrån sin egen arbetssituation och omvänt: att reflektera över sin arbetssituation utifrån 

                                                 
6 Mer om detta i avsnittet ”Manusförfattaren” s 18. 
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teaterupplevelsen. Jag ber dem bilda och utveckla varandra i uppföljande samtal. Det är i högsta grad 

instrumentell teater och det instrumentella består i den bildande ambitionen.7 

Mitt credoMitt credoMitt credoMitt credo    

Under tjugo års tid har jag arbetat med att skapa musikteaterpjäser på uppdrag av idéburna 

organisationer, mestadels från TCO-sfärens fackförbund, men också från andra håll. Svenska kyrkan är 

alltså bara en i raden av uppdragsgivare. I backspegeln kan jag konstatera att jag trots mångfalden av 

uppdrag från de mest skiftande håll hittat en sensmoral eller ett credo i föreställningarna. Vi i 

teatergruppen har aldrig varit intresserade av att ge publiken konkreta lösningar, snarare har vi velat 

ställa frågor, men vi har ofta lämnat publiken med en uppmaning om att ta kommandot över sitt eget liv. 

Slutraderna i några av finalsångerna visar på denna strävan. Så lyder t.ex. slutraden i finalsången i 

Makten och härligheten: 

Det gryningsljus vi alla ser kan leda oss vart vi vill.  
Vår morgondag blir aldrig mer än vad vi gör den till.8  
 

Hur det ska göras ger vi publiken möjlighet att utforska tillsammans i de lösningsorienterade 

seminarierna som följer på föreställningarna. Exempelvis lämnar vi med varm hand över till publiken 

hur överväganden mellan arbetsmiljö och teologi ska göras. Pjäsen ställer den typen av frågor på ett 

tillspetsat vis: 

KJELL: 
Kurre, kan du hänga upp psalmnumren? 
 
KURRE: 
Det har jag redan gjort. 
 
KJELL: 
Men det är fel nummer. Det står 24, 10, 24 och 25. Det ska vara 248, 109, 295 och 258.  
 
KURRE: 
Jo, jag vet. Men de nya åttorna och niorna har inte kommit än, och de gamla får vi inte använda. De kan ge 
nickelallergi.9 

 

Pjäsen visar på ett vardagligt händelseförlopp där de enskilda karaktärernas handlingar, repliker och 

relationer avslöjar dilemman, utmaningar och problemställningar hos organisationen. Dessa dilemman 

gestaltas på olika sätt i organisationen beroende på om betraktaren intar ett helikopterperspektiv eller 

står mitt i verksamheten. För att använda exemplet ur manuset ovan: En övergripande målsättning om 

tillgänglighet inom svenska kyrkan innefattar en vilja att undanröja risker för allergier, vilket får 

                                                 
7 Mer om bildning, folkbildning och demokrati som motiv för mitt arbetssätt i avsnittet ”Samtalet och folkbildningen”, s 31. 
8 Simonsson. 
9 Ibid. 
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praktiska konsekvenser för en liten församling. De övergripande målen måste var och en i publiken själv 

läsa in i handlingarna, de förklaras inte av karaktärerna under spelets gång. Även om pjäsen handlar om 

psykosocial arbetsmiljö nämns inte det begreppet, inte heller pratas det om revir, hierarkier eller för 

organisationen positiva begrepp som gemenskap, inflytande eller transparens. Utmaningarna visas upp 

för publiken utifrån mina rollers olika perspektiv och förhoppningar om att kommunicera: 

 

MANUSFÖRFATTAREN: 

Min förhoppning som manusförfattare är att publiken kommer att göra ungefär samma resa som jag 

själv gjort i researchen som pjäsförfattare och lära sig något på det sätt jag gjort: Från pjäsens skildring 

av relationer mellan människor i organisationen, via övergripande utmaningar för organisationen och 

den vokabulär som används för organisationens målbeskrivningar och policydokument, och tillbaka igen 

till individerna, med nya insikter om mellanmänskliga interaktioner i arbetslivet.10 

 

SKÅDESPELAREN: 

Min förhoppning som skådespelare är att jag, med mitt gestaltande, ska kunna förmedla hur en enskild 

arbetstagare kan hantera utmaningarna praktiskt och känslomässigt och att skapa igenkänning, 

engagemang och empati hos åskådarna.11  

 

PROCESSLEDAREN: 

Min förhoppning som processledare är att publiken, när den går från att vara publik till att vara deltagare 

i seminariet, i öppna och jämlika samtal först sätter ord på vad de sett, ur ett större perspektiv, för att 

sedan se till hur de olika karaktärernas arbetsvardag kan förändras till det bättre genom praktiska 

åtgärder på ”gräsrotsnivå” och att de lär av varandra i en process som upplevs som både seriös och 

lekfull.12  

 

Dessa är mina förhoppningar som Manusförfattare, Skådespelare och Processledare och alla dessa roller 

finns närvarande i Kurre under pjäsens gång. De kikar ut ur hans ögon och uppfattar saker som han inte 

ska känna till. Om Processledaren ser att någon i publiken inte verkar intresserad av att gå in i närbild på 

händelserna uppstår en oro för att överenskommelsen mellan mig som Skådespelare och mannen i 

                                                 
10 Se avsnittet ”Research och skrivande”, s 20, för en mer ingående beskrivning av hur processen fungerar för 
Manusförfattaren i just detta pjäsexempel. 
11 Se avsnittet ”Frihet, kunskap och empati”, s 25, för ett resonemang om detta. 
12 Se avsnittet ”Processledaren”, s 28, med underrubriker för mina reflexioner över metodiken i processen. 
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publiken inte är gjord och att han därför inte kommer att vilja, eller kunna, vara med i leken eller den 

lekfulla lärprocessen.  

Syfte Syfte Syfte Syfte     

Jag vill något med mitt arbete, utöver de förhoppningar som mina yrkesroller ger uttryck för, och jag vill 

i denna essä försöka definiera vad jag vill och hitta den punkt i mig som är så öm och känslig för 

beröring att den uppfattar neutral likgiltighet som närmast personlig kritik. Jag vill undersöka hur tanke, 

känsla och handling interagerar i en situation som gör mig perplex och som därför döljer ett 

yrkesmässigt dilemma. 

 Mitt arbete som Manusförfattare innebär inhämtande av kunskap, en kunskap som 

gestaltas i manusform. Jag vill undersöka hur Manusförfattarens kunskapsresa ser ut och hur jag arbetar 

som Skådespelare och Processledare för att deltagarna ska få ta del av den. 

Förutsättningarna för föreställningen och seminariet är att vi möter publikgruppen för 

första och sista gången. Varför vill jag ändå ta ansvar för att alla ska tycka att det är angeläget? Jag vill 

försöka beskriva mina bevekelsegrunder för att arbeta på det sätt jag gör, både ur ett personligt 

perspektiv och genom att undersöka den arbetslivsrelaterade teaterns och processledarskapets praktiska 

kunskap och instrumentalitet i termer av bildning, folkbildning och demokrati. 

MetodMetodMetodMetod    

Jag skriver en essä. Ordet betyder försök, och formen lanserades av Michael de Montaigne, bördig och 

verksam i södra Frankrike i slutet av 1500-talet. Essän skiljer sig från andra vetenskapliga texter på det 

sättet att författarens eget erfarenhetsbaserade och personliga reflekterande finns med och speglas i 

andra tänkares skrifter. Subjektet är en integrerad del i resonemanget. I den här uppsatsen är subjektet, 

det vill säga jag och min upplevelse av ett yrkesrelaterat dilemma, dessutom objekt för mitt resonemang. 

Jag ska försöka undersöka min egen upplevelse i relation till teaterteori, epistemologi, fenomenologi och 

hermeneutik med förhoppningen att hitta en balans mellan en allmängiltig förklaringsmodell och ett 

personligt tilltal.  Montaigne jämförde sig med ett bi som samlar nektar från olika blommor, men i 

slutprodukten, honungen, kan smaken av timjan eller mejram inte urskiljas.13 

Jag kommer att belysa mitt yrkesmässiga dilemma ur mina tre ovan nämnda yrkesrollers 

perspektiv, i reflekterande avsnitt även ställt mot mig som person och i relation till yrkesrollen Säljaren. 

Den seminariekväll jag beskriver följer ett förutbestämt upplägg och jag växlar mellan mina yrkesroller 

enligt upplägget. Eftersom jag i texten vill undersöka mina olika yrkesroller, påverkar seminariets 

                                                 
13 Michael de Montaigne. ”Kapitel 26”. Essayer Bok 1. Översättning Jan Stolpe. Atlantis, Stockholm, 1986, s 192. 
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upplägg formen för denna essä. Jag kommer att beskriva uppläggets olika delar och försöka identifiera 

min praktiska yrkeskunskap i de olika delarna.  

I avsnittet om Manusförfattaren stöder jag mig främst på en hermeneutisk 

bildningsprocess. Hermeneutiken, läran om tolkning, bidrar med förklaringsmodeller för hur olika 

erfarenheter möts, befruktar varandra och genomgår ”självförvandling” i möten som avslutas i en 

sammansmältning av deras respektive horisonter.14 Det liknar det vi i teatergruppen eftersträvar i mötet 

med publik och deltagare. Jag låter hermeneutisk kunskapssyn och terminologi appliceras på den 

lärprocess jag själv genomgår i researcharbetet, och senare i avsnittet om Processledaren hur den 

processen kan återskapas och komma seminariedeltagare till del. Pjäsmanusets form och innehåll samt 

karaktärsteckning med mera speglas i teaterteoretiska texter för att definiera dess relation till och 

påverkan på publiken.  

Resonemanget kring yrkesjag och konstnärlig frihet i avsnittet om Skådespelaren speglas i 

fenomenologisk terminologi.  Jag söker ett fenomenologiskt förstapersonsperspektiv på mitt arbete även 

då jag utforskar begreppet närvaro och när jag beskriver en övning jag leder som Processledare. Jag 

undersöker hur fenomenologin rimmar med hur jag eftersträvar ett förutsättningslöst förhållningssätt i 

mitt arbete, utfört i nuet, befriat från förutfattade meningar och med en tydlig rörelse framåt. Jag söker 

kopplingar mellan dessa yrkesmässiga ambitioner och med begrepp och förklaringsmodeller som jag 

hittar i fenomenologin. Dels om hur vi, enligt den tyske fenomenologen Edmund Husserl (1859-1938) 

uppfattar vår omvärld som ”förhandenvarande” – hur vi ”före allt tänkande” är ”erfarenhetsmässigt 

medvetna” om allt i ”den naturliga världen” - dels den fenomenologiska ”parentesen” som kan sätta den 

naturliga världen åt sidan.15  

Utifrån slutsatser som jag drar av resonemanget om yrkesjag och konstnärlig frihet 

undersöker jag vilken kunskapsform som gäller i den aktuella situationen och utgår då från den grekiske 

filosofen Aristoteles epistemologi i Nichomakiska etiken.16   

Bevekelsegrunderna för mitt val av teater som arbetssätt i utvecklingsarbete finner stöd 

hos Aristoteles tankar om diktkonsten17 och hos den nu verksamma filosofen Martha C Nussbaum som 

bland annat använder skönlitteratur i sin undervisning av juridikstuderande i Chicago.18 Hon 

argumenterar för det gestaltande, litterära exemplet som skapare av empati. Utifrån deras tankar och 

                                                 
14 Marcia Sá Cavalcante Schuback. Lovtal till intet. Glänta Produktion 2006, s 155 ff. 
15 Edmund Husserl Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. Översättning: Jim Jakobsson. Thales, 
Stockholm, 2004, s 112 ff 
16Aristoteles, ”Nikomachiska etiken”, översättning av sjätte boken, Charlotta Weigelt. I Klassiska texter  

om praktisk kunskap. Red. Jonna Hjertström Lappalainen. Södertörns högskola, Huddinge, 2015. 
17 Aristoteles. Om diktkonsten. Anamma böcker AB, Göteborg, 1994. 
18 Martha C Nussbaum. Poetic justice. Beacon Press, Boston, 1995. 
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terminologi samt den amerikanske filosofen John Deweys (1859-1952) resonemang om en estetisk 

erfarenhet söker jag hitta en förklaringsmodell för hur ansvaret för bildningsresan under pjäsen och 

seminariet fördelas mellan mina olika yrkesroller och publiken/deltagarna.19 

Deweys tankar om kunskap, bildning och demokrati har stor relevans för hur jag placerar 

mitt arbete i en svensk folkbildningskontext. Hans tankar är bärande för avsnittet om Processledaren där 

jag låter min teatergrupps seminariemetodik speglas i bland annat Deweys syn på det jämlika samtalet 

som garant för demokrati ur ett vidare samhälleligt perspektiv.20  

I texten återkommer jag till några begrepp eller begreppspar som på olika sätt har relevans 

för de yrkesroller jag beskriver. De är gestaltning och gestaltande, närhet och distans, närvaro eller 

”det-som-för-närvarande-försiggår” samt yttre och inre liv.21  

Essäns titel relaterar till två metaforer som återkommer i texten, dels den jag redan 

etablerat om regnbågsmannen och yrkesrollerna, dels en om hur mina olika roller representerar 

strängarna på en lyra som stäms i olika tonhöjder för att belysa problematiken från olika höjd.  

AvAvAvAvgränsningargränsningargränsningargränsningar    

Om de medicinska och psykosociala effekterna av kultur i arbetslivet finns vetenskapliga avhandlingar 

inte minst grundade på Töres Teorells forskning vid Karolinska institutet, och vid Umeå universitet. Den 

aspekten på min teaterverksamhet behandlar jag dock inte i denna essä, inte heller de ideologiska eller 

politiska bevekelsegrunderna för det stöd till Kultur i arbetslivet som tidigare fanns hos Kulturrådet, 

utan begränsar mig till de yrkesmässiga och kunskapsfilosofiska frågor som mitt exempel väcker hos 

mig.  

Min ambition när det gäller utforskandet av rollen som Skådespelare är framförallt att undersöka 

det skådespelande subjektet i den aktuella kontexten och att försöka förstå vilken kunskapsform som är 

för handen när en störning uppstår och ger utrymme åt en yrkesroll på bekostnad av en annan. Jag 

begränsar skrivandet till den aspekten på skådespeleri som hantverk eftersom denna essä inte är ett 

reflekterande över skådespeleri i allmänhet. Andra viktiga delar i skådespelarens arbete, som till 

exempel kroppslighet, har inte en direkt koppling till det arbete som jag utför med deltagarna som 

Processledare, varför jag inte ägnar utrymme åt det i denna text. Jag har läst akademiska texter som 

avhandlar skådespelarens yrkeskunskap, men i andra eller allmännare avseenden än min och upplever 

att forskningsläget inom teater och skådespeleri är levande på de statliga scenskolorna, men då jag har 

                                                 
19 John Dewey. ”Att göra en erfarenhet”. Översättning: Jonna Hjertström Lappalainen. I Klassiska texter om praktisk 

kunskap. Red. Jonna Hjertström Lappalainen. Södertörns högskola. Huddinge, 2015. 
20 John Dewey. Demokrati och utbildning. Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 1997. 
21 Begreppen definieras och utvecklas nedan i avsnittet ”Yrkesrelaterade begrepp”, s 14. 



14 
 

sökt efter titlar och sammanfattningar som handlar om teater för arbetslivet har jag inte hittat något med 

bäring på det jag vill skriva om här. 

Hur publiken påverkas av sitt rollbyte från åskådare till processdeltagare kunde vara ett 

intressant ämne att studera, men det finns inte utvärderingar eller intervjuer som ställer den sortens 

frågor, så jag låter detta handla om mig och min upplevelse av publikens och deltagarnas reaktioner. 

Yrkesrelaterade begreppYrkesrelaterade begreppYrkesrelaterade begreppYrkesrelaterade begrepp    

Gestaltning eller gestaltandeGestaltning eller gestaltandeGestaltning eller gestaltandeGestaltning eller gestaltande    

I teatersammanhang talas gärna om scenisk gestaltning. Gestaltning som begrepp förekommer i de flesta 

konstnärliga sammanhang. Aristoteles använder sig i Om diktkonsten av termen ”efterbildande” eller 

”mimesis”.22 Det som efterbildas, på scenen av skådespelaren och av författaren i pjäsens manus, är 

”handlande människor”.23 Jag kommer att återkomma till gestaltande i ett försök att ur mitt perspektiv 

vidga begreppet till att gälla alla verksamheter där man handlar för att visa en idé, alltså även icke 

konstnärliga. Jag kommer att göra en distinktion mellan gestaltning och gestaltande utifrån den situation 

jag beskrivit i inledningen. Båda begreppen innebär ett efterbildande, men jag kommer att låta 

gestaltande inbegripa ett större mått av reflektion, medan gestaltning är ett mer mekaniskt utförande av 

uppgiften. 24    

Närhet och distansNärhet och distansNärhet och distansNärhet och distans    

Efter många år av kontakter med arbetslivets organisationer och möten med människorna i dem är jag 

intresserad av både de stora dragen i organisationernas idéer och grundsyn och hur dessa påverkar 

individen i organisation. Jag strävar efter både närhet och distans i mitt sökande efter att förstå processer 

och sammanhang. Jag upplever själv, i rollen som Manusförfattare, att min förståelse för en 

organisations utmaningar djupnar när jag omsätter dem från ett distanserat betraktelsesätt, inhämtat från 

policydokument och visioner via samtal med yrkesverksamma och andra informanter, till att beskriva 

möten mellan människor i organisationens kontext. Jag hittar begreppen närhet och distans hos John 

Dewey, i Lappalainen och Schwartz: 

[…]han skiljer sig också från traditionen genom att mena att reflektionen är djupt förankrad i den kroppsliga 
förnimmelsen. Genom att visa på vilket sätt reflektionen är förankrad framgår att reflektionen väsentligen är 
någonting mer än distans. Den förutsätter en form av närhet och omedelbar kännedom om världen.25 
 

                                                 
22 Aristoteles. Om diktkonsten, s 25 och s 7. 
23 Ibid., s 26. 
24 Det resonemanget utvecklar jag i avsnittet ”Frihet, kunskap och empati”, s 25. 
25 Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz. ”Tänkandets gryning”. I Våga veta! Om bildningens möjligheter i 

massutbildningens tidevarv. Anders Burman (red.) www.sh.se/publikationer. Södertörns högskola 2011, s 104. 
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I spannet mellan närhet och distans pendlar jag, med min erfarenhet och min intuition. Jag vill 

undersöka och formulera mig om hur närhet och distans tar sig uttryck i olika moment av mitt arbete.26  

     I Charlotta Weigelts översättning av sjätte boken av Aristoteles Nikomachiska etiken, finns en 

intressant not om den dygdiga medelvägen, om hur den förståndige ”skärper eller släpper”27 sitt mål. Noten 

förtydligar: ”Egentligen ‘spänner’ respektive ‘gör lösare’: Aristoteles lånar här termer som annars används för att 

beskriva stämmandet av en lyra.”28 Jag tycker om den metaforen. Musik handlar om takt, ton och god stämning. 

Mitt förhållningssätt som processledare kan närmast beskrivas som ”folkbildande”. Jag kommer att utveckla det 

begreppet när jag undersöker min roll som processledare närmare, men för tillfället nöjer jag mig med att beskriva 

”folkbildande” som en lärandesituation där alla deltagares - en eventuell ledares inräknad - kunskaper och 

erfarenheter kommer till tals på samma villkor, där målet är underordnat processen, och där metodiken 

koncentreras kring olika sätt att skapa en god och tillåtande stämning. Jag måste alltså stämma lyran rätt. Om jag 

spänner strängen för lite eller för mycket klingar det falskt. Dessutom klingar en spänd sträng med högre tonhöjd 

och en lös sträng lägre, vilket kan utgöra en metafor för den distans jag håller till processen, till deltagarna, till 

ämnet och till mitt hantverk i mina olika roller som yrkesman: En hög ton ger överblick och distans, en lägre ger 

närhet. Hur jag hanterar lyrans stämskruvar i varje enskilt ögonblick påverkar mitt perspektiv på situationen och 

också på vilken höjd från problematiken som jag bjuder in publiken, eller deltagarna. Det dilemma som den 

inledande texten visar är ett exempel på hur jag splittras mellan olika perspektiv. Hur olika stämda 

strängar, som borde klinga var för sig, tillåts klinga samtidigt på olika tonhöjder, med dissonans som 

resultat.  

Närvaro eller detNärvaro eller detNärvaro eller detNärvaro eller det----somsomsomsom----förförförför----närvarandenärvarandenärvarandenärvarande----fffförsiggårörsiggårörsiggårörsiggår    

Strängarna på min lyra sitter ständigt på plats, i bästa fall välstämda, redo att ingå i ett ackord. Av 

beskrivningen av pjäsinledningen framgår att jag borde bortse från de intilliggande strängarna - mina 

övriga roller - när jag spelar Kurre trots att de ständigt klingar med, resonerar29. Detta utgör ett problem 

eftersom hela jag står där, människan Jan Simonsson, och de delar av mig själv som knyter an till 

situationen: Jag är Skådespelaren, den efterforskande Manusförfattaren och Processledaren även när 

Kurre är närvarande. Eller för att tala ur ett skådespelarperspektiv: när skådespelaren är närvarande i 

Kurre. Närvaro eller närvarande är vanliga och vedertagna begrepp inom teatern. De används som 

kvalitetskriterier på skådespelare, på samma sätt som man om en musiker kan säga att hen är tonsäker, 

har timing och gehör. Skådespelaren Maria Johansson skriver i sin avhandling Skådespelarens praktiska 

kunskap:  

                                                 
26 Se avsnitten ”Research och skrivande”, s 19 och ”Samtalet och folkbildningen”, s 31. 
27 Aristoteles, ”Nikomachiska etiken”, s 39. 
28 Aristoteles, ibid., not 3. 
29 Resonans, lat. genljud; ett akustiskt fenomen, innebärande att elastiska kroppar när de träffas av tonvågor själva bringas att 
vibrera. Brodin, Gereon. Musikordboken. Bokförlaget Forum AB, Stockholm, 1975. 
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Jag har svårt att förhålla mig till begreppet närvaro när det gäller skådespelarens arbete. Jag tycker inte om 
det utan vill hellre använda mig av begreppet det-som-för-närvarande-försiggår. […] I närvarobegreppet 
ligger något oreflekterat avspänt förhållande, något passivt. Det signalerar att skådespelarna skulle kunna 
stänga av delar av det som försiggår runt omkring sig och bara kunna rikta sin uppmärksamhet mot det som 
befinner sig precis framför ögonen på dem. Det är en omöjlighet och dessutom inte önskvärt. I det-som-för-
närvarande-försiggår ryms hela skådespelarens person, inte bara rollen. Alla tankar, känslor, förnimmelser, 
intryck som ryms i skådespelaren är i allra högsta grad närvarande. Det är snarare att hitta tilliten till att allt 
det spelar roll i det-som-för-närvarande-försiggår än att stänga av det som är grundförutsättningen. 30 

 

Jag ser två olika sätt att tillämpa Johanssons definition av ”det-som-för-närvarande-försiggår” på den 

inledande situationen. Dels rollkaraktärens Kurre aktiva fokus på sin arbetsuppgift och på det pågående 

samtalet med de andra två rollkaraktärerna i pjäsen – det ”här och nu” de ständigt befinner sig i och den 

intention som Kurre har med sitt görande. Dels det faktum att jag som Skådespelare och Processledare, 

och för övrigt som människa, är på plats och kan övervaka pjäsens skeende och allt annat som händer 

runt omkring. Jag har dessutom en kunskap om och yrkesmässiga beredskap för det som ska hända när 

pjäsen har spelats färdigt. Här skulle jag kunna tala om närvarons fenomenologi, det vill säga en närvaro 

som har ett ”förstapersonsperspektiv”31 på det som händer och, som Edmund Husserl uttrycker det, 

lyckas ”sätta ur spel” förutfattade meningar och förförståelse av händelser, personer och begrepp som 

förekommer i pjäsen.32 Därför får jag som Skådespelare inte låta publiken, genom Kurre, ana vad jag vet 

om stickrepliker, scenerier (hur skådespelarna ska gå och stå på scen), sortier och entréer. En närvarons 

fenomenologi innebär också en intentionalitet, det vill säga en framåtrörelse i görandet.33 Den franske 

filosofen Maurice Merleau-Pontys (1908-1961) syn på intentionalitet sammanfattar psykoterapeuten 

Elisabeth Serrander som att ”intentionaliteten är integrerad i kroppen och att den pekar mot nya steg 

som inkluderar de kunskaper vi har inom oss.”34 Det är Kurres göranden, hans kroppsliga och 

intellektuella läsande av stavfel och andra arbetsuppgifter han genomför i pjäsen, som ska avslöja hans 

intentionalitet. Ingenstans får det framgå att jag som Manusförfattare, Skådespelare eller Processledare 

har en agenda med vad Kurre gör. Jag måste lita på närvarons fenomenologi i det-som-för-närvarande-

försiggår, lita på mina medspelare och lita på mig själv. Gör jag det? Nej. Om den tillit som Johansson 

skriver om verkligen hade funnits, hade jag inte upplevt dilemmat jag vill skriva om. Jag vill skriva om 

det, så uppenbarligen saknade jag tilliten till mig själv i just denna situation. 

                                                 
30 Maria Johansson. Skådespelarens praktiska kunskap. Premiss förlag, Stockholm, 2012, s 67-68. 
31 Fredrik Svenaeus. ”Känslornas kunskap: Exemplet emotionell intelligens”. I Vad är praktisk kunskap? Jonna Bornemark 
och Fredrik Sveneaus, red. Södertörns högskola, Huddinge, s 86. 
32 Husserl. S 112 ff. Jag utvecklar resonemanget i avsnittet ”Frihet, kunskap och empati”, s 27. 
33 Elisabeth Serrander. Ett existentiellt perspektiv på den förkroppsligade relationen. Artikel publicerad i Insikten.Sällskapet 
för existensiell psykoterapi.  http://www.sept.nu/las-mer/forkroppsligad-relation/ 2014-04-28 
34 Ibid. .  
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Yttre och inre livYttre och inre livYttre och inre livYttre och inre liv    

Något händer både i rollkaraktärens yttre och inre liv, men det är hans praktiska göromål som ska 

berätta något om honom; min analys av rollkaraktären ska inte visas upp för publiken, lika lite som en 

trollkarl avslöjar sina trolleritrick. Skådespeleri består av två riktningar enligt den ryske teatermannen 

Konstantin Stanislavskij (1863-1938). I boken Att vara äkta på scen beskriver han hur dessa båda 

riktningar ställer upp mål för skådespelarens arbete med en rollkaraktär. I den första, ”det 

hantverksmässiga skådespeleriet, avbildar man en yttre handling, ett yttre liv, pjäsens händelseförlopp, 

medan man i [den andra riktningen] avbildar rollens inre gestalt och lidelser.”35 Den andra riktningen 

som alltså ”uppställer som sitt mål att skapa den mänskliga andens liv”36 förbereder skådespelaren 

hemma på sin kammare eller på ”intima repetitioner”37. Målet är ett äkta upplevande av rollen, och dit 

kommer jag genom att koppla ihop Kurres inre liv med hans sätt att gå, gestikulera, bära sin rekvisita. 

Jag låter känslan visa sig i ett synligt yttre resultat och det synliga resultatet kan jag med mitt 

muskelminne upprepa på scenen inför publik utan att behöva ”påminna [mig om] känslan själv”38. Då är 

jag inte heller lika utsatt för påverkan från publiken. Jag kan vila i Kurres kropp med hjälp av mitt 

muskelminne. Jag är nära Kurre i mitt sätt att vika programblad, omsorgsfullt och med stort allvar, och 

när jag befinner mig i den situationen i det-som-för-närvarande-försiggår kan ingen gäspning i världen 

från bakre bänkraden få mig att tappa fokus fysiskt.  

 

SKÅDESPELAREN: 

Publiken kommer att fortsätta se Kurre arbeta och därmed uppleva hans inre liv. 

 

KURRE: 

Så du låter mig fortsätta arbeta. Men du har inte svarat på frågan varför du blir irriterad. 

 

PROCESSLEDAREN: 

Jag blir också irriterad. 

 

KURRE: 

Du igen. Båda lika känsliga. 

 

                                                 
35 Konstantin Stanislavskij. Att vara äkta på scen. Gidlunds, s 56. Förf. kursiv. (Ort och årtal saknas i mitt exemplar)  
36 Ibid. Förf. kursiv.  
37 Ibid. Förf. kursiv. 
38 Ibid., s 57. 
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SKÅDESPELAREN: 

För att söka svar på den frågan måste jag nog be dig avlägsna dig. Det är sådant som jag måste resonera 

om med mina andra roller, Processledaren och Manusförfattaren. Vi befinner oss i ett teatersammanhang 

som ska upplösas och det är klart att vi är medvetna om det. Andra utmaningar väntar, med publiken. 

 

KURRE: 

Varför får inte jag vara med? 

 

SKÅDESPELAREN: 

Av omtanke om dig, min rollkaraktär. Men du är välkommen tillbaka senare. Nu spänner jag strängarna 

för att betrakta händelseförloppet från högre höjd. Återgå till dina sysslor. Du har en högmässa att 

förbereda. 

 

Manusförfattaren  Manusförfattaren  Manusförfattaren  Manusförfattaren      

”Han stannade alldeles under takkronan och knäböjde ceremoniöst på en broderad bönpall. Hans knäböjning 
och hans rörelser kopierade exakt de knäböjningar och rörelser som Albertos syster gjorde varje söndag på 
sin bönpall. Han smyckade sig med de fromma gesternas skönhet. På så sätt förhåller det sig: våra handlingar 
får sitt estetiska och moraliska värde uteslutande av den anda som fyller oss. Jag har ofta undrat hur det kan 
komma sig att en slagdänga kan väcka samma gripenhet inom mig som en koral av erkänd skönhet. Den 
anda eller förmåga till gripenhet vi begåvats med är tillräckligt stark för att vi alltid ska känna den inom oss, 
och den hjälper oss att uthärda den rörelse vi måste göra när vi lutar oss ner för att stiga in i en bil. Ty i det 
ögonblick vi lutar oss kommer vi i kraft av ett nästan omärkligt minne att förvandlas till den filmstjärna eller 
den kung eller den tiggare (som ju också är en slags kung) vilka vi sett göra samma rörelse på gatan eller på 
filmduken.”39 

 

Huvudpersonen Culafroys resa mot vuxenvärlden, mot sitt liv som pederasten och transpersonen Divine, 

beskrivs i romanen Tjuven och kärleken av den franske författaren Jean Genet. Gesterna, rörelser och 

attityder, formar Culafroy. Genom dem får han kontakt med sina minnen, fantasier och drömmar.  

Gesten i skrivandetGesten i skrivandetGesten i skrivandetGesten i skrivandet    

Varför skriver jag? I fjärde klass gav mig min kloka klassföreståndare ett skolhäfte som hon skrivit 

”Skissbok” på. Hon hade noterat mitt intresse för att skriva historier och dialoger och ville uppmuntra 

till fortsatt skrivande. Jag fick ibland läsa upp mina alster för klassen – små dramer i dialogform om 

medeltida kungsmän som slog varandra i huvudet. Språket innehöll gester lånade från vuxenvärlden: 

”Farväl du snöda värld” och ”Sensmoralen av denna historia…”. Lejonparten av produktionen lästes 

dock inte upp utan stannade i häftet. Detsamma gällde texter jag skrev längre upp i åren, då texterna 

                                                 
39 Jean Genet. Tjuven och kärleken. Modernista, Stockholm, 2015, s 130. 
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samlades i en pärm utan avsikt att spridas. Då skrev jag på maskin, även det en gest lånad från en värld 

som verkade viktig. En maskinskriven sida såg vederhäftig ut, men jag lekte med språket och lät den 

seriösa formen härbärgera formuleringar som satte min fantasi i rörelse och som gjorde uppror mot 

mediet som de utnyttjade. Jag skrev dekret från imaginära myndigheter och metatexter som med ett 

bombastiskt språkbruk handlade om sig själva, blandade med stream-of-conciousnesstexter som blev till 

cocktails av begrepp. Orden tog plats på papperet men associationerna de skapade kunde spränga 

papperets gränser. Eller kanske få dem att flyta: Humor!”40 Säkert var jag inspirerad av Monty Pythons 

plommonstopklädda allvarsmän som lät verkligheten implodera i drömlikt anarkistiska sketcher. Språket 

var en lek med gester som jag med okynnigt allvar undersökte för att ibland belönas med ett en 

förlösande bild av något dittills otänkt. Och gesterna blev efter flitigt användande mina. ”Ty varje 

handling är inskriven i en personlig gest. Och det är som om gesten klibbade fast vid den som handlar. 

Eller tvärt om.”41 Orden är Maria Hammaréns när hon beskriver hur tennistränaren Calle Hageskog 

”blev till” i nötandet av slag under sin tränare Gösta.  

Det fanns inget explicit självutlämnande eller socialt patos i texterna jag skrev, jag var 

bara intresserad av att fantisera, leka. Det existentiella får läsaren tolka in mellan raderna. De få försök 

jag gjorde att formulera filosofiska tankar föll platt. Mitt skrivande var en övning i att anpassa sig men 

samtidigt en stark drift att inte göra det. 

Där befann jag mig fortfarande i mitt skrivande när tillfälle yppades att skriva för scenen. 

Jag sökte mig fortfarande till den allvarsamma leken vars regler jag själv satte, när jag blev tillfrågad att 

skriva sketcher till lokalrevyn. Orden skulle nu inte bara passa in i A4-papperets format. Det som 

knackades fram ur skrivmaskinen skulle också anpassas till att framföras av och för andra. Mitt 

bruksskrivande var inlett. Många sketcher och några barnpjäser senare fick jag det jobb som jag 

beskriver i den här texten. Skrivandet hade plötsligt en roll som omtolkare av ett kunskapsstoff till 

dramatisk form, och det hade ett syfte: att förmedla den kunskapen. Gesterna hittade jag nu i det 

språkbruk som användes av de idéburna organisationer som var våra uppdragsgivare, men viljan att 

utmana gränserna fanns kvar. De välkända formuleringarna – policyorden och de visionära flosklerna - 

måste användas som Trojanska hästar ämnade till kritiskt reflekterande för åskådaren om de 

överhuvudtaget ska finnas med i manuset. Så åter till ämnet, den uppdragsbaserade teatern, och vad jag 

vill med manusskrivandet. 

                                                 
40 “hu´mor (lat., ‘vätska’), anatomisk term för visa kroppsvätskor[---]”. Nationalencyklopedin, humor. 
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/humor-(2), hämtad 2015-06-11 
41 Maria Hammarén. Språkfilosofi för personligt bruk. Santérus förlag, Stockholm, 2009, s 20. 
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Research och skrivandeResearch och skrivandeResearch och skrivandeResearch och skrivande    

Jag vill att publiken/deltagarna ska erbjudas samma kunskapsresa som jag gjorde när jag skrev manus. 

Lyckas det kommer lärprocessen att ingå i ett sammanhang som täcker manusskrivande, 

teaterföreställning och seminarium. Hur går manusskrivandet till, och hur ser lärandet ut?  

Den engelske regissören Peter Brook uttrycker relationen mellan publik, pjäsens budskap och 

skådespelaren så här: 

En osynlig idé visades fram. 
Jag säger ”visades”, för en skådespelare som gör en gest skapar både för sig själv, sitt djupaste behov och 
ändå för andra människor. Det är svårt att förstå vad det verkligen innebär att vara åskådare, där och ändå 
inte där, ignorerad och ändå nödvändig. Skådespelarens arbete sker aldrig för en publik, och ändå alltid för 
en publik. Den som tittar på är en partner som måste glömmas och ändå hela tiden hållas i minnet: en gest är 
ett påstående, ett uttryck, kommunikation och en privat manifestation av ensamhet – det är vad Artaud kallar 
en signal genom flammorna – ändå innebär detta att en erfarenhet delas, så snart kontakt är uppnådd.42 

 

Liksom rollkaraktären har det skrivna manuset ett yttre och ett inre liv, varav det inre inte redovisas 

explicit för läsaren eller åskådaren via texten. Jag har redan gett några exempel på övergripande 

policyord som pjäsen ”handlar om” (gemenskap, inflytande, transparens) utan att dessa nämns vid namn 

under spelets gång. Manusets yttre liv – pjäsens handling – vill istället ge skådespelarna möjlighet att 

med sina karaktärers handlande avslöja den ”osynliga idén” som Brook kallar den. Det ligger nära till 

hands att använda begreppet gestaltande i samband med manusskrivandet. Det handlar verkligen om att 

med ett konstnärligt uttryck reflektera över en idé och att med Aristoteles beskriva den i en fabel, en 

efterbildande berättelse, vars tema representeras av karaktärernas handlingar genom skådespelarnas 

sceniska gestaltande.43  

Manusförfattarens uppdrag är konkret: Pjäsen ska intressera åskådarna för boken 

Folkkyrkans tid av stiftsadjunkt, sedermera biskop, Sven Thidevall.44 Thidevalls analys av Svenska 

kyrkans resa från myndighet till idéell organisation sedan skilsmässan från staten år 2000 görs ibland ur 

ett idémässigt och livsfrågemässigt örnperspektiv och ibland ur ett handfast kyrko- och 

samhällshistoriskt perspektiv. Det är samhällsvetarens eller historikerns sätt att gestalta verkligheten. 

Aristoteles skriver i Om diktkonsten att den gestaltande historikerns uppgift är att ”säga det som hänt” 

medan diktaren säger ”det som skulle kunna hända.”45 Det senare är alltså min uppgift. 

Det centrala i Thidevalls analys är tre förhärskande linjer för folkkyrkans utveckling som 

han identifierar: anpassningslinjen, bevarandelinjen och uppdragslinjen.46 Vi ger en kort förklaring i 

                                                 
42 Peter Brook. Den tomma spelplatsen. Bokförlaget PAN/Norstedts, Stockholm, 1969, s 48. 
43 Aristoteles. Om diktkonsten, s 33. 
44 Sven Thidevall. Folkkyrkans tid - Församlingsinstruktionerna berättar. Ordbruket AB. Uppsala. 
45 Aristoteles. Om diktkonsten, s 37. 
46 Thidevall, s 20-21. De olika linjerna antyder vilken kyrka de föredrar: Anpassningslinjen – en kyrka i tiden med vad det 
kan innebära av IT-anpassning och mångfald. Bevarandelinjen – en kyrka som den som vuxit upp med känner igen sig i. 
Uppdragslinjen – en kyrka som oavsett tilltal ändå syftar till att utföra sitt uppdrag: att sprida evangelium genom gudstjänst, 
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programbladet som hör till föreställningen, avsedd att bidra till förförståelsen, men framför allt låter jag 

som manusförfattare de tre karaktärerna i pjäsen bli bärare av varsin linje. Ett pedagogiskt grepp och en 

förenkling man kan tillåta sig som manusförfattare, även om varje individ i verkligheten kanske skulle 

byta fot beroende på situation. Karaktären Kurre engagerar sig för den kyrka han älskar och vill bevara. 

Karaktären Kjell engagerar sig för den kyrka han älskar och vill förändra. Marta engagerar sig för den 

kyrka vars uppdrag hon älskar. Alla de tre karaktärerna har samma engagemang, men olika sätt att 

handla för att nå samma mål: En levande folkkyrka öppen för alla.  

Mitt arbete är lustfyllt och närs av Thidevalls initierade text. Bokens analys stakar ut 

pjäsens riktning, varje kapitel ger mig nya bilder att tillföra berättelsen. I det uppdragsbaserade 

skrivandet tillåter jag mig, uppmuntrad av kollegerna, att blanda in aktualiteter som arbetsmiljö, 

aspekter som kan upplevas som kritik, visserligen känd, av den uppdragsgivande organisationen.  

Bokens konsekvensanalyser visar på scenarier av vilka ett bildar ett stort dilemma som dyker upp i slutet 

av pjäsen. Jag skriver: 

MARTA: 
[---] Någon sitter i klockstapeln! 
 
 
KURRE: 
Det är ju pastor Parlander! 
 
MARTA: 
Men söta pastorn! 
 
KJELL: 
Hur kom han dit upp med stelopererat knä?  
 
MARTA: 
Håkan!! 
 
KJELL: 
Vad är det han viftar med? 
 
MARTA: 
En banderoll. Du har bra syn Kurre. 
 
KURRE: 
Rädda Förgätna kyrka. Stoppa rivningen. Rivningen?!47 
 

Att Svenska kyrkan äger fastigheter som står oanvända är ett påtagligt dilemma som Thidevall beskriver 

och som alltså tas upp som slutkläm i pjäsen. Pastor Parlander är inte fysiskt närvarande i 

                                                 
undervisning och mission. Thidevall själv sade i en predikan i Kalmar vid en biskopsvisitation att ”källan är densamma men 
stigen dit kan vara annorlunda.”  
47 Simonsson. 
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föreställningen, däremot kretsar samtalet hela tiden kring honom. Nu ser våra hjältar att han kravlat sig 

upp i klockstapeln för att ge uttryck för sitt engagemang.  

BildningsresanBildningsresanBildningsresanBildningsresan    

Med det dramatiska hotet om kyrkans förestående rivning och andra utmaningar, med känsla för de tre 

rollkaraktärernas olika engagemang för sin kyrka, och också med en viss känsla för vem pastor 

Parlander är och vad han vill, samt med en känsla för de fyras inbördes relationer, ska vi i det 

efterföljande seminariet ta med oss publiken i en process som till det yttre vill lösa Förgätna församlings 

problem, men som förtäckt kommer att handla om deltagarna själva. Om bland annat den blundande 

mannen längst bak. Den process jag ska leda vill jag ska följa en hermeneutisk bildningsresa som liknar 

den jag själv genomgått vid tillkomsten av pjäsen, så jag vill först undersöka hur min bildningsresa som 

Manusförfattare sett ut.  

Jag tar del av en organisations övergripande visioner och utmaningar men min förståelse för dem 

fördjupas först när jag hämtar erfarenheter från yrkesverksammas berättelser, när jag själv gestaltar 

deras vardagsbestyr i manusform och när jag ger mig i kast med att gestalta dem sceniskt. Jag har 

förflyttat mig från en hökvy ner till marknivå och sedan, när jag svingar mig upp igen har jag markens 

dofter, dagrar och ljud i minne. Denna pendling beskrivs i hermeneutiken, läran om tolkning, som en 

resa bort från hemmet, ut i det okända där mötet med ”det andra” sker, och sedan hem igen.48 Enligt 

hermeneutiken och den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002) uppstår förståelsen i en 

horisontsammansmältning vid ”hemkomsten, vilken vi kan omtala som försoning, samförstånd, 

konsenus eller harmoni.”.49 Hemkomstenen innebär en självförvandling. Jag är inte densamma efter 

horisontsammansmältningen och jag upplever inte längre ”det andra” på samma sätt som tidigare. Om 

jag vill anpassa min tidigare metafor om hur jag stämmer om min lyra för att uppleva både närhet och 

distans till hermeneutikens resonemang om hemkomst och harmoni, måste jag utveckla den till att 

omfatta aspekter på dominant-tonikaförhållanden i harmoniläran, där dominantseptimen representerar 

utflykten ut i det okända med en inbyggd spänning och längtan hem till tonikan, grundackordet. När jag 

väl landar där igen är det aldrig samma ackord som från början. Grundackordet har givits en koppling 

till något utanförliggande.  

När min research omsätts i ett manus pågår denna pendling utan att jag reflekterar över 

några metaforer. Det som sker är något jag skulle kunna kalla mitt egen tysta kunnande. I manuset låter 

jag karaktärerna befinna sig i en verklighet som både de och publiken har omedelbar kännedom om, och 

                                                 
48 Bernt Gustavsson. ”Inledning”. I Bernt Gustavsson (red.) Bildningens förvandlingar. Bokförlaget Daidalos. Göteborg, 
2007, s 14 ff. 
49 Bernt Gustavsson. ”Bildning som tolkning och förståelse”. I Bernt Gustavsson (red.) Bildningens förvandlingar. S 73. 
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låter dem utföra gester som avslöjar organisationens idé. Med Peter Brooks ord ”att en erfarenhet delas” 

(citatet ovan). När Culafroys mamma i Genets Tjuven och kärleken vägrar köpa honom en violin bygger 

han en som inte går att spela på men som låter honom härma violinistens gest:  

En kväll drog Culafroy ett stråkdrag så yvigt och måttlöst som en tragisk skådespelares gest. [---] Med en 
långsam och magnifik rörelse förde han stråken från spetsen till basen, och detta sista gnissel fullbordade 
itusågningen av hans själ. [---] Han lät armarna falla utefter sidorna, släppte fiolen och stråken och började 
gråta som ett barn.50 

 

Om jag lyckas med att dela erfarenheten på samma gripande sätt som när Culafroy höjer sin ospelbara 

violin till hakan vill jag låta vara osagt, men ambitionen är ändå att skapa en känslomässig koppling till 

den osynliga idén och visa den i sin absurda seriositet.  

Jag vill tro att det är förflyttningen mellan de olika perspektiven, lyssnandet på lyrans 

strängar som skiftar tonhöjd i steglösa glissandi i relation till ett grundackord, som bidrar till lärandet. 

Upplägget på seminariedelen följer en sådan pendling, men resan för publiken börjar med pjäsen och 

mötet med karaktärernas arbetsvardag, och i skådespelarnas gestaltande av deras handlingar. 

Min moral eller ManusförfaMin moral eller ManusförfaMin moral eller ManusförfaMin moral eller Manusförfattarensttarensttarensttarens????    

I varje yrkesroll finns, som jag redan antytt, ytterligare en yrkesroll inblandad: Även som 

Manusförfattare har jag en liten Säljare sittande på min axel. Han är lika lite som de tre andra 

representant för hela mig, för hela regnbågsmannen. På samma vis som jag stiliserar rollfigurerna Kjell, 

Kurre och Marta i avseende på deras val av linje för Svenska kyrkans framtid, så stiliserar jag i denna 

essä mina egna yrkesroller och även deras yrkesmoral som inte nödvändigtvis behöver rymmas inom 

min privata etik. De har ett uppdrag att utföra. Manusförfattaren undviker svordomar, något som jag 

som privatperson hemfaller åt då och då. Processledaren behåller ett artigt och belevat tilltal till 

deltagarna även om jag som privatperson skulle vilja be en och annan att dra dit pepparn växer. Jag låter 

yrkesrollerna slippa etiska och moraliska överväganden om att gå emot min personliga övertygelse i sitt 

yrkesmässiga görande. Det oket bär jag som privatperson, eller kanske låtsas jag som om problemet inte 

existerar? Säljaren vill ju att jag anpassar mig.  

Jag har genom lyckliga omständigheter fått ett jobb som jag älskar och vill behålla. 

Händerna som skriver och blicken som följer manusets tillkomst på skärmen är desamma som skrev de 

subversiva gymnasiala texterna, men nu låter jag mitt pjässkrivande hantverk förvandlas till lön att leva 

på och vill till varje pris fortsätta arbeta på det sättet. Kanske min tillhörighet i en grupp där alla tre är 

beroende av att beställningarna strömmar till med regelbundenhet har mildrat vår känslighet för 

moraliska betänkligheter vad gäller att gå beställares ärenden? I vår lilla bubbla kanske vi avstår från 

                                                 
50 Genet, s 98-99. 
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kontakter med kritiker av instrumentell kultur för att kunna verka ostört i vår snällhets drömfabrik? Som 

gymnasist ville jag spränga papperets gränser. Numera stannar både orden och bilderna de genererar 

inom A4-bladets marginaler, ett förhållningssätt som rimmar med uppdraget: Som Manusförfattare av 

en pjäs om Svenska kyrkan ifrågasätter jag inte religion i allmänhet eller ens Svenska kyrkans existens 

som ideell organisation även om jag skulle ha sådana åsikter. Som Manusförfattare av pjäser om 

tjänstemannafacket, EU eller den svenska diskrimineringslagen har jag inte heller ifrågasatt själva 

företeelserna. Jag har sparkat omkring mig i samma paradigm som uppdragsgivarna och tillåter mig att 

provocera dem inom rimliga gränser om jag har en avvikande åsikt om tillämpningen av deras idé, men 

jag ifrågasätter inte idén. Uppdragsgivarna har beställt en narr som ska ge dem en berättelse om dem 

själva, som utgångspunkt för rimlig självrannsakan: En fabel om vad som skulle kunna hända. Hade de 

velat ha fakta hade de tryckt ännu ett policydokument. Och mitt credo som innebär en uppmaning att ta 

ansvar för sitt eget liv är väl i högsta grad subversivt? Hade jag gått uppdragsgivarens ärenden till 

hundra procent så hade vi avslutat föreställningarna med sånger om vikten av att följa direktiv. 

Skådespelaren Skådespelaren Skådespelaren Skådespelaren         

Jag som Skådespelare får inte fjärma mig från rollkaraktären Kurre, utan måste visa honom i närbild för 

publiken. Maria Johanssons antyder genom att byta ut begreppet närvaro mot det-som-för-närvarande-

försiggår att det är fråga om en process eller en rörelse snarare än ett tillstånd. Jag måste fråga mig hur 

den processen styrs och vart rörelsen syftar när min yrkesverklighet är befolkad av fler än den yrkesroll 

som är aktiv för tillfället. Skådespelaren ska vara i det-som-för-närvarande-försiggår hos rollkaraktären. 

Rollkaraktären visar en intention, utför en rörelse framåt, som utgår från här och nu samtidigt som jag 

själv bär på ett bagage av processer. Manusförfattaren bär på hela pjäsens tillblivelse och bildningsresan 

som ligger bakom, Skådespelaren bär på rollkaraktärens tillblivelse genom rollarbetet och 

Processledaren på det metodiska upplägget och avsikten att förmedla en förståelse för sammanhangen – 

processer som inte ska uppenbaras för publiken. Här gäller det att dämpa vissa strängar när ett ackord 

slås an på lyran.  

Peter Brook hävdar att teater handlar om att visa upp ”en osynlig idé”.51 I mitt exempel 

utgör den osynliga idén bland annat bevarandelinjen som Kurre representerar. Med bagaget jag bär utför 

jag ett gestaltande utan att synliggöra bagaget, samtidigt som idén ska visas upp för någon som jag låtsas 

inte finns; en osynlig idé för en osynlig person! Men att visa en osynlig idé är omöjligt. Jag måste visa 

en handling som representerar idén och visa den handlingen på ett sätt som avslöjar något annat: Som 

avslöjar idén. Jag gör det koncentrerat och med engagemang. Jag låter Kurre vika programbladen 

minutiöst, och det berättar något om hans syn på arbete, plikt, förväntningar, men det kan också berätta 

                                                 
51 Brook, ibid., se not 42, s 20. 
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något om relationen till hans chef och till hans arbetskamrater och om den psykosociala arbetsmiljön. 

Jag känner igen mig i Brooks beskrivning både som skådespelare och som publik när jag själv ser teater, 

men mitt dilemma innefattar mig själv i fler roller än skådespelarens. Den som i högsta grad upplever 

dilemmat med den blundande mannen är Processledaren som ska möta mannen lite senare. Jag 

återkommer till min roll som Processledare, men först vill jag försöka röna ut vad som händer med 

Skådespelaren och med mig själv just när störningen uppstår. 

Frihet, Frihet, Frihet, Frihet, kunskapkunskapkunskapkunskap    och empatioch empatioch empatioch empati    

I den sekvens av föreställningen det är fråga om här, då Kurre upptäcker stavfelen i agendan medan hans 

kolleger står bredvid och pratar om annat, får jag som Skådespelare, med den störning som är för 

handen i form av den blundande mannen, direkt ett kvitto på om jag varit i det som-för-närvarande-

försiggår eller inte: Jag levererar min replik om stavfelen när stickrepliken från min kollega kommer, 

men jag gör det utan att ha läst dem! För Skådespelaren är skillnaden avgrundsdjup mellan att upptäcka 

stavfelen ”på riktigt”- för de finns där verkligen i programbladen jag använder som rekvisita - och att 

”låtsas” att jag sett dem när det är dags för replik, vilket är djupt otillfredsställande. Det är som att säga 

något jag inte förstår. Läsandet av stavfelen är Kurres rörelse framåt. I läsandet befinner han sig i det-

som för-närvarande-försiggår och jag som Skådespelare gör honom sann och trovärdig. Om jag istället 

har mitt fokus på den blundande mannen stiger Skådespelaren åt sidan och släpper fram Processledaren 

som får chansen att oroa sig för det som komma skall. Under tiden fortsätter jag med min gestaltning av 

Kurres handlande. Med muskelminnets hjälp tar jag mig förbi det korta tomrum som uppstår i min 

koncentration, men jag gör det utan att egentligen reflektera över vad jag gör – ett automatiskt utförande 

av uppgiften. Här blir distinktion mellan gestaltande och gestaltning relevant. Jag använder gestaltande 

som ett efterbildande som inbegriper reflektion – där jag verkligen läser stavfelen – medan gestaltning 

är just ett automatiskt utförande av uppgiften som Skådespelare. Båda orden innehåller för övrigt ordet 

gest. I gestaltandet finns en öppning för att verkligen involvera den osynliga idé som formar 

rollkaraktären i organisationens och arbetsvardagens kontext. I gestaltningen finns görandet, men det 

finns där oreflekterat. För en betraktare kan gestaltningen passera som trovärdig om den är kopplad till 

ett vältränat yrkesutövande – jag tror faktiskt att jag var den ende i sammanhanget som märkte att jag 

inte läste stavfelen i agendan.  

Gestaltande och det-som-för-närvarande-försiggår är två yrkesmässiga tillstånd med 

kvaliteter som bidrar till ett sant efterbildande. Hur skiljer de sig åt? Om jag gör en distinktion även 

mellan dessa två begrepp så skulle det vara att gestaltandet inbegriper och tillämpar både en 

förförståelse av den osynliga idén (bevarandelinjen och i förlängningen hela den analys som ligger till 

grund för den som förklaringsmodell) och en intention (att vika programblad och reagera på stavfelen 
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jag verkligen läser), medan det-som-för-närvarande-försiggår sker här och nu och inbegriper samma 

intention, utan att situationen är belastad med förförståelse som går utanför den intentionen. Möjligen 

närmar jag mig den fenomenologiska parentesen, formulerad av Edmund Husserl. För att kunna 

överföra hans resonemang till min situation måste jag först etablera en ”tes” om vad som är förhanden i 

min naturliga värld, för tillfället den värld som rör Skådespelaren och Processledaren.52 Jag godkänner 

att förutsättningarna är som de är; jag har ett arbete att utföra i de rollerna. Nu vill Husserl att min ”tes” 

om vad som är förhanden i den naturliga världen ”sätts ur spel”. 53 Jag sätter tesen ur spel som ett 

resultat av Kurres koncentration på stavfelen i agendan. Husserl menar att betvivlandet av det som är 

förhanden, av den verklighet jag är förvissad om, lyder under vår ”fullkomliga frihet.”54 I kraft av den 

friheten kan jag bortse från den verklighet som jag vet gäller för mig som Skådespelare och 

Processledare, sätta den inom parentes och helt försjunka i den del av verkligheten som jag delar med 

Kurre. Den friheten är förmodligen ett uttryck för mitt ”djupaste behov” för att återgå till citatet från 

Peter Brook.55 Upplevandet av friheten gäller inte bara för mig som Skådespelare utan för mig som 

person, och friheten väcker den starkast självuppfyllande driften hos mig att söka mig till scenens 

gestaltande om och om igen; min personliga raison d'être för att spela teater, åtnjutandet av en frihet 

som vida överträffar alla instrumentella och försörjningsmässiga bevekelsegrunder för att arbeta som 

Skådespelare. Här träder regnbågsmannen fram ur de yrkesmässiga dimridåernas rollspel och jag 

belyses av ett vitt, obrutet förklarande ljus. Samtidigt förstår jag vad den blundande mannen 

åstadkommer med sitt agerande: Han upplöser parentesen och placerar mig i Skådespelarens och 

Processledarens naturliga värld igen. Han äventyrar min frihet!  

Men åter till situationen: Husserl menar att ”tesen” fortsätter att upplevas, men jag ”gör 

’inte bruk’ av den”.56 Tesen finns dock fortfarande, inom parentesen – min naturliga värld som 

Processledare och Skådespelare existerar. Närmare än så kommer jag nog inte Kurre och det-som-för-

närvarande-försiggår i hans verklighet. Jag kan aldrig bli han. Det finns i gestaltandet alltid en 

intellektuellt upplevd koppling till verkligheten utanför. Gestaltande skulle då vara en känslomässig och 

intellektuell process och det-som-för-närvarande-försiggår en mer renodlat känslomässig, båda dock 

kopplade till en intentionell, fysisk handling. Det paradoxala är att Skådespelaren utför ett gestaltande av 

det-som-för-närvarande-försiggår hos rollkaraktären Kurre. Ett intellektuellt efterbildande av ett 

känslomässigt görande. 

                                                 
52 Husserl, s 112-113. 
53 Husserl. Ibid.  
54 Ibid., s 113. Förf. kursiv. 
55 Se not 36, s 19. 
56 Husserl, s 113. Förf.kursiv. 
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Vilken sorts yrkeskunnande uppvisar jag när störningen uppstår? Aristoteles kallar den 

hantverksmässiga delen av kunskapen för techne. I den översättning av Den nichomakiska etiken som 

jag refererar till är techne översatt till konst.57  Aristoteles gör en tydlig distinktion mellan handling och 

framställning, där handlingen är resonemangsstyrd:  

Då alltså konst, som redan sagts, innebär ett produktivt förhållningssätt i förening med ett sant resonemang, 
är konstlöshet det motsatta, det vill säga ett produktivt förhållningssätt i förening med ett falskt resonemang, 
i fråga om sådant som kan förhålla sig annorlunda. 58 

 

Framställningen, poiesis, kunde en robot stå för, vilket är vad som sker med mig under ett kort, konstlöst 

ögonblick, på grund av störningen med mannen i publiken.59  I det tomrum som uppstår skulle en annan 

av Aristoteles kunskapsdefinitioner kunna varit aktuell, nämligen fronesis.60 Fronesis kan översättas till 

praktisk klokhet, och är en kunskap som kan visa sig när jag ställs inför ett dilemma som inte har en 

erfarenhetsmässigt belagd eller patenterad lösning. Fronesis är kunskap om sådant som kan förhålla sig 

annorlunda, medan kunskap om sådant som inte kan förhålla sig annorlunda kallas episteme.61 Fronesis 

hänvisar mig till min intuition, min fingertoppskänsla, mitt omdöme. Ordet praktisk antyder att fronesis 

är kopplat till en handling, ett görande. Men hur ska jag lösa situationen med den blundande mannen 

med hjälp av min praktiska klokhet när jag är bunden till en kunskapstillämpning som är 

hantverksmässig, bunden till techne?  

Formen för den teaterföreställning som jag deltar i är bunden i så måtto att den inte bygger 

på dialog med publiken, att snappa upp och kommentera saker som händer i publiken eller söka 

publikens sympatier. Skådespelaren måste förbli i Kurres görande vad som än händer. Består min 

fronesis kanske i förmågan att intuitivt koppla över mellan gestaltande och gestaltning när så behövs? 

Det låter som en paradox att den praktiska klokheten skulle bestå i att tillåta ett automatiskt och 

konstlöst handlande, men jag drar slutsatsen att den förmågan ligger i mitt tysta kunnande som 

Skådespelare.  

Varför jobbar jag på det här sättet, då, om det innebär att jag går på tomgång och låter min 

gestaltning skydda mig från publiken? Det har mer att göra med hur jag hoppas påverka publiken än 

med hur jag uppfyller mitt eget yrkesmässiga förverkligande. Den amerikanska filosofen Martha C. 

Nussbaum för in empati som faktor. Hon visar i boken Poetic justice hur läsande av skönlitteratur bidrar 

till förståelse för den andre: 

When, then, we are invited at the close to think what we shall do, our natural response will be, if we have 
read with attention and concern, to do unto other ordinary men and women as to ourselves, viewing the 

                                                 
57 Aristoteles. ”Nikomachiska etiken”, s 44. 
58 Aristoteles. Ibid.   
59 Ibid. Not 8. 
60 Ibid., s 45, samt not 10. 
61 Ibid., s 40. 
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poorest as one who we might be, and seeing in the most ordinary and even squalid circumstances a place 
where we have made in fancy our dwelling.62 

 

Hon står upp för skönlitteraturens förmåga att via fantasin skapa empati. Texten hon skriver om är 

Charles Dickens Hard times. Vi som läsare identifierar oss och känner empati med fattiga som lever 

under bedrövliga förhållanden eftersom vi i vår fantasi kan sätta oss i deras situation. Då borde det inte 

vara svårt att identifiera sig med rollkaraktärer som lever ett liv liknande vårt, som i pjäsen vi spelar för 

en utvald målgrupp. Jag själv skulle inte arbeta på det sätt jag gör om jag inte hade en grundmurad tilltro 

till exemplet, i mitt fall det sceniskt gestaltade skönlitterära exemplet, och dess förmåga att göra med oss 

just det som Nussbaum påpekar. Aristoteles menar att skådespelet involverar åskådaren med hjälp av 

fantasin så starkt att den blir ett med skådespelet; dess identitet förvandlas. Han benämner det som att 

åskådaren genomgår en rening, katharsis.63 Skådespelaren, befriad från sin naturliga värld, erbjuder med 

sin efterbildning åskådaren att sätta sin naturliga värld inom parentes och komma i åtnjutande av samma 

frihet, men den friheten kräver ett aktivt val. Jag återkommer till att med John Deweys hjälp försöka 

visa på hur identifikation och empati inte kan uppstå hos åskådaren utan ett mått av ansträngning – en 

vilja att förstå hela bilden och att göra en erfarenhet av estetisk karaktär. Den ansträngningen måste 

börja när åskådaren ser på pjäsen och fortsätta under seminariet med Processledarens som vägvisare. 

Processledaren Processledaren Processledaren Processledaren     

Applåderna efter slutsången har klingat ut och vi har tackat och bockat. Nu rufsar jag till Kurres sidbena 

och tar till orda som Processledaren inför hela publiken. 

 

PROCESSLEDAREN: (Till publiken, i min privata frisyr, men med Kurres kläder.) 

Så här direkt efter föreställningens slut skulle vi vilja göra en inventering av vilka utmaningar ni tycker 

att Förgätna församling står inför. Ordet är fritt! Vilka utmaningar har ni sett? 

 

Ja, visst sitter Säljaren uppflugen även på Processledarens axel, för nu ska teatern och det efterföljande 

seminariet lanseras som kompetensutveckling om någon av deltagarna inte har förstått det redan. Hur 

känner jag mig i det ögonblicket? Jag har ju lämnat den frihet som jag söker mig till på scenen och står 

nu som pedagog, processledare och metodiker framför samma människor som jag till för en stund sen 

ville locka in i samma frihetliga fantasi som jag själv befann mig i. Om jag sparkat omkring mig i pjäsen 

så har det varit inom dess madrasserade väggar av det som ”skulle kunna hända”. Nu hör väggarna till 

den naturliga världen igen. Parentesen är borta. Narren har tagit på sig konsulthatten och sparkarna får 

                                                 
62 Nussbaum, s 35. 
63 Aristoteles. Om diktkonsten. Förord av Arne Mellberg, s 17 ff. 
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bli försiktiga och definitivt inom paradigmets råmärken. Regnbågsmannen representeras av ett tydligt 

yrkesrelaterat färgfält och jag kan inte obemärkt glida tillbaka till Skådespelaren. I ett tidigare yrkesliv 

arbetade jag som lärare, ett jobb som jag hade tillräckliga ämneskunskaper för och pedagogisk förmåga 

nog att klara av men jag lyckades aldrig på ett lustfyllt sätt anamma de gester som hör skolan och 

läraren till. Så att påstå att jag är helt bekväm i det här ögonblicket vore att ljuga. Samtidigt befinner jag 

mig, sett till den relation som etablerats med deltagarna, i ett drömläge jämfört med konsulter som inte 

har en teaterpjäs som utgångspunkt för processarbete. Jag vet också av erfarenhet att seminarierna 

brukar fungera även om övergången nästan alltid känns chockartad.  

Något av en chockverkan verkar infinna sig även hos publiken. De sitter tysta en stund, men sedan 

kommer förslagen på utmaningar, ett efter ett. Vi skriver dem på ett blädderblock: 

● prata med varandra 

● få folk att komma 

● trångsynthet 

● rollerna – vem gör vad?  

● Parlander – pjäsens kyrkoherde som trots att han inte är fysiskt närvarande påverkar 

verksamheten påtagligt, och slutligen  

● församlingsinstruktionerna - det policydokument som varje församling skriver och uppdaterar 

regelbundet sedan skilsmässan mellan kyrka och stat år 2000. 

 

Alla dessa ingredienser visas upp som osynliga idéer i föreställningen. Som Manusförfattare kan jag 

bocka av dem i manuset. De avslöjas, explicit eller implicit, i olika göranden och replikskiften: Våra 

karaktärer pratar med varandra hela tiden men samtalet handlar i mångt och mycket om vad pastor 

Parlander gör och inte gör, tycker och säger, om än det ena än det andra. Skvaller och åsikter snarare än 

samtal. Check! De allt tommare bänkraderna i kyrkan är ett tema som ligger som ett mörkt moln över 

replikskiftena i pjäsen. Problemet oroar karaktärerna och de söker var och en lösningar utifrån sin 

horisont. Check! Ingen av rollkaraktärerna nämner ordet trångsynthet. Vi visar med de arbetsuppgifter 

som våra karaktärer utför medan de förbereder dagens högmässa att det finns revir och vattentäta skott 

mellan vad den ena och den andra gör, men problematiken förs inte på tal. Check! 

Församlingsinstruktionerna är ett konkret ämne för samtal och irritation våra karaktärer emellan.64 

Check!  

                                                 
64 Församlingsinstruktioner är ett policydokument som församlingar skriver sedan skilsmässan från staten år 2000. 
Församlingsinstruktionen ska vara ett levande dokument som omarbetas i samråd. I Förgätna skriver kyrkoherden 
instruktionerna själv. 
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Förstå, tolka och användaFörstå, tolka och användaFörstå, tolka och användaFörstå, tolka och använda    

En del är alltså explicit och annat bara antytt, så hur kommer publiken åt det som är antytt? Hur ”läser” 

de problematiken? Hur framkallar de den osynliga idén från pjäsens görande? Varifrån hämtar de de 

formuleringar som beskriver utmaningar som inte nämns vid namn i pjäsen? Ser de andra saker som 

pjäsen förmedlar än vad jag ser som manusförfattare och skådespelare? Dessa frågor om förståelse och 

tolkning, leder mig åter till Gadamer. I sitt huvudverk Sanning och metod menar han att ”användandet är 

en lika integrerad del av den hermeneutiska processen som förståelsen och utläggningen.”65 Med 

utläggningen avser Gadamer just tolkningen, som är en av tre delar, ”subtiliteter”, i det ”hermeneutiska 

problemet”.66 Förståelsen, tolkningen och användandet, i en rörelse. Gadamer använder juridiken som 

exempel på hur en lagtext inte ses i sin ursprungliga historiska betydelse utan tolkas och konkretiseras i 

sin aktuella ”juridiska giltighet” när domen faller.67. Publiken ser heller inte pjäsen som något med 

enbart historisk eller narrativ betydelse; de tolkar den, eller min avsikt med den, utefter sin egen aktuella 

verklighet. När de sedan blir ombedda att reflektera över vad de tolkar in i pjäsen är det inte konstigt att 

de väljer en vokabulär som visar på en förståelse för sammanhangen snarare än att påpeka att pjäsen 

handlar om någon som viker programblad med stavfel i. De förflyttar sig från närhet till distans och 

går på bara några minuter från att vara individer, som just ägnat hela sin uppmärksamhet åt att förstå en 

pjäs på ett intuitivt och känslomässigt plan, till att vara del av en slumpmässigt sammansatt grupp som 

ska prata ihop sig. I samtalet ska de omsätta sin upplevelse och förståelse i en tolkning och ett 

användande, åtminstone verbalt och intellektuellt, som kopplar samman pjäsen med deras egen 

erfarenhet, och dessutom med ett språkbruk som är generellt och inte hämtat från pjäsen. Eller ”ska och 

ska”… Det är vad som brukar hända, när jag och mina kolleger som Processledare styr in dem i vårt 

metodiska upplägg. 

 

PROCESSLEDAREN: (Fortfarande till publiken vid spelplatsen.) 

Vi delar in er i tre grupper nu, och var och en av oss skådespelare kommer att följa sin grupp till ett 

angränsande rum och ge er några uppgifter att lösa som anknyter till pjäsen ni just sett och till de 

utmaningar som ni just har listat. 

 

Jag nämner inte att uppgifterna också kommer att få dem att anknyta till sin egen verklighet, men det vet 

jag av erfarenhet kommer att hända i samtalen som väntar. De tillhör alla en något så när homogen 

                                                 
65 Hans-Georg Gadamer. ”Återerövrandet av det hermeneutiska grundproblemet” ur Sanning och metod Grunddrag i en 

filosofisk hermeneutik (1960) Översättning: Christian Nilsson. I Klassiska texter om praktisk kunskap. Red. Jonna Hjertström 
Lappalainen. Södertörns högskola. Huddinge, 2015, s 162.  
66 Ibid., s 161. 
67 Ibid., s 163-164. 
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grupp, en gemenskap som hålls ihop av de normer som styr svenska kyrkan, och den gemenskapen 

utvecklas genom kontakter med det samhälle den verkar i. Gemensamma normer och kontakter utanför 

gruppen är två faktorer som stödjer en demokratisk gemenskap enligt John Dewey.68 Den process som 

väntar är tänkt att påskynda den demokratiska utvecklingen och stärka gemenskapen i organisationen. 

Det är en lärprocess som inbegriper rörelse mellan närhet och distans och rörelse från gestaltning till 

gestaltande. En arbetsuppgift som hör till ett förtroendeuppdrag eller en anställning i en idéburen 

organisation är i sig ett gestaltande av organisationens idé. Ett reflekterande handlande; en daglig, 

medvetet utförd arbetsuppgift av en individ som delar en vision med andra. Men, även sådana 

arbetsuppgifter drabbas av rutin och slentrian. Arbetet fortsätter men reflektionen uteblir. 

Yrkesutövandet upphör att vara ett gestaltande och blir en automatisk, icke reflekterande gestaltning av 

organisationens idé. För att använda mitt eget exempel som Skådespelare: jag läser inte stavfelen i 

agendan, men går vidare ändå för att jag vet att det ska göras. Det är för att motverka sådan stagnation 

som jag föreställer mig att organisationer söker påfyllning av det slag som jag medverkar till med 

teaterföreställningen och det efterföljande seminariet. Det handlar om att få människorna i 

organisationen att reflektera, över sig själva och över sin roll i organisationen. Reflektionen ska 

återknyta medarbetarna till kontakten med organisationens idé.  

Reflektionen sker i ett samtal i en grupp. Gruppindelningen av publiken sker slumpmässigt och 

naturligtvis hamnar den blundande mannen i min grupp! Hur kommer hans attityd att påverka samtalet? 

Jag har hanterat ovilliga deltagare förut, så jag känner viss tillförsikt trots allt. Min roll är en annan 

plötsligt och min handlingsfrihet är inte längre kringskuren av ett manus och en sluten teaterform. Jag är 

redo om det skulle behövas. Folkbildningspedagogiken ska stå mig bi! 

Samtalet och folkbildningenSamtalet och folkbildningenSamtalet och folkbildningenSamtalet och folkbildningen    

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation (och därmed allt 
verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och 
förändrad erfarenhet.69 

  
Citatet från John Dewey ur Demokrati och utbildning kunde stå som en devis för den svenska 

folkbildningen. Jag och teatergruppen är knutna till ett studieförbund, och efter mer än tjugo år i den 

miljön är jag tämligen marinerad i en pedagogik där samtalet är nav och motor. Den folkbildande 

pedagogiken är inte resultatorienterad. Det är processen i sig som anses vara bildande. Nu befinner vi 

oss i en seminariesituation som visserligen skulle kunna beskrivas som lösningsfokuserad, men jag 

ställer inga krav på deltagarna att komma med fullfjädrade lösningar. Jag ber dem samtala, vi 

                                                 
68 John Dewey. Demokrati och utbildning. Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 1997, s 122 ff. 
69 Ibid., s 39. 
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sammanfattar så småningom vad de samtalat om, och det får bli embryot till ytterligare samtal, på 

arbetsplatserna, över vilka jag inte kommer att ha någon som helst kontroll. Den första samtalsuppgiften 

får de sedan jag delat min grupp i så kallade bikupor med 5-6 personer i varje. 

 

PROCESSLEDAREN: (Till mina tre bikupegrupper.) 

Jag vill att ni i varje grupp först enas om en av de utmaningar för Förgätna församling som vi listade. Ta 

sedan en runda i gruppen då var och en får föreslå en praktisk åtgärd som Förgätna skulle kunna ta till 

för att råda bot på just den utmaningen. Försök att enas om ett eller två förslag. Känn inga 

begränsningar!  

 

Prioriteringen av utmaningar inom gruppen är inget självändamål, det är samtalet som föregår valet som 

är det bildande momentet. Att jag ber dem ta en runda i gruppen är också ett medvetet metodiskt grepp. 

Alla måste lyssna till alla och ingen kan med utgångspunkt i sin formella position på arbetsplatsen 

propsa på extra utrymme. Någon gång har det hänt att arbetsledaren, kanske kyrkoherden, har suttit och 

hållit hov i den grupp han hamnat, vilket saboterar förutsättningarna för ett demokratiskt samtal. Om jag 

uppmärksammar det kan jag som processledare styra samtalet i en annan riktning. Jag vill naturligtvis se 

alla delta på jämlika premisser.  

Den tyske, nu verksamme filosofen Jürgen Habermas har i John Deweys anda lanserat 

begreppet deliberativ demokrati.70 Begreppet kan översättas till samtalsdemokrati och bygger på 

diskursetiska principer (diskurs definieras här som dialogbaserad diskussion) som jämlikhet, frånvaro 

av paternalism, öppenhet och tillit till det bästa argumentets tyngd.71 Det finns alltså en direkt koppling 

mellan samtalet, bildningen och en demokratisk utveckling förutsatt att de diskursetiska premisserna 

finns. Att bidra till att stärka demokratin och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen är för 

övrigt en av grundstenarna i det folkbildningsuppdrag som studieförbunden har av regering och 

riksdag.72  

När sorlet från grupperna stiger växer jag som folkbildare. Jag älskar sorl och speciellt när 

den blundande mannen är delaktig i det. Samtalen porlar runt omkring mig som bäckar i en pastoral 

idyll. Det är ljudet av diskursetik. Hörde jag det porlandet under förställningen? Ja, från de flesta håll, 

även om den blundande mannen ingav mig en gnagande känsla av att ”tro inte att ni kan komma här och 

lära mig något om mitt jobb”. En rejäl varningsflagga för paternalism, som i och för sig kunde gälla för 

                                                 
70 Dewey. Demokrati och utbildning, s 25-26. Inledning till boken av Tomas Englund. 
71 Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen. Etik i arbete med människor. Studentlitteratur AB, Lund, 2001, s 165 ff.  
Diskurs definieras här som dialogbaserad diskussion. 
72 http://www.regeringen.se/sb/d/6493 2015-02-26 
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hela utbildningssatsningen, men då har man ändå beställt någon med utifrånperspektiv som förväntas 

lära dem just detta, av skäl som jag redan har beskrivit. Lärandet sker både i teaterns och i det 

processledda samtalets form. Kommunicerar en teaterföreställning på samma sätt som ett 

processledardrivet samtal där förutsättningarna har delats ut som instruktioner? Inte av sig själv. 

Åskådaren har ett arbete att utföra. Den person i publiken som inte är medskapande gör inte bara 

skådespelarna sämre genom att äventyra deras frihet, han tillåter inte heller sig själv att göra en 

erfarenhet av det han ser. John Dewey gör detta tydligt i essän Att göra en erfarenhet.  

För att percipiera måste åskådaren skapa sin egen erfarenhet. Och hennes skapelse måste inkludera relationer 
som är jämförbara med de som den ursprungliga skaparen genomgick. De är inte samma i bokstavlig 
mening. Men hos den percipierande, liksom hos konstnären, måste det finnas ett ordnande av helhetens 
element, som till formen och inte till detaljerna, är detsamma som den organisationsprocess som verkets 
skapare medvetet erfor. Utan en handling av återskapande kommer objektet inte att erfaras som ett 
konstverk. Konstnären selekterade, förenklade, klargjorde, förkortade och förtätade enligt sina intressen. 
Betraktaren måste gå igenom dessa operationer i enlighet med sin utgångpunkt och sitt intresse. 73  

 

Det är under föreställningen som åskådarens empati väcks, då en identifikation med och omsorg om de 

medverkande karaktärerna växer fram i åskådarens fantasi, om hen som Martha Nussbaum påpekar, har 

sett på med ”uppmärksamhet och delaktighet”.74 Empatin och identifikationen väcker åskådarens 

intresse och etablerar en utgångspunkt för att göra en erfarenhet. Åskådaren gör en erfarenhet som är 

”estetisk” enligt Dewey och med det menar han en erfarenhet som är avslutad och möjlig att 

sammanfatta och vars olika ”beståndsdelar utgör en integrerad helhet .”75 Begreppet ”estetisk” breddas 

därmed till att gälla alla avslutade erfarenheter, konstnärliga som icke konstnärliga. Att göra en 

erfarenhet tycks vara både mitt och åskådarens ansvar. Mitt ansvar är att genom att selektera, förenkla, 

klargöra, förkorta och förtäta skriva en pjäs som förmedlar en tolkningsbar idé och att gestalta den på ett 

sätt som via åskådarens fantasi kan väcka empati.76 Åskådarens ansvar är att anstränga sig. 

Och han deltar ju i samtalet nu, den blundande mannen. Kanske var han inte hopplöst 

förlorad? Jag går vidare i processen. Kanske får jag ett kvitto på om han är medskapande eller inte. Först 

låter jag grupperna komma till tals med sina förslag på åtgärder för den utmaning de valt. Här finns 

förslag som helt klart är utanför ”boxen” om man ska hålla sig till arbetsrättsliga principer, men i 

fantasin är allt tillåtet, och även radikala förslag kan slipas ner till något genomförbart om målet känns 

angeläget. Här lyser också deras erfarenheter från den egna arbetsplatsen igenom. Jag sammanfattar på 

ett blädderblock. Sedan ger jag dem en uppgift som innebär att de kommer att stämma ner sina strängar 

                                                 
73 Dewey. ”Att göra en erfarenhet”, s 90-91. 
74 Nussbaum, s 35. Min översättning. 
75 Dewey. ”Att göra en erfarenhet”, s 92.  
76 Ibid., s 90-91. 
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och återvända hem, till golvet, nära pjäsens karaktärer. Det är en uppgift som konkret bjuder in dem till 

Manusförfattarens skrivarlya.  

 

PROCESSLEDAREN: 

Tänk er att de åtgärder som ni har föreslagit har genomförts framgångsrikt i Förgätna församling. 

Berätta för oss hur arbetslivet ter sig för Kjell, Marta, Kurre och pastor Parlander om ett år. Ge mig ett 

synopsis för del två av pjäsen. En ”feelgood-version” av Makten och härligheten. 

 

KURRE: 

Så nu kan jag komma in igen? 

 

PROCESSLEDAREN: 

Ja, men förvänta dig det värsta! 

  

Peter Brook citerar den tyske 1900-talsdramatikern Bertold Brecht, som vill påpeka ”att skriva ihop en 

pjäs alltid är en sorts lek, att det är en lek att titta på en pjäs.”77 Deltagarna kommer att börja skriva 

synopsis för en pjäs, och nu om inte förr börjar leken, om vi ska tro Brechts ord. 

LekLekLekLek    

Jag tillskriver leken bland annat en total koncentration på det som händer, en överenskommelse mellan 

lekens deltagare om lekens förutsättningar, och seriösa överväganden där alla är delaktiga, om att ändra 

förutsättningarna om det behövs. I leken känner jag mig fri och just friheten är kanske den faktor som 

förenar skrivande, skådespeleri och lek och som motiverar Brechts och Brooks påstående. Alla de tre 

aktiviteterna har potential att sätta utövarens naturliga värld inom parentes. Processledaren vill ha med 

den blundande mannen i leken, som jag skrev tidigare. Att det är en lek är inte något som bara jag själv 

formulerat. Så här skrev en deltagare i utvärderingen efter en seminariedag: ”Föredömligt lekfullt i ett 

sammanhang som kan uppfattas tungt och betungande.” Om jag tar Brecht och den citerade 

utvärderingen på orden så har även publiken lekt sig genom vår föreställning. Men hur ser leken ut när 

publiken förvandlas till seminariedeltagare? Vad består leken i då? Problemen på jobbet är tunga och 

betungande, inte leker man sig väl fram till bestående lösningar på sådana problem? Seminarieupplägget 

innehåller, förutom själva pjäsen, lekfulla moment, men den absoluta merparten av processarbetet sker i 

samtalen mellan deltagarna där de uppmuntras att göra den resa mellan närhet och distans som jag 

                                                 
77 Brook, s 74. 
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beskrivit som Manusförfattare. Är det också lekfullt? Om teater är en lek och jag som Processledare 

väljer att leka med en grupp vuxna deltagare som kommenderats till eller i bästa fall lockats av sin 

uppdragsgivare till en utbildning där de har som syfte att lära sig, så ställer det stora krav på 

pedagogiken när vi lanserar vårt upplägg och förklarar avsikten med teatern och leken. (Översatt till 

engelska: The play and the play!) I kontakt med presumtiva beställare argumenterar vi med ord som 

”lustfyllt”, ”lösningsorienterat”, ”igenkännande” men använder inte ordet ”lek” eller ”lekfullt” i första 

hand. Säljaren håller ett strategiskt filter mellan mig som lekare och en kund med kompetenshöjande 

ambitioner för sin organisation. Så kommer den Trojanska hästen in innanför stadsmurarna med sin lilla 

här av frihetsalstrande narrar förklädda till organisationskonsulter. Leken är varken mål eller uttalat 

medel, den är en förutsättning för friheten och den måste finnas med till varje pris. 

Deltagarna ska sammanfatta, samla ihop ”spridda detaljer och enskildheter i ett erfaret 

helt”78. De får samla från pjäsen, från Förgätnas utmaningar, från sina förslag på lösningar och från sin 

egen erfarenhet och bild av ”ett önskat läge” som det heter med organisationskonsulternas vokabulär. 

Det är en lek med pjäsens karaktärer som spelpjäser. Kurre, Marta, Kjell och pastor Parlander gör entré 

igen. De kommer att ingå i en lek med hierarkier och med status enligt den kanadensiske teatermannen 

Keith Johnstones definition, där beteenden som raderar ut och vänder upp och ner på statusförhållanden 

framkallar skratt från en publik.79 Tänk Charlie Chaplins luffare som sparkar polisen i baken. Övningen 

ifrågasätter inte sammanhanget, den godkänner en organisation med formella roller, men den 

uppmuntrar till en öppenhet och en lek med rollernas handlingar och inbördes relationer och den 

uppmuntrar till ett lyssnande och en öppenhet i samtalet. Leken erbjuder en frihet som Hans Ruin 

beskriver som negativ; en frihet från auktoriteters inflytande.80  Det är en frihet inom ett paradigm som 

samtidigt rör sig ut mot paradigmets gränser och de okända konsekvenserna av leken, och det kan vi 

tillåta oss just för att det är en lek. Återigen pendlar vi mellan det kända och det okända i en 

hermeneutisk lärprocess. 

Sorlet stiger igen. Jodå, blundaren är med. Kanske inte den som pratar mest, men han 

kanske lyssnar desto mer? Efter några minuter måste jag bryta för tiden är knapp denna kväll. Förslagen 

på hur Förgätna församlings anställdas arbetsvardag ter sig om ett år levereras under skratt. Här finns 

inga gränser för vem som gift sig med vem eller hur fritt arbetsrätten kan tolkats. Deltagarna har mött 

”den andre” i form av pjäsens karaktärer, tolkat och hämtat hem deras situation och applicerat sin egen 

organisations möjliga lösningar på deras arbetsliv.  

                                                 
78 Dewey. ”Att göra en erfarenhet”, s 91. 
79 Keith Johnstone, IMPRO - Improvisation och teater. Entré/Riksteatern, Stockholm, 1988, s 39. 
80 Hans Ruin. ”Frihetens hemlighet och bildningens uppgift” i Bildningens förvandlingar, s 56 ff. Ruin refererar i sin tur till 
Immanuel Kant och Isiah Berlin som har etablerat begreppet. 
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Processens Processens Processens Processens avslutning avslutning avslutning avslutning ––––    Ett ord i tagetEtt ord i tagetEtt ord i tagetEtt ord i taget    

PROCESSLEDAREN: 

Nu återstår en uppgift. Vi går tillbaka till efter slutet av pjäsen. Vi tänker oss att pastor Parlander har 

klättrat ner från klockstapeln och kommer in i kyrkan. Han finner den fylld till sista plats för första 

gången på mycket länge. Han äntrar predikstolen och håller en inspirerad predikan. Den predikan ska ni 

nu få skapa tillsammans. Ett ord i taget. 

 

- ”Du börjar.” säger jag till kvinnan som sitter närmast mig. 

- ”Oj… ”. 

- ”Oj?”, svarar jag, och sätter pennan mot blocket. 

- ”Nej, nej. Välkomna.” 

Jag antecknar och nickar mot deltagaren bredvid kvinnan. 

- ”Jaha?”. 

- ”Eh… kära!” 

- ”Välkomna kära…” 

- ”Församlingsmedlemmar” fyller nummer tre i. 

 

Jag skriver ner det deltagarna säger och försöker leda dem förbi de värsta fallgroparna som övningen 

kan innebära: hyssjar självpåtagna sufflörer som vill styra utvecklingen, envisas med att skriva det första 

ordet som kommer över deras läppar, även om det bara blir ett ”näää” (vilket de snart genomskådar och 

istället sitter tysta innan de släpper sitt ord), ifrågasätter om texten tenderar att bli ett staplande av 

policyord istället för en organisk berättelse. Ibland låter jag det första försöket bli en övningsrunda, för 

att sedan höja ribban och be om en mer sammanhängande berättelse i nästa försök. Den här kvällen 

fungerar det direkt. Det färdiga resultatet upplever både jag och gruppen nästan som ett utslag av magi. 

Övningen beskrivs av Keith Johnstone: ”När man väl säger vad som dyker upp i skallen, är det som om 

historien berättades av någon utanförstående kraft.”81 

Den blundande mannen deltar på ett föredömligt vis! Det är inte ovanligt att man 

censurerar sig själv i den här övningen, att man inte är nöjd med det ord som står till buds. När turen 

kommer till mig kanske det inte passar att säga det där ordet som jag planerade för. Jag har ett stort antal 

ord att välja mellan, men kan bara välja ett. Kanske måste jag fylla i med ett ”att”, ett ”och” eller ett 

”men”. Mitt val ger valmöjligheter för nästa person, valmöjligheter som inte fanns innan jag gjorde mitt 

val. Blundaren tar sitt ansvar för att predikan ska kännas organisk och gå att förstå. Han fyller tveklöst i 

                                                 
81 Johnstone, s 146. 
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med de mindre uppseendeväckande småorden när så krävs. Resultatet blir en kollektiv tanke som 

beskriver det som skulle kunna hända. Den gemensamma idé som alla drivs av broderas samman i ett 

vokalt manifest. Sammanhanget är både känt och okänt, tryggt och otryggt. En meningsbyggnadens 

fenomenologi som i själva sin tillkomst har en rörelse framåt i och med att alla är delaktiga i att skapa 

ett sammanhang. Det nya sammanhanget måste åsidosätta vedertagna sammanhang, samtidigt som 

ordvalen avslöjar deltagarnas delaktighet i det vedertagna. Efter ett par varv sätter vi punkt och jag läser 

upp det vi har skapat: 

Välkomna kära församlingsmedlemmar. Jag tycker i sanning: idag ska vi få lära oss att fylla våra bänkar. 
Tillsammans är vi starka, alla. Kraften kommer uppifrån och tar plats ibland oss i våra bänkar. Liksom rosen 
har törnen springer även törnena ut ur själen. Herren är både god och nöjd med kyrkan som är så stor, vital 
och varm. 

Innan vi skiljs åtInnan vi skiljs åtInnan vi skiljs åtInnan vi skiljs åt    

Vi återsamlas allihop i rummet där vi spelade pjäsen. Var och en av oss skådespelare har nu en ny 

relation till publiken. De är deltagare och vi har mötts i ett samtal. Möjligen har mötet och samtalet 

förvandlat var och en lite grann. Vi redogör kort för hur diskussionerna gått i våra respektive grupper 

och avrundar med att läsa ett-ords-predikningarna. Det går inte att ta miste på ett mått av stolthet och 

förväntan hos deltagarna när den text de varit delaktiga i läses upp. Leken lämnar stolta deltagare, men 

vi vill vara på säkra sidan och motiverar därför det lekfulla inslaget, ett-ords-predikan, för dem: Vi ser 

det som en teamövning vars resultat är avhängigt varje deltagares förmåga att inordna sig i ett helt, 

samtidigt som ingen är umbärlig. Resultatet blir bättre när man sväljer stoltheten och levererar ett 

obetydligt småord för förståelsens skull, istället för det tjusiga policyord man så gärna bidragit med. Vi 

pekar på det faktum att riktningen för en berättelse kan avgöras av om jag väljer ”och” i stället för 

”men” när berättelsen växer fram. Vi pekar på att det kostar på att släppa kontrollbehovet och ha tillit till 

den gemensamma processen. Resultatet blir kanske inte det jag hade tänkt mig, men ett resultat blir det. 

 Teatergruppen övernattar på konferenshotellet där vi spelat. Morgonen efteråt möter vi 

publiken över frukosten. Den blundande mannen kommer skrattande emot mig. Ser han mig eller Kurre? 

 

MANNEN: 

Ha ha ha. Jag blir full i skratt bara jag ser dig!  

 

SKÅDESPELAREN: 

Tack! Roligt att du uppskattade det. Kul att spela för er. 

 

MANNEN: 

Ja. Pjäsen var på pricken. Har ni jobbat i Svenska kyrkan? 
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MANUSFÖRFATTAREN: 

Nä, men vi har pratat med många som har gjort det. 

 

MANNEN: 

Och den där predikan som vi fick göra. Ha ha ha! Otroligt att vi kunde få ihop något sånt! 

 

PROCESSLEDAREN: 

Ja, ha ha! Det brukar fungera när man lyssnar på varandra. 

 

Nej, det är inte den blundande mannen jag talar med utan en av de kvinnliga deltagarna, och hennes 

kommentar stannar vid den första repliken och jag tackar. Men det skulle kunna hända, för de övriga 

kommentarerna är autentiska om än hämtade från andra tillfällen. Det är en frihet jag tar mig som 

Manusförfattare. 

 

SlutordSlutordSlutordSlutord    

Min yrkesmässiga ambition och förväntan på hur ett uppdrag ska genomföras, en blundande man och 

några stavfel. Där är ingredienserna i det lilla knallskott som väcker mig ur en yrkesmässig slentrian och 

som sätter en lavin i rörelse. Jag tumlar omkring i sällskap av kunskapsteorier och filosofiska tankar 

kring identitet, etik och frihet medan lavinen växer runt omkring mig och drar med ytterligare delar av 

min person och mina yrkesidentiteter i processen. Nu, i detta virrvarr, i denna kaotiska rörelse, sätter jag 

punkt för resonerandet i den här essän. Maria Hammarén uttrycker det så här: 

”[…] varje berättelse är ett språng ut ur det pågående. Utan detta språng, utan ett utsnitt med 
tilldelad början och slut, har vi svårt att begrunda våra handlingar. Tillvaron är en 
kontinuerlig, oändligt växande process, alla händelser måste manufaktureras.”82 

 

Den situation jag har beskrivit är manufakturerad - välordnad och begränsad i tid och rum, men 

reflekterandet kring den kommer att fortsätta när jag nu har låtit mig själv bli uppmärksam på att ett 

störande moment kan definieras som ett yrkesmässigt dilemma och att det dilemmat är ett bräckjärn för 

förståelse av min egen yrkeskunskap. Det handlar om att lyssna på sin egen inre röst och att ta den på 

allvar. Att det ska vara så svårt att lära sig! 

 Syftet med essän var konkret i de avseenden som handlar om att definiera min praktiska 

kunskap. Efterforskningen av orsaken till att jag blir störd ledde till en slutsats som var överraskande 

                                                 
82 Hammarén, s 21, not 4. 



39 
 

och glädjande eftersom den visar för mig själv att jag inte bara är den uppdragstagande yrkesmannen 

utan också en person som söker frihet i mitt arbete. 

Situationen jag beskrivit har en struktur som på ett naturligt vis avgränsar min ena 

yrkesroll från den andra. Möjligen har den strukturella avgränsningen bidragit till att jag inte har 

reflekterat över huruvida min förmåga att skilja yrkesrollerna åt är en praktisk kunskap i sig, eller om 

min praktiska kunskap rentav består i att jag kan låta olika yrkesroller befrämja och befrukta varandra. 

Kanske ger jag prov på en förmåga att vara i det-som-för-närvarande-försiggår genom att inte älta 

Skådespelarens vedermödor när jag möter deltagarna som Processledare? Med ett helikopterperspektiv 

på essän förstår jag ändå att det finns gemensamma beröringspunkter mellan mina yrkesrollers praktik 

och med fenomenologi, hermeneutik och andra filosofiska och etiska tankegångar. Kanske är mitt yrke 

inte så spretigt som jag ibland vill få det att framstå? Regnbågsmannen är ju jag själv trots allt, en 

individ med många roller, och för vem gäller inte det? De yrkesmänniskor som ser pjäsen jag skrivit och 

som jag möter som Skådespelare och Processledare är säkert också på jakt efter mening och 

sammanhang i sina liv.  
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