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Abstract:  
 

Författare: Joel Nordström  

Titel: Att begränsas i kroppen i syfte att lämna den: En utveckling av publikens deltagande i 

teaterhändelsens sensoriska nivå  

Nyckelord: Den sensoriska nivån, fenomenologi, Maurice Merleau-Ponty, Mårten Spångberg,  

 

Denna kandidatuppsats i teater- och dansvetenskap vid Stockholms universitet (VT 2012) 

undersöker den sensoriska nivån inom scenkonsten, hur den kan se ut och hur ett publikt deltagande 

i den kan förstås. Mitt material består av ett urval teoretiska ingångar som jag dels diskuterar 

sinsemellan, dels provar användbarheten av genom ett förstapersonsperspektiv av koreografin Epic 

av Mårten Spångberg. Genom detta skapar jag en begreppsapparat som kan fungera som 

tillvägagångssätt för en större studie av den sensoriska nivån.  

 Min infallsvinkel är fenomenologisk, där Maurice Merleau-Pontys Phenomenology of 

Perception (1945) utgör min huvudkälla. Vid sidan om denna preciserar jag mitt perspektiv inom 

ett teater- och dansvetenskapligt fält genom Stanton B. Garner, Bert O. States, Susan Foster och 

Jana Parviainen.  

 Min undersökning visar hur en fenomenologisk förståelse av människan som kropp situerad 

i tid och rum bildar ett material för att komma i kontakt med den sensoriska nivån. Jag lyfter fram 

hur den sensoriska nivån inrättar oss i ett utvidgat åskådarperspektiv där vi ser föreställningen från 

flera punkter samtidigt och genom att avstå från tecknets värde skapar en materialitet som når oss 

som intensifierad verklighet. Hur denna kropp är förbunden med omvärlden genom ett gemensamt 

förbund förklarar vidare hur vi deltar i en sensorisk upplevelse. Empatibegreppet visar hur ett 

deltagande i den sensoriska nivån kan skapa en expanderad jagupplevelse som sträcker sig över 

både tid och rum. Samtidigt smälter en upplevelse av den sensoriska nivån samman med den 

symboliska och bildar en hyperverklighet, vilket ifrågasätter den reella skillnaden mellan 

sensationer och symboler.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

If we hold, like the young Marx, that the 

senses are 'in their practice theoriticians'; that 

the mind is necessarily embodied and the 

senses mindful, then focus on perceptual life is 

not a matter of losing our minds but of coming 

to our senses.1 

 

 

 

 

 

Although this carnal presence is from time to 

time unbearable, painful and felt as 

insignificant, this must be the condition for 

which gods, angels and the dead envy us.2 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 Empire of the Senses, red. David Howes, Sensory Formations Series, Oxford & New York, 2005, s. 7. 

2 Jaana Parviainen, Bodies Moving and Moved, diss. Tampere, 1998, s. 5.  
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1:  Inledning  
 

1.1:  Syfte, frågeställning och disposition:  

 
Syftet med denna uppsats är att utveckla en större förståelse för teaterhändelsens sensoriska nivå. 

Jag försöker skapa en ökad kunskap kring vad den sensoriska nivån i en föreställning kan bestå av 

samt vad det är jag som publik upplever när jag tar del av den.  

 Willmar Sauter delar in teaterhändelsens kommunikativa nivåer mellan scen och publik i tre 

delar: den artistiska, den symboliska och den sensoriska.3 Den artistiska nivån är det som vi som 

publik kan förstå genom konventioner - genre, spelstil, skicklighet. Dessa aspekter är vad som gör 

teatern annorlunda från det vanliga livet, en upphöjd plats.4 Den symboliska nivån är de tecken som 

kommuniceras mellan scen och publik och som utgör en gestaltning, en representation. Dessa är 

inte beroende av genre utan är tecken som är fastställda även i övriga delar av samhället.5 Den 

sensoriska nivån är slutligen den kommunikativa nivå som uppstår mellan de enskilda personerna 

på scen och i publiken, som varierar beroende på person, plats och tid:  

 

The performer enters the space designated as stage to present him/herself to the spectator. These 

are willfully exhibitory actions, including the performer's physical appearance as well as a number 

of mental qualitys and moods. The spectator, in turn, reacts to these exhibitory actions both 

emotionally and cognitively. Affection, expectation, and recognition are just a few of the possible 

reactions. Other possibilities could be added, such as curiosity, attention, excitement, or, in 

negative terms, repulsion, disregard, and fatigue.6 
 

Det handlar om den personliga kontakten mellan scen och publik så som den uppträder just när 

föreställningen tar form. Den är inte, som den artistiska och den symboliska nivån, strukturerad 

sedan tidigare i ett förbestämt system utan något som skiljer sig från person till person.  

 Sauter betonar hur viktig den sensoriska nivån är inom teaterhändelsens kommunikation, 

samtidigt som han noterar att det är den nivå som är minst utforskad och som saknar allmängiltiga 

begrepp:  

 

I am particularly emphasizing the sensory level of theatrical communication because it has so often 

                                                
3 Willmar Sauter, The theatrical Event, Studies in Theatre History & Culture, Iowa City, 2000, s. 6. 

4 Sauter, 2000, s. 7-9. 

5 Sauter, 2000, s. 7-9. 

6 Sauter, 2000, s. 8. 
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been neglected. On the one hand it is literally the basis for the performer-spectator relationship, on 

the other hand it is extremely difficult to research this level. We are speaking of an actors radiation, 

we use Walter Benjamin's term 'aura', we call Sarah Bernhard 'the divine' and Al Pacino 'the devil', 

but we are short of proper terminology to describe the exhibitory actions and spectators response to 

them on the sensory level of communication. Further research is needed to expand the theoretical 

insights into sensory contact between people, its function in the theatrical event and ways of 

studying it empirically.7 
 

Enligt Sauter är det den symboliska nivån som upptar i stort sett all forsknings intresse vad gäller 

scenkonst.8 Därmed blir också de teorier och analytiska verktyg som intresserar sig för den 

dominerande inom fältet, till exempel semiotik och poststrukturalism. Den sensoriska nivån förblir 

förbisedd och outvecklad, dels för att den inte går att strukturera i bestämda system, dels för att den 

är svår att fånga i ord.9 Mitt syfte med denna uppsats är att bidra till en vändning på detta 

förhållande som förhoppningsvis kan få oss att bättre förstå funktionen av den sensoriska nivån 

inom scenkonsten.  

 I min undersökning kommer jag främst att besvara två frågor: Hur kan en sensorisk 

kommunikationsnivå se ut? Hur ser mitt deltagande som publik ut i en sensorisk 

kommunikationsnivå?  

 Den första frågan besvarar jag i kapitel 2 genom att lyfta fram användbara begrepp och 

synsätt från min teoretiska grund samt inventera hur tidigare forskare har relaterat till teaterns 

sensoriska nivå för att exemplifiera vad en sådan kan bestå av. Jag applicerar sedan begreppen på 

ett föreställningsexempel för att se hur detta kan se ut i praktiken. Den andra frågan besvarar jag i 

kapitel 3 genom att först ta upp begrepp inom min teori för att sedan förlänga diskussionen genom 

en rad forskares arbeten, för att på det sättet förstå hur en upplevelse av den sensoriska nivån kan gå 

till. Jag applicerar sedan dessa teorier på mitt föreställningsexempel för att konkretisera och 

exemplifiera den teoretiska diskussionen och förstå min upplevelse av föreställningsexemplet. I 

slutdiskussionen tar jag upp de frågor som väckts och de problem jag upplevt under arbetets gång 

och relaterar dem till en akademisk och samhällelig kontext för att diskutera den sensoriska nivån i 

ett större sammanhang. Jag avslutar sedan uppsatsen med en sammanfattning av mina resultat.  

 Eftersom en sensorisk kommunikationsnivå alltid är ett resultat av vem det är som deltar i 

vad, vem just denna enskilda person är som möter just denna unika föreställning, ingår det inte i 

denna uppsats syfte att systematisera hela den sensoriska nivån, hur en upplevelse av den ser ut i 
                                                
7 Willmar Sauter, Eventness, Stockholm, 2008, s. 58-59. 

8 Sauter, 2000, s. 9. 

9 Även Stanton B. Garner och Bert O. States beskriver hur den sensoriska nivån är en förbisedd aspekt av 

 teaterhändelsen, något jag utvecklar i kapitel 2.1.  
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alla dess sammanhang. Mitt bidrag ligger istället i att jag genomför en beskrivning av hur den 

sensoriska nivån kan se ut samt hur ett deltagande i den sensoriska nivån kan fungera. Mina resultat 

av dessa undersökningar är inte generaliserbara, de är inte applicerbara bortom detta sammanhang. 

Däremot är mitt förhållningssätt och mina redskap i denna studien generaliserbara. Mitt syfte är dels 

att gå igenom och göra ett urval bland de teorier och begrepp som finns kring den sensoriska nivån 

och lyfta fram de som jag tycker är mest användbara, dels att applicera dessa på mitt 

föreställningsexempel för att utveckla och komplettera dem. Genom det skapar jag ett 

tillvägagångssätt som andra kan använda sig av i liknande, och förhoppningsvis mer omfattande, 

studier av den sensoriska nivån, som i sin tur kan öka kunskapen om den. Den sensoriska nivån går 

inte att strukturera i ett system, den kan bara upplevas. Däremot kan ett system för att förstå och 

analysera en sensorisk upplevelse av scenkonst skapas och mitt bidrag med denna uppsats är att 

påbörja ett sådant projekt.  

 Sauters tre nivåer för teaterhändelsens kommunikation syftar på relationen mellan scen och 

publik, hur teaterbesökaren påverkas sensoriskt av det som händer på scenen samt hur 

skådespelarna påverkas av publikens reaktioner på det framställda.10 Denna uppsats kommer inte att 

analysera hela den kommunikationsakten utan fokusera på publikens perception av scenens uttryck. 

Scenens reaktioner på publiken lämnas därhän på grund av att mitt intresse ligger i ett publikt 

deltagande i den sensoriska nivån.  

 

 

1.2: Teori och material:  
 

Min grundläggande teori för att analysera mitt material är fenomenologi, vilket har flera 

anledningar. För det första hanterar fenomenologin samspelet mellan verklighet och medvetande, 

hur verkligheten blir till genom vårt medvetande. Till skillnad från en objektiv världsbild ser inte 

fenomenologin världen som färdiga begrepp, utan som sinnesintryck som träffar vårt medvetande 

och bildas som fenomen genom en skapande akt. Det tillåter mig att se scenens uttryck som 

sinnesintryck och närmare beskriva vad som händer i min kropp innan de bildar abstraherade idéer. 

För det andra placerar fenomenologin kroppen som central instans för vårt mottagande av 

sinnesintryck och skapare av fenomen i vårt medvetna. Enligt mig är den sensoriska nivån något 

som går bortom min intellektuella förmåga och bearbetar alla mina sinnen. Hade jag tillämpat ett 

semiotiskt eller ett poststrukturalistiskt perspektiv skulle jag fortfarande vara begränsad inom mitt 

intellektuella omfång av att tolka tecken och språkliga aspekter, medan fenomenologin tillåter mig 

                                                
10  Sauter, 2008, s. 56-57.  
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att vidga perspektivet till att omfatta hela kroppen.  

 Min huvudsakliga källa inom fenomenologin är Maurice Merleau-Ponty och hans verk 

Phenomenology of Perception (1945), ur vilken jag väljer begrepp som är användbara i min analys. 

I kapitel 2 relaterar jag Merleau-Pontys betoning av kroppen som levd kropp (Leib) situerad i tid 

och rum till mitt material, för att se vad det skapar för konsekvenser av min upplevelse av den 

sensoriska nivån. Jag tar även upp hans undersökning av kroppen som både objekt och subjekt och 

sätter det i samband med min roll som publik, samt hur verkligheten skapas i vårt medvetande som 

en sammansmältning av alla våra sinnen för att förstå hur jag som publik tar till mig ett material. I 

kapitel 3 utvecklar jag Merleau-Pontys beskrivning av hur människan existerar som en del av en 

värld där hennes aktiviteter och rörelser hela tiden sätts i samband med omvärlden. Han utvecklar 

denna syn i The Visible and the Invisible (1964) genom begreppet ”flesh” (la chair), vilket jag tar 

upp och relaterar till publikens roll till scenen. Till sist använder jag mig av Merleau-Pontys syn på 

tiden som något vi existerar i genom flera positioner samtidigt.  

 Vid sidan om fenomenologin kommer jag att använda teater-och dansvetenskapliga teorier 

för att ta resultaten av de fenomenologiska aspekterna vidare in i en scenkonstnärlig kontext. Även 

om den sensoriska nivån är ett relativt outforskat område finns det en del skrivet om det och jag 

sammanställer och diskuterar dessa i syfte att utveckla en metod för att analysera den sensoriska 

nivån. De teoretiker som har intresserat sig för detta har ofta en fenomenologisk infallsvinkel i 

grunden, varefter de teater- och dansvetenskapliga begrepp jag tar upp inte skiljer sig avsevärt från 

min huvudsakliga teori utan snarare kritiserar och kompletterar samma tanketradition.  

 De personer jag kommer att använda mig av är Stanton B. Garner, Bert O. States, Susan 

Foster och Jana Parviainen. Garner och States tar båda upp en fenomenologisk blick på teatern och 

undersöker vad denna består av, vilket på flera punkter sammanfaller med den sensoriska nivån 

varefter jag använder deras diskussion för att ytterligare identifiera den. Foster och Parviainen tar 

båda upp och problematiserar åskådarens deltagande inom dans och performance genom att påstå 

att det inte bara handlar om att vi som publiken ser rörelser utan att vi också utför dem. Deras 

främsta argument är vår empatiska förmåga som jag använder för att ytterligare förstå hur ett 

deltagande i den sensoriska nivån kan se ut. Vid sidan om dessa teater- och dansvetare använder jag 

mig också av Sara Ahmeds teorier om vithetens fenomenologi för att precisera mitt deltagande i den 

sensoriska nivån.  

 

Genom att mitt syfte handlar om att skapa metoder och begrepp för att kunna identifiera och förstå 

den sensoriska nivån kommer min metod att bestå av två led. I den första tar jag upp de teorier, 

synsätt och infallsvinklar inom tidigare forskning som jag beskrivit ovan och som jag tycker belyser 

den sensoriska nivån på användbara sätt. Jag ställer dem mot varandra för att se likheter och 
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skillnader och hitta de verktyg som jag tycker passar bäst vid en analys av den sensoriska nivån. Det 

handlar på det sättet mer om en estetisk/filosofisk diskussion än om att föra en tes i bevis. I den 

andra delen applicerar jag dessa teorier och begrepp på mitt föreställningsexempel för att se vilket 

resultat de som metod skapar i praktiken och hur de kan utvecklas och kompletteras.  

 Den föreställning jag valt för att exemplifiera mina teorier med är Epic av Mårten 

Spångberg, eftersom den på ett komplext vis bearbetar publiken på en sensorisk nivå. Jag kommer 

inte att analysera föreställningen i sin helhet utan välja ut sekvenser och aspekter ur den efter vad 

som passar diskussionen. Mina beskrivningar av de utvalda sekvenserna ska inte ses som en 

säkerställd dokumentation av hur föreställningen verkligen såg ut eftersom det är mitt minne av den 

som utgör mitt material och skillnaden till hur föreställningen verkligen såg ut därför kan vara stor.  

 Spångberg är en svensk dansare och koreograf bosatt i Stockholm men verksam 

internationellt. Han är för närvarande doktorand vid Dans-och Cirkushögskolan i Stockholm där 

han tidigare också var huvudlärare för masterprogrammet i koreografi. Han arbetar med koreografi i 

ett utvidgat fält och har gett ut böcker och anordnat festivaler som delar av koreografiska projekt, 

samt är medlem i mychoreography, en sammanslutning av dansare och koreografer i Stockholm 

som löpande initierar arbeten. Spångberg har koreograferat både soloföreställningar och större verk, 

bland andra Powered by Emotion, Break Intermission, Before and After, Artist-Talk och DARK.11 

Epic hade premiär 17 april 2012 på Moderna Dansteatern i Stockholm och spelades fram till 21 

april. Spångberg koreograferade föreställningen samt framförde flera musikstycken vid sidan av 

scenen. Dansarna på scenen var Emma Kim Hagdahl, Linnea Martinsson, Rebecka Stillman, Stina 

Nyberg, Uri Turkenich, Zöe Poluch, Johan Thelander, Andrea Csaszni Rygh, Marcus Doverud och 

Marika Troili. Föreställningen var fyra timmar lång med en paus på cirka 30 min efter två och en 

halv timme.12 

 Scenen upptog hela MDT:s scenrum där publiken satt i gradänger längs ena långsidan. 

Dansarna gjorde entré och sorti från två in-/utgångar placerade till höger och vänster om 

gradängerna. I scenrummet var en mängd saker utplacerade. Till vänster (när jag refererar till 

scenen använder jag genomgående publikens horisont) stod en motorcykel, en back öl, lådor som 

innehöll träklossar, ett par ringklockor, en container med tyger. I fonden ett par tromboner, tre 

stycken flaggor lutade mot väggen. Till höger hängde en motorhuv från en bil ner från taket, burkar 

med tomatsoppa och läsk stod staplade i högar, ett par krukväxter. I förgrunden stod ett antal 

kinesiska vaser, ett par apelsiner, en polariodkamera. I mitten av scenen var ett antal filtar utlagda 

och det var där de flesta av koreografierna tog plats. Över hela rummet var även ett antal stationer 

                                                
11 Mårten Spångberg, Biography, http://martenspangberg.org/node/3, 04/05/2012.  

12 Mårten Spångberg, Mårten Spångberg "Epic", MDT, http://mdtsthlm.se/artists/maarten-spaangberg-epic/, 

04/05/2012.  
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utplacerade där dansarna genomförde möten och aktiviteter med olika ting och material. Till 

exempel lade en person ut plastknivar i ett mönster på golvet, en annan hällde ut färgrika pulver på 

olika material, medan en tredje blåste med en fläkt på en gardin.  

 Dansarna böt kläder flera gånger och blandade romerska sandaler med motorcykelbyxor, 

batikskjortor med spandextights, enorma halssmycken med gummistövlar. Flera var målade i 

ansiktet, bar peruk eller olika hattar. Färgskalan på både scenrummet och kostymerna bestod av 

klara färger i främst grönt, rött och gult. Det ingav ett spretigt men samtidigt balanserat intryck, 

framförallt eftersom de gälla färgerna kontrasterades mot en vit bakgrund på väggar och golv.  

 Föreställningen präglades av ett långsamt tempo. Från början till slut rörde sig dansarna i 

något som kan liknas vid slow-motion. Även de flesta solodanser genomfördes i ett nedtonat tempo. 

Tillsammans med föreställningens längd skapade det ett utdraget men samtidigt koncentrerat 

intryck. Dansarna rörde sig genom det stora scenrummet i ständigt nya formationer, vissa tillkom 

från sidorna av scenen medan vissa avvek. De samlades i formationer och genomförde koreografier 

tillsammans, för att sedan långsamt spridas åt olika håll. Olika aktiviteter tog vid vid de olika 

stationerna i rummet där koreografin då fick en mer utförande karaktär, där fokus hamnade mer på 

vad de gjorde än själva rörelserna. Utspritt över föreställningen var också ett antal solon där en av 

dansarna fick fokus och genomförde koreografier utifrån olika koncept. Överlag präglades 

koreografierna av en tonvikt på att utföra rörelser utifrån vissa premisser snarare än att skapa ett 

virtuost intryck. Tydliga influenser var yoga och meditationsövningar, men det kontrasterades med 

en rad expressiva inslag. Dansarna samlades även med jämna mellanrum i tablåer riktade mot 

publiken.  

 Ett viktigt inslag i Epic var musiken. Grunden bestod av populärkulturella låtar från artister 

som Coldplay, Deep Purple och Detektivbyrån, som ofta spelades utan anknytning till det som 

hände på scenen. Volymen var ofta på en mellanhög nivå vilket spädde på intrycket som skapades 

av tempot och längden på föreställningen av en känsla av utdragenhet. I vissa partier kontrasterades 

dock detta med väldigt hög volym. Vid sidan om den förinspelade musiken förekom livemusik. 

Spångberg spelade vid ett par tillfällen trombon och bas från sidan av scenen, dels som ett nummer i 

sig, dels som ackompanjemang till koreografier. Dansarna sjöng och spelade instrument, bland 

annat direkt efter paus då alla satt i en ring och spelade lågmälda poplåtar av bland annat Freddie 

Wadling. Även ljuset bidrog till att skapa en kontemplativ känsla genom att som grund vara jämn 

och dämpad. Även här kontrasterades dock detta genom att plötsligt slå över i stark direktbelysning, 

eller bli långsamt suggestiv genom blå och gröna toner. En viktig aspekt i detta var också hur 

kvällsljuset från fönstrena, som inte var förtäckta, fick spela in i ljusssättningen, samt hur ljud 

utifrån fick tränga in på scenen när ett av dem öppnades efter paus.  
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1.3: Metodologi:  
 

Genom att min teoretiska diskussion kommer att exemplifieras genom min upplevelse av Epic är 

min metod kopplad till ett förstapersonsperspektiv. Jag kommer inte att analysera exemplen genom 

andras uppfattningar om föreställningen, endast när jag diskuterar de teoretiska begreppen i 

förhållande till varandra kommer jag att föra in andras resonemang. Detta val har flera anledningar. 

För det första återger Sauters modell en kommunikationsakt mellan scen och publik, först när jag 

sätter mig själv i rollen som betraktare anser jag att jag fullföljer den modellen. För det andra vilar 

min teori på en fenomenologisk analys av medvetandet i relation till ett framställt material, skulle 

jag underlåta mig till andrahandskällor anser jag att den relationen bryts och att jag går miste om en 

väsentlig del i min teoretiska grund.  

 Att låta mina egna tillfälliga upplevelser ta plats i en analys som strävar efter objektivitet 

kan verka paradoxalt, men i detta fall är det högst berättigat. En anledning till att den sensoriska 

nivån är ett outforskat område tror jag beror på att den är svår att föra i bevis genom artefakter och 

dokumentation. Där en analys av till exempel den symboliska nivån kan stödja sig på språk, fiktion 

och tecken, vilka alla kan göras tillgängliga genom dramatiska texter eller videoupptagningar, kan 

en analys av den sensoriska nivån inte bevaras som material. Peggy Phelan menar att 

performancekonstens ontologi ligger i dess försvinnande, att den aldrig kan upprepas eller 

reproduceras: ”Det enda liv som en performance har är nuet. Performance kan inte sparas, spelas in, 

dokumenteras, eller på nåt annat sätt delta i cirkulationen av representationer av representationer; 

när den väl gör det är den något annat än performance.”13 Mycket av det som gör händelsen unik är 

det som kommuniceras i den sensoriska nivån, det tillfälliga, personliga och nyckfulla som utgör 

det enskilda medvetandets möte med händelsen. Det är det enda råmaterialet vi har för att analysera 

den, men den medför också akademiska svårigheter. Sigmund Freud stötte på liknande problem i 

sitt arbete med boken Drömtydning (1899):  

 

Följaktligen är jag hänvisad till mina egna drömmar, som utgör ett rikt och bekvämt material, som 

härrör från en tämligen normal person och som har samband med många slags händelser i mitt 

dagliga liv. Man kommer säkert att ifrågasätta tillförlitligheten av sådana ”självanalyser” och säga 

att de inte utesluter godtycke. Enligt min mening är förhållandena vid själviakttagelse snarare 

gynnsammare än vid iakttagelse av andra; i varje fall är det tillåtligt att undersöka hur långt man 

kan nå vid drömtydning med hjälp av självanalys.14 

                                                
13 Peggy Phelan, "Performancekonstens ontologi: representation utan reproduktion", Koreografier, red. Sven-Olov 

Wallenstein, Stockholm, 2008, s. 209.  

14 Sigmund Freud, Drömtydning, Samlade skrifter av Sigmund Freud, del II, andra utgåvan, Stockholm, 2002, s. 133.  



 8 

 

Arbetet med att tyda drömmar är liksom arbetet med att analysera den sensoriska nivån 

problematiskt eftersom båda är djupt personliga och svåra att generalisera. Precis som Freud menar 

att samma dröminnehåll kan ha olika betydelser för olika personer15 menar jag att olika 

föreställningar har olika innebörder för olika personer, men att det inte är en anledning till att inte 

försöka förstå dem på ett strukturellt plan. Där Phelan menar att performancekonsten alltid 

försvinner som händelse lägger hon till att den alltid finns kvar som minne: ”Det dokument som den 

[performancekonsten] efterlämnar är endast en sporre till minnet, en uppmuntran till minnet att bli 

närvarande.”16 Föreställningar försvinner inte, de förändras. Min metod för att analysera den 

sensoriska nivån är detta minne, min kropps minne av ett antal timmars sensationer. Det blir mitt 

arbetsmaterial, precis som drömmarna blev Freuds.  

 En invändning mot detta hade kunnat vara det tidsspann som existerar mellan det att jag 

bevistade Epic till det att jag analyserar den. En analys av den sensoriska nivån måste dock bygga 

på ett minne, oavsett om det är en timme eller en månad gammalt. Jag ser ingen fördel med att det i 

detta fall består av en månad, jag ser bara att det är annorlunda än det som är kortare. Det är ett 

minne som satt sig, som bott in sig och sammanblandats i min kropp. Jag tror inte att den har 

förfinats eller förtydligats, snarare tror jag att den har fördunklats och förångats. Samtidigt tror jag 

att den har prövats mot en större erfarenhet, mot en längre horisont. Jag tror att det har 

utkristalliserats vad som var bärande i längden, vad som var verkliga sensationer och vad som var 

stundens hetta. Det är dessa minnen jag analyserar och min förhoppning är att det ger mig ett bättre 

material än mina initiala intryck av föreställningen. Detta är också anledningen till att jag inte har 

gått tillbaka till mina anteckningar som jag gjorde efter att jag såg Epic, då jag fortfarande inte hade 

en tanke på att basera en uppsats på den. Det är också anledningen till att jag inte har kontaktat 

Spångberg eller MDT för en filmad version av föreställningen eller hört mig för hur vissa detaljer 

var ordnade på scenen. Det är även anledningen till att jag inte har bifogat några bilder i anslutning 

till min beskrivning av Epic eftersom den bilden inte skulle vara representativ för det material som 

analyserar. Mitt material är minnet av Epic, inte en objektiv bild av den.  

 Fenomenologin som teori föresätter sig att beskriva samspelet mellan verklighet och 

medvetande genom kroppen. Vad och vems denna kropp är tas dock sällan i beaktande. Merleau-

Ponty utgår både från sin egen och andras kroppar när han undersöker vår perception, men han 

förutsätter att detta ger honom ett material att tala för allas kroppar. Poststrukturalistiska teoretiker, 

feminister och postkoloniala tänkare inkluderat, har påpekat det problematiska i utgångspunkten 

och efterfrågat en större relativism. Vems kropp är det som relaterar till en verklighet? Vilken 
                                                
15 Freud, s. 133.  

16 Phelan, s. 209.  
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verklighet är det kroppen relaterar till? Frantz Fanon skriver:  

 

Jag, för min del, hade under kroppsschemat skapat ett historiskt-rasmässigt schema. De element 

som jag använde hade jag inte tillägnat mig genom "residuer av förnimmelser och perceptioner av 

huvudsakligen taktil, vestibulär, kinetisk och visuell karaktär", utan genom den andre, den vite, 

som hade vävt mig av tusen trådar, anekdoter, historier.17 
 

Fanon beskriver hur det under fenomenologins universella kropp existerar en rasifierad kropp, 

skapad genom det historiska och politiska klimat den ingår i, och som bestämmer kroppens minsta 

rörelse. Han menar att Merleau-Pontys universalistiska blick riskerar att stjälpa det 

fenomenologiska projektet att se världen som den verkligen är genom att släta över det faktum att 

den alltid ser olika ut beroende på var den befinner sig. Men istället för att backa från det 

fenomenologiska projektet menar många att vi bör uppdatera dess vokabulär: ”What if 

phenomenology were to relinquish the ideal of universalism, recast the live body in pluralized 

terms, and aim instead for a regional series of understandings?”18 Mitt syfte med denna uppsats är 

inte att beskriva hur den sensoriska nivån faktiskt är, utan vad min upplevelse av den är i syfte att 

skapa verktyg för andra att genomföra liknande analyser, men utifrån deras horisont, deras position 

som historiska, politiska och rasmässiga subjekt. Min kropp är inte kroppen, den är en av flera 

kroppar. Det vi inte kan essentialisera kan vi bara pluralisera.  

 Samtidigt innebär det att det tillvägagångssätt jag skapar måste vara generaliserbart. Det 

vore lönlöst att skriva ett akademiskt arbete om det inte genererar en kunskap som också andra kan 

ta del av. En lösning på detta problem hade varit att begränsa min metod till att omfatta endast 

slutsatser som stödjer sig på teorier som redan är säkerställda, men eftersom dessa inte finns att 

tillgå, utan det är just dessa jag försöker att skapa, är det inte möjligt. Min lösning blir därför att 

istället för att eftersträva generaliserbarhet genom objektivitet skapa det genom subjektivitet. Mina 

slutsatser grundar sig ofta, i tätt samspel med den fenomenologiska teorin, på personliga reaktioner 

och upplevelser. Genom att jag försöker vara så transparent som möjligt i mina resonemang och ge 

personliga och ibland privata motiveringar till varför slutsaterna är adekvata skapar jag ett upplägg 

där läsaren själv kan avgöra om resultaten är relevanta eller inte. Jag försöker helt enkelt göra min 

position, vem jag är och vad jag står för, synlig i texten, som ett underlag för mina val. Genom det 

anser jag att jag har gjort vad som är möjligt för att skapa ett objektivit material inom ramen för vad 

en analys av den sensoriska nivån kan erbjuda.  

 Både Garner och States anlägger ett något förvirrande och förenklat perspektiv när de 

                                                
17 Frantz Fanon, Svart hud, vita masker, Göteborg, 1995, s. 108-109. 

18 Philippa Rothfield, "Differentiating Phenomenology and dance", Topoi, 2005:24, s. 45. 
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ömsom talar om den sensoriska nivån, ömsom om scenens fenomenologi, och därmed likställer dem 

med varandra. Att förstå scenens uttryck utifrån en individuell position, att ta till sig det framställda 

med hela kroppen, som den fenomenologiska blicken bland annat skapar, kan göras även inom en 

symbolisk nivå. Som Sauter påpekar går det inte att göra tydliga gränsdragningar mellan 

teaterhändelsens olika kommunikationsnivåer, snarare ska de ses som komplement till varandra.19 

Enligt mig är den sensoriska nivån därför inte liktydig med en rent fenomenologisk blick, även om 

den fångar många av dess aspekter, utan måste alltid kompletteras med en semiotisk förståelse för 

tecknens funktion. I min vilja att förstå den sensoriska nivån använder jag därför fenomenologiska 

teorier, men håller hela tiden ett öga på hur den sensoriska nivån också konstitueras av tecken, språk 

och fiktion.  

 

 

1.4:  Forskningsöversikt:  
 

Eftersom mitt syfte delvis handlar om att sammanställa befintligt material om den sensoriska nivån 

har jag redan tagit upp mycket av den forskning som finns kring den under min rubrik om teori. Ett 

par personer och områden återstår dock som tar upp liknande fenomen men ur andra infallsvinklar, 

varav vissa även de förekommer i kommande kapitel.  

 Inom ett teater- och dansvetenskaplig fält har bland andra Philipa Rothfield och Linda 

Finlay tagit upp fenomenologiska perspektiv på framförallt dans. Rothfield gör det i syfte att lyfta 

frågan om vems fenomenologiska kropp det är som beskriver dansen och hur den kan 

kompletteras.20 Finlay fördjupar sig i empatins förmåga inom samtalsterapi och närmar sig därmed 

den förståelse för åskådarens funktion som både Foster och Parviainen är inne på.21 Simon 

Shepherd tar också ett delvis fenomenologiskt perspektiv när han spårar kroppens funktion inom 

teatern i Theatre, Body and Pleasure. Genom en teaterhistorisk blick ger han en grundlig insyn i hur 

kroppen hanterats på scenen och hur det speglar samhället.22  

 Kroppen som uttrycksmedel är även ett bredare område som bland andra historien, 

psykoanalysen, poststrukturalismen och genusvetenskapen har uppehållit sig vid. Bland många som 

bidragit till fältet kan nämnas Michel Foucault som sammanvävde den sociala historikerns 

perspektiv med postrukturalismens och visade hur kroppen har kontrollerats och internaliserats 

                                                
19 Sauter, 2000, s. 9. 

20 Rothfield, s. 43-53. 

21 Linda Finlay, "Dancing Between Embodied Empathy and Phenomenological Reflection", The Indo-Pacific Journal 

of Phenomenology, 2006:6. 

22 Simon Shepherd, Theatre, Body and Pleasure, London och New York, 2006. 
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under århundradena och bildat spegelytor för diskurser.23 Julia Kristeva länkade samman Freuds 

och Jacques Lacans psykoanalystiska syn på kroppen med ett genusinriktat perspektiv och visade 

hur världen i poststrukturalismens spår inte bara är språk, utan också bär spår av våra sociala och 

kulturella kroppar.24 Genom en problematisering av hur vi förhåller oss till vår kropp och i vilken 

grad det är kulturellt betingat öppnar de upp för en vidare syn på kroppens funktion, vilket närmar 

sig en fenomenologisk blick. En nyligen utkomnen antologi som tar ett samlat grepp om kroppen 

utifrån flera perspektiv är bland andra The Body, sammanställd av Donn Welton.25  

 Ett relativt nytt område som ytterligare vidgar kroppens funktion samt på ett direkt sätt 

relaterar till den sensoriska nivån är "sensory studies". Precis som fenomenologin motsätter sig 

”sensory studies” den cartesianska uppdelningen av kroppen och lyfter fram samtliga sinnen som en 

källa till kunskap. Den tar spjärn mot poststrukturalismens bild av världen som text och tecken och 

målar upp verkligheten som en knut av sinnesintryck, där ett levande deltagande blir viktigare än ett 

distanserat betraktande. Samtidigt belyser den hur forskningen inte är ett objektivt fält utan i sig 

något som vilar på kulturella antaganden om hur vår perception av omvärlden fungerar. Precis som 

Merleau-Ponty menar man att man kan berika upplevelsen av världen samt skapa mer sann kunskap 

om den om man vidgar perspektivet för vår förståelse och samtidigt inser att sinnesintryck inte är 

blinda nervimpulser utan besitter sin egen intelligens som är värd att värna om. En antologi som tar 

upp detta och angränsande frågor inom ”sensory studies” är Empire of the Senses, med David 

Howes som redaktör.26  

 Vad som saknas inom detta område är en mer specifik analys av hur den sensoriska nivån 

inom scenkonst kan se ut och förstås utifrån ett publikt perspektiv, samt ett tillvägagångssätt för att 

analysera detta i föreställningssammanhang. Både Garner och States identifierar en sensorisk nivå 

inom vad de kallar för teaterns fenomenologi, men det handlar hela tiden om hur scenen skapar 

dessa fenomenologiska aspekter, aldrig om hur de upplevs för en betraktare. Fosters och 

Parviainens diskussioner om vår empatiska förmåga tar däremot ett publikt perspektiv, men de rör 

sig hela tiden med allmänna exempel och applicerar och utvecklar aldrig teorin i förhållande till den 

sensoriska nivån. Mitt bidrag till detta forskningsområde blir att gå igenom de teorier som finns och 

välja ut de som jag tycker är användbara för att förstå den sensoriska nivån ur ett publikt perspektiv, 

samt applicera dem på mig själv och mitt föreställningsexempel för att utveckla och komplettera 

dessa. Genom det skapar jag generaliserbara begrepp och tillvägaggångssätt som kan vara 

användbara för andra och därmed utöka kunskapen om teaterhändelsens sensoriska nivå.  

                                                
23 The Body, red. Donn Welton, Blackwell Readings in Continental Philosophy, Malden & Oxford, 1999, s. 5-6. 

24 Welton, s. 6.  

25 The Body, ed. Donn Welton, Blackwell Readings in Continental Philosophy, Malden & Oxford, 1999. 

26 Empire of the Senses, red. David Howes, Sensory Formations Series, Oxford & New York, 2005. 
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2:  Att identifiera den sensoriska nivån  
 

2.1:  Ett fenomenologiskt perspektiv på teaterhändelsen  
 

Fenomenologin som filosofi utgår från ett avståndstagande från den cartesianska världsbilden, den 

objektiva verklighetsuppfattningen som idé och abstraktion. Istället formulerade Edmund Husserl 

en världssyn som utgick från människans upplevelse av den, som något situerat i ett subjekt. Vår 

uppfattning av världen når oss som sinnesintryck, först i vårt medvetande skapas de som idéer, som 

fenomen. Genom att återgå till "the things themselves" (die Sachen selbst) som de framträder för 

oss innan de blir fenomen kan vi förstå världen som den faktiskt är. Husserls sätt att genomföra 

detta var genom "epoché" – att genom en koncentrationsakt stänga ute alla omgivande fenomen och 

se tingen verkliga natur.  

 I Phenomenology of Perception driver Merleau-Ponty detta projekt vidare genom att betona 

kroppens funktion inom denna akt. Där Husserl hade sett kroppen som ett ting i världen och delvis 

frikopplat medvetandet från dess karnala dimensioner menade Merleau-Ponty att det är just genom 

kroppen vårt medvetande skapas. Om vi ska förstå världen som något som framträder för vårt 

medvetande måste vi också förstå kroppen inom denna process:  

 

It is my body which gives significance not only to the natural object, but also to cultural objects 

like words. If a word is shown to a subject for too short of a time for him to be able to read it, the 

word 'warm', for example, induces a kind of experience of warmth which surrounds him with 

something in the nature of a meaningful halo. The word 'hard' produces a sort of stiffening of the 

back and neck, and only in a secondary way does it project itself into the visual or auditory field 

and assume the appearance of a sign or a word. Before becoming the indication of a concept it is 

first of all an event which grips my body, and this grip circumscribes the area of significance to 

which it has reference27 
 

Kroppen reagerar innan vi har en medveten idé om den i vårt rationella medvetande, den föregår 

oss. Detta handlar inte om att reducera intrycken till kroppsliga sensationer, utan om att kroppen har 

en intelligens som reagerar efter sin egen logik och det är den logiken som skapar ett medvetande 

om världen. Därför blir också vår perception av världen central eftersom den säger oss hur denna 

kropp reagerar och skapar denna intelligens.  

 Därmed ersatte Merleau-Ponty tidigare uppfattningar av kroppen som ett ting (Körper) med 

                                                
27 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, London och New York, 2002, s. 273.  
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den levda kroppen (Leib), eller "lived bodiliness" (Leiblichkeit).28 Detta handlar inte bara om att 

förstå världen genom kroppen, som två entiteter som möts, utan hur medvetandet skapas utifrån att 

vara en levande kropp i en värld. Kroppen är inte ett konstant ting utan en del av världen som är i 

ständig rörelse, som genomfars av världens villkor och står i relation till dem. Merleau-Ponty 

skriver: "We must therefore avoid saying that our body is in space, or in time. It inhabits space and 

time."29 Rum och tid är inte något vi möter, det är något vi hela tiden omfattar:  

 

We perform our movements in a space which is not ”empty” or unrelated to them, but which on the 

contrary, bears a highly determinate relation to them: movement and background are, in fact, only 

artificially separated stages of a unique totality. In the action of the hand which is raised towards an 

object is contained a reference to the object, not as an object represented, but as that highly specific 

thing towards which we project ourselves, near which we are, in anticipation, and which we 

haunt.30 
 

Det fenomenologiska projektet går bortom, eller snarare hitom, intresset att alstra ny kunskap om 

hur världen är betingad genom att istället försöka förstå hur vårt medvetande skapar dessa 

kunskaper om världen. Kan vi förstå hur ting framträder som kunskap kan vi också komma fram till 

en större och mer sann kunskap.  

 I den förståelsen ingår till exempel en medvetenhet om hur vårt medvetande blir till, hur vi 

bygger upp vår världsbild. Ser vi på ett träd ser vi med våra ögon den sidan som är riktad mot oss, 

samtidigt skapar vårt medvetande de andra sidorna för vår inre blick så att resultatet blir trädet i 

dess helhet, från alla dess sidor. Vi ser trädet som ett fenomen. Förhållandet fortsätter om vi sluter 

våra ögon – vi kan fortfarande se trädet och det trädet är inte mindre verkligt för oss än det vi ser 

med vår blick. Världen är inte begränsad till en objektiv verklighet, den existerar i flera lager och 

facetter i vårt medvetande. Det gäller även vår bild av oss själva. Merleau-Ponty menar att trots att 

vi alltid är en del av världen och att vår kropp är en integrerad del av vårt subjekt så är vi alltid 

delvis främmande för oss själva.Vi existerar i världen både som subjekt och objekt. Hans exempel 

är handen som greppar den andra handen. I den rörelsen existerar vi både som ett subjekt som tar 

och ett objekt som blir tagen på. De sammanfaller och i den handlingen är vi en del av oss själva 

men också något som vi relaterar till i en värld.  

 En annan viktig aspekt av att kroppen är vårt främsta medel för att förstå vår omvärld är hur 

vår perception av den inte är specificerad till enskilda sinnen. Den objektiva världssynen delar upp 

                                                
28 Stanton B. Garner, Jr., Bodied Spaces, New York, 1994, s. 28. 

29 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, London och New York, 1962, s. 139-140. 

30 Merleau-Ponty, 1962, s. 138-139. 
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sinnena och menar att de var för sig tar in den yttre verkligheten, förlorar man ett sinne förlorar man 

också en dimension av världen och får en sämre verklighetsuppfattning. Merleau-Ponty menar 

istället att sinnena samarbetar för att skapa en uppfattning om världen, att de sammanstrålar i 

kroppen och projicerar en världsbild inom oss. Den blinde har inte sämre kontakt med världen, 

genom sina övriga sinnen står han i en lika stark kontakt med omvärlden, men med hjälp av andra 

medel:  

 

If the constants of each sense are thus understood, the question of defining the inter-sensory thing 

into which they unite as a collection of stable attributes or as the notion of this collection, will not 

arise. The sensory 'properties' of a thing together constitute one and the same thing, just as my 

gaze, my touch and all my other senses are together the powers of one and the same body 

integrated into one and the same action.31 
 

Det innebär också att sinnena inte behåller sina specifika karaktärer efter att de projicerats i vårt 

inre, efter att de skapat fenomen är de integrerade i ett helhetsintryck. De färdas från ett sinne till ett 

annat. När vi till exempel säger att ett ljud är skarpt eller att ett ljus är mjukt, handlar det inte om 

association eller symbolik utan om att vi upplever fenomenen i världen som en produkt av samtliga 

sinnen.  

 

Om vi applicerar den fenomenologiska blicken på scenkonsten kan vi göra en indelning i samma 

dikotomi mellan en objektiv världssyn och en verklighetsuppfattning situerad från den individuella 

medvetandet. Garner skriver:  

 

If I imagine a stage without actors, laid out to an empty auditorium, I have posited a field that can 

be grasped in the 'God's-eye' space of objective contemplation. At the point at which I insert myself 

as the lone spectator in the auditorium, this field is immediately focalized through a specific 

perspective, for unlike the conceptualized spatiality of 'scientific' analysis – where the object 

discloses itself as it might appear to an abstract subject – phenomenological space is oriented 

space. The stage and its elements are now situated in terms of such variables as frontality, angle, 

and depth; to the extent that I allow myself to inhabit the point of actual perception, theatrical vison 

in now implicated in the laws of visual dynamics as they are engaged by these variables and as they 

derive from (and interact with) the fact of my embodiedness.32 
 

Precis som rationalismen abstraherar verkligheten till idé kan vi välja att se scenen utifrån objektiva 

                                                
31 Merleau-Ponty, 1962, s. 317-318.  

32 Garner, s. 46.  
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aspekter med hjälp av en ideal åskådare. När vi tolkar tecken gör vi det utifrån ett förbestämt system 

(även om systemet är kulturellt skapat) - en skådespelare med en krona på huvudet representerar 

alltid en kung eller en drottning, och personen som sitter bredvid mig i salongen kommer att komma 

fram till samma sak. Anlägger jag istället en fenomenologisk blick kommer min analys inte att 

sammanfalla med övriga personers i salongen eftersom den är ett resultat av min position, i ett 

samspel mellan scenen och min kropp. I den analysen framträder personen med kronan på huvudet 

också som materia. I detta fall består den av hennes kropp som inte representerar något annat än sin 

egen kropp. Den är ingen symbol för något annat utan kommer till mig som ett intryck av kött, med 

alla sina former, lukter och rörelser. States skriver: "phenomenological philosophy is a continual 

desymbolization of the world."33 Fenomenologin öppnar upp våra ögon och tar tillvara på denna 

materia som vilar gömt under tecknets tyngd.  

 Både States och Garner tar exempel från Shakespeare för att identifiera denna 

fenomenologiska aspekt. Garner menar att till exempel King Lear är så mycket mer än bara ett 

förmedlande av tecken och tar det som bevis för att även materian spelar en viktig roll:  

 

When Lear intones 'Never, never, never, never, never' over the body of Cordelia (5.3.309), for 

instance, his repetition imperceptibly strips the word of its verbal stamp, returning it to its 

grounding in the reverbarating echoes of stage sound. Indeed, elsewhere in the final acts of 

continually threatened by the battering of viscerally immediate experience, the visual and 

discursive are pressured by acoustical and other intrusions that constitute a physical, sensory 

register of its spectacle of pain.34 
 

Lears upprepningar är ett exempel på vad States kallar "a continual desymbolization of the world" 

vilket öppnar upp för en sensorisk nivå.35 Garner tar även upp mer komplexa exempel på scenens 

fenomenologi genom Samuel Becketts sena dramatik. Becketts minutiösa scenanvisningarr fyller 

syftet att situera både karaktärerna på scenen och publiken i salongen i ett perceptuellt schema. 

Kvinnan i Rockaby (1980) ska till exempel vara placerad "slightly off-center" för att skapa effekten 

av att både hon och publiken blir fångade i en perceptuell asymmetri, vilket utgår från en 

fenomenologiskt upplevelse av hur kroppen är situerad.36 

 States tar denna fenomenologiska blick på teatern ett steg längre när han menar att den inte 

bara öppnar upp för andra aspekter på scenen utan också inrättar oss i en parallell verklighet. Han 

tar Martin Heidegger som utgångspunkt: "[The sculpture] is not a portrait whose purpose is to make 
                                                
33 Bert O. States, Great Reckonings in Little Rooms, Los Angeles och London, 1985, s. 23. 

34 Garner, s. 42. 

35 Garner, s. 45. 

36 Garner, s. 77. 
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it easier to realize how the god looks; rather, it is a work that lets the god himself be present and 

thus is the god himself."37 States menar att vi genom en fenomenologisk blick inte deltar i en 

representation av verkligheten utan i verkligheten själv. Vi kan jämföra detta med Garners tal ovan 

om att upplevelsen av objektiva tecken kräver "a God's eye", en allsmäktig och ideal blick som ser 

allt, med upplevelsen av ett fenomenologiskt material som istället är en del av gudomligheten. Eller 

som States skriver apropå Macbeth: "The actor enables us to recognize the human 'from the inside': 

Olivier [skådespelaren Laurence Olivier] arouses that particular gesture in me; I am watching 

Olivier exist as Macbeth, and through this unique ontological confusion I exist myself in a new 

dimension."38 Detta skulle innebära att den fenomenologiska blicken på teaterhändelsen upphäver 

gränserna mellan verklighet och fiktion och att vi som åskådare istället träder in i en parallell 

verklighet. Den fenomenologiska blicken skapar en upplevelse av världen som materia. Materia går 

aldrig att representera varefter vi inte deltar i en fiktionell utsaga av verkligheten utan i verkligheten 

själv.  

 En annan viktig aspekt av den fenomenologiska blicken på teatern är hur den införlivar 

samtliga aktörer, både skådespelare och publik i teaterhändelsen. Garner tog tidigare upp Becketts 

fenomenologiska situering av åskådaren som "slightly off-center" och han förlänger det 

resonemanget genom Merleau-Pontys resonemang om kroppen som både objekt och subjekt. 

Genom att vi både ser scenen och blir sedda av scenen införlivas vi i ett dubbelt seende, som både 

subjekt som ser och objekt som blir sedda, vilket leder till en rad konsekvenser:  

 

Both the objectifying operations of the other's look on my bodily perception and any flight from 

this seizure in an act of disembodiment (putting myself outside or beside myself) indicate that – 

like other variables of phenomenality – embodiedness is subject to modification and 

transformation, multiple and varying modes of disclosure, and that the forms of ambiguity that 

characterize the phenomenal realm represent experience in flux, oscillating within and between 

modes of perceptual orientation.39 
 

Att vara situerad i kroppen är inget som isolerar oss. Tvärtom leder kroppsligheten till att vi 

frikopplas från kroppen genom att vi tydligare ställs i relation till övriga kroppar. Vårt medvetande 

står i ständig relation till andras kroppar och växlar genom dem mellan olika perceptuella nivåer 

och upplever teaterhändelsen från olika positioner (jämför återigen detta med Garners "God's eye" 

som ser allt men endast utifrån förbestämda system, medan den fenomenologiska blicken ser mer än 

                                                
37 States, s. 2.  

38 States, s. 47.  

39 Garner, s. 51. 
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den egna blicken men ständigt utifrån relativa positioner).  

 Både Garner och States relaterar tecknets objektiva värde kontra materians personliga 

uttryck till en kamp mellan olika tolkningssystem, där den semiotiska och poststrukturalistiska står 

mot den fenomenologiska. De menar, precis som Sauter, att de två första åtnjuter en alltför       

dominerande ställning, på bekostnad av ett fenomenologiskt perspektiv.40 På grund av detta riskerar 

teaterhändelsen att reduceras till ett utbyte av tecken, en ren kommunikationsakt, där scenens alla 

uttryck så som de känns inom oss glöms bort: "But if this inclination applied as strictly to plays and 

their images, we could cut a great deal of the text of Macbeth, or even reduce it, allegorically, to the 

sign of a dagger with a red line across it."41 Vad Garner och States efterlyser är en mer dynamisk 

blick på teaterhändelsen, som tar hänsyn till tecknet som både och materia:  

 

It has become evident to me, in arriving at my own form of narrowness, that semiotics and 

phenomenology are best seen as complementary perspectives on the world and on art. I would like 

to pursue this notion further because there are times when I can be caught, so to speak, borrowing 

my neighbour's tools to build my own structures. If we think of semiotics and phenomenology as 

modes of seeing, we might say that they constitute a kind of binocular vision: one eye enables us to 

see the world phenomenally; the other enables us to see it significatively.42  

 

Skådespelarens kropp är varken tecken eller materia, utan både och. Endast genom en dubbel blick 

tar vi tillvara på dess fulla spektra.  

 

 

2.2:  Min upplevelse av den sensoriska nivån i Epic:  
 

Epic inleddes med att dansarna rörde sig långsamt mot mitten av scenen medan Detektivbyråns låt 

"Monster" spelades. Cirka sex av dansarna utförde en koreografi på filtarna i mitten av scenen, som 

plötsligt avbröts av att tre stycken personer började spela trombon och trumma sittande i gradängen 

till vänster. De spelade dåligt och ljudnivån kontrasterades starkt till den förinspelade musikens låga 

volym. När de spelat klart rörde de sig långsamt och tyst därifrån. Dansarna på scenen rörde sig bort 

från mitten, förutom två som stod kvar och utförde en synkroniserad koreografi. Tillsammans med 

de andra dansarna bildade de en formation som sträckte sig över hela scenen, för att sedan plötsligt 

upplösas. De två simultana dansarna rörde sig sakta ut mot scenens vänstra sida. De ställde sig på 

                                                
40 States, s. 7-9. Garner, s. 20.22. 

41 States, s. 25. 

42 States, s. 8. 
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knä bakom varsin träbox. Plötsligt stack de ner händerna i boxarna och började att skramla med 

träklossar som låg i dem.  

 Jag kände mig lugn där jag satt. Dagen innan hade jag läst en recension av föreställningen 

där jag har fått informationen att den är fyra och en halv timme lång och att man under den tiden 

hinner bli rejält uttråkad.43 Jag hade därför kollat med personalen i foajén om och när det var paus 

och kommit överens med min vän som jag var där med att vi skulle gå då om det blev tråkigt. Jag 

var beredd på en stillsam kväll.  

 De första 30 minuterna följde jag scenens aktiviteter noga. Jag försökte tolka vad de gjorde, 

sätta mig in i föreställningens språk. Länge rörde jag mig med blicken från vänster till höger över 

scenen och tog in sakerna i tur och ordning. Jag tyckte om scenens bildspråk, färgerna och alla 

detaljer. Det såg rörigt men ändå ordnat ut. Jag försökte se ett samband mellan de olika tingen och 

fantiserade om vad de skulle använda dem till. Jag såg på koreografierna och försökte placera 

rörelseschemana utifrån de vaga kunskaper jag har om dans. Jag letade i mitt huvud efter svar på 

varför de spelade musiken på så låg volym, varför de rörde sig så långsamt, varför de var målade i 

ansiktet. Efter att de genomfört ett par möten med de olika tingen som var utplacerade i olika 

stationer över scenen försökte jag se ett samband mellan dem, vad de olika sakerna symboliserade, 

varför de kom i just den ordningen, om fanns någon intrig som jag kunde följa.  

 Efter en timme gav jag upp. Jag fann inga svar. Jag hittade flera tolkningsmodeller som 

skulle kunnat vara användbara, men ingen som stämde bättre in än någon annan. Samtidigt hade jag 

inte tråkigt, jag kände ingen leda, bara en viss förvirring. Det var dock lång tid kvar på 

föreställningen. Jag hoppade upp en rad i gradängen så att jag kunde luta mig mot väggen bakom, 

jag tog av mig skorna. I brist på saker att haka upp mina tankar på lät jag dem irra. Jag tog in 

rummet igen, publiken som jag nu tydligare kunde se bakifrån, ut genom fönstren där solen började 

gå ner, dansarna som fortsatte att röra sig i det långsamma tempot. Den ena formationen övergick i 

den andra, ett par solonummer avlöste varandra, ytterligare möten med ting och material tog plats.  

 Två timmar in i föreställningen kom jag på mig själv med att sitta fullt koncentrerad. Jag 

följde återigen minsta rörelse på scenen, tog in varje ljusnyans som skiftade, lyssnade spänt på 

ljuden från material som krockade eller fötter som rörde sig. Plötsligt exploderade musiken, ljuset 

slog över i starkt direktljus, två av dansarna utförde en snabb och monoton koreografi. Mina fötter 

vickade i takt till musiken, min puls gick upp, jag andades med öppen mun. Musiken avtog och 

scenen återfick sitt normala tempo, dansarna rörde sig långsamt mot mitten. De samlades på en rad, 

tätt sammanslutna, i en tablå riktad mot publiken. De började genomföra andningsövningar med 

slutna ögon. Deep Purples "Child in Time" började spela. En oerhörd kontrast mellan dansarnas 

andningsövningar och hårdrockens öronbedövande takter inträffade. Det skapade en stark 
                                                
43 Örjan Abrahamsson, "Epic" på MDT, Stockholm, Dagens Nyheter 19/04/2012.  
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sammandragning i mig, av en tillbakahållen utlevelse, av att genom tankekraft försöka tygla 

impulsen att leva ut till musiken.  

 Sauter, Garner och States påpekar att den symboliska nivån är det som nästan uteslutande 

har analyserats inom teatervetenskapen. När jag går på teater är det den nivån jag också främst 

använder mig av, helt enkelt därför att de flesta föreställningar jag går på kommunicerar framförallt 

genom den symboliska nivån. I Epic kom dock detta förhållande på skam. Jag hittade ingen väg in i 

föreställningen genom den symboliska nivån, den kommunicerade i en annan dimension. Först när 

jag släppte mina försök, när jag lät mig försjunka, hittade jag nivån för kommunikation. För att nå 

dit var någonting tvunget att skingras, att förångas. Som States skriver: "phenomenological 

philosophy is a continual desymbolization of the world."  

 Genom Epic:s myller av ting på scenen sprängde man de semiotiska ramarna. De blev för 

många och för motstridiga för att jag skulle lyckas föra in dem i ett system. Samtidigt skiftade det 

långsamma tempot fokus från det som genomfördes till hur det genomfördes, liknande vad Garner 

menar är vad som händer i King Lear när Lear skriker "Never, never, never, never, never" över 

Cordelias döda kropp. Föreställningen innehåller så mycket annat än bara ett utbyte av tecken. 

Simon Shepherd kallar detta för "decoding" genom "non-action"44 - ingenting händer varefter 

aktiviteten förlorar sin vikt och lämnar en lucka öppen för något annat att ta plats. Detta något annat 

är i Epic:s fall en sensorisk upplevelse av föreställningen. Vad som sker är att jag släpper min 

objektiva världssyn och istället inlemmas i en fenomenologisk verklighetsuppfattning. Jag blir en 

kropp situerad i tid och rum. Denna nivå är dock inget enhetligt fenomen, utan en komplex väv av 

uttryck. De som var tydligast för mig i Epic var föreställningens rytm, materia och riktningar.  

 

Epic:s tempo präglades av dansarnas långsamma rörelser över scenen, koreografiernas 

minimalistiska rörelsescheman samt dansarnas blaséartade minspel och kroppsuttryck (en av dem 

tuggade tuggummi genom hela föreställningen). Detta förstärktes av att musiken spelades på en 

semihög volym, att ljuset var allmänt och dimmat samt av föreställningens längd som skapade en 

känsla av utdragenhet. Det hade en lugnande effekt på mig, där jag sjönk ner i ett dvalliknande och 

meditativt tillstånd som gjorde mig mottagligare för intryck samtidigt som tankarna fick vandra 

fritt.45 Varje händelse och avvikelse från detta blev högst påtaglig, vilket skapade föreställningens 

                                                
44 Shepherd, s. 67.  

45 En viktig aspekt för att göra denna reaktion möjlig är att jag genom förhandsinformationen vet vad som väntar mig 

under föreställningen. Jag vet att föreställningen är över fyra timmar lång, jag vet att den kommer att fortgå i detta 

långsamma tempo hela tiden samt att aktiviteterna kommer att vara ungefär desamma. Jag behöver inte följa en tråd, 

vara beredd på överraskningar, undra vad som kommer härnäst. Tvärtom kan jag vila i det monotona, i det lugna och  

 meditativa. Jerome Bel har beskivit hur han använder en transparens i sina föreställningar för att skapa en trygghet 
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rytm. Det långsamma tempot kontrasteras dels med hjälp av ett snabbare rörelseschema, dels med 

hjälp av ljud och ljus. Det tydligaste exemplet kom efter cirka två timmar, då ljuset slogs på i full 

styrka, högtalarna exploderade av elektronisk musik och två av dansarna genomförde en snabb och 

synkroniserad koreografi. Eftersom jag vid detta lag hade släppt garden och var väldigt mottaglig 

för intryck chockades jag. Ljuset bländade mig, musiken dånade i öronen, jag fick kämpa för att 

hänga med i dansarnas rörelser. Samtidigt upplevde jag en frihetskänsla av den plötsliga kontrasten, 

av att kastas in i något helt nytt.  

 Rytm behöver dock inte handla om just kontraster, det behöver inte uppstå av att något 

avvikande uppträder, utan kan även bestå av att något återkommande framträder som skapar en 

känsla av kontinuitet. Cirka fem gånger under föreställningen kom en av dansarna in klädd som 

brevbärare med röd toppluva på huvudet. Han gick fram till två klockor som stod på golvet, böjde 

sig ner och svängde dem fram och tillbaka så att de ringde. Efter det hände ingenting. Han ställde 

ner klockorna och gick ut samma väg som han kom in. Det långsamma tempot bekräftades istället 

för att kontrasteras, men den återkommande aktiviteten skapade en jämn rytm som var påtaglig. 

 En annan aspekt som slog mig vid kontakten med den sensoriska nivån var hur scenens 

material trädde fram inför mig. Från att jag förväntade mig scenen som ett fält av tecken slog den 

mig istället som en komposition av färger, fomer, ljus och ljud. Vid en av stationerna på scenen 

hällde två av dansarna ut pulver och vatten på varsin tallrik. Effekten blev ett knäppande ljud som 

dansarna förstärkte genom att placera mikrofoner bredvid tallrikarna. En liknande sekvens var när 

en av dansarna riktade en fläkt mot en gardin av guldfärgade snitslar, varefter vinden från fläkten 

fick snitslarna att röra sig. Vid båda händelserna upplevde jag en avskalning av tolkande impulser 

till förmån för ett rent intagande av de materiella skeendena. Sekvensen var tömd på symbolik och 

lämnade fältet öppet för vinden och de rörelser den skapade.46 Inte som en representation av 
                                                

för publiken: "Jag vill se ett genomskinligt sätt att agera eller röra sig, vilket betyder att jag vill kunna känna igen 

strukturen, byggnadsställningen, hur stycket är organiserat, jag vill känna att föreställningsmakarna vill dela det med 

mig istället för att imponera på mig[.]" Han gör det i syftet att skapa ett förhållande för publiken "så att de vet vad 

som ska hända, så de inte blir överraskade och så att vi kan tänka." Han grundar detta på Jacques Rancieres teorier 

om den emanciperade åskådaren som istället för att matas av scenen med illusion och överraskningar bjuds in att 

reflektera över materialet och på det sättet är med och skapar föreställningen som en jämlik. Det jag upplever när jag 

sitter framför Epic är just att jag efter att inte ha fått min förväntan om att bli matad med illusion och överraskningar 

infriad istället bjuds in att delta i föreställningen genom att tänka mig. När jag frigörs från scenens repressiva grepp, 

bland annat genom det långsamma tempot samt min vetskap om föreställningens uppbyggnad, kan jag vila och 

känna trygghet vilket släpper lös min tankeverksamhet samt min mottaglighet för sensoriska intryck. Detta ska dock 

inte tolkas som att mina reaktioner på den sensoriska nivån i Epic är avhängiga att den har skapats under inflytande 

av Rancieres teorier, utan som att hans tankar i Epic har gjort att föreställningen har renodlat den sensoriska nivån 

och låtit den framträda tydligare, just i syfte att skapa ett öppet material som bjuder in åskådaren i föreställningen.  

46 En aspekt som var viktig för att detta förhållande skulle inträffa var hur föreställningen inte skapade illusion och 
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vindeller rörelse, utan så som vind och rörelse faktiskt är. Som Heidegger skriver: "it is a work that 

lets the god himself be present and thus is the god himself." States lyfter fram hur den sensoriska 

nivån genom en fenomenologisk förståelse inte är något som syftar på en extern verklighet utan 

bildar en parallell sådan. När de symboliska lagren av scenen försvann trädde materian in, och med 

den verkligheten.  

 Samtidigt tycker jag att min upplevelse av sekvensen visar hur States förringar scenens 

funktion när han likställer konsten med verkligheten/gudomen. Om scenen är samma sak som 

verkligheten, varför ska vi då gå på teater? Jag håller med om att skillnaden mellan scen och 

verklighet är mer komplicerad än att det handlar om gränsen mellan verklighet och fiktion, men jag 

tror även att det är ett mer komplext förhållande än att det helt enkelt inte existerar någon gräns. 

Scenen är en plats som skapar sensationer i en hastighet och mångfald som överträffar varje verklig 

situation. Till exempel genom att ständigt skapa nya händelser och uttryck, genom att scenen kan 

skala av och isolera uttryck, genom att vi som publik är extra uppmärksamma när vi betraktar, eller 

genom att röra sig i olika fiktionella lager. Den sensoriska nivån skapar fenomen på scenen som är 

verkliga, som States skriver, men genom att de försiggår på en scen blir de också intensifierade. Vi 

får en djupare och mer komplex bild av verkligheten. Min upplevelse av vind i Epic var starkare än 

min upplevelse av vind i verkligheten. Teaterhändelsens sensoriska nivå är därmed inte verklighet, 

som States menar, utan intensifierad verklighet.  

 På samma sätt som materian träffade mig med oreducerad kraft kom även dansarna som 

kroppar och personer mig väldigt nära. Trots att jag inte kände dem upplevde jag en stark personlig 

kontakt med dem. Dels kände jag en erotisk kraft i relation till framförallt en av de kvinnliga 

dansarna, dels kände jag ett behov av att få vara med i deras samhörighet, att bli accepterad som en 

del i gruppen. De byggde upp en stark samhörighet mellan varandra på scenen, genom blickar, 

leenden och en fysisk förtrolighet, som jag lockades av och vill bli en del i. Alla dansarna hade ett 

tydligt fokus utåt, vilket förstärktes av det långsamma tempot, och gjorde att deras riktningar blev 

viktiga. När de rörde sig mellan olika positioner kunde jag känna hur deras fokus riktades mot nya 

punkter i rummet, när de gick ihop med varandra för att genomföra gemensamma koreografier 

kände jag hur deras fokus riktades mot varandra.  

 De mest påtagliga exemplen var dock när de relaterade till publiken. En av de manliga 

dansarnas solonummer genomfördes i mjuka, sensuella rörelser på samma punkt på scenen, ganska 

nära publiken, med blicken tydligt fäst på oss. Han var klädd i underkläder och ett genomskinligt 

                                                
upprättade en fjärde vägg, utan istället avkodifierade rummet och relaterade till den som en scen, som det 

arkitektoniska rum det var. Även om scenen var upplyst och gradängen nedsläckt så var min upplevelse att vi satt i 

samma rum, att vi delade samma värld. Hade scenen varit avdelad av en fjärde vägg hade det för det första varit 

svårt att avkodifiera tecknen och för det andra hade materialen inte nått mig i samma direkta led.  
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tyg, ljuset slog över till dovt lila och blå färger medan musiken var meditativ. Det var en koreografi 

som på ett tydligt sätt var till för mig, han dansade sensuellt för min skull, för min njutning. 

Samtidigt kände jag mig väldigt synad av hans blick. Jag blev generad och medveten om min 

position i rummet, hur jag satt, hur jag såg tillbaka på honom. Hans blick tillfredsställde mig 

samtidigt som den krävde något tillbaka. Jag blev plötsligt medveten om föreställningen som inte 

bara något jag ser, utan också som något som ser mig. Dansarens blick blev också en del av min 

blick, på samma sätt som jag tidigare hade reagerat på hur jag påverkades av hur dansarna skiftade 

fokus när de böt formationer eller relaterade till de andra dansarna. Jag kände deras blickar och 

genom dem levde jag mig också in i vad de såg. Som Garner skriver: "the forms of ambiguity that 

characterize the phenomenal realm represent experience in flux, oscillating within and between 

modes of perceptual orientation."  

 Detta ska inte förstås som att jag förstår vad de andra ser och kan föreställa mig det för min 

inre blick, det vore att premiera den cartesianskt objektiva blicken som något som når oss genom 

endast det visuella, utan som att min medvetenhet om verkligheten, i det här fallet föreställningen, 

byggs upp av alla dessa blickar samtidigt. Det perspektiv som jag nås av kompletteras av alla andras 

blickar och bygger gemensamt upp min bild av föreställningen. Därav relevansen och intensiteten i 

solodansarens plötsliga blick på publiken: den vidgar min verklighet, får mig att se den klarare och 

djupare genom att jag blir medveten om min position och därmed även alla andras.  
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3:  Att förstå ett deltagande i den sensoriska nivån  

 
3.1:  Identifikation genom empati och relativiserad fenomenologi  
 

Den cartesianska världsbilden ser människan och verkligheten som två skilda fenomen, genom sina 

sinnen tar människan in världen som färdiga idéer. I den processen får synen en premierad position 

som det sinne som i första hand ställer oss i kontakt med verkligheten.47 Mot detta sätter Merleau-

Ponty en uppfattning om världen och människan som tätt sammanknutna, som en del av varandra. 

Precis som medvetandet är en del av kroppen är kroppen en del av världen. I den processen blir alla 

sinnen lika viktiga eftersom det är genom hela kroppen vi relaterar till verkligheten. Världen är inte 

något vi ser in på, utan något som är oss:  

 

Experience discloses beneath objective space, in which the body eventually find its place, a 

primitive spatiality of which experience is merely the outer covering and which merges with the 

body's very being. To be a body, is to be tied to a certain world. Our body is not primarily in space: 

it is of it.48 
 

I denna värld ingår även andra kroppar. Merleau-Ponty menar att vi inte relaterar till våra 

medmänniskor som främmande ting, genom våra kroppar står vi i olösligt förbund med varandra 

och den kommunikation vi genomför är inte begränsad till en språklig sfär, den är framförallt något 

som förekommer språket, byggt på ett kroppsligt förbund.49 Det betyder även att skillnaden mellan 

mitt inre och mitt yttre jag upplöses. Jag kan inte, som den cartesianska världsbilden påbjuder, 

stänga mina ögon och dra mig tillbaka till mig själv, eftersom mitt jag alltid är en del av världen.  

 Denna gemensamma värld ska inte förstås i spirituella termer, inte heller som att vi alla 

delar samma materia. Snarare handlar det om att vi delar samma vara, samma levnadsvillkor. Dessa 

är inte begränsade till ett evigt vara, en grundläggande existens, utan sträcker sig även till våra 

tillfälliga villkor, de sociala och kulturella ramar vi lever under:  

 

I am given, that is, I find myself already situated and involved in a physical and social world – I am 

given to myself, which means that this situation is never hidden from me, it is never round about 

me as an alien necessity, and I am never in effect enclosed in it like an object in a box.50 
                                                
47 Parviainen, s. 38-39. 

48 Merleau-Ponty, 1962, s. 148.  

49 Parviainen, s. 35. 

50 Merleau-Ponty, 1962, s. 360.  
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Vi skapas och formas efter vår omgivning, samtidigt som vi också förändrar den efter våra behov. I 

den processen blir vi produkter av vår historiska och politiska epok.  

 I Merleau-Pontys postumt utkomna bok The Visible and the Invisible (1964) utvecklar han 

människans relation till omvärlden genom begreppet ”flesh” (la chair). Han menar att allt och alla är 

sammanlänkade genom att vi består av samma materia: "My body is the fabric into which all 

objects are woven, and it is, at least in relation to the percieved world, the general instrument of my 

'comprehension'"51 Det är en radikalisering av hans tidigare syn på människan som en del av 

världen, samtidigt som han fortfarande menar att det finns gränser mellan oss och verkligheten. 

Människans interaktion med omvärlden är trots allt ett möte, inte ett uppgående, men det är ytterst 

svårt att dra denna gräns. Han tar inandningen som exempel - när blir luften som jag andas in en del 

av min kropp? När upphör den att vara en främmande materia? Precis som vi alltid är både objekt 

och subjekt för oss själva finns det alltid zoner mellan det inom oss och det utom oss som är svåra 

att kategorisera. Merleau-Ponty menar att det finns punkter där dessa två världar överlappar 

varandra, vilket han kallar "le chiasme", där vi faktiskt består av samma materia, där det inte går att 

göra åtskillnad mellan vår kropp och omvärlden.52 

 Som vi såg i kapitel 2.1 är vi inte begränsade till vår position när vi betraktar något, vi 

införlivar även andras blickar på fenomenet och ser det från flera punkter samtidigt. Detta gäller 

inte bara spatiala aspekter utan även temporala:  

 

[E]ach moment of time calls all the other to witness; it shows by its advent 'how things were meant 

to turn out' and 'how it will all finish'; each present permanently underpins a point of time which 

calls for recognition from all the others, so that the object is seen at all times as it is seen from all 

directions and by the same means, namely the structure imposed by a horizon.53 
 

När vi ser på en byggnad som vi känner igen ser vi det inte bara från flera punkter samtidigt, utan 

också så som det har sett ut, så som vi har känt när vi sett på det alla tidigare gånger, samt så som vi 

kommer att se på det. Vi existerar inte i en isolerad position på samma sätt som vi inte existerar i ett 

isolerat nu. Vårt medvetande är en produkt av allt omkring oss samtidigt som det är ett resultat av 

allt som det tidigare varit, samt vår förväntan om hur det kommer att bli.  

 

Ett begrepp som har använts av flera personer för att ta diskussionen om människans relation till 

                                                
51 Merleau-Ponty, 1962, s. 235.  

52 Parviainen, s. 63-64.  

53 Merleau-Ponty, 1962, s. 69.  
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omvärlden vidare är empati. Husserl betonade vår empatiska förmåga som grundläggande för vår 

intersubjektivitet och vår förmåga att skapa kunskap om världen omkring oss: "In empathy I 

participate in the other's positing."54 Det var dock fenomenologen Edith Stein som tog begreppet 

vidare i en utvidgad kontext och menade att det inte är samma process som sker vid perception, utan 

en autonom akt som är intentionell och leder oss in i en upplevelse bortom oss själva.55 Hon delade 

in processen i tre steg: först möter vi personen som ett objekt, sedan sätter vi oss in i hennes 

position och reproducerar den genom vår föreställningsförmåga, slutligen kommer vi tillbaka till 

oss själva med erfarenheten av den andres situation och reflekterar över den i samspel med vår 

egen.56 Samtidigt betonar Stein att det inte är en total ihopblandning av subjekt som sker, då riskerar 

vi helt enkelt att projicera vår upplevelse på den andre, utan att det är ett möte mellan två subjekt:  

 

The other's physical body as a mere physical body is spatial like other things and is given at a 

certain location, at a certain distance from me as the center of spatial orientation, and in certain 

spatial relationships to the rest of the spatial world. When I now interpret it as a sensing living body 

and empathetically project myself into it, I obtain a new image of the spatial world and a new zero 

point (Nullpunkt) of orientation. This is not that I shift my zero point to this place, for I retain my 

"primordial" zero and my "primordial" orientation while I am empathatically, non-primordially 

obtaining the other one.57 
 

Upplevelsen är "non-original", det vill säga en andrahandsupplevelse av den andres situation.  

 Både Parviainen och Foster har använt empatibegreppet för att diskutera hur vi som publik 

relaterar till rörelse och koreografi på scen. De menar att det vidgar vår förståelse av betraktarens 

reaktioner på det sceniska materialet - istället för att bara se vad som sker så kan vi genom en 

empatisk akt också uppleva det som händer. Vi är inte bara passiva åskådare utan aktiva utövare. 

Det stående exemplet är lindansaren som utför balettsteg högt ovan marken. Vi hisnar inte för att vi 

tycker att hon är en virtuos dansare, hade hon gjort samma sak på en lina några centimeter ovanför 

marken hade vi inte reagerat. Vi hisnar inte heller av omtanke om hennes liv, för att vi oroar oss att 

hon ska ramla ner och slå ihjäl sig. Vi hisnar därför att vi själva är rädda för att ramla ner och slå 

ihjäl oss.58 Genom att alla är en del av samma värld, att vi står i ständig relation med varandra, ingår  

vi i en empatisk process med lindansaren, vi byter till vad Stein kallar "a new zero point of 

orientation". Vi behåller vår "primordial orientation", vår position inom oss själva, och möter den 
                                                
54 Finlay, s. 5.  

55 Jaana Parviainen, "Kinaesthetic Empathy," Dialogue and Universalism, 2003:11, s. 154.  

56 Finlay, s. 5.  

57 Parviainen, 2003, s. 157.  

58 Susan Foster, Choreographing Empathy, London & New York, 2011, s. 131.  
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andra personen och hans/hennes situation genom en empatisk akt.  

 Parviainen menar dock att det är skillnad på att sätta sig in i en annan persons psykiska 

tillstånd och en persons rörelser eftersom man inte kan utgå från samma allmänmänskliga 

perspektiv. Istället för min "zero point", min grundläggande position, föreslår hon "body 

topography", min kropps alla möjligheter att förstå och känna en annan kropps rörelser. Detta 

eftersom ju mer vi tränar vissa kroppsliga funktioner, som att dansa, desto större empatisk inlevelse 

kan vi ha av ett material. Det betyder inte att vi måste kunna dansa för att känna att vi dansar när vi 

ser dans, utan att vår kropps "body topography" är mer förberedd, har fler möjligheter och ett 

bredare register att spela på när vi ser dans. "Body topography" som begrepp tar vara på fler sidor i 

kroppen, dess dynamik, färger och strukturer.59 

 Foster tar empatibegreppet vidare genom att ställa det i relation till vår förmåga att alstra 

kunskap om den andre, om huruvida vi kan förstå varandra och skapa generell kunskap eller om vi 

är dömda till fångenskap inom våra egna kroppar, och sätter det i en större kontext än just 

scenkonsten:  

 

[H]uman rights discourses, especially in this moment of transnational and global consolidation, 

implement arguments in favor of partiality and universality of experience both to justify and 

contest the workings of power. Are there any frameworks within which to affirm the located and 

partial understanding yielded up in the empathetic moment of witnessing another body? Are there 

ways in which a shared physical semiosis might enable bodies, in all their historical and cultural 

knowledge production that invite us to imagine the other without presuming knowledge of the 

other?60 
 

Hennes slutsats är att vi kan förstå varandra och skapa en generell kunskap som överbryggar frågor 

om kön, etnicitet och klass, men att det kräver en medvetenhet om hur vi skapar scenkonst och hur 

vi som publik relaterar till den. Ett steg i detta är att lyfta fram hur vi lär oss och förstår vår 

omgivning inte bara genom verbala resonemang utan främst genom att omfatta det med vår kropp. 

Vi lär oss och förstår någonting först när vi själva har lärt oss att genomföra det med kroppen. 

Genom vår empatiska förmåga kan vi sätta oss in i andra människors situation genom att vi deltar i 

deras rörelser, genom att vi deltar i deras "body topography".  

 Till sin hjälp tar hon inte bara fenomenologiska metoder utan även den senaste forskningen 

inom neurovetenskap. Vittorio Gallese menar att vi inte bara deltar i andra människors rörelse 

genom mentala processer utan också genom fysiska funktioner. Han har observerat hur samma 

                                                
59 Parviainen, 2003, s. 157.  

60 Foster, s. 14.  
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neuroner i hjärnan aktiveras både när vi utför en viss rörelse och när vi ser andra göra den, vilka han 

kallar för spegelneuroner. Han menar att det är evolutionärt grundläggande för människan att vi lär 

oss rörelser och beteenden genom att vi ser andra göra dem och upplever dem som 

andrahandskällor.61 Ett problem uppstår dock när rörelser inte har några bestämda mål, när de inte 

är knutna till en mänsklig funktion, till exempel i postmodern dans. Ivar Hagendoorn, i sin tolkning 

av spegelneuronernas funktion, menar att vår upplevelse av dans inte handlar om att vi dansar med 

dansaren, utan att vi hela tiden gissar dansarens nästa steg. Vi blir så att säga medskapare i en 

koreografi som vi sedan ser om den blir bekräftad eller inte, vilket på flera sätt förhöjer vårt 

deltagande i akten.62 

 Ahmed använder inte empatibegreppet när hon beskriver vår relation till omvärlden utifrån 

ett fenomenologiskt perspektiv, men hon närmar sig effekten av den samt kompletterar den när hon 

beskriver hur vi som människor expanderar i vår omgivning. Hon menar precis som Merleau-Ponty 

att vi är nära förbundna med omvärlden och att våra rörelser hela tiden förlängs och slutförs av vår 

omgivning genom sättet vi står i relation till den.63 Men samtidigt som Merleau-Ponty menade att 

kroppens relation till omvärlden omfattar även sociala och kulturella aspekter inbegrep han aldrig i 

resonemanget vilka villkor detta skapade för olika människor. Ahmed visar genom vithetens 

hegemoni hur människor med en viss etnisk bakgrund har lättare att relatera och förlängas av 

omgivningen än vad vissa andra har, genom att omgivningen är anpassad och kodifierad efter en vit  

överhet:  

 

Känslan som hör till detta sorts platsande är en sorts bekvämhet. [...] Att känna sig bekväm är att 

trivas så bra i sin miljö att det är svårt att avgöra var den egna kroppen slutar och världen börjar. 

Man passar in och genom inpassandet blir kropparnas ytor osynliga. Vita kroppar är bekväma, 

eftersom de besitter rum som förlänger deras egna former. Kropparna och rummet "pekar" i 

riktning mot varandra, utan att det märks eftersom riktningen sammanfaller med utsiktspunkten.64 
 

Effekten av att vara vit i en vit värld är att känna sig bekväm eftersom allt jag gör förlängs av 

omgivningen. En person med fel bakgrund kommer däremot att uppleva motsatsen, han/hon 

kommer att isoleras i sin position, att hela tiden hindras från att expandera genom att stoppas: "Att 

stoppa har många innebörder: att upphöra eller avsluta, men också att hejda, avbryta, arrestera, 

kolla, förebygga, blockera, hindra eller stänga."65 Personens nära förbund med omvärlden kommer 
                                                
61 Foster, s. 165-166. 

62 Foster, s. 167. 

63 Sara Ahmed, "Vithetens fenomenologi", Tidskrift för genusvetenskap, 2010:1-2, s. 57. 

64 Ahmed, s. 59. 

65 Ahmed, s. 62.  
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att bli ett gissel istället för en tillgång, något att vara dömd till mer än frigjord av. Genom att situera 

Merleau-Pontys begrepp "flesh" i en social och kulturell kontext radikaliserar Ahmed begreppet 

samtidigt som hon visar hur det är ett privilegium för vissa utvalda.  

 

 

3.2:  Mitt deltagande i den sensoriska nivån i Epic:  
 

När jag inledde mitt betraktande av Epic sökte jag främst förståelse genom den symboliska nivån. 

Jag gjorde det genom att anamma den cartesianska världsbilden som premierar synen framför andra 

sinnen, jag såg salongen och scenen som två skilda ting och bedömde scenen efter dess visualitet. 

Det fanns en del på scenen som talade för denna blick, förutom myllret av tecken som sedan visade 

sig skapa en materialitet snarare än ett teckensystem. Tidigt radade dansarna upp sig på rad på 

mitten av scenen. De intog alla varsin posering samtidigt som de bildade en helhet. De spände 

blicken i publiken och höll denna position i flera minuter i vad som kan liknas vid en tableaux 

vivant. Tableaux vivants var vanligt innan fotografiets intåg, då man ställde upp sig i en statisk 

posering inför en publik som betraktade verket som en bild. Referensen var måleri, det vill säga en 

tvådimensionell framställning av verkligheten som framförallt tillfredställde ögat, och det fungerade 

på ett liknande sätt i Epic.  

 Samtidigt var denna visuella karaktär en avvikande tendens i Epic som helhet. Som jag 

beskrivit tidigare var det istället föreställningens sensoriska nivå som grep mig, framförallt genom 

föreställningens rytm, materialitet och riktningar. Dessa upphävde Epic som visualitet, till att vara 

något jag såg in på till att bli något jag omfattades av. Detta märktes tydligast när jag blev medveten 

om mig själv som objekt, när jag istället såg föreställningen utifrån en rad olika blickar och 

positioner. Detta var dock bara förstadiet till detta uppgående. Olika aspekter av empatiska 

processer tog mig vidare in i den sensoriska nivån och gjorde att jag som kropp expanderade i tid 

och rum, samtidigt som mitt deltagande i föreställningen gav den sensoriska nivån en symbolisk 

karaktär och skapade en utökad jagupplevelse.  

 

En bit in i första delen av Epic rörde sig en av de kvinnliga dansarna långsamt från scenens bortre 

vänstra hörn till scenens högra hörn närmast mig. Hon bildade ett genomträngande uttryck, inte 

genom hennes rörelser, koreografin bestod helt enkelt av att hon i en vaggande gång rörde sig från 

ett hörn till ett annat, utan för att hon var barkroppad. I kontrast till det sprängfyllda teckenramarna i 

övrigt framstod hennes nakna hud som något oerhört avvikande. Jag hade svårt att ta min blick ifrån 

henne, hennes närvaro var kompakt och det kändes som att vi stod precis bredvid varandra. Hennes 

hud blev ännu ett material som slog an hos mig inom den sensoriska nivån.  
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 Samtidigt kände jag mig nervös och obekväm. Min puls ökade, jag satt helt stilla och kände 

sekunderna i min kropp. Dansaren var samma person som jag tidigare hade känt en erotisk 

dragningskraft till, men trots att hon nu var delvis naken var denna känsla som bortblåst. Tidigare 

hade jag sett henne och hon hade sett mig, vilket gjorde mig medveten om mig själv som objekt, i 

enlighet med att jag blev medveten om föreställningen utifrån en rad positioner. Samtidigt hade jag 

inte behövt sätta mig in i hennes situation för att se hennes blick på mig, blicken ökade snarare min 

medvetenhet om min situation än om hennes. Det var ett möte som skedde, jag mötte hennes 

position utifrån min och det var där det erotiska återfanns. När hon nu istället passerade mig på ett 

par meters avstånd inträffade inget möte, utan en sammansmältning. Jag såg inte det erotiska i det 

hela eftersom jag främst reagerade på hennes utsatthet, i hennes blottande som förstärktes av att hon 

rörde sig långsamt närmare och närmare publiken. Därav min nervositet och min känsla av 

intensitet. Jag satte mig in i hennes situation genom min empatiska förmåga.  

 I efterhand kan jag rekonstruera processen efter Steins tre steg: jag lade märke till henne, det 

vill säga jag ställdes inför ett objekt, jag satte mig in i hennes situation och kände det som hon 

kände, jag kom tillbaka till mig själv och reflekterade över hennes situation i relation till min egen. 

Vi delade samma erfarenhet. Hennes blottande blev också mitt.66 Vi upphörde som personer och 

ingick i ett gemensamt kött. Samtidigt fanns det en känsla av det som Stein kallar "non-primordial", 

det vill säga att det var en andrahandsupplevelse som jag upplevde. Jag ingick inte i en totalitet, jag 

blev inte henne, så som Merleau-Ponty definierar karaktären av "flesh". I slutändan återkom jag till 

mig själv, hennes situation reflekterades genom min. Jag behöll min "zero point", eller vad 

Parviainen skulle kalla "body topography", men jag färgades av hennes position.  

 Stein refererade främst till mellanmänskliga relationer när hon utvecklade sina teorier om 

empati, liksom Husserl och Merleau-Ponty. Sekvensen ovan är ett exempel på detta – jag känner 

med hennes utsatta position som människa i förhållande till andra människor. Att tillämpa min 

empatiska förmåga i relation till rörelser i Epic var inte lika självklart. Precis innan paus 

genomförde en av de manliga dansarna ett långt solo över hela scenrummet. Spångberg spelade 

kontrabas från gradängen medan dansaren krängde och slängde sig på scenen i föreställningens 

mest expressiva koreografi. Min reaktion på solot var en känsla av att återgå, att jag kom tillbaka till 

mig själv som jag upplever mig utanför scenen. Det var ett uppvaknande och samtidigt en 

besvikelse eftersom jag tappade kontakten med den sensoriska nivån. Jag började att se omkring 

                                                
66 Det är intressant att anmärka att min starka reaktion på hennes utsatta situation kanske var ett resultat av vårt 

tidigare möte. Hade vi inte mötts som älskande innan kanske jag inte hade reagerat på hennes utsatthet. Antingen 

hade jag inte känt någonting, eller så hade jag först då reagerat på det som en erotisk dragningskraft. Vårt tidigare 

möte kanske skapade en känsla hos mig av att vi hörde ihop, vilket resulterade i en känslighet vad gäller hennes 

blottande eftersom jag i någon mån tyckte att hon hörde till mig.  
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mig, ta in publiken och min vän. Jag kände plötsligt att jag hade ganska ont i benen av ställningen 

jag hade suttit i, jag funderade på vad klockan var.  

 Som Parviainen skriver förstår vi något först när vi kan omfatta det med vår kropp, när vi 

själva har utfört aktiviteten. Först då kan vi relatera till rörelser, vilket också blir ett kriterium för att 

kunna empatisera med den. Försöker vi att sätta oss in i en annan människas situation, enligt Steins 

andra steg, förutsätter det att vi också kan förstå det som den personen genomlever, annars får 

processen en motsatt effekt - vi upplever oförståelse, vi distanseras från personen istället för att 

smälta samman med den, vilket var just vad som skedde. Jag kom tillbaka från där jag tidigare hade 

varit, där jag kunde sätta mig in i andra personers situation och stundvis leva genom dem, till att 

isoleras i min egen person och plötsligt uppleva dess påtaglighet, dess behov av att byta ställning 

och veta hur mycket klockan var.  

 Jag upplevde samma isolerande process varje gång jag försökte empatisera med de enskilda 

dansarnas rörelser i föreställningen. Jag upplevde inte att jag dansade med dem, som Foster och 

Parviainen beskriver det, att jag genomgick ett fysiskt arbete. Inte heller att jag slutförde dansarnas 

rörelser, blev medskapare i en koreografisk lek, så som Hagendoorn föreslår. Istället för att 

empatisera med enskilda personer på scenen, eller enskilda situationer som flera dansare deltog i, 

upplevde jag det som att jag empatiserade med rummet som helhet. Jag kände mig öppen, mottaglig 

för intryck, därför att jag kände mig fri. Fri att expandera i rummet, där det tillslut blev svårt att 

avgöra var min kropp började och var den slutade. Varje del av scenen, dess ljus och ljud, ting och 

personer, upplevde jag som en förlängning av mig själv, där jag kunde gå in i varje person på djupet 

samtidigt som jag vidgades och multiplicerades på längden. Epic:s programblad är ett 

sammelsurium av texter, anteckningar och teckningar runt föreställningen. På en av sidorna har 

någon ritat en bläckfisk. Med sina åtta armar ringlar den runt texterna och anteckningarna: jag 

tänker att om jag var bläckfiskens huvud, med sitt enda öga stor som en fotboll, var scenen mina 

armar som sträckte sig runt världen, sjöng och dansade.  

 Det liknar Ahmeds bild av hur det är när man känner att en omgivning är anpassad efter en 

som person, när omvärlden förlänger ens rörelser och aktioner. Epic kan ses som en omgivning 

precis som samhället som har anpassats efter en viss grupp människor, till nackdel för en annan 

grupp. Jag upplevde mig själv tillhöra den första, på grund av aspekter som kunskap, ålder, 

referenser med mera, vilket jag kunde känna genom att jag förlängdes av rummet. Detta avbröts 

dock när jag inte längre kunde omfatta scenens uttryck med min kropp, med min "body 

topography", vilket var vad som skedde när jag försökte relatera till enskilda personers rörelser. 

Istället blev jag stoppad, avbruten, blockerad. Som Ahmed vid ett annat tillfälle skriver: "möjligen 
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erfar vi bara bekvämheten som en känsla när vi förlorar den, när vi känner oss obekväma."67 

 Denna expansion av min kropps gränser begränsades dock inte till rummet, även tiden som 

ram upphörde och befolkades av min kropp. Den objektiva tiden, det vill säga klockans fastställda 

timmar och minuter, krockade med min kropps upplevda tid. Jag tappade inte bara 

tidsuppfattningen utan jag upplevde även hur nuet upphörde och jag istället spändes ut över tiden 

och existerade på flera punkter samtidigt, precis som jag existerade på flera punkter i rummet 

samtidigt.  

 I min tillvaro utanför scenen deltar jag i ett ständigt nu. Jag kan dela in tiden i något som 

varit, något som är nu och något som skall komma. Jag existerar i nutiden, medan dåtiden är något 

jag inte längre är och framtiden är något jag ska bli. När jag började se Epic existerade jag i ett 

ständigt nu, jag bedömde allt efter vad som hände på scenen just då. Efter ett tag släppte jag min 

koncentration på nuet och försjönk ner i ett dvalliknande tillstånd där tiden passerade utan större 

inverkan. Genom Epic:s konsekvent låga tempo fick föreställningen inte sin genomslagskraft förrän 

efter cirka en och en halv timme. Eftersom konceptet i så hög grad byggde på ett tillstånd, en 

närvaro hos publiken, kunde denna effekt inte slå in förrän detta tillstånd hade etablerats. När jag så 

fick kontakt med den sensoriska nivån och återigen upplevde ett nu så var detta nu avhängigt att jag 

samtidigt hade upplevt föreställningen i dess början, innan tillståndet hade etablerats, liksom att jag 

var medveten om både föreställningens längd och dess innehåll. Jag visste var jag var påväg och var 

jag skulle befinna mig om en timme, jag kunde känna min framtida position. På det sättet existerade 

jag inte enbart i nuet eftersom nuet stod i direkt kontakt med både dåtiden och nutiden. Istället 

upplevde jag hur jag spändes ut över tiden, hur jag existerade på samtliga positioner samtidigt, 

under alla mina minnen av det som varit och under alla mina fantasier om det som skulle komma. 

 Effekten av denna utspändhet var påtaglig när föreställningen avbröts för paus.68 När jag 

kom ut i foajén slogs jag av det påtagliga i att återgå till en objektiv tid, där klockan var nio på 

kvällen och pausen utannonserades till trettio minuter, vilket jag upplevde som att jag förlorade 

något i förhållande till föreställningen. När jag sedan satt och såg början av andra delen av Epic stod 

jag inte längre i lika stark kontakt med den utspända tid som jag tidigare hade upplevt. Pausen hade 

avbrutit mig genom att föra in något mellan mina temporala positioner, en konstruktion som skar av 

kontakten mellan dem och dämpade en vital del av den sensoriska nivåns effekt.  

 

                                                
67 Ahmed, s. 59.  

68 Genom att prata med en av de inblandade i föreställningen fick jag veta att de från början inte hade tänkt att ha paus, 

men att de någon timme innan premiären bestämde att kasta in en paus efter cirka två och en halv timme för 

publikens skull. Pausen bröt alltså mot Epic:s koncept, vilket jag som publik också upplevde, i ett paradoxalt syfte 

att underlätta för publiken. 
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Genom att mitt humör och temperament följde föreställningens gång och blandades till en rörelse 

där jag hade svårt att avgöra vad som var mina känslor och vad som var föreställningens effekter, 

genomgick jag mot slutet av föreställningen en process som radikalt förändrade min relation till den 

sensoriska nivån. Precis som Merleau-Ponty menar upplevde jag inte scenens uttryck som 

sensationer isolerade till vissa sinnen, utan som en synestetisk upplevelse där sinnesintrycken 

blandades samman till en världsbild. En ljusförändring var inte bara en visuell förändring utan 

genomströmmade mig även som en känsla. Det innebar inte att jag tolkade till exempel ljus som en 

en audiell sensation eller ljud som smak, snarare att de skapades som känslor i mitt inre där jag inte 

kunde avgöra vilka sinnen som hade gett upphov till vilka upplevelser.  

 Scenens uttryck väckte och attraherade hela tiden nya minnen, associationer och referenser. 

Genom att dansarna hela tiden startade nya koreografiska nummer, bildade nya formationer och 

sammanhang, försvann ut genom sidodörrar och kom in igen, lyfte de på stenar och möblerade om 

inuti mig. Genom sina aktiviteter projicerade de tankar och speglade idéer som jag hade inom mig 

men som jag glömt bort, samtidigt som de förstärkte deras kraft genom att knåda och intensifiera 

deras uttryck.  

 Efter cirka tre timmar blev vissa sensationer sammankopplade med vissa reaktioner, jag 

upplevde samma inre känsla varje gång just denna sensation nådde mig. Sensationerna började att 

representera istället för att presentera. Det som från början hade varit ett utblåst referenssystem 

omformades med tiden till en struktur full av referenser genom mina associationer och känslor. 

Scenens sensationer kopplades samman med mina minnen, drömmar och fantasier till ett 

hemsnickrat referenssystem. När jag gick från MDT efter föreställningen hade jag inte känslan av 

att ha bevittnat något, att jag hade mottagit en produkt, utan av att jag hade skapat något. Epic var 

medvetet ofullständig till sin struktur, tillsammans hade vi slutfört föreställningen.69 Genom att 

kommunicera via den sensoriska nivån lade jag till min egen symboliska nivå ovan denna. 

 Förhållandet kan liknas vid en hyperverklighet. Förhållandet mellan original och kopia 

förvirrades genom att scenen skapade presentationer genom sensationer som jag omformade till 

representationer genom mina reaktioner. Den sensoriska nivån sammanflätades till en symbolisk 

väv där det var omöjligt att veta om ursprunget var sensationer eller reaktioner. Den sensoriska 

nivån var därför inte bara en intensifierad verklighet som jag menade i kapitel 2.2, utan också en 

intensifierad hyperverklighet.  

 Denna sekvens ifrågasätter den sensoriska nivån som isolerat fenomen. Den fungerar alltid i 

                                                
69 Observera återigen hur detta förhållande är avhängigt Rancieres teorier om den emanciperade åskådaren. Istället för 

att framföra ett budskap skapar scenen ett material som är medvetet öppet för en åskådare att stiga in i och bli en 

medskapare till. Epic skapar det till stor del genom att överlåta föreställningen till den sensoriska nivån, där jag som 

medskapare sedan bildar min egen symboliska nivå.  
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samspel med de andra nivåerna, som Sauter påpekar, men även i sin mest isolerade form är det 

tveksamt om man kan tala om rena sensationer. För det första lever vi i ett extremt referensfyllt 

samhälle där det intertextuella är mer regel än undantag och där förhållandet mellan original och 

kopia sedan länge är förvirrat. Vi bär en strid ström av representationer kopplade till sensationer i 

vårt undermedvetna vilket gör det tvivelaktigt om rena sensationer är möjliga. För det andra är vi 

samtidigt fulla av minnen och medfödda instinkter som väcks och retas av våra sinnesintryck. När 

jag upplever färgen röd upplever jag den inte bara som sensation, utan framförallt allt det som jag 

förknippar med färgen röd. Färgen representerar istället för presenterar, mina minnen skapar 

sensationerna som tecken. Dessa egenskapade symboler ingår inte i ett förbestämt kulturellt system, 

som semiotiskt fastställda tecken, men frågan är vad som är skillnaden för mig när jag sitter i 

teatersalongen? Under Epic hade jag ingen aning om vad som var förbestämda och vad som var 

egenskapade tecken, allt jag visste var att jag upplevde en myriad av bilder, känslor och reaktioner 

som skapade en djup och långtgående upplevelse.  

 Detta är något som den fenomenologiska upplevelsen tar tillvara på - den observerar 

processen mellan sensation och fenomen. Men vid en analys av den sensoriska nivån inom 

scenkonst är det lätt att särskilja det symboliska och det sensoriska och inte lika enkelt att se det 

dynamiska samspelet mellan dem. Både Garner och States gör, delvis medvetna, förenklingar när de 

talar om teaterns sensoriska nivå. Samtidigt går States emot sin önskan om "a binocular vision" när 

han upprättar en skarp skillnad mellan en fenomenologisk upplevelse och en semiotisk tolkning. 

Vid en analys av den sensoriska nivån gäller det att vara medveten om tecknets sensoriska nivå lika 

mycket som sensationens symboliska nivå, oavsett om det är kulturellt eller personligt skapat.  

 

Min upplevelse av den sensoriska nivån i Epic var med andra ord en lång resa. Den började i den 

symboliska nivån av ett konstant nu där jag såg scenen främst genom dess visualitet. Jag försjönk 

ner i den sensoriska nivån och nåddes av rytmen, materialen och riktningarna, samtidigt som jag 

blev medveten om föreställningen utifrån en rad positioner och upplevde mitt möte som en 

intensifierad verklighet. Genom en empatisk akt expanderade jag ut i rummet och spändes ut över 

tiden, där gränserna mellan mig och omvärlden blev svåra att definiera. Samtidigt förändrades den 

sensoriska nivån till att bli delvis symbolisk genom att scenens sensationer blev sammankopplade 

med mitt inre liv.  

 Slutresultatet, den sista timmen av mitt deltagande i Epic, kan karakteriseras som en utökad 

jagupplevelse, där jag befann mig på flera medvetandenivåer samtidigt. Jag upplevde en 

sammansatthet där jag inte bara kunde röra mig mellan de olika planen utan framförallt uppleva 

dem alla samtidigt. Jag betraktade dansen samtidigt som jag dansade, jag såg dansarna samtidigt 

som jag såg mig själv, jag upplevde sensationer jämte symboler. Genom att jag stod utanför, genom 
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att jag var en åskådare som inte dansade kunde jag uppleva dansen ur ett mer sammansatt 

perspektiv, starkare än om jag hade varit dansaren själv. Genom en uppenbar paradox drogs jag in i 

den sensoriska nivåns mångbottnade verklighet: genom att begränsas till min kropp kunde jag 

lämna den och röra mig fritt i världen, som människa och gud på samma gång.  
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4:  Sammanfattning:  
 
Denna uppsats utvecklar förståelsen för den sensoriska nivån inom scenkonsten, hur den kan se ut 

och hur ett publikt deltagande i den kan förstås. Mitt material består av ett urval av teoretiska 

ingångar som jag dels diskuterar sinsemellan, dels provar användbarheten av genom att applicera 

dem på min förstahandsupplevelse av koreografin Epic av Mårten Spångberg. Genom detta skapar 

jag en generaliserbar metod som kan vara användbar vid en större studie av den sensoriska nivån.  

 Min infallsvinkel är fenomenologisk, där Maurice Merleau-Pontys Phenomenology of 

Perception (1945) utgör huvudkällan. Vid sidan om denna preciserar jag mitt perspektiv inom ett 

teater-och dansvetenskapligt fält genom främst Stanton B. Garner, Bert O. States, Susan Foster och 

Jana Parviainen.  

 

Den sensoriska nivån är något som framträder om vi ser hitom teaterhändelsens symboliska och 

artistiska nivå, om vi ser materialen istället för tecknen. Vår analytiska blick är präglad av 

framförallt ett semiotiskt tänkande varefter vi måste träna oss i att se andra aspekter av scenen. En 

fenomenologisk blick öppnar upp horisonten för dessa aspekter, den tar tillvara på scenens uttryck 

som sensationer. En fenomenologisk blick är delvis ett projekt av avlärning.  

 För det första handlar det om att utgå från kroppen situerad i tid och rum. Den cartesianska 

världsbilden påbjuder att se verkligheten som abstraherad idé. Ska vi kunna ta till oss en sensorisk 

nivå krävs det att vi istället är mottagliga för stundens sensationer med samtliga sinnen. Garner och 

States identifierar den sensoriska nivån inom teaterhändelsen som allt det som inte är ett 

förmedlande av tecken, materialet som läggs på i en föreställning trots att det semiotiska budskapet 

har förmedlats.  

 I min upplevelse av Epic var det framförallt rytm, material och riktningar som utgjorde detta 

material. Rytmen kontrasterade eller bekräftade tempot genom avbrott respektive kontinuitet, vilket 

vaggade in mig i ett meditativt tillstånd. Merleau-Ponty menar att vår världsbild byggs upp av flera 

medvetandelager samtidigt och att vi existerar i den både som subjekt och objekt. Dansarnas 

riktningar, framförallt genom deras blickar, gjorde mig medveten om min position som både subjekt 

och objekt och vidgade min blick på scenen till att omfatta flera punkter samtidigt.  

 Jag upplevde materialen, inklusive ljud, ljus och vind, som avskalade fenomen eftersom de 

var avsymboliserade. States menar att detta material inte är en representation utan en verklig 

upplevelse, vilket jag kompletterar genom att mena att scenen skapar andra förhållanden som 

snarare kan likna den sensoriska nivån vid en intensifierad verklighet.  

 

För det andra handlar det om att förstå människan som en del av världen, som delar material och 
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levnadsvillkor med övriga ting och kroppar. Merleau-Ponty menar att verkligheten inte är nåt vi ser 

in på, utan något vi står i ständig kontakt med. Vi är alla delar av samma ”flesh”. Både Parviainen 

och Foster förlänger detta resonemang genom empatibegreppet för att förklara vårt deltagande i den 

sensoriska nivån, hur vi inte bara ser aktiviteterna på scenen utan faktiskt utför dem. Det är dock 

ingen total ihopblandning som sker utan ett möte, där jag upplever den andres situation genom en 

andrahandsupplevelse.  

 Delar av detta resonemang kunde jag applicera på min upplevelse av Epic genom att jag 

empatiserade med situationer som dansarna befann sig i. Deras rörelser passade dock inte in i detta 

mönster, vilket kan förklaras av att det endast är när vi själva har en relation till situationen genom 

förstahandsupplevelser som vi kan ta till oss positionen, vilket är viktigt att komma ihåg vid en 

analys av den sensoriska nivån.  

 Mitt deltagande i den sensoriska nivån kan snarare förklaras som att jag expanderade ut i 

rummet och bildade en symbios med scenen, en levande organism där dansarna gick inuti mig och 

scenens sensationer speglade känslor och minnen i mitt inre. Samtidigt upplevde jag en liknande 

process i temporala aspekter där jag inte begränsades till nuet utan upplevde hur jag spändes ut över  

tiden och existerade på flera punkter i dåtiden, nutiden och framtiden samtidigt. Det visar hur 

användbart Ahmeds resonemang utifrån vithetens hegemoni är, där hon beskriver hur man kan flyta 

ut i omgivningen och känna att den förlänger ens rörelser och viljor, men endast om den är anpassad 

efter dig som grupp.  

 Denna process förändrade i längden min upplevelse av den sensoriska nivån radikalt. Från 

att jag upplevde rena sensationer började de istället att symbolisera. Vissa sensationer blev med 

tiden sammankopplade med vissa reaktioner och bildade egenskapade tecken, vilket ifrågasätter 

uppdelningen mellan sensorisk och symbolisk nivå som både Garner och States använder sig av och 

visar hur sammansatt spelet mellan sensationer och tecken är. För att analysera den sensoriska nivån 

behöver vi vara medvetna både om symbolernas sensoriska sida och sensationernas symboliska 

kvalitet, oavsett om de är kulturellt eller personligt skapade.  

 Genom dessa begrepp kan jag sammanfattningsvis karakterisera den sensoriska nivån och 

mitt deltagande i den som en utökad jagupplevelse, där jag kunde observera Epic från flera 

medvetandelager samtidigt. Jag betraktade dansen samtidigt som jag dansade, jag såg dansarna 

samtidigt som jag såg mig själv, jag upplevde sensationer jämte symboler. Genom att begränsas till 

min kropp fick jag möjligheten att lämna den.  
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5:  Den sensoriska nivån i en akademisk och samhällelig kontext  
 

De slutsatser jag har presenterat i denna text kan förhoppningsvis hjälpa en bit på vägen för den 

som vill förstå hur en sensorisk nivå kan se ut och hur ett deltagande i den kan te sig. Samtidigt är 

detta bara en bråkdel av allt som finns att säga och utreda inom området. Att skriva och analysera 

sensationer och hur sensationer skapar reaktioner i våra kroppar ifrågasätter en rad förhållanden 

inom den akademiska världen och granskar de grundantaganden om människan, kroppen och 

språket som vårt samhälle vilar på. Det är uppenbart att ett helhetsgrepp på den sensoriska nivån 

inom scenkonst skulle kräva en uppgörelse med ett större komplex av frågor i förhållande till 

samhälle och akademi. Jag ska i det följande beskriva en rad problem som jag stött på under 

arbetets gång som pekar i denna riktning, samtidigt som jag lyfter fram vikten av denna text trots 

dessa begränsningar.   

 

En av de större svårigheterna under skrivandet var hur jag kunde formulera min upplevelse av Epic 

i skrift. Jag fick ständigt leta efter ord, stryka och omformulera för att hitta ett språk för mitt inre liv. 

Skulle jag beskriva mina fysiska reaktioner? Mina känslor som de väckte? Mina tankegångar och 

associationer? När vi analyserar till exempel Henrik Ibsens Ett Dockhem (1879) kan vi haka upp vår 

diskussion kring den symboliska nivån. Dramat kretsar kring Nora som lämnar hemmet som en 

handling av kvinnlig emancipation. Den symboliska nivån är liksom analysen något som är grundat 

i en rationellt språklig sfär. Men om det är den sensoriska nivån som är den dominanta nivån, som i 

Epic, har vi ingen sådan sfär att haka upp analysen på, då handlar det om att fästa sensationer och 

fysiska reaktioner på papperet, det vill säga irrationella och språklösa fenomen. Jag fastnade 

ständigt i klichéer eller invecklade metafysiska resonemang. Hur förklarar man hur man känner sig 

när man känner sig som en bläckfisk? Det enda som återstod var tillslut liknelser och metaforer, 

något vi inte sammanknippar med ett akademiskt arbete. Men kanske är det enda sättet att närma sig 

den sensoriska nivån?  

 Ett annat problem handlade om hur jag kunde motivera att de sensationer jag upplevde var 

viktiga eller meningsfulla. I Ett Dockhem kan vi återigen motivera nyttan av föreställningen genom 

dess symboliska nivå - vi blir medvetna om kvinnans situation i samhället. Den informationen hade 

inte varit något värd om den inte hade gestaltats genom en artistisk och sensorisk nivå, men dessa 

spelar bara rollen av att understödja den förra. Vi får med andra ord ta del av en kunskap som 

berikar oss, gör oss mer intelligenta och förstående, vilket går i linje med ett samhälle som ständigt 

strävar efter utveckling och effektivisering. En föreställning som fungerar främst genom den 

sensoriska nivån kan inte stödja sig på denna logik eftersom ingen kan beräkna utkomsten av en 

publiks deltagande i den. Det går inte att skapa en föreställning byggd på den sensoriska nivån som 
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dominant nivå som samtidigt vill förmedla ett visst budskap eftersom sensationerna inte går att 

rikta, det finns inget system att ordna dem i. Så hur kan jag säga att en föreställning är bra om jag 

för det första inte kan värdera vad som är "bra" i sammanhanget och för det andra inte vet om en 

annan person kommer att uppleva samma sak? Man skulle kunna säga att en föreställning är bra om 

de väcker djupa och ärliga reaktioner inom mig, men hur kan jag veta om de leder mig till positiva 

och inte negativa effekter? Man skulle kunna säga att det som får en att må bättre är en bra 

föreställning, men varför skulle positiva känslor leda till något bättre än negativa? Och vad skiljer 

isåfall konsten från underhållningen? Hur avgör man konstnärlig kvalitet i detta sammanhang?  

 Kanske är frågan felställd från början. Återigen hamnar vi i dilemmat att behöva beskriva 

och motivera våra irrationella och språklösa reaktioner genom en rationell och språklig sfär. Den 

sensoriska nivån i en föreställning kanske helt enkelt inte går att värdera i vanlig bemärkelse. De 

går bortom våra idéer om kategorisering och utveckling. De existerar för att upplevas och sedan 

upplösas. Det kanske inte är lösningen det är fel på, utan problemformuleringen?  

 Jag tror att den sensoriska nivån är ett outforskat område eftersom den går stick i stäv med 

vårt samhälles logiska grundvalar. Vi lever i en värld som premierar det rationella och 

förnuftsmässiga, inte det känslomässiga och intuitiva. Vi lever i en verklighet som premierar 

utveckling och avkastning, inte upplevelser och processer. Vi kan inte skriva om sensoriska 

upplevelser därför att vårt språk är anpassat efter objektiva värden och rationella resonemang. Vi 

kan inte värdera en sensorisk upplevelse eftersom vårt värderingssystem inte tar hänsyn till 

individuella och godtyckliga erfarenheter.  

 På det sättet kan man säga att den sensoriska nivån, när den används som dominant nivå, 

motsätter sig ett kapitalistiskt system utformat kring mervärde och tillväxt. Den sensoriska nivån 

förstärker Phelans resonemang om att performancekonstens ontologi är att vara icke-reproducerbar 

genom att den inte bara skapas som en unik händelse för en viss publik utan också för varje enskild 

person i publiken. Det är inte bara upplevelsen av verket som är unikt utan också dess efterverkan. 

Det medför dels att den sortens scenkonst i ytterligare ett led motsätter sig att bli en vara som kan 

säljas, dels att den motsätter sig att kategoriseras inom en kanon.  

 Vi kan ta Yoko Onos Cut Piece (1964) som exempel, ett av scenkonstens mest omtalade 

verk som på alla punkter uppfyller Phelans idé om performancekonstens ontologi. Stycket går inte 

att representera inom en marknadsekonomi därför att dess essens ligger i att uppleva den där och då. 

Samtidigt går den att konsumera som idé eftersom den vilar på en tydlig symbolisk nivå av en vilja 

att syna vad en människa gör om de får oinskränkt makt över en annan. Den går med andra ord inte 

att kategorisera som upplevelse men den går att systematisera efter sin symboliska nivå. Det gör 

inte att verket går att reproducera på en marknad men i och med att Cut Piece verkar inom ramen 

för ett avant-garde kan den representeras inom en kanon och därmed bekräfta logiken om tillväxt 
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och avkastning som marknaden vilar på. Epic kan inte kategoriseras efter sitt 

budskap/effekt/symbolik eftersom dess dominanta nivå är den sensoriska och publikens reaktioner 

därmed kommer att variera från åskådare till åskådare. Den ställer sig därmed utanför idén om ett 

avant-garde samt det kapitalistiska samhällets grundprinciper om effektivisering och tillväxt.  

 

Hur ska man då se på de resultat jag har presenterat här? Om hela det tillvägaggångssätt som jag har 

använt mig av inte är representativt för den sensoriska nivån, borde man då inte kasta det i 

papperskorgen? Eller ännu värre, eftersom jag inte bara har använt mig av språket och det rationella 

som verktyg utan även utvidgat dess omfång, har jag då inte spätt på det ojämlika förhållandet 

mellan känslor och intellekt som jag föresatte mig att överbrygga?  

 Jag tycker inte det. Det är uppenbart att de metoder vi har för att analysera den sensoriska 

nivån är klumpiga. Som David Howes skriver:  

 

It would seem to be the fate of the senses that their astonishing power to reveal and engage should 

forever be judged and 'sentenced' in the court of language. [...] A certain paradox remains, a sort of 

tugging of unstated sensibilities, a certain sense of alienation from lived experience. [...] The 

limitations of language are unavoidable so long as language is the medium of communication. 

What is possible to avoid, however, is the expansion of language into a structural model that 

dictates all cultural and personal experience and expression.70 
 

Språket är inget ont i sig, tvärtom, det är endast när den får en för dominerande roll som den kan 

medföra nackdelar. Det är uppenbart att vi behöver komplettera den symboliska sfären med en 

sensorisk förståelse och innan vi vet hur detta ska gå till är språket det medel vi har för att skapa 

denna komplettering. Det medför förvanskningar, försvagningar, missförstånd, men också 

förfiningar, förbättringar och kreativitet.  

 Som denna text visar kan den sensoriska nivån inom scenkonst vara ett oerhört rikt och 

skapande material. Den ger oss inte bara ett material genom andra kanaler, den ger oss också 

möjligheten till ett helt annat förhållningssätt till hur vi ser på teater. Vi behöver inte vara passiva 

mottagare som isoleras i våra stolar, vi kan vara aktiva åskådare som deltar i en förhöjd 

jagupplevelse genom att se föreställningen från flera positioner samtidigt, genom att expandera ut i 

rummet och spännas ut över tiden, genom att uppleva livet om och om igen i en intensifierad 

hyperverklighet. Utan de metoder som jag har lyft fram och utvecklat i denna text skulle jag aldrig 

ha kunnat förstå denna process, och genom att andra kan ta del av min metod och min analys kan 

även de förstå sina upplevelser inom en sensorisk nivå. Som forskningen inom ”sensory studies” 

                                                
70 Howes, s. 4.  
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pekar på finns det ett gryende intresse för människans sensoriska sida som på sikt kan skapa ännu 

bättre metoder för att ta tillvara på detta område. Denna text ska ses som en del av det arbetet.  
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