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Inledning

Ja, här sitter jag nu och ska skriva en c-uppsats. Men har jag verkligen det som krävs? Efter 
nästan tre år på högskolan borde jag ha lärt mig hur man kommer igång att skriva en bra 
uppsats, men trots det kan det vara svårt att slappna av. Förutom vetskapen om en genom åren 
tillägnad  teknisk  skicklighet  måste  det  finnas  en  tro  på  att  jag  har  det  inom mig:  detta 
skrivande, denna talang. Tänk om det inte fungerar den här gången! 

Talang är ett laddat begrepp, dels för att det handlar om någonting som förutsätts vara 
medfött och inneboende (vilket rimmar illa med västvärldens tanke om att allt är möjligt), dels 
för att vi inte alltid är säkra på vad det är vi pratar om och i vilka sammanhang begreppet kan 
användas.  I  forskning  likställs  fenomenet  talang  ibland  med  intelligens,  ibland  med 
kreativitet. I relation till min egen livssituation känner jag att det ligger något hopplöst i detta 
med talang. Även om jag upplever mig ha den på ett givet område kan en känsla uppstå av att 
jag  är  predestinerad  och  med  ens  börjar  jag  undra  hur  långt  denna  inneboende  potential 
kommer att räcka. Kommer jag så småningom bli påkommen med att vara en bluff, en ytlig 
begåvning? Det kanske bara är en våg jag rider på utan att vara ”bra på riktigt”. Någon gång 
måste turen ta slut och det är då den verkliga prövningen börjar. 

Att tala om talang kan, menar jag, på många områden leda till negativa konsekvenser då 
själva  begreppet  har  kommit  att  förknippas  med  det  medfödda.  Det  ligger  en  låg 
förändringskraft och dynamik i talet om talang då den förutsätts vara något som ”fanns där 
från början” och därmed något som man inte själv kan påverka. Jag vågar påstå att många 
människor drar sig för att engagera sig i vissa aktiviteter för att de tror sig vara talanglösa 
inom området. Ändå blir vi, i vissa fall, tvungna att gång på gång återkomma till att prata om 
det här fenomenet och ett område där det är berättigat är förstås konsten. 

I sin bok  Konstsociologi försöker Arne Martin Klausen reda ut vad talang är. Är det 
något medfött och biologiskt eller är det kulturspecifikt? Om talang är något av naturen givet 
kan vi inte göra mycket för att förändra situationen, menar han (1977, s.71). Det behöver inte 
vara så illa att vi antingen har talang eller inte, utan att vissa anses ha mer och andra mindre. I 
västvärlden ges talangen stort utrymme för att definiera konsten och konstnären. Det räcker i 
allmänhet inte med att öva upp den tekniska förmågan och seendet för att individen ska kunna 
kallas konstnär, utan hon måste också kunna övertyga om att det fanns någonting där innan 
som gör att hon kommer att fortsätta att göra framsteg (ibid, s.82). I Klausens bok kan vi läsa 
om en konversation mellan en skådespelare och en teaterchef (ibid, s.83), där skådespelaren 
säger: ”Men du talar som om talang var något konstant – något som var givet en gång för alla 
för en människa. Men den måste ju utvecklas – genom uppgifter, och också genom att vara 
med om att besluta i konstnärliga frågor”. På detta svarar teaterchefen att ”jo, men du måste 
hålla med om att det finns något som heter talang och att det finns gränser för hur långt den 
kan  utvecklas.  Och  här  sitter  teaterchefer  med  ett  ansvar  också  inför  det  offentliga  som 
beviljar ibland ganska stora summor till teatern”. 

Talang är ett (i alla fall vid första anblicken) paradoxalt fenomen såtillvida att det ses 
som medfött och tillhörande individen samtidigt som det den kan observeras först i efterhand, 
då individen börjat  öva upp sig  inom ett  kulturellt  specifikt  område.  Inom psykologin  är 
talang ett svårfattligt fenomen då det inte utan problem låter sig förklaras. Vi förutsätter att 
det  finns  en  biologisk  faktor  bakom  talangen,  men  då  Klausen  skrev  sin  bok  var  man 
ingenstans i närheten av att finna den faktorn (ibid, s.73). Istället blir talang en underliggande 
premiss som vi kan utgå från när vi inte kan se någon annan förklaring till att vissa människor 
är  ”bättre”  än  andra  i  exempelvis  sportsliga  eller  konstnärliga  sammanhang.  Det  är  den 
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osynliga  faktorn  som  står  bortom  inlärning.  Talang  kan  alltså  användas  som  premiss  i 
forskningssammanhang, men undersökningar som riktar sig mot fenomenet i sig är det ont 
om. Det närmast liggande är intelligens, som det ju gjorts otaliga studier om, men detta är 
svårt att applicera på det konstnärliga området då det visat sig att det inte finns några tydliga 
samband mellan skaparförmåga och intelligens. 

Vad gäller sociologin är talang ett fenomen som främst tas upp inom områdena kultur- 
och  konstsociologi.  Dock verkar  den,  precis  som i  psykologin,  vålla  bekymmer  och  den 
lämnas ofta åt sidan eller ersätts med andra begrepp, exempelvis kreativitet. Talang kan vara 
det  som man vill  övertyga  andra  om att  man har,  och  kan därför  liknas  vid  trollkarlens 
magiska förmågor, men huruvida det faktiskt finns någonting bakom ett sådant skådespel blir 
problematiskt. Finns inte talang? Det verkar trots allt vara meningsfullt att tala om talang då 
vi,  trots  att  vi  försöker  använda andra  begrepp,  hela  tiden återkommer  till  den när  andra 
förklaringar misslyckas. Med den här studien vill jag gräva djupare i fenomenet talang och se 
hur vi kan förstå den utifrån ett socialpsykologiskt synsätt, det vill säga ett synsätt där man tar 
hänsyn till hur individ och kollektiv samverkar och hur människor gemensamt konstruerar 
och förhåller sig till en meningsfull verklighet. Inom denna vetenskapliga gren är individ och 
samhälle, det personliga och det sociala, delar av samma mynt och kan därför inte studeras 
åtskilda från varandra. I fallet med konstnärlig talang skulle ett sådant perspektiv kunna hjälpa 
oss att få en helhetsförståelse av fenomenet och hur det kan vara meningsfullt för den enskilda 
människan och hennes sociala verklighet. Jag menar att det är problematiskt att se talang som 
något helt inneboende och bundet till individen, eftersom talangen alltid riktar sig mot något i 
vår sociala verklighet. Vi är talangfulla inom kulturellt specifika områden och dessutom står 
den egna talangen alltid i förhållande till andra människors talang. Talang förutsätter alltså en 
social kontext. Kanske är det dags att hitta ett nytt sätt att förstå talang, där fenomenet ses som 
socialt  meningsfullt  och  inte  reducerbart  till  att  vara  endast  ett  symptom  av  en  okänd 
biologisk faktor men inte heller till att vara någonting oväsentligt. 

Syfte och problemformulering

Med den här uppsatsen avser jag att formulera en beskrivning av konstnärlig talang där den 
kan förstås som ett meningsfullt fenomen såväl på ett personligt som socialt plan. Jag ämnar 
också  undersöka  hur  talangen  urskiljs  och  integreras  i  den  konstnärligt  verksamma 
människans liv och blir en del av hennes vardag, samt vilken roll detta urskiljande av talang 
har  i  relation  till  konstnärlig  aktivitet.  Utifrån  detta  syfte  har  en  huvudfråga  formulerats, 
vilken har väglett arbetet med denna uppsats: Hur kan vi förstå konstnärlig talang som något 
socialt  och  personligt  meningsfullt?  Till  denna  problemformulering  har  två  underfrågor 
fogats: Hur urskiljs och integreras talang som en del av en människas liv och vardag? På 
vilket sätt spelar urskiljandet av talang roll i relation till konstnärlig aktivitet? 

Disposition

I  avsnittet  som följer  presenterar  jag  hur  den tidigare  forskningen,  både  psykologisk  och 
sociologisk,  som handlar  om konstnärlig  talang  och relaterade  ämnen  ser  ut.  Utifrån  nio 
vetenskapliga artiklar har tre kategorier formats, vilka tar upp det viktigaste som sägs om 
talang  i  olika  typer  av  forskning.  Jag  sätter  den  här  uppsatsen  i  relation  till  de  olika 
kategorierna för att se på vilka sätt den kan komma att utgöra ett nytillskott till forskningen. 
Därefter presenterar jag den teoretiska och begreppsliga referensram som ligger till grund för 
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uppsatsen,  nämligen  det  fenomenologiska  livsvärldsperspektivet,  och  hur  jag  i  uppsatsen 
använder mig av olika fenomenologiska begrepp . Uppsatsen fortsätter med ett metodavsnitt 
där bland annat urvalet, datainsamlingen och analysen av data beskrivs, för att på det sättet ge 
läsaren insyn i hur undersökningen gått till. I detta avsnitt fördjupar jag också diskussionen av 
vissa fenomenologiska begrepp, då jag inte bara har använt fenomenologin som teori utan 
också som metod. Härnäst presenteras det resultat som sprungit ur analysen av data och som 
ger en beskrivning av den konstnärliga talangens struktur. Resultatet är uppdelat i tre rubriker: 
Identifieringen av talang, Den levda förståelsen av fältet och Det egna och det sociala, som 
behandlar olika delar av talangens essensstruktur. Resultatet visar huvudsakligen på hur en 
återkommande rörelse mellan konstnärligt utövande och ett distanserat bekräftande av detta 
utövande ger lägger grunden till att talangen manifesteras i människans medvetande som ett 
”något”.  Talangen  får  med  tiden  en  alltmer  sann  karaktär  för  dess  bärare  och  för 
omgivningen, men det gör också att människan mer sällan behöver tänka på sin talang. Under 
större delen av människans liv är talangen istället integrerad som ett osynligt vara som är 
betryggande  för  människan  men  som  inte  pockar  på  hennes  uppmärksamhet.  Hon  tillåts 
istället vända sin uppmärksamhet mot det konstnärliga utövandet som sådant och talangen får 
då  funktionen  av  en  levd  förståelse  för  ett  konstnärligt  fält.  Det  är  en  direkt  och 
förkroppsligad förståelse som gör att människan kan ta till sig det fältet har att erbjuda och 
därmed utvecklas. Talangen är också en del i en dynamik som rör människans hela liv, även 
utanför den direkta situationen av konstnärligt utövande, då hon upplever den som så pass 
bunden till henne själv att den blir en faktor för henne när hon gör val i livet samtidigt som 
talangens  struktur  är  interaktiv  och  beroende  av  människans  samspel  med  sin  sociala 
omgivning. Uppsatsens avslutande och diskuterande del inleds med en sammanfattande och 
allmän  diskussion  av  resultatets  förhållande  till  syfte  och  problemformuleringar.  Sedan 
relateras  uppsatsen  återigen  till  den  tidigare  forskningen  men  nu  för  att  efter  avslutat 
analysarbete se på vilket sätt resultatet skiljer sig från, eller liknar, andra forskningsresultat på 
området. Därefter förs resultatet upp till en mer teoretisk nivå och diskuteras i förhållande till 
olika fenomenologiska begrepp, för att på det sättet komma åt vilken roll resultatet har i ett 
bredare och mer allmängiltigt sammanhang. Sedan följer ett avsnitt där jag tittar på kvaliteter 
och brister med det här arbetet och jag försöker också att ge uppslag till framtida forskning 
om talang. Diskussionen avslutas med ett efterord där jag ställer den bild av konstnärlig talang 
som framkommer  i  uppsatsen  i  relation  till  den  bild  som jag  hade  innan  det  här  arbetet 
påbörjades. 

Tidigare forskning

Under denna rubrik ämnar jag att klargöra på vilket sätt mitt arbete innebär ett nytillskott i 
forskningen om konstnärlig talang. Av den anledningen har jag sökt bland tidigare forskning 
och funnit nio vetenskapliga artiklar som handlar om talang men också om relaterade teman 
som kreativitet, konstnärlighet och konstnärlig identitet. Det har varit tämligen svårt att hitta 
forskning som helt och hållet handlar om talang, varför jag har varit tvungen att bredda mitt 
sökområde. I den här uppsatsen vill jag undersöka talangen som fenomen, det vill säga ställa 
talangen som sådan under lupp, vilket sällan är fallet i den tidigare forskningen. Talangen har 
ofta setts som en premiss, något som man utgår från snarare än undersöker, och bara en sådan 
sak  gör  att  mitt  arbete  utgör  ett  nytillskott  i  forskningen.  Utifrån  de  artiklar,  både 
psykologiska  och  sociologiska,  som  jag  har  funnit  har  tre  kategorier  formulerats  där 
huvuddragen  inom  den  tidigare  forskningen  beskrivs.  Jag  positionerar  min  uppsats  i 
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förhållande till mönster, motsägelser och luckor inom varje enskild kategori och formulerar 
också  ett  antal  frågor  och  funderingar  som  till  skillnad  från  uppsatsens  syfte  och 
problemformulering inte har väglett arbetet utan snarare bör betraktas som ett sätt att klargöra 
på vilket sätt mitt arbete utgör ett bidrag till forskningen om talang. 

Individuellt/socialt
I den tidigare forskningen är ett genomgående tema att man gör en skiljelinje, mellan talangen 
som individuellt meningsfull och talangen som social kategori, och att man lägger fokus på 
bara den ena delen. En stor del av den tidigare forskningen handlar om talangen som något 
väldigt bundet till den enskilda individen. Man talar om talangfulla människor eller till och 
med om människor som talanger och pekar på att talangen är en stor del av människans liv 
från  födsel  till  död.  Det  här  blir  framförallt  märkbart  i  de  artiklar  som  utgår  från  ett 
psykoanalytiskt perspektiv. Båda de psykoanalytiskt orienterade artiklar som jag har valt att 
presentera utgår från en bild av att talangen gör sig påmind under en människas hela liv och 
de använder sig därför båda av en biografisk forskningsmetod. Garcias (2004) artikel baserar 
sig på en jämförelse mellan två stora kompositörers liv och handlar om hur dessa kunde bli 
genier samt hur talangen påverkade deras liv. I resultatet framhäver han hur olika kriser och 
revolter  i  kompositörernas  liv  gjorde  att  de  vände  sig  inåt  och  uppslukades  av  musiken, 
samtidigt som de hade människor i sin omgivning som trodde på deras potential, och detta 
menar Garcia bidrog till att de aktuella kompositörerna (Rachmaninoff och Scriabin) kunde 
utveckla  sin  genialitet  och  den  talang  som  de  burit  på  sedan  barndomen,  som  ett 
personlighetsdrag. Garcia pekar på att båda kompositörerna tidigt räknades som underbarn, 
alltså att de uppvisade en stor talang redan under barndomen, men resultatet visar inte på vad 
den  där  första  talangen  var  i  förhållande  till  kompositörerna.  Garcia  beskriver,  i  ett  av 
artikelns tidigare avsnitt, genialitetens natur, och här kommer också talang in, men det senare 
kopplas inte så tydligt till resultatet där han går igenom hur kompositörerna kunde utvecklas 
från talangfulla barn till genier. Garcia menar att det är en artskillnad, snarare än gradskillnad, 
mellan ”normal” talang och genialitet men det är inte helt klart vad han menar med detta då 
fokus främst ligger på den extrema genialiteten snarare än på jämförelsen mellan de olika 
typerna av talang. 

Gedo (1996) tittar också han på välkända konstnärers biografier men jämför dessa med 
sina egna talangfulla patienters biografier, för att på det sättet komma fram till vilken inverkan 
talangen har på en människas liv och psykiska hälsa. Han kommer bland annat fram till att det 
finns en koppling mellan talang och dålig självkänsla, men hur den kopplingen ser ut är svår 
att bestämma. Gedo menar att både talangen och självkänslan är personlighetsdrag som ofta 
samvarierar och följer med människan under hela hennes liv. Talangen, enligt både Gedo och 
Garcia, skapar ensamhet eftersom den kan göra en person så olik andra människor. Den är en 
börda, som kräver mycket av personen och som gör att det blir svårt att relatera till andra. 
Eftersom talangens manifestering är tämligen individuell är det vanligt att barn med spirande 
talanger  och  kreativitet  blir  totalt  missförstådda  av  föräldrar  och  andra  människor  i 
omgivningen, vilket enligt Gedo gör att talangfulla barn ofta sluter sig i sig själva eller blir 
svårhanterliga. 

Talang  ses  ofta  som  något  som  man  bäst  ger  uttryck  för  i  ensamhet.  Det  är  där 
människan kan vara kreativ och utöva sin individuella och subjektiva konstnärlighet utan att 
stannas upp. I den tidigare forskningen verkar det här både kunna ses som en myt och som 
något som i viss mån är sant. Gedo pekar på hur den talangfulla människan håller sig till sig 
själv på grund av att han eller hon ofta missförstås av andra, men i vissa sammanhang verkar 
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ensamheten tolkas som ett oberoende, något som har en mer positiv klang. I en artikel av Fine 
(2003)  sätts  myten  om  det  konstnärliga  oberoendet  under  lupp.  Han  utgår  från  ett 
konstruktionistiskt synsätt när han under flera års tid observerat och intervjuat konstkritiker, 
konstsamlare och självlärda konstnärer om deras olika bilder av vad Fine kallar ”autentisk 
konst”. Resultatet visar att den kulturella ”eliten”, för att kunna skapa en stabil marknad för de 
självlärdas  konst,  använder sig av idén om att  talang och kreativitet  har med något slags 
arketypisk och konstnärlig ursprungskraft att göra samt att konstnären är ett slags bohemsjäl, 
oförstörd av naturen och skapande av sig själv. 

Den tidigare forskningen visar inte endast på talangen som tillhörande en ensam eller 
oberoende individ, utan det träder också fram en bild av att andra människor är viktiga för 
talangens utveckling. Exempelvis kan de närstående ha ett finger med i spelet när det handlar 
om hur talangen definieras och mottas. Föräldrar och andra närstående kan exempelvis lägga 
fram  samhällets  önskningar  som  individen  måste  anpassa  sig  efter,  kanske  genom  att 
förtrycka  delar  av  sig  själv  eller  genom att  framhäva  andra  delar.  Det  är  inte  säkert  att 
föräldern känner igen en spirande talang menar Gedo, vars artikel jag har presenterat ovan. 
Det kan snarast ses som problem av föräldern, eftersom barnet har svårt att relatera till andra 
eller på annat sätt är svårhanterligt. Men vid vissa tider och i vissa samhällen kan tänkas att 
det här barnets specifika drag eller förutsättningar ses som något positivt, som talang snarare 
än som problem, varför individen börjar framhäva dem. De finns alltså redan i personligheten 
men sedan är det också upp till samhället att ta emot dessa egenskaper på något sätt. 

I  flera av de artiklar  jag har tittat  på visar man på hur viktiga de närstående är för 
individens utveckling av talanger, vilket till exempel kan handla om att familjen ger individen 
stöd och uppmanar till träning. I en artikel av Rostan et al. (2002) blir detta viktigt då hon 
frågar  sig om människor  som står i  position att  definiera  barn som talangfulla,  verkligen 
skulle känna igen ett lovande barn om de tittade på anonyma barns teckningar. Rostan et al. 
Definierar konstnärligt talangfulla barn som de vars engagemang i konstnärliga aktiviteter, 
motivation att utveckla talang samt vars konstnärliga produkter mest liknar de prestationer 
och produkter som erkända, vuxna konstnärer gjorde under barndomen. För att undersöka om 
ett lovande barn, enligt denna definition, skulle kännas igen blandades erkända konstnärers 
(till exempel Picasso och Lautrec) gamla barnteckningar med teckningar gjorda av barn som 
fått specialiserad träning i bildkonst, men också av barn som inte fått möjlighet att öva upp sig 
alls. Teckningarna delades ut i en panel av föräldrar, konstlärare, konstkritiker och konstnärer 
som fick ta ställning till vilka barn som kunde bedömas som lovande, utifrån teckningarna. 
Rostan kom fram till att föräldrar är mycket duktiga på att känna igen konstnärlig potential 
hos barn, kanske för att de även privat har fått vara med om barns konstnärliga utveckling. 
Enligt Rostan et al. är det ofta just föräldrarna som agerar gate-keepers åt sina barn, det vill 
säga de uppmärksammar vad barnet är duktigt på och de kan leda in barnet längre på en sådan 
bana och bistå med uppmuntran. 

En artikel som relaterar till det Rostan säger om gate-keepers är Evans et al. (2000) 
artikel Musical Talent: Innate or Acquired? Perceptions of Students, Parents and Teachers. I 
denna artikel undersöker forskaren huruvida musikstudenter, föräldrar och lärare upplever den 
musikaliska  talangen  som  inneboende  eller  tillägnad.  Undersökningen  utgjordes  av  en 
sekundär analys av deskriptiva data insamlade från enkäter, som bland annat bestod av frågor 
om  attribuering  och  som  skickats  ut  till  260  musikstudenter  mellan  12  och  17  år  samt 
föräldrar och lärare. Resultatet visar att de tre grupperna attribuerar studenternas musikaliska 
skicklighet  till  helt  olika  källor.  Studenterna  själva  tänkte  sig  att  deras  framgångar  helt 
berodde  på  dem själva,  i  och  med  att  de  hade  en  inneboende  talang  och  arbetade  hårt. 
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Studenterna menade att  föräldrarna snarast  varit  ett  hinder i deras musikaliska utveckling, 
medan föräldrarna trodde att barnens framgångar framförallt hade att göra med att de blivit 
stöttade av  sina föräldrar.  Lärarna ställde  sig  någonstans  emellan  dessa  extremer  och tog 
varken parti för eller mot föräldrarna, men hävdade samtidigt att utbildning är mycket viktigt 
för att barnens talang ska kunna realiseras. Resultatet i Evans artikel visar på att beroende på 
vem  man  frågar  kan  forskare  komma  fram  till  olika  saker  angående  talangens  sociala 
respektive ickesociala karaktär. Samtidigt ges ingen tydlig definition av vad talang är, men det 
tycks handla om en (medfödd/tillägnad) potential som man tänker sig ska påverka hur väl 
man lyckas som musikstudent.

Som vi såg i Rostans och till viss del Evans artikel kan den närmaste omgivningen vara 
viktig för uppfattningen om en människas talang, men även omgivningen mer generellt kan 
spela roll. Detta är inte bara gällande inom psykoanalytisk forskning, där samhället uppskattar 
vissa  sorters  uttryck  vid  olika  tider,  utan  det  kan  också  vara  fallet  i  konstruktionistisk 
forskning.  Bain  (2005)  har  undersökt  hur  olika  myter  påverkar  den  yrkesverksamma 
konstnären och där är myten om talangen, genialiteten, mycket viktig. Bains undersökning 
baseras på 80 djupintervjuer med kanadensiska bildkonstnärer, och fokus ligger på hur dessa 
förhåller  sig  till  olika  konstnärsmyter.  Det  visar  sig  bland  annat  vara  mycket  vanligt  att 
konstnären upplever sig vara tvungen att spela på talang för att tas emot i samhället vilket 
också för med sig mycket ont eftersom han eller hon mer ses som en spirituell person än som 
en arbetare.  Som person  blir  konstnären  upphöjd,  men i  lönen märks  underskattandet  av 
konstnären  som arbetare.  Även  Fine,  som jag  nämnde  tidigare,  pratar  om mottagandet  i 
samhället och om den balansgång som en konstnär måste gå. För att kunna sälja gäller det att 
aldrig sälja sig själv, utan bibehålla en autenticitet i andras ögon. Som konstnär är man alltså 
beroende av att uppfattas som oberoende. 

Jag uppfattar en fragmentering, i den tidigare forskningen, mellan talangens individuella 
respektive sociala delar.  I  viss  forskning,  till  exempel  den av Fine och Bain, ses den ena 
delen, det individuella eller personliga i talang, som mer mytiskt än talangen som en social 
kategori. I annan forskning, som den av Gedo och Garcia, verkar det dock som att det ena inte 
behöver  utesluta  det  andra,  men  här  betonas  det  individuella  starkast.  Det  tycks  vara  en 
relativt liten del av tidigare forskning som vill reda ut hur det individuella och det sociala 
förhåller sig till varandra just när det gäller talang. Man kan fråga sig om det bara är den ena 
delen, antingen det individuella eller det sociala, som har med talangen som fenomen att göra 
och att den andra delen mer har med exempelvis konsten som fenomen att göra. Eller är både 
det  individuella  och  det  sociala  viktiga  för  hur  talangen  fungerar,  och  hur  ser  i  så  fall 
förhållandet ut mellan dessa delar? De här frågorna kan kopplas till mitt huvudsakliga syfte 
med den här uppsatsen, nämligen att formulera en beskrivning av talangen som personligt och 
socialt meningsfull. På detta sätt hoppas jag på att kunna överbrygga skiljelinjen mellan det 
individuella  och  sociala.  Anledningen  till  att  det  ändå  görs  skillnad  på  dessa  ”nivåer”  i 
syfteformuleringen,  snarare  än att  jag  söker  det  ”sociopersonligt”  meningsfulla,  är  för  att 
fånga ett slags dynamik mellan dem i upplevelsen av talang och exempelvis se om det finns 
delar av talangen som uteslutande upplevs som individuella och hur det i så fall kommer sig. 

Identifieringsproblem
Ett mönster i forskningen om talang är att man uppfattar en problematik kring hur/var talang 
kan identifieras men också om/hur man kan veta att identifieringen har träffat rätt. Sådana 
problem löses på olika sätt i den tidigare forskningen. När man talar om talang menar man 
ofta något som funnits hos en person sedan tidigt i livet eller till och med från födseln. Men 
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att vid en sådan tidpunkt identifiera vem som har talang tycks vara en svårare fråga. Trots det 
verkar frågan vara av stor vikt och i den tidigare forskningen är det tydligt att det finns ett 
behov av att skilja ut dessa talangfulla personer så tidigt som möjligt. Det kan handla om att 
effektivisera  intagningsprocessen  till  olika  utbildningar  för  konstnärligt  och  musikaliskt 
begåvade unga. Detta är precis vad Clark (2004) har försökt göra i sin artikel där han testar en 
ny modell för identifiering av bildkonstnärlig talang, baserad på analyser av barns teckningar. 
Intagningsprocessen till konstskolor är, menar Clark, ofta dyr, orättvis och opraktisk eftersom 
den kan innebära att de unga måste resa till de aktuella skolorna för att intervjuas och testas. I 
annat fall kan de begåvade unga nomineras till en utbildning av föräldrar eller lärare, som 
använder  subjektiva  eller  lokala  kriterier  i  identifieringsprocessen.  Detta  vållar  problem 
eftersom  vissa,  som  kanske  egentligen  inte  är  talangfulla,  nomineras  eller  att  egentligt 
begåvade unga ignoreras. Genom att Clark ser det på det sättet blir läsaren införstådd i att det 
faktiskt går att skilja ut äkta begåvningar från mängden, och frågan blir då bara hur detta ska 
göras. Det är tydligt att Clark har en syn på talang som något mätbart och fokus hamnar därför 
på hur man ska hitta ett bra mätinstrument. Det test som Clark undersöker består i att barn ges 
ett antal teckningsuppgifter (att teckna ett hus sett från motsatt sida av gatan, en person som 
springer fort,  en samling barn som leker samt en fantasiteckning).  En panel, bestående av 
bland annat konstutbildade människor som inte har någon större erfarenhet av barns artistiska 
utveckling,  bedömer teckningarna efter  flera olika kriterier  (bland annat  linjeföring,  form, 
rytm,  känsla  och  rättande  av  fel)  och  poängsystemet,  som  teckningsuppgifterna  bedöms 
utifrån, är också känsligt för åldersskillnader mellan barnen. Bedömningen som panelen gör 
av barnet jämförs med bedömningar gjorda av bildlärare med erfarenhet av barns utveckling, 
och på så sätt ser man hur allmängiltig bedömningen är. Kriteriemodellen som Clark testar i 
artikeln visar sig vara allmän, funktionell och lätt att standardisera. Dock är det, precis som i 
det mesta av den tidigare forskningen, inte talangen som så som undersöks i den här artikeln 
utan den blir snarast en premiss som forskaren utgår från. 

Enligt Rostan, som nämndes tidigare, verkar man teoretiskt sett kunna förutsäga vilka 
barn som i framtiden har potential att lyckas som konstnärer. Hon studerar huruvida föräldrar, 
lärare och andra kan skilja ut ett lovande barn genom att titta på teckningar som konstnärer 
gjort  när  de  var  barn.  De  lovande  barnen,  som  Rostan  talar  om,  är  de  som  redan  fått 
specialiserad  träning  med  inriktning  mot  bildkonsten,  alltså  de  som  redan  har  börjat  få 
erfarenhet vilket betyder  att  vi inte kan veta om de har den här medfödda förmågan som 
talangen antas vara. I Rostans artikel förutsätts redan från början vilka barn som är lovande 
och  på  det  sättet  kan  identifieringsproblematiken  sägas  kvarstå.  Enligt  Bain,  som  också 
nämndes ovan, tenderar vi att glorifiera produkten, konstverket, snarare än den process som 
ligger bakom dess tillkomst. Det är genom produkten som talangen kan identifieras, vilket 
betyder att det är svårt att förutsäga just någonting. Istället kan vi i efterhand se vilka som har 
lyckats  som konstnärer,  och  därmed  dra  en  slutsats  om vilka  som haft  talang redan från 
början. 

Identifieringsproblematiken blir tydlig i Perssons (2000) artikel om uppfattningar om 
talang på framstående musikutbildningar. Artikeln baserar sig på en analys av olika sorters 
sekundärdata, bland annat intervjuer med lärare och musikstudenter. Persson kommer fram till 
att musikskolor inte verkar uppmärksamma exceptionell  talang genom att se på studenters 
extraordinära  eller  kreativa  prestationer,  lika  mycket  som  genom  att  se  den  unga 
begåvningens villighet att ta till sig musikaliska traditioner. I den här artikeln blir det tydligt 
att  talang inte  behöver  vara  något  som identifieras  en  gång för  alla,  utan  att  studenterna 
upplever  att  deras  talanger  kan  komma  att  omdefinieras  beroende  på  deras  ageranden. 
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Studenterna vittnar om en svårighet att visa sina svagheter inför andra människor, eftersom 
något sådant skulle kunna leda till att andra inte längre ser studenten som en talang. Persson 
har en konstruktionistisk syn på talang men det framgår också att han menar att talang hänger 
ihop med kreativitet  och nyskapande snarare  än bara efterbildning av färdiga musikaliska 
verk.  På  det  sättet  menar  han att  de  som når  längst  i  de  musikaliska  utbildningarna  inte 
nödvändigtvis är de mest talangfulla utan de som klarar av att förhålla sig till de normer som 
skolan har. Även i en annan artikel påpekas hur talangen inte alltid är gällande en gång för 
alla, utan att det handlar om en processuell utveckling.  I denna artikel, av Freeman (1999), 
behandlas egentligen den kristalliserande  upplevelsen,  en dramatisk  händelse när  talangen 
görs manifest för dess bärare. Artikeln baseras på intervjuer med 24 pojkar, i åldrarna 10-14, 
på en musikskola. Pojkarna berättar här om någon speciell händelse då det blev tydligt för 
dem att det var just musik de ville ägna sina liv åt. Det visar sig att samtliga pojkar, vid något 
tillfälle, fått en stark upplevelse av sin egen potential och resultatet visar också att man utifrån 
denna enda upplevelse kan vara villig att fatta beslut angående vad man ska göra i sitt liv. 
Men Freeman säger också i sin artikel att extrem talang, stöd, utbildning och slump sällan 
kommer tillsammans och att unga genier därför sällan blir verksamma talanger i vuxenlivet. 
På det sättet är det inte säkert att den bedömning som barnet själv gjort av sin talang efter en 
kristalliserande upplevelse,  och andra människors identifiering  av talang,  håller  i  sig.  Det 
finns alltså många problem som kantar  identifieringen av talang,  men i  det mesta av den 
tidigare forskningen ses identifieringen likväl som någonting viktigt. I min undersökning vill 
jag ta hänsyn till identifieringsproblematiken genom att se på hur människor själva upplever 
att identifieringsprocessen har gått till. Jag tänker mig att identifieringen är en del i en större 
process av urskiljande och integrerande och detta kan därför relateras till en del av uppsatsens 
problemformulering, nämligen den fråga som rör hur talangen urskiljs och integreras som en 
del av en människas liv och vardag. 

Talang som börda eller lycka
För den som har, eller är, en talang kan talangen upplevas både som positiv och negativ. 
Skildringen av detta faktum är ett viktigt tema i den tidigare forskningen, men samtidigt tycks 
det finnas oklarheter av hur mycket av sådana positiva och negativa upplevelser som har med 
talangen som sådan att  göra.  Enligt den psykoanalytiskt orienterade Gedo, som tagits upp 
ovan, är den talangfulla individen ofta missanpassad eller missförstådd. Gedo har undersökt 
genier, det vill säga extrema begåvningar, som haft svårt att passa in i samhället. Detta verkar 
delvis ha med talangen som sådan att göra. I och för sig ligger det inte i begreppet självt att 
det måste uppstå några problem för den som har talangen men samtidigt tycks det som att det 
många  gånger  är  fallet,  menar  Gedo.  Talangfulla  barn  kan  bli  missförstådda  som 
problembarn, och de ser ofta sin talang som en börda. Det är inte bara det att de har svårt att 
relatera  till  andra  människor,  utan  Gedo  menar  också  att  föräldrarna  kan  få  problem att 
uppfostra sina barn. Enligt Gedo har talangfulla människor ofta låg självkänsla, något som 
han menar kan bero på att vårdnadshavaren lätt underskattar barnets värde. Men i vissa tider 
och i vissa samhällen kan den talangfulles specifika personlighetsdrag ses som positiva och 
som  något  som  kan  gagna  samhället.  Det  är  vid  sådana  tidpunkter  som  den  talangfulle 
uppmuntras att utveckla sina förmågor. 

Perssons artikel, vilken jag redogjort för ovan, handlar till stor del om den ohälsa och 
stress som ofta följer av att det ställs orimliga krav på den som anses talangfull. Precis som 
Gedo pekar Persson på att människor som har talang ofta har låg självkänsla, men till skillnad 
mot den förre menar Persson att det kan ha att göra med att musik inte är så högt värderat i 
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samhället  och  dessutom att  den  som en gång bedömts  som talangfull,  inte  med säkerhet 
kommer att ses som talangfull hela livet. Den eventuellt låga självkänslan har alltså inget med 
talangen som sådan att göra, men däremot menar Persson att man ofta förväntar sig närmast 
övermänskliga prestationer av den som har talang, vilket kan leda till stress.

Enligt Bain, vars artikel tidigare nämnts, har konstnären en särskild status i samhället 
tack vare tanken på talang.  Talangen innebär att  ha någonting som inte alla har  och den 
talangfulle höjs därför upp som någon som till viss del står utanför det övriga samhället. Detta 
för med sig både positiva och negativa konsekvenser. Bains artikel handlar egentligen om 
konstnärsidentiteten,  snarare  än om talang.  Samtidigt  visar  Bain  på hur  viktig  tanken om 
talang är för konstnärsidentiteten. Bain närmar sig talangen som vore den en populär myt som 
konstnären måste spela på för att betraktas som just konstnär. Konstnärskapet ses ofta som ett 
nästintill heligt yrke, byggd på inspiration som kommer inifrån personen. Att anses ha talang 
eller genialitet hjälper konstnären att sälja sina verk och att framstå som autentisk i andras 
ögon, men detta kan också ge problem. Talangen ses som en medfödd lätthet och kan ge 
andra uppfattningen att konstnären inte arbetar lika hårt som andra människor. Konstnären 
uppskattas så länge han eller hon accepterar att stå utanför samhället, som någon lite speciell. 
Samtidigt menar Bains forskningsdeltagare att många verkar utgå från att konstnären älskar 
att göra det han eller hon gör och därför inte borde vilja tjäna pengar på det. Bildkonstnärer 
arbetar ofta i ensamhet, varför människor inte ser hur mycket arbete som ligger bakom ett 
verk. Det är svårt att förhålla sig till de populära konstnärsmyterna, menar Bain, och det är 
ännu  svårare  för  konstnären  att  leva  på  sin  konst.  Samtidigt  ger  myterna  konstnären  en 
särskild  sorts  uppskattning  från  andra  människor,  en  uppskattning  som  snuddar  vid  det 
spirituella. 

Persson, Gedo, Garcia och till viss del också Bain är främst intresserade av de problem 
som kan följa en talang men i exempelvis Freemans artikel, som jag tidigare gått igenom, ges 
en övervägande positiv bild av upplevelsen av talang. Artikeln handlar om varför man hänger 
sig  åt  ett  konstnärligt  område där  man anser  sig  ha  talang.  Det  Freeman talar  om är  en 
dramatisk händelse som gör talangen manifest för den som bär på den. Det kan handla om att 
personen vid  en  tidpunkt  inser  sin  särart  och  får  en  kick.  En sådan känsla  är  vanlig  för 
begåvade människor, menar Freeman, och efter den tidpunkten kan det hända att individen 
känner sig otroligt positiv angående sina förmågor. De unga musikstudenterna, som Freeman 
intervjuat, berättar att man efter en sådan händelse känner att man kan göra vad som helst. 
Enligt Freeman kan en person efter detta känna sig manad att fatta viktiga beslut, angående 
sin yrkesinriktning i livet, endast utifrån en sådan upplevelse. 

I forskningen skildras hur talangen antingen upplevs som en börda eller lycka, och det 
tycks alltså vara ett allt annat än ett neutralt fenomen. Det negativa som beskrivs i den tidigare 
forskningen tillskrivs till exempel ofta förväntningar och missförstånd från samhällets och den 
närmaste  omgivningens  sida,  snarare  än  talangen som fenomen.  Men hur  mycket  av  den 
positiva eller negativa upplevelsen har med talangen som sådan att göra? Den här frågan kan 
dels relateras till huvudsyftet med den här uppsatsen, där en beskrivning av talangen som ett 
personligt och socialt meningsfullt fenomen ska formuleras. Dels kan frågan kopplas till en av 
underfrågorna i problemformuleringen, nämligen på vilket sätt urskiljandet av talang spelar 
roll i förhållande till konstnärlig aktivitet. Finns det positiva och negativa upplevelser som kan 
kopplas  till  själva  urskiljandet  av  talang  och  som  spelar  roll  i  människans  utövande  av 
konstnärlig aktivitet?

De tre kategorier som jag har presenterat i det här kapitlet, nämligen individuellt/socialt, 
identifieringsproblem och talang som börda eller lycka, kan sägas utgöra huvuddragen i den 
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tidigare  forskningen  om talang  och  relaterade  ämnen.  Inom  dessa  kategorier  finns  vissa 
motsättningar och luckor som jag har relaterat till den här uppsatsens huvudsakliga syfte och 
underfrågor,  för att  försäkra  mig om att  arbetet  utgör ett  nytillskott  i  forskningen. Att  ha 
talangen som sådan som undersökningsobjekt är i sig relativt nytt, men jag ämnar också se på 
hur talangen både kan upplevas som social och personlig då den tidigare forskningen tenderar 
att betona den ena sidan starkare än den andra. Jag vill också undersöka hur människor själva 
upplever att identifieringen av talang har gått till, snarare än att se på hur man, utifrån sett, 
kan försäkra sig om hur/var och om man kan identifiera talang på ett effektivt sätt vilket ofta 
är fallet i forskning om talang. Till sist vill jag se hur upplevelser av talang som något positivt 
eller  negativt  kan  relateras  till  själva  urskiljandet  av  talang  och  hur  det  spelar  roll  för 
konstnärlig aktivitet, då det i den tidigare forskningen finns oklarheter om hur mycket av det 
positiva eller negativa i upplevelsen som har med talangen som sådan att göra. 

Teoretisk och begreppslig referensram

Här nedan följer en genomgång av den teoretiska och begreppsliga referensram som jag utgår 
från  i  den  här  uppsatsen.  Jag  kommer  till  största  delen  att  arbeta  utifrån  det 
livsvärldsperspektiv  som  hör  den  fenomenologiska  forskningsmetodologin  till.  Avsnittet 
syftar till att ge läsaren en inblick i hur verkligheten fungerar sedd ur ett livsvärldsperspektiv. 
Jag kommer också att berätta hur jag själv förhåller mig till, och ämnar använda, ett antal 
fenomenologiska  begrepp.  De  begrepp  som  explicit  används  i  den  här  uppsatsen  har 
kursiverats. Redogörelsen börjar med en presentation av fenomenologins grundare, Edmund 
Husserl, och går sedan vidare till Alfred Schütz som utvecklade livsvärldsbegreppet i en mer 
social riktning. Jag presenterar också kunskapssociologerna Berger och Luckmanns bidrag till 
livsvärldsperspektivet  och  därefter  ägnas  ett  helt  avsnitt  åt  en  diskussion  om  de  olika 
teoretikernas bilder av livsvärlden, samt hur jag positionerar min uppsats i förhållande till 
dessa bilder. 

Som antyds i den här uppsatsens syfte är det den konstnärliga talangen som står i fokus. 
Jag  vill  närma  mig  talangen  som  ett  fenomen  i  den  sociala  världen,  varför  det 
fenomenologiska livsvärldsperspektivet lämpar sig väl som begreppslig referensram. Målet 
med  den  fenomenologiska  forskningsmetoden  är  just  att  skilja  ut  sociala  fenomen  från 
varandra  och göra en så  ren beskrivning av dem som möjligt.  Livsvärldsperspektivet  har 
också både existentiella och sociala förtecken och lyckas därför överbrygga den vanligen så 
förargliga dikotomin mellan det personliga och det sociala, något som är mycket viktigt för 
uppfyllandet av den här uppsatsens huvudsakliga ändamål, nämligen att ge en beskrivning av 
talangen som ett socialt och samtidigt personligt meningsfullt fenomen. 

Edmund Husserl
Husserl har blivit en nyckelfigur i vetenskapen om människan, mycket beroende på sin kritik 
av  de  vetenskapsideal  som  regerade  under  hans  tid.  Han  var  kritisk  mot  olika  typer  av 
reduktionism,  där  människans  komplexa  verklighet  reduceras  till  några  enkla  regler,  till 
exempel  genom  kausalförklaringar  (Bengtsson,  1998,  s.23).  Att  förklara  människors 
handlingar  genom  att  hänvisa  till  strukturer,  logik  eller  orsak  och  verkan  framställer 
människan som en determinerad varelse (ibid, s.25). Den förklarande vetenskapen ställer sig 
utanför individens levda erfarenhet och tittar  på henne som om hon vore ett  objekt bland 
andra.  Människans  värld  är  full  av  mening  av  olika  slag,  men  vetenskapsideal  som 
objektivism och positivism reducerar människans värld till något annat, något mindre. Det 
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finns  ett  glapp  mellan  den  objektiva  vetenskapens  verklighet  och  människans  levda 
verklighet.  De har ingen större betydelse  för varandra,  menade Husserl,  utan vetenskapen 
svävar fritt i isolation och i sin egen rätt (Dahlberg, 2001, s.43). Men borde inte vetenskapen 
vara till för människan? Borde den inte berättigas genom att ge henne kunskaper som spelar 
roll? 

Verkligheten  upplevs  med  nödvändighet  av  någon,  menar  Husserl,  och  den  som 
upplever är subjektet (Bengtsson, 1998, s.19). Detta subjekt ser alltid det hon ser utifrån något 
perspektiv (ibid, s.25), men det rimmar illa med de samhällsvetenskaper som inspirerats av 
naturvetenskapliga ideal. Dessa säger att vetenskapsmannen bör ställa sig utanför världen och 
titta in, men enligt Husserl handlar det om att ställa sig i en fiktiv position (ibid, s.24). Det går 
inte att inta en position där man bara tittar in i människornas värld utan att själv vara en del av 
den. 

Människan kan aldrig fly från sin  livsvärld, det vill säga den subjektivt meningsfulla 
och, ur hennes egen synvinkel, objektivt sanna verklighet som hon lever i. Detta med livsvärld 
är Husserls största bidrag till vetenskapen om människan. Det är den värld där människan 
lever och verkar, den värld av komplex mening som hon med nödvändighet måste förhålla sig 
till  (ibid,  s.18).  Livsvärlden är beroende av subjektet  som lever i  och upplever  den,  men 
överskrider samtidigt subjektet i och med att det är den konkreta verklighet som omger henne 
(ibid, s.19). Livsvärlden tillåter subjektet att agera och att påverka, men samtidigt sätter den 
gränser för hennes framfart. Människan kan inte sväva fritt i intet, hon är alltid bunden till den 
värld hon lever i och denna värld kan hon aldrig fly från (Dahlberg et. al, 2001, s.48). Den 
finns alltid där, något som även gäller för forskaren. Att, som det objektiva vetenskapsidealet 
postulerar, ställa sig utanför livsvärlden och titta in är alltså inte möjligt. 

Vetenskapen är inte skild från livsvärlden, men i Husserls mening borde vetenskapen 
också vara riktad mot denna värld (Bengtsson, 2001, s.49). Med grund i livsvärlden kan vi nå 
den mest sanna kunskapen som är möjlig. Vetenskapen om människan bör vara riktad mot att 
förstå  de  implicita,  det  vill  säga  tysta,  betydelser  som  finns  i  människans  upplevelser 
(Dahlberg et. al, 2001, s.47). Husserl förordade en ny vetenskap baserad på människors levda 
erfarenheter i livsvärlden (Bengtsson, 1998, s.26). Bara på så sätt kan vetenskapen komma 
fram till säker kunskap, som motpol till att vetenskapsmannen konstruerar fiktiva modeller 
som  reducerar  människans  levda  erfarenhet.  Det  enda  som  kan  upplevas,  och  därmed 
innehålla någon form av sanning, är livsvärlden. Det är den enda värld som är riktig för oss. 
Och  den  enda  som  kan  uppleva  denna  värld  är  det  subjekt  som  står  i  ett  ömsesidigt 
förhållande till sin livsvärld. Det är alltså det upplevande subjektet självt vi bör gå till för att 
söka kunskap om de fenomen som finns i livsvärlden. 

Det  finns  dock ett  hinder  mellan  subjektet  och  det  rena  erfarandet  av  fenomenen i 
livsvärlden. Detta kallar Husserl för den naturliga attityden, vilket handlar om ett tagande-för-
givet  att  världen är  precis  så  som vi  upplever  det  (Dahlberg et.  al,  s.45).  I  den naturliga 
attityden är vi så inne i våra egna handlingar och i jakten på våra mål att vi inte ser kritiskt på 
det  vi  har framför  oss.  Vi  är  alltför  upptagna med att  bara erfara för  att  stanna upp och 
reflektera över vad det är vi faktiskt erfar (ibid, s.46). Alla de uppfattningar som vi kopplar 
samman med ett fenomen kanske bara delvis har med det fenomenet att göra. Den naturliga 
attityden gör att vi inte kan se fenomenet ”rent” utan att vi blandar ihop upplevelser av olika 
fenomen med varandra. Våra blickar grumlas av den här inställningen, och vi har svårt att 
skilja ut livsvärldens olika upplevelseobjekt från varandra. Vi upplever allt på samma gång 
(ibid, s.56). Oftast gör inte det någonting, eftersom vi ser såpass tydligt att vi klarar av våra 
dagliga liv. Det är bara när ett problem uppstår som den naturliga attityden bryts och först då 
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kan vi distansera oss från det som vi tidigare tagit för givet (ibid, s.46). I den här uppsatsen 
kommer jag till stor del att luta mig mot Husserls idéer om livsvärlden. Jag menar också att 
den naturliga attityden är mycket viktig för att förstå hur människan fungerar i sin livsvärld, 
och jag kommer därför att använda mig av begreppet naturlig attityd i stor utsträckning. 

Även om våra upplevelser av ett fenomen till stor del påverkas av vad vi tar för givet 
finns det delar av upplevelsen som är delar av fenomenet självt. Det mänskliga medvetandet 
är alltid riktat mot något. När vi upplever finns det alltid något där som vi har en upplevelse 
av.  Det  upplevande subjektet  och det  upplevda står  i  ett  förhållande till  varandra  som är 
intentionellt (ibid, s.56).  Intentionaliteten, eller riktadheten, har att göra med att någonting i 
fenomenet lockar de mänskliga blickarna till  sig. Det fungerar som en magnet, och därför 
finns det alltid en viss sanning i våra upplevelser. Vi kan, med hjälp av intentionaliteten, ha 
upplevelser  av  samma  fenomen  även  om  de  enskilda  upplevelserna  i  sig  kan  variera. 
Intentionaliteten innebär också att vi gör en hel erfarenhet, alltså att luckor i våra upplevelser 
fylls i (Bengtsson, 2001, s.29). Våra blickar kanske inte alltid är direkt riktade mot ett konkret 
fenomen, men vi kan också ha indirekta upplevelser av fenomenet, exempelvis genom våra 
minnen av det. 

Tack vare intentionaliteten kan det erfarande subjektet  berätta något om de fenomen 
som finns i livsvärlden. Upplevelsen av dessa fenomen är till viss del subjektiva, det vill säga 
unika för det enskilda subjektet. Eftersom livsvärlden också är en objektiv verklighet finns det 
även vissa aspekter av ett  fenomen som är gemensamt för alla som upplever det.  Sådana 
dimensioner  överskrider  det  sociala,  och  är  mer  eller  mindre  allmängiltiga  aspekter  av 
fenomenet  i  sig.  Det  gemensamma  och  allmängiltiga  kallar  Husserl  för  essensen  av 
upplevelsen, alltså kärnan (Dahlberg, 2001, s.193). Fenomen är uppbyggda av dessa essenser i 
en särskild struktur, som gör fenomenet till vad det är. Enligt Husserl är det forskarens uppgift 
att skilja ut ett fenomen från andra fenomen i världen, att se vad fenomenet är och vad som 
gör det till vad det är (ibid, s.45). Vetenskapen ska handla om att gå ”till sakerna själva”, det 
vill säga att beskriva livsvärdsliga fenomen i sin fulla rätt (Bengtsson, 2001, s.26). I motsats 
till Husserl är jag osäker på om fenomen i livsvärlden verkligen kan ses som överskridande av 
det  sociala.  Jag  tar  med  mig  begreppen  intentionalitet  och  essens  från  Husserl,  men  jag 
kommer också att gå in på hur dessa kan översättas till mer socialpsykologiska begrepp. 

Livsvärlden kan aldrig överskridas, men enligt Husserl kan vi i egenskap av forskare i 
alla fall överskrida den naturliga attityden (ibid. S26). Våra fundamentala uppfattningar av 
hur världen fungerar kan sättas i parentes och bortses från, något som Husserl kallar  epoké 
(Moustakas, 1994, s.85). Vi kan inte se världen objektivt, men vi kan inta positionen av ett 
rent subjekt som kan erfara det som finns i världen på ett opartiskt sätt (ibid, s.86). Skillnaden 
mellan dessa positioner, om jag har förstått saken rätt, är att den som är objektiv står utanför 
världen och tittar in medan den som är opartisk är ett vara i världen men samtidigt någon som 
är främmande för allt det som vi vanligen tar för givet. När vi står i en sådan opartisk position 
är vi tillräckligt öppna och vaksamma för att fenomenet ska presentera sig självt för oss. Det 
rena subjektet  kan upptäcka sig själv och sin egen relation till den upplevda verkligheten. 
Genom att inte vara helt  inne i de egna handlingarna i  livsvärlden kan det rena subjektet 
upptäcka den mening som gör fenomenet till vad det är för oss. Att inta positionen av ett rent 
subjekt kan tyckas paradoxalt då ju Husserl också menade att vi aldrig kan ställa oss utanför 
det vi undersöker. Här tror jag dock det är viktigt att inte ta Husserl för bokstavligt. Jag tror 
att det går att använda sig av epoké genom att helt enkelt försöka vara vaksam på sig själv, det 
vill säga genom att stanna upp och reflektera över sig själv, och det är också på det sättet som 
jag kommer att ha med mig begreppet epoké genom denna uppsats. 
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Alfred Schütz
Schütz, Husserls lärjunge, utvecklade begreppet livsvärld och framhävde sådana inslag som 
har gett honom en viktig plats inom sociologin. Något mycket  viktigt i  Schütz version av 
livsvärlden är  intersubjektiviteten, vilken visar på hur fundamentalt social vår verklighet är. 
Eftersom problemformuleringen i den här uppsatsen har att göra med det sociala i talangen 
kommer jag att ta stor hänsyn till detta begrepp och jag kommer att använda det på ett sådant 
sätt  som  Schütz  gör.  Han  menade  på  att  världen  framstår  som  ett  objektivt  faktum  för 
individen (Schütz & Luckmann, 1973, s.4). Den fanns där innan hon föddes och kommer att 
fortsätta finnas när hon själv inte längre finns. Människan vet att hennes tid i verkligheten är 
ändlig och att tiden går lika fort för henne som för andra människor. I och för sig kan hon 
uppleva att tiden går långsamt när hon väntar och fort när hon har roligt, men i övrigt vet hon 
att hon måste förhålla sig till samma tid som alla andra (Schütz, 1999, s.93). En timme för 
mig är en timme också för dig. Tiden är på det sättet ett intersubjektivt faktum, det vill säga 
det är en gemensam sanning för människor. På samma sätt upplevs mycket annat i världen. 
Verkligheten som så är ett intersubjektivt faktum, såtillvida att vi relaterar till en värld som vi 
tänker oss är densamma också för andra människor.  Det är inte bara min verklighet, utan 
också din. Vi förhåller oss därför alltid till varandra på något sätt (Schütz & Luckmann, 1973, 
s.5). Verkligheten blir till stor del intersubjektiv genom språket. När du säger ”hatt” antar jag 
att du tänker på samma sorts objekt i världen som jag tänker på när jag säger ”hatt”. På detta 
sätt tar jag för givet att vi delar samma verklighet, du och jag. Samtidigt tänker jag mig att om 
du och jag skulle byta perspektiv med varandra, skulle vi se världen på det sättet som den 
andre  gör  (ibid,  s.4).  Vi  har  alltså  en  grundläggande  förståelse  av  varandra,  tack  vare 
intersubjektiviteten. Detta gör också att vi tar hänsyn till varandra i våra dagliga liv. Vi kan 
inte göra precis som vi själva vill utan anpassar oss alltid på något sätt efter de gemensamma 
regler som vi har i vår värld. 

Fastän verkligheten upplevs som intersubjektivt,  eller till och med objektivt, sann till 
någon grad har varje människa ett speciellt förhållande till världen (ibid, s.15). Människans 
unika biografi har betydelse för hur hon ser på verkligheten, eftersom den utgör en del av 
hennes  subjektiva  kunskapslager.  Detta  lager  är  ett  schema  som  hon  kan  tolka  sina 
upplevelser efter och som ger upplevelserna mening. Det är en bakgrund som hon alltid har 
med sig, något som till viss del begränsar henne. Hon har lärt sig hur världen fungerar och vad 
som är möjligt att göra i den. Kunskapslagret är dock bara delvis bestämt av individens egna 
erfarenheter under livet. Hon föds in i en värld som redan har en historia, en värld redan 
befolkad av andra människor, och därför har hon också ett  socialt kunskapslager med sig 
(Schütz, 1999, s.39). Hon lär sig av andra människor, inte så mycket i termer av ”så här kan 
jag göra” utan snarare ”så här gör man” (Schütz & Luckmann, 1973, s.7). Andra människor 
hjälper henne att definiera de situationer hon hamnar i och att skilja ut det som är av relevans 
för  att  hon  ska  kunna  uppnå  sina  mål.  I  den  verklighet  vi  lever  har  vi  allt  som  oftast 
pragmatiska motiv för att göra på det ena eller andra sättet, det vill säga vi gör det som vi har 
lärt oss fungerar (ibid, s.6). Har människan en gång lyckats med något som hon avsett göra 
tänker hon sig att hon kan göra om samma sak igen. Min bild av människan är att hon i stor 
utsträckning handlar utifrån sin egen rationalitet, alltså att hon med sin och andras erfarenhet 
som bakgrund handlar på ett sådant sätt som är meningsfullt för henne själv. Jag menar att 
Schütz  subjektiva  respektive  sociala  kunskapslager  är  viktiga  begrepp  som  väl 
överensstämmer med min bild av människan. Av den anledningen kommer jag att ha med mig 
dessa  begrepp  genom  den  här  uppsatsen.  Jag  finner  det  också  nödvändigt  att  använda 
begreppet definitionen av situationen, som egentligen inte är Schütz begrepp men som ändå är 
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något som han relaterar till  i sina texter.  Det är ett brett begrepp som kan handla om hur 
människan hela tiden bildar  sig  en uppfattning av vad situationer  går  ut  på,  hur  hon ska 
förhålla sig  till  andra människor,  var  hon själv står  i  relation till  sin omvärld  och vilken 
mening  handlingar  och  händelser  har  i  förhållande  till  henne  själv.  Eftersom  det  är  ett 
mångsidigt begrepp som fungerar väl ihop med det fenomenologiska synsättet kommer jag att 
ta begreppet definiera situationen i beaktande i den här uppsatsen.  

Vad som också bör tas i beaktande är Schütz begrepp relevansstruktur, som jag inte 
kommer att använda explicit i  den här uppsatsen men som jag ändå vill presentera då det 
ytterligare belyser hur den naturliga attityden fungerar. Begreppet relaterar också till bilden av 
den  rationella  och  pragmatiska  människan.  Människan  utgår  från  en  underliggande 
relevansstruktur när hon upplever,  och handlar i,  livsvärlden.  Hon skiljer ut så mycket  av 
verkligheten som är relevant för att hon ska kunna fortsätta med sitt dagliga liv (Schütz, 1999, 
s.29). Oftast är hon inte medveten om dessa strukturer, men när det dyker upp problem kan 
hon bli tvungen att göra det (ibid, s.32). Hon kanske upptäcker att något som hon kunnat göra 
förut inte riktigt vill sig längre, eller att hon får en insikt om verkligheten som inte passar in i 
hennes kategoriseringar. Vi människor tar för givet att världen är så som vi tror att den är tills 
vidare, men det som tas för givet är alltid omgivet av osäkerhet. Här, menar Schütz, utövar 
människan en annan sorts epoké än den Husserl talade om, där hon sätter parentes kring det 
tvivel som hotar hennes bild av verkligheten (ibid, s.101). Hon fortsätter sitt liv i vardagen, 
tills  vidare.  Jag kommer dock i  fortsättningen bara att  använda begreppet  naturlig attityd, 
snarare än epoké i denna mening, då jag menar att den naturliga attityden tydligare visar på att 
det är  ett  tänkande som människan går  in  i  nästintill  omedvetet.  Det  kommer så att  säga 
”naturligt” när handlingar blir rutin. 

Människan skulle omöjligt  kunna reflektera över alla sina göromål medan hon utför 
dem. Det är också därför den naturliga attityden är en så viktig del i våra liv. För att kunna 
handla måste människan vara ”i” handlingen kan man säga, och det är hon med hela sitt jag 
(ibid, s.87). Schütz presenterar begreppet totalt jag, som har med just detta att göra. Detta jag, 
det handlande subjektet om man så vill, är helt och hållet i nuet till skillnad från det Schütz 
kallar för det partiella jaget. När vi reflekterar över oss själva, till exempel när vi ser tillbaka 
på en händelse eller talar om oss själva, ser vi inte vårt hela jag utan endast en förenklad bild 
av det. Om det totala jaget är ett handlande subjekt, med mångfasetterade motiv som grund 
för sina handlingar, är det partiella jaget mer av ett objekt eller ett ”mig”. Vi kan inte tala om 
oss själva utan att reducera det totala jaget till  ett partiellt  jag, och det är också en sådan 
förenklad bild som vi ser i andra människor som vi möter. I den här uppsatsen vill jag se på 
talangens roll i nuet och i det verksamma livet, men jag vill också se på hur talangens roll kan 
förändra sig genom livet. Jag räknar med att mina data kommer att innehålla återblickar och 
reflektioner både över den närmaste dåtiden och över livets tidigare skeden, varför jag tror att 
det kan vara intressant att ta rörelsen mellan det partiella och totala jaget i beaktande. 

Peter Berger och Thomas Luckmann
Berger  och  Luckmann  fortsätter  att  utveckla  tankarna  om livsvärlden,  framförallt  utifrån 
Schütz. Även de menar att människan lever i en värld som är objektivt verklig för henne. 
Ändå är det människan själv som i grunden är upphovet till sin verklighet. På grund av hennes 
bristande  naturliga  förutsättningar  måste  hon,  enligt  Berger  och  Luckmann,  alltid 
externalisera sig i handling (Berger & Luckmann, 1966, s.68). Hon måste ge uttryck för sitt 
inre, vilket ofta sker på ett rutinmässigt sätt. Den som är hungrig måste laga mat och äta, den 
som är glad känner ett pockande behov att le. Berger och Luckmann menar att vi människor 
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inte har lika mycket  egentlig natur (instinkter) som andra djur har och att vi själva därför 
måste skapa oss en stabil miljö, vilket sker genom att vi skapar rutiner för oss själva . När vi 
gör en handling vanemässig skiljer vi ut något enstaka sätt att handla där det kanske teoretiskt 
sett borde finnas tusentals (ibid, s.69). Vi slipper definiera om situationer på nytt varje gång vi 
möter dem (ibid, s.70), eftersom vanan erbjuder oss en förutbestämd riktning (ibid, s.71), och 
detta betyder att vi tillåts handla med låg uppmärksamhetsnivå på den uppgift vi har framför 
oss (ibid, s.73). Vi kan också skilja ut andra människors vanor genom att vi typifierar, alltså 
ser att vissa handlingar, människor eller objekt hänger samman i kategorier (ibid, s.71). Vi 
känner igen ett leende när vi ser det och vi förstår det som något annorlunda än en arg grimas. 
Typifieringarna har ett pragmatiskt motiv bakom sig och beror på våra relevansstrukturer. De 
behövs för att vi ska kunna handla, utan att ständigt behöva fundera på vad en viss situation 
går ut på. Typerna är bara generella kunskaper, där det unika inte spelar roll, men det gör 
också att de inte fungerar i alla situationer (ibid, s.43). Vi kan stöta på sådant som inte platsar 
i våra kategorier och kan så bli tvungna att kategorisera om. Men detta sker bara om en sådan 
omtypifiering är relevant för oss, för att vi ska kunna handla i enlighet med våra planer. Vi 
typifierar handlingar till mönster så att vi kan förutsäga den andres handlingar i förhållande 
till våra egna. På detta sätt kan mönster bli institutionaliserade, det vill säga de blir en struktur 
som ger människan regler och normer att förhålla sig till (ibid, s.73). 

Våra handlingar och uttryck,  liksom typifieringarna av dem, återverkar på oss själva 
genom att vår verklighet (såsom vi uppfann den) objektiveras (ibid, s.77). Objektiveringarna 
är nödvändiga för intersubjektivitet. Vi kan omöjligen förhålla oss till det som ligger inom 
andra människor, men så fort det där inre kommit till uttryck kan vi se det som ”något” och 
svara på det. Det som objektiveras blir också mer verkligt för oss själva. Det är exempelvis 
skillnad på att säga något och att bara tänka på det. När vi har sagt något blir detta sagda ett 
objekt i sig, det ligger inte längre tryggt inom oss utan ”hänger i luften”. När det händer kan 
jag förhålla mig till det som någonting utanför mig. Jag kan tänka på det som meningsfullt 
först när det blivit ett objekt som jag kan reflektera över. Men då har jag som människa ändå 
varit med för att framkalla det där objektet, och kanske upplever det hela annorlunda än vad 
en oinvigd människa skulle göra. Världen upplevs som yttre i förhållande till oss själva när vi 
kommer in i en situation av handlingsmönster som vi själva inte varit med att skapa (ibid, 
s.75).  Vardagsvärlden  och  de  slumpvist  utvalda  vanemönstren  tas  för  givna  som  något 
oundvikligt och sant (ibid, s.31).  Man tänker då på handlingsmönstret som ett ”såhär går det 
till” snarare än som ett ”nu gör de på samma sätt igen” (ibid, s.75). Detta är precis vad som 
sker i internaliseringen av verkligheten, alltså när ett barn socialiseras in i hur vår objektiva 
verklighet fungerar. 

Människan socialiseras in i en värld som fanns redan innan hon föddes, och den tar hon 
för  sann.  Allt  är  dock  inte  frid  och  fröjd.  Hon  kan  hamna  i  situationer  som får  hennes 
verklighet att spricka i sömmarna (ibid, s.172). Hon kan börja känna tvivel, som är det största 
hotet mot vardagsvärlden. Upplevelser som ligger utanför vardagslivets rutiner kan göra att 
individen måste stanna upp och nyorientera sig i sin värld (ibid, s.40). Hon kanske har drömt 
något underligt under natten och detta gör att hon börjar undra över vem hon egentligen är. 
Hennes minnen från gårdagen känns i denna situation diffusa och hon måste ha hjälp med att 
hitta tillbaka till sig själv. Denna bekräftelse på att individen är den hon tror, och att hennes 
värld är verklig, kommer enligt Berger och Luckmann genom de vardagliga rutinerna och 
genom samtal  med mer eller  mindre signifikanta andra,  alltså viktiga människor  i  hennes 
direkta omvärld (ibid, s.174). Det kan dock finnas delar av verkligheten som det aldrig talas 
om,  och  vars  karaktär  därmed  fortsätter  att  vara  diffus  och  tvivelaktig  (ibid,  s.175). 
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Verkligheten är en bräcklig struktur och människan måste därför med nödvändighet förhålla 
sig aktiv i upprätthållandet av den, både för sin egen och andra människors skull. Hos Berger 
och Luckmann finner vi en förståelse för hur avgörande samspelet med andra människor är 
för  hur  vi  upplever  vår  verklighet,  en  verklighet  som  i  varje  ögonblick  konstrueras, 
omkonstrueras  och  upprätthålls  genom  dialektiken  mellan  de  externaliseringar, 
objektiveringar, typifieringar och internaliseringar som vi gör. Jag finner det därför lämpligt 
att  ta med mig dessa begrepp i  det  här arbetet,  med hopp om att  de ska vara till  hjälp i 
sökandet efter en talangens struktur. 

Begreppet livsvärld
Jag kommer att lägga stor vikt vid begreppet livsvärld i den här uppsatsen och kommer därför 
att klargöra hur jag själv ställer mig i förhållande till de olika bilder av denna som presenteras 
av framförallt Husserl och Schütz men också till viss del Berger och Luckmann. Schütz ville 
som tidigare påpekats utveckla Husserls livsvärldsbegrepp, men ofta använder han begreppet 
verksamhetsvärld, till viss del som en synonym (Bengtsson, 1998, s.35). Verksamhetsvärlden 
får sitt namn eftersom det är den värld där människan dagligen är verksam och handlar. I den 
här världen orienterar hon sig genom att tänka praktiskt och det är en verklighet som hon till 
en  viss  gräns  kan bemästra  genom att  vara  aktiv  (Schütz  & Luckmann,  1973,  s.6).  Den 
rutiniserade tillvaro som kännetecknar verksamhetsvärlden gör den till den mest verkliga av 
världar.  Schütz  menar  dock  att  det  finns  undervärldar  till  den  här  verkligheten,  där  det 
pragmatiska sättet att tänka inte regerar (Schütz, 1999, s.108). Det kan handla om världar av 
konst,  vetenskap,  religion,  litteratur  eller  drömmar.  I  dessa  finita  betydelseområden,  som 
Schütz kallar det, är tiden inte av lika stor betydelse som i vardagen. När vi drömmer eller har 
en religiös upplevelse försvinner uppfattningen om tid och rum, men så är dessa världar heller 
inte så verkliga som vardagen, vilken alltid tvingar oss att komma tillbaka till den och till de 
rutiner som vi har där (Bengtsson, 1998, s.34). De finita betydelseområdena är helt enkelt inte 
lika  verkliga  för  oss  som  verksamhetsvärlden.  De  erbjuder  inte  samma  mångfald  av 
erfarenheter som vardagen gör och vi kan inte stanna i dem för evigt. Förflyttningen mellan 
vardag och finita betydelseområden sker  alltid i  språng (ibid,  s.69).  Det blir  en kvalitativ 
skillnad i individens ”medvetandespänning” när man går från den ena världen till den andra. 
Samtidigt  är  verksamhetsvärlden  och  de  olika  undervärldarna  inte  helt  isolerade  från 
varandra.  Verksamhetsvärlden  kan  komma  att  förändras  genom  att  kunskap  från 
undervärldarna kommer in i den. Det kan till exempel handla om att människan skapar nya 
rutiner åt sig efter att ha läst en inspirerande bok. 

Livsvärld och verksamhetsvärld används ibland som synonymer med varandra, men det 
finns  vissa  skillnader.  Som  tidigare  nämnts  menar  Husserl  att  livsvärlden  aldrig  kan 
överskridas, vilket inte är fallet med verksamhetsvärlden. Där sker överskridanden hela tiden 
då människor rör sig till och från de finita betydelseområdena. Man skulle kunna säga att 
livsvärlden också inbegriper de olika undervärldarna. De är också en bit av vår verklighet 
även  om  de  inte  tillhör  den  rutiniserade  vardagen.  Människan  kan  reflektera  över  sin 
verklighet och ifrågasätta den, men hon kan ändå inte lämna sin livsvärld. 

Berger och Luckmann lutar sig till stor del mot Schütz tanke om verksamhetsvärlden, 
men använder hellre termen vardagsliv eller vardagsverklighet, vilket i min mening ytterligare 
betonar att  det är en rutinmässig tillvaro som till  stor del styrs  av den naturliga attityden. 
Precis som Schütz tänker sig Berger och Luckmann att medvetandet rör sig i språng mellan 
sin vardagsverklighet  och de finita  betydelseområdena (Berger  & Luckmann,  1966,  s.38). 
Men jag frågar mig om man verkligen kan göra en sådan åtskillnad som Schütz, Berger och 
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Luckmann gör mellan finita betydelseområden och vardag. I och för sig tvivlar jag inte på att 
det  sker  medvetandesprång  då  man  går  mellan  dem,  men  att  skilja  världarna  åt  verkar 
märkligt. Själva språnget i sig borde, i mitt tycke, så småningom kunna bli en rutin, då man 
har lärt sig hur det känns. Att tänka ”vetenskapligt” är till en början svårt, eftersom man måste 
ställa sig utanför sig själv, men när man rört sig i detta område tillräckligt  mycket  känns 
språnget inte lika tydligt. Man kan tänka sig att själva språnget till slut kan införlivas i den 
naturliga  attityden  och  då  upphör  att  vara  ett  språng  i  egentlig  mening.  Trots  att 
vardagsverkligheten präglas  av pragmatiska motiv och intersubjektiv förståelse av tid och 
rum, som inte finns i de finita betydelseområdena, tror jag att  människan kan uppleva att 
dessa områden ändå är en del av vardagen. I de fall det inte upplevs så kan man kanske lika 
gärna tala om ett brott i  den naturliga attityden. För den här uppsatsen finner jag det inte 
nödvändigt att ta de finita betydelseområdena i så stort beaktande. I och för sig relaterar mitt 
ämne till konsten, men mer som sysselsättning än som en upplevelse utöver det vardagliga. 
Jag är i första hand intresserad av talangen som ett vardagligt fenomen och kommer därför 
hädanefter  att  använda mig av begreppet  livsvärld i  Husserls  mening,  även om jag också 
kommer att använda termen vardagsliv för att beskriva denna. 

Jag  kommer  inte  att  använda  mig  av  begreppet  finita  betydelseområden  i  den  här 
uppsatsen,  men  jag  behöver  ändå  ett  begrepp  som  poängterar  att  det  är  talang  på  just 
konstnärliga områden som undersöks. För detta ändamål kommer jag att använda termen fält, 
i meningen socialt eller kulturellt fält. Det här är inte ett begrepp som hör fenomenologin till 
utan något som kommer från sociologen Bourdieu. Denne använde begreppet i betydelsen av 
ett  område vars mening människor konkurrerar om att  få tillskriva så att  det gynnar  dem 
själva eller den grupp de anser sig tillhöra (Broady, 1998, s.3). Vi kan exempelvis tänka oss 
att man på konstens fält deltar i ett slags strid som går ut på att definiera konsten på ett visst 
sätt, så att vissa konstarter gynnas och andra missgynnas. En grupp i samhället kanske anser 
att  graffitin  inte  bör  räknas  som  konst,  eftersom  det  gränsar  mer  mot  populärkultur  än 
finkultur  och  därmed  gör  konsten  som idé  till  något  mindre  mystiskt  och  attraktivt.  Jag 
kommer dock inte att  använda fältbegreppet på riktigt samma sätt  som Bourdieu gör, och 
avser inte att beskriva till exempel konkurrens och strategisk positionering i förhållande till 
konstnärlig talang. Jag använder det här begreppet för att det visar på föränderligheten i den 
sociala  verklighetens  olika  områden  (till  exempel  i  musikaliska  eller  bildkonstnärliga 
områden)  och för  att  fält  är  ett  mer  vardagligt  och  verksamhetsbetonat  begrepp än finita 
betydelseområden. 

I det här avsnittet har jag redogjort för ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv genom 
en presentation av dess huvudgestalter och av ett antal begrepp. Jag har också beskrivit hur 
jag själv tänker angående de olika begreppen och på vilket sätt jag ämnar använda mig av 
dem för att uppfylla undersökningens syfte. Under nästa rubrik kommer jag att på ett mer 
konkret sätt att gå in på hur jag ska kunna besvara mina frågeställningar.  

Metod
Som tidigare nämnts ämnar jag att formulera en beskrivning av konstnärlig talang och hur den 
kan förstås som ett meningsfullt fenomen såväl på ett personligt som socialt plan. Jag vill 
också se hur talangen identifieras och integreras i den konstnärligt verksamma människans liv 
och blir en del av hennes vardag. Jag frågar mig slutligen vilken roll identifierandet av talang 
har i relation till konstnärlig aktivitet. För att uppfylla undersökningens syften har jag valt att 
använda mig av fenomenologin inte bara som teori utan också som metod. Jag har även låtit 
mig inspireras av grundad teori och hermeneutik, i de fall där jag tycker att fenomenologin 
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brister och kan behöva kompletteras. I det här avsnittet försöker jag ge en bild av hur jag 
konkret  använder  mig  av  fenomenologin.  Efter  denna  presentation  går  jag  vidare  till  att 
berätta hur jag har gjort mitt urval och hur datainsamlingen gått till. Slutligen berättar jag hur 
analysen av empirin gjordes.  

Essenser av talang
Syftet  med  den  här  uppsatsen  är  att  beskriva  talangen  som  något  socialt  och  personligt 
meningsfullt. Det är själva fenomenet, talang, som ställs under lupp vilket gör fenomenologin 
till det naturliga valet av metod. I centrum för denna metod står just tanken på att undersöka 
fenomen i sig själva, så som de uppträder, snarare än att till exempel ha en specifik social 
grupp som undersökningsobjekt.  Eftersom jag undersöker talang inom ett  konstnärligt  fält 
skulle man kunna se det som att jag undersöker en grupp, men denna är inte klart avgränsad. 
Jag har valt att se konstnärlig talang i ordets bredaste bemärkelse, varför ”representanter” för 
många olika grupper ingår i studien. Jag vill med den här uppsatsen försöka reda ut vad talang 
är  och  vad  som gör  den  till  vad  den  är.  Jag  tänker  mig  att  denna  är  någonting  relativt 
bestående och allmän, även om jag inte på något absolut sätt vill påstå att den står över den 
sociala och historiska kontexten. I Husserls version av fenomenologin står fenomenen själva 
utanför kontexten (Moustakas, 1994, s.100), men i den här undersökningen lutar jag mig mer 
mot Schütz, som menar att det sociala sammanhanget spelar roll (Se Schutz, 1999, s.64 och 
framåt,  där  han  argumenterar  för  att  forskaren  bara  kan  göra  typifieringar  av  andra 
ordningen).  Fenomenet  kan  vara  intersubjektivt  sant  men  är  fortfarande  inte  något  som 
transcenderar allt vad tid och rum heter. Fenomen står inte över det sociala, historiska och 
kulturella sammanhanget, men kan ändå vara ganska beständigt i en trögflytande värld som 
vår. Jag utgår delvis från tanken att talang som fenomen är en konstruktion, en kategorisering 
som vi människor gör och inte alltid är medvetna om. I den tidigare forskningen rapporteras 
om oenigheter om vilka gränsdragningar som ska göras angående vem som har talang och 
vem som inte har det. Det menar jag tyder på att det finns en stor variation av upplevelser i 
relation  till  talang,  men  samtidigt  är  jag  nyfiken  på  att  veta  om det  finns  något  som är 
gemensamt i upplevelsen av talang. Att förena den husserlska fenomenologins principer med 
en mer konstruktionistisk  hållning är  inte  helt  enkelt,  eftersom det  i  fenomenologin  ändå 
hävdas att  det går att  finna ickekonstruerade sanningar.  I  Husserls  mening kan forskaren, 
genom  att  förhålla  sig  totalt  öppen  se  fenomenet  framträda  i  sin  rena  och  sanna  form 
(Dahlberg et al, 2001, s.60).  Men då gäller det att forskaren kan släppa sig själv, och sin 
naturliga attityd, och se världen som om det vore första gången. Spontant är min tanke att om 
vi såg på ett fenomen som vore det första gången, utan att referera till närliggande fenomen, 
skulle vi inte se mycket alls. Det skulle inte gå att skilja ut från något annat överhuvudtaget. 
Men det är här intentionalitet kommer in, enligt fenomenologin. Fenomenet lockar på oss, det 
riktar våra blickar mot sig och framträder för oss utan att vi behöver söka (ibid, s.55). Jag tror 
att  det  finns  ett  slags  essenser  av upplevelser  av fenomenet,  såsom det  menas i  Husserls 
fenomenologi. Men jag tror inte att det är möjligt att finna essenser på det sättet som Husserl 
gör. Jag tror inte att fenomenet i sig står bortom det sociala, och jag tror heller inte att man 
som forskare kan inta positionen av ett rent subjekt som transcenderar den naturliga attityden. 
Jag vill hålla mig nära data, och hitta gemensamma nämnare för upplevelsen av talang, och 
kommer därför inte fram till  resultatet  på det sätt  som Husserl  kanske skulle ha förordat. 
Studien kommer att resultera i en ny konstruktion av fenomenet talang. Samtidigt kommer jag 
att närma mig den konstruktionen som vore den en beständig struktur av essenser. 

- 20 -



Victoria Hannfors
 860510

Hantering av förförståelse
Husserl menar att forskaren måste ställa sig utanför sig själv, genom att inta positionen av det 
rena subjektet (Dahlberg, 2001, s.60). Detta subjekt är fritt från den naturliga attityden och 
kan alltså bortse från sina egna erfarenheter av världen. Hon sätter allt detta inom parentes 
och tittar på fenomenet som om det vore den första gången hon såg det, alltså så öppet och 
naivt som möjligt. Den här processen kallas epoké, något som jag inte tror att forskaren kan 
leva upp till helt och hållet. Bara det faktum att hon formulerar sig i begrepp, som är laddade 
med  historiska  värderingar  och  betydelser  gör  det  omöjligt  att  ställa  sig  helt  utanför  det 
sociala. Här följer jag snarare Schütz linje att det inte går att helt överskrida den naturliga 
attityden (i så fall måste vi inta en fiktiv position, se Schütz, 1999, s.64 och framåt). Men då 
uppstår  frågan hur  jag  annars  kan hantera  min  förförståelse  för  att  den  inte  ska  påverka 
resultaten i min studie. Enligt Dahlberg et al. behöver inte forskaren utöva epoké i Husserls 
mening (2001, s.62). Det räcker med att vara uppmärksam på sig själv, att stanna upp och 
reflektera över vad man gör. Det gäller att känna sig själv såpass mycket att man kan skilja 
egna ideér från vad som faktiskt framstår. Min erfarenhet är att jag har lättare att lägga bort 
tankar  som jag  har  skrivit  ner.  Innan  varje  intervju  har  jag  därför  skrivit  ner  mina  egna 
spontana reflektioner kring talang. Detta för att kunna lägga förförståelsen åt sidan när jag väl 
kommit till intervjun, för att på det sättet bättre kunna koncentrera mig på vad medutforskaren 
har haft att säga, snarare än på tankar som jag själv velat få ur mig. Jag har också använt de 
nedskrivna reflektionerna för att kunna ifrågasätta mina egna ståndpunkter, för att jag till slut 
skulle känna att jag faktiskt inte ”vet” vad talang är. Det har givit mig en skjuts framåt vad 
gäller  nyfikenhet  inför  deltagarnas  tankar.  Jag har varit  försiktig  med att  diskutera talang 
(både min förförståelse och sådant som kommit fram i undersökningen hittills) för mycket 
utanför intervjusituationerna, eftersom jag befarat att mina tankar skulle ta alltför fast form då. 
Det är lätt hänt att man bara slutar vid det man ”kommit fram till” i en diskussion, vilket 
skiljer sig från en intervjusituation där man efteråt är tvungen att ifrågasätta och verkligen gå 
igenom vad som har sagts. 

Hur min specifika förförståelse av talang har sett ut, och hur den har förändrats i och 
med den här studien, tas upp i efterordet i slutet av uppsatsen. 

Urval och datainsamling
För den här studien har jag valt att göra intervjuer. I fenomenologin betraktar man subjektiva 
upplevelser som data och dessa är svåra att komma åt på andra sätt än genom intervjuer. I 
förhållande till exempelvis insamlande av data från dagböcker är intervjuer ett mer effektivt 
sätt att arbeta, eftersom man där kan ställa frågor som har med fenomenet att göra snarare än 
att  vänta  på  att  detta  påtalas  av  den  undersökte  själv.  Den  som  intervjuas  kallas  i  en 
fenomenologisk studie för medutforskare eftersom man, genom samtal, tillsammans försöker 
komma  åt  fenomenet.  Det  är  därför  viktigt  att  den  intervjuade  dels  har  erfarenhet  av 
fenomenet, dels har ett genuint intresse för att undersöka det vidare. Det har inte varit aktuellt 
för mig att intervjua människor som bara har åsikter om vad talang är, utan sådana människor 
som kan beskriva sina egna upplevelser och ställa talang i relation till sin egen livssituation. 
Det ses alltså inte nödvändigtvis som en fördel att redan från början ha med sig bestämda 
tankar om talang. Istället bör det finnas utrymme för att förändra sådan kunskap. 

För att komma åt vad konstnärlig talang är, och vad som gör den till vad den är, har jag 
valt att se konstnärlighet i vid bemärkelse. Jag har alltså inte sökt efter talang inom ett visst 
område (till  exempel musik),  utan istället  försökt få en spridning av människor från olika 
discipliner, men också av människor i olika positioner och livssituationer som kunnat relatera 
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till talang. För den här studien har jag valt att se den vardagliga talangen istället för att, som 
tycks  vara  fallet  i  en  del  tidigare  forskning,  se  till  de  människor  som mer  eller  mindre 
geniförklarats av samhället. Jag har sett det som intressant både att intervjua människor som 
utövar talang och sådana som undervisar i konstnärlighet. Det sätt att göra urval, som jag har 
gjort, har paralleller till det urval som gäller i grundad teori där det gäller att få en maximal 
variation av fall (Hartman, 2001, s.71). Variation är viktigt även inom fenomenologi, men 
kanske inte främst i urvalsskedet utan i det steg av analysen som kallas föreställd variation, 
där forskaren använder sitt eget medvetande för att hitta ytterligare aspekter av upplevelsen av 
fenomenet (Moustakas, 1994, s.97). Då tänker sig forskaren hur fenomenet i fråga kan tänkas 
fungera i andra situationer än sådana som tagits upp av medutforskarna. På det viset blir det 
lättare att skilja ut vad som verkligen har med det undersökta fenomenet att göra från det som 
kanske mer har att göra med andra, relaterade fenomen. Det kan dock visa sig lönsamt också 
att ha ett varierat urval, eftersom det då blir lättare att skilja ut det subjektiva upplevandet av 
fenomenet från det som är gemensamt för alla. Resultatet blir mer trovärdigt och beständigt 
om de essenser  som hittas  stämmer  oavsett  vad som innefattas  under  epitetet  konstnärlig 
aktivitet. Den grupp av medutforskare som jag till slut har valt består av en kvinna och fyra 
män i olika åldrar (en under 20, två mellan 30 och 40 och två mellan 50 och 60) som alla 
arbetar  eller  kommer  att  arbeta  inom  något  konstnärligt  område.  Urvalet  utgörs  av  en 
operasångerska, en fotograf/musiker, en musiklärare/artist, en bildlärare/bildkonstnär samt en 
musiker/körledare. 

När principerna för urvalet bestämts har jag börjat söka efter lämpliga medutforskare. 
Ett sökbrev har skrivits (se bilaga 1) där jag kort berättar vad min uppsats går ut på och varför 
jag  tycker  att  ämnet  är  intressant.  I  brevet  beskriver  jag  vad  det  är  jag  söker  hos  en 
medutforskare, det vill säga egna upplevelser samt intresse av ämnet. Det står också i brevet 
att jag räknar med att en intervju tar ungefär en timme, att samtalet kommer att spelas in på 
band samt att deltagaren är anonym i den färdiga uppsatsen. Sökbrevet har delats ut och satts 
upp på ett flertal platser, bland annat på estetprogrammet på en folkhögskola. Jag har också 
pratat med vänner och bekanta och bett dem att sprida informationen vidare. Min avsikt med 
detta har varit att låta de potentiella medutforskarna själva kontakta mig, snarare än att jag 
utövar påtryckning på dem. Jag har på detta sätt velat försäkra mig om att de som jag har 
kommit i kontakt med verkligen är intresserade som motsats till bara snälla. 

När jag väl blivit kontaktad av potentiella  medutforskare har jag varit  noga med att 
berätta ytterligare om de forskningsetiska principerna som jag förhåller  mig till  i  den här 
studien (Vetenskapsrådet, 1990). I sökbrevet tar jag bara upp att kassettbandet raderas efter 
avslutat arbete liksom att medutforskaren är anonym i den färdiga uppsatsen. Vid kontakten 
har jag också tagit upp att medutforskaren har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, att 
välja ut delar av intervjun som hon eller han vill stryka samt att låta bli att svara på frågor som 
hon eller han inte vill svara på. Jag har berättat att jag inte kan erbjuda någon ersättning för 
medverkan utan att den helt grundar sig på intresse, men att den som vill får en kopia av den 
färdiga uppsatsen. 

Till varje intervjutillfälle har den aktuella medutforskaren fått i uppdrag att skriva ett 
narrativ, alltså en text om sig själv och sitt förhållande till talang. Poängen med narrativ har 
varit att sätta igång medutforskarens tankeprocesser och de har därmed varken behövt vara 
särskilt långa eller genomtänkta. Jag har också velat använda narrativen som extra underlag 
för att kunna anpassa min intervjuguide efter vad deltagaren skrivit. Alla deltagare har inte 
haft tid att skriva något narrativ, men i och med att jag ändå alltid har haft en provisorisk 
intervjuguide med mig till intervjuerna har det inte medfört några problem. Vissa av frågorna 
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i intervjuguiden (bilaga 2) är av social karaktär, medan andra riktar sig mot känslor och tankar 
kring talang. Tanken med guiden har inte varit att ge alla frågor ett svar under varje enskild 
intervju utan den har främst varit till för att rikta in intervjun på nya ämnen för att få ut så 
mycket som möjligt av samtalet. Ibland har jag också ställt frågor för att se om något som 
sagts under en intervju skulle stå oemotsagt vid nästa. Idéer som yttrats av en deltagare har 
testats på andra deltagare. Att slå hål på den begynnande konceptualiseringen allt eftersom, 
för att se vad som blir kvar, är egentligen en procedur som används i grundad teori (Hartman, 
2001, s.36). Jag har dock funnit att denna lätt har kunnat appliceras även på en fenomenologi, 
eftersom den påminner om den föreställda variationen. 

Medutforskarna har hela tiden bestämt platsen för intervjun, men jag har också angett 
att  det  helst  ska vara  en  lugn plats  eftersom jag  ämnat  spela  in  samtalet  på band.  Varje 
intervju har inletts  med att  jag läst  igenom medutforskarens  narrativ.  Jag har  också gjort 
anteckningar i marginalen på narrativet, alternativt på intervjuguiden, när jag har hittat något 
som jag vill ta upp under samtalet. Bandspelaren har satts igång innan syfte och villkor för 
intervjun har delgivits, för att medutforskaren ska hinna bli bekväm med inspelningen innan 
själva samtalet dragit igång. Jag har då berättat hur intervjun kommer att gå till, det vill säga 
att  den kommer att  ske i dialogform och att det går bra att hoppa tillbaka till  ett  tidigare 
samtalsämne när som helst om medutforskaren kommit på något nytt. Därefter har intervjun 
börjat,  i  allmänhet  genom att  jag har  frågat  hur  deltagaren upptäckte  sin  talang eller  vad 
deltagaren upplever att den egna talangen består i. Dessa har fungerat bra som första frågor 
eftersom de är ganska allmänna och något som vi ofta kommit tillbaka till flera gånger under 
intervjun. Intervjuerna har så småningom avslutats genom att jag frågat medutforskaren om 
hon eller han tycker sig ha fått möjlighet att utforska sin egen upplevelse av talang under 
intervjun,  och  om  det  är  något  som  bör  tilläggas  som  är  av  särskild  vikt  för  att  förstå 
medutforskarens upplevelser. Jag har frågat samtliga medutforskare om de vill ha en utskrift 
av intervjun, liksom om de vill ha en kopia av uppsatsen skickad till sig. Jag har också frågat 
om de vet med sig att det är något särskilt de vill stryka ur intervjun. 

Analysprocessen
Så snart som möjligt efter varje intervju har jag transkriberat mina insamlade data, det vill 
säga att jag har lyssnat på bandinspelningarna och översatt dem till text. Jag har försökt skriva 
ut intervjuerna så ordagrannt som möjligt, men har inte funnit det nödvändigt att registrera 
varenda paus och suck. Den högra halvan av varje sida har lämnats öppen för att få plats med 
anteckningar som gjorts under själva läsningen. Detta med att lämna ena halvan av sidan tom 
rekommenderas av Giorgi (Dahlberg et al, 2001, s.188), vars fenomenologiska analysmetod 
jag till stor del lutat mig mot. Jag har funnit den här modellen sympatisk att arbeta med, dels 
för att den har tydliga steg och på samma gång en tydlig helhet, dels för att den betonar en 
närhet till data (ibid, s.183). Jag har använt den mer eller mindre såsom den presenteras av 
Dahlberg et al., och där har den också fått drag av den hermeneutiska metoden. Enligt den här 
modellen  för  att  analysera  börjar  forskaren  med  utgångspunkt  i  människors  egna 
beskrivningar av verkligheten,  som samlas in genom intervjuer (von Eckartsberg, 1998, s. 
38).  Dessa  ska  genom  flera  olika  steg  utvecklas  till  en  ny  och  renare  beskrivning  av 
fenomenet. Målet med en fenomenologisk analys är alltid just att beskriva fenomenet så rent 
som möjligt. Det är alltså ingenting som ska förklaras, utan man håller sig så nära data som 
möjligt utan att distansera sig för mycket från medutforskarnas utsagor. Det är inte meningen 
att jag som forskare ska lägga in mina egna tolkningar av vad som sägs, eftersom jag då lutar 
mig  mot  min  egen  förförståelse  av  hur  världen  fungerar.  Även  fast  det  man  gör  är  en 
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beskrivning sker det ändå alltid ett slags tolkning av data, men detta försöker man minimera 
inom fenomenologin genom att ta hänsyn till de subjektiva upplevelser som förmedlas under 
intervjun. 

Utifrån intervjuerna har transkriberingar gjorts vilka sammanlagt utgjort ungefär femtio 
sidor. I enlighet med Giorgis modell har jag börjat med att läsa igenom det transkriberade 
materialet flera gånger för att få en känsla av helheten. Modellen utvecklades från början för 
att analysera mindre textmassor (dock inte från färre intervjuer utan från kortare intervjuer) än 
vad jag har haft med mig från intervjuerna, så enligt Dahlberg et al. (2001, s.184) är det upp 
till mig som forskare att avgöra hur många läsningar som behövs (ibid, s. 187). En tumregel 
är att man läser igenom tills man i stora drag kan berätta vad texten går ut på. 

När jag har ansett mig förstå vad texten går ut på har jag gått vidare till att hitta de ideér 
och upplevelser som medutforskarna beskriver. I det här stadiet är det viktigt att inte forcera 
fram någonting utan vänta på att man faktiskt ser någonting i texten. Fram till dess man gör 
det är det bara att läsa om och på så sätt ge sig själv förutsättningar för att kunna se när 
meningen dyker upp. Under den här fasen har jag arbetat med att  ställa frågor till  texten. 
Dessa har till exempel varit huruvida det verkar som att andra fenomen än bara talang finns 
med i beskrivningen och hur de olika fenomenen förhåller sig till varandra. Det har jag frågat 
för att jag så småningom ska försöka se fenomenet talang rent, det vill säga utan inblandning 
av närliggande fenomen. Andra frågor har handlat om huruvida det har funnits motsägelser i 
en medutforskares beskrivning, eller om de olika medutforskarna säger emot varandra. Jag 
har också tittat efter sådant som upprepas gång på gång i texten, eftersom det kan visa sig 
handla om en gemensam del av upplevelsen. 

Genom att jag har ställt frågor till texten upplever jag att det har blivit lättare att dela in 
utsagorna i olika meningsbärande kategorier. Under det här skedet i analysen har jag också 
använt  ett  grepp som härstammar  från  den  hermeneutiska  metoden,  nämligen  att  titta  på 
texten som helhet och delar och sedan helhet igen (ibid, s.186). Mellan olika delar kan det 
finnas motsägelser men då måste man förstå att verkligheten faktiskt kan vara så komplex 
som den verkar vara i texten, snarare än att man försöker tolka en del efter en annan för att de 
bättre  ska  gå  ihop  med  varandra.  Målet  är  att  man  ska  kunna  beskriva  en  mångfald  av 
varierande erfarenheter inom en ensam struktur. De motsägelser som jag har hittat kan snarast 
bidra till att jag ser helheten av texten på ett nytt sätt. Vissa utsagor, som inte berört mina 
frågeställningar, har sorterats bort från arbetet med kategorierna och de övriga har bidragit till 
att en struktur börjat växa fram, vilken säger något om fenomenet talangs natur. Det finns en 
stor variation av mening i ett fenomen, men strukturen är det som består. Det finns ett mönster 
i upplevelsen av talang som vi all kan vara överens över. Vid det här skedet har jag också 
använt mig av föreställd variation, där jag med mitt eget medvetande kan föreställa mig ännu 
fler variationer av upplevelsen av talang. Jag har gjort detta genom att titta på fenomenet ur 
olika perspektiv och positioner men också genom att jag har lagt in det i olika situationer. Det 
hela har då fått karaktären av en ”klippa och klistra”-lek, där jag har provat att ta bort olika 
bitar av fenomenet för att kunna finna det som är gemensamt för de situationer där talang 
uppträder. För att ta ett exempel har jag föreställt mig situationer där jag har, eller där ett 
fiktivt jag skulle ha kunnat, vackla i känslan av att ha talang och frågat mig vad tvivlet består 
i. Om det handlar om ett behov av bekräftelse från personer i närheten har jag frågat mig vilka 
personer  det  handlar  om  och,  när  jag  jämfört  med  medutforskarnas  beskrivningar  av 
nyckelpersoner, om det spelar någon roll vilken relation man har till personen ifråga. Finns 
det en minsta gemensam nämnare? Är det någon skillnad mellan en beskrivning av en fysisk 
persons inverkan på upplevelsen av talang och en allmän känsla av att vara påverkad utifrån? 
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Under den tid jag har använt mig av föreställd variation har jag växlat mellan frågor och 
funderingar  av  det  här  slaget  och  försökt  dra  vissa  perspektiv  (exempelvis  sådana  som 
presenterats  i  medutforskarnas  beskrivningar)  till  sin  spets  eller  försöka  hitta  en  motsatt 
ståndpunkt och intuitivt känna när andra fenomen än talang framträder och därmed upptäcka 
gränser och kopplingar mellan de olika fenomenen. Den föreställda variationen har gjort att 
jag bättre kunnat förstå vad som krävs för att fenomenet ska erfaras på det sätt som det gör. 
Variationen av de upplevelser medutforskarna uttryckt har härigenom reducerats till en ren 
upplevelse av talang. 

Giorgis  modell  påbjuder  att  forskaren  transformerar  de  enskilda  utsagorna  som 
deltagarna använder för att beskriva talangen, det vill säga översätter deltagarnas språk till 
den aktuella disciplinens (ibid, s.190). I det här fallet skulle det ha inneburit att jag börjar 
beskriva  data  i  fenomenologiska  och  sociologiska  termer  redan  innan  jag  börjar  förstå 
talangens struktur och essenser. Jag har dock valt att inte översätta de enskilda utsagorna utan 
istället att förstå strukturen i sin helhet med hjälp av denna abstraherande ton. Samtidigt har 
jag  försökt  att  hålla  mig  nära  data  och  det  språk  som deltagarna  själva  använder.  Detta 
framstår som mer hänsynsfullt för medutforskarna, eftersom jag får chans att presentera en 
beskrivning av talangens struktur i deltagarnas egna ord. I beskrivningen av resultatet tar jag 
hänsyn till deltagarnas konkreta livssituationer och till hur talang förhåller sig till de specifika 
konstnärliga områden som deltagarna är verksamma inom. Samtidigt är jag noga med att visa 
på det gemensamma och återkommande i deltagarnas beskrivningar, då det är just detta som 
visar på fenomenets struktur.  Jag har också valt  att  presentera vissa citat där den aktuella 
medutforskaren beskriver talang i relation till andra människor. Han eller hon applicerar då 
sin egen erfarenhet på andra, vilket är naturligt då flera medutforskare arbetar som lärare eller 
ledare av något slag. Det är alltså ett medvetet drag av mig, snarare än en miss, då det i sådana 
utsagor  fortfarande  handlar  om  den  levda  erfarenheten  snarare  än  om  åsikter  från 
medutforskarens sida. 

Resultat
Under den här rubriken kommer jag att  redogöra för de huvudsakliga fynd jag har gjort  i 
arbetet med analysen av insamlad data. Målsättningen har varit att så långt som möjligt fånga 
medutforskarnas egna upplevelser av talang och jag har därför valt att visa relativt många citat 
från de transkriberade intervjuerna. För att öka genomskinligheten har jag också valt att skriva 
ut vilken medutforskare som säger vad, dock inte med namn utan med koder (MU1, MU2 
osv.). På det sättet kan läsaren själv avgöra till hur stor utsträckning de olika deltagarna är 
representerade i resultatet. Avsnittet är uppdelat i tre huvudrubriker som pekar på olika delar 
av talangens struktur. Den första delen,  Identifieringen av talang, handlar om hur talangen 
identifieras och blir en del av människans vardag. Den andra rubriken, Den levda förståelsen  
av fältet, har att göra med vilken funktion talangen uppfyller i den konstnärliga verksamheten. 
I  den  sista  delen,  Talangen som egen och interaktiv,  behandlas  hur  talangen sträcker  sig 
utanför  sig  själv  och  den  direkta  konstnärliga  situationen,  till  att  vara  en  angelägenhet  i 
människans personliga och sociala liv samtidigt som den i sin tur formas av omständigheter i 
livet  och  det  sociala  spelet.  Kapitlet  avslutas  med  en  Sammanfattning  av  talangens 
essensstruktur. 
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Identifieringen av talang

Den konstnärliga talangen identifieras och blir en del av en människans liv genom en process 
som börjar i spelet mellan utövandet, det vill säga den levda handlingen på ett konstnärligt 
fält,  och  det  distanserade  och  socialt  betonade  bekräftandet  av  handlingen.  Den  enskilda 
människan får bekräftelse på att hon kan göra något som alla inte kan, och i förlängningen att 
hon har något som andra inte har, det vill säga en talang. Talangen skiljs på detta sätt ut som 
ett ”något”, ett objekt som finns i sig själv och som har egna egenskaper. Genom ett fortsatt 
växelspel  mellan  utövande  och distanserat  bekräftande  blir  talangen alltmer  manifest  och 
”sann” för dess bärare och för omgivningen, men i och med att den blir mer sann blir talangen 
samtidigt mer och mer något som människan sällan behöver tänka på. Talangen börjar därför 
alltmer inta karaktären av ett osynligt vara, det vill säga att den blir en betryggande del av 
bakgrunden i en människas liv samtidigt som hon får möjlighet att rikta sitt fokus mot själva 
det konstnärliga utövandet snarare än mot talangen som sådan. På det sättet krävs alltså att 
talangen mer eller mindre försvinner ur människans medvetande för att  den på riktigt ska 
fungera i konstnärliga sammanhang. 

Utövandet och det distanserade bekräftandet
Talangen befinner sig aldrig i ett vakuum, oberoende av något annat. Den som har talang har 
alltid talang för att göra något. När deltagarna i den här studien pratar om sin talang pratar de 
alltid om den i en kontext av exempelvis musik eller bild. Talangen kan inte skiljas ut från sitt 
särskilda sammanhang eftersom den alltid definieras inom ett visst fält, större eller mindre, 
och det kan vara såväl ett musikaliskt som ett bildkonstnärligt fält eller något annat. Det är 
inom detta fält som talangen ”utövas”. Människan börjar inte med att ställa sig inför ett visst 
kulturellt fält med en stilla undran huruvida hon kan tänkas ha talang där. Den konstnärliga 
talangen börjar alltid i utövandet, i nuet och i den levda handlingen. Utövandet är en premiss 
för talangens existens, dess vara, eftersom vi inte kan se att den ”finns där” innan den har 
visat  sig  i  praktiken.  Utövandet  blir  därigenom  en  grundläggande  byggkloss  i  den 
konstnärliga talangens essensstruktur. Varför man prövar sina vingar på ett visst konstnärligt 
fält kan däremot vara mycket individuellt. Det kan börja i såväl ett slumpmässigt testande som 
i ett mer organiserat utövande. En deltagare, MU1, säger att ”man testas nog på olika sätt av 
sina föräldrar, har jag en känsla av. Och så blir man uppmuntrad, att de upptäcker väl vissa 
saker och i det här fallet så tror jag det var sjungandet, sången alltså, som öppnade vägen”. 
MU2, som slutligen fastnade för tecknandet, berättar däremot om hur det hela börjar i att hitta 
på roliga saker. ”När man är liten så tycker man allt är roligt. Det är ju roligt att sjunga även 
fast man inte kan sjunga. Och ja, bygga saker kanske, även om det inte håller alltid”. I den här 
beskrivningen finns inget som visar på att man, som barn, provar på något med den specifika 
intentionen att söka efter en talang hos sig själv. Anledningen till att en människa börjar göra 
något är alltså inte det viktiga utan huvudsaken är att man kommer till ett fält och provar på 
någonting. Det är också viktigt att man ges de tekniska förutsättningarna för att kunna utöva 
något, oavsett om det är tid eller kanske ett instrument. MU3 berättar om en händelse då han 
bara var några år gammal: 

Jag fick ett instrument som heter melodica som man kunde blåsa i och spela toner. Och då märkte man att det var 
inte  vilka  slumpmässiga  toner  som helst  utan  det  var  riktiga  låtar.  Och  sen  var  det  lite  begränsat  det  här 
instrumentet, för att det fanns inte så många toner, så då köpte vi ett större sånt. Då kunde jag spela fler melodier 
och då var det utom allt rimligt tvivel att jag faktiskt hade en musiktalang. 
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I  citatet  är  det  de tekniska  förutsättningarna  som startar  processen mot  identifierandet  av 
talang. För att talangen ska kunna upptäckas och upplevas krävs det alltså att möjligheter till 
utövande finns. 

Den  andra  grundpelaren  som  gör  att  en  upplevelse  av  talang  kan  uppstå  är  det 
distanserade bekräftandet av att man kan något särskilt och i förlängningen har något särskilt. 
Det räcker inte med att utöva något utan för att en upplevelse av talang ska kunna uppstå 
krävs också att människan backar tillbaka några steg och blir uppmärksam på sig själv och på 
vad det är hon gör. Ibland, som i det senaste citatet, går det fort från den stund då man först 
provar på någonting till det att man tydligt kan se att man har en talang. Men en tydlig bild 
som framkommer är att utövande av något, och bekräftande av att man har ett kunnande för 
det man utövar, sker i flera led innan det slutligen står klart för individen själv att han eller 
hon har en talang. Ett mönster är att andra människor upptäcker talangen innan man själv gör 
det.  

Jag upptäckte talang mestadels för att andra sa att jag hade det. Inte för att jag förstod nånting. Det var bara roligt 
att sjunga. Men sen så märkte man ju på reaktionerna att det kanske var bra också. Så att det blev väl först när  
jag kom in på musikklass som man började förstå att jamen då har jag åtminstone talang för att sjunga.

Här blir det tydligt att deltagaren, i detta fall MU4, har haft ett behov av att få mer erfarenhet 
innan hon själv blivit övertygad om att hon har talang. Det här är något som återkommer i 
materialet. Även i de fall där man redan tidigt i livet fått bekräftelse från andra människor om 
att man har en talang kan det ta tid innan man själv är med på det. MU1 berättar att ”när man 
är yngre så förbereder man sig inte så mycket. Man gör en massa saker spontant. Och det går 
bra eller det går dåligt och så drar man sina slutsatser utifrån det”. Det verkar vara så här det 
ofta går till. En person testar sig, eller sätts på prov, genom att han eller hon är aktiv och 
utövar något. Utifrån de erfarenheter som detta utövande ger kan personen i efterhand avgöra 
om han  eller  hon  har  en  talang  eller  hur  långt  den  talangen  räcker.  Det  krävs  alltså  att 
människan får en viss distans till sitt utövande för att hon ska kunna bedöma och bekräfta sin 
eventuella talang. Denna distansering har en i grunden social prägel,  då människan till  en 
början  främst  kan  få  syn  på  sig  själv  och  sina  handlingar  genom interaktion  med  andra 
människor.  Det  kan  handla  om att  andra  människors  reaktioner  och  utsagor  har  upplyst 
personen om att talangen ”finns där”. Någon annan har gett mig ”rätt signaler”. Det kan också 
vara en jämförelse med andra människor som triggat det hela. I följande uttalande, av MU3, 
finns  både  upplysningen  och  jämförelsen  med.  ”Nämen  det  förstod  man  ju  oftast  på  att 
omvärlden reagerar och tanter och farbröder säger ’oj, vad fint du spelar’. Och ’jaha, ja ja’, 
men det känns ganska naturligt. Det var ju jag, så ’okej’. Och sen märker man ju att andra 
barn fattar ju ingenting av det här”. Här kan man säga att medutforskaren redan tidigt ser att 
det ligger något i vad de andra människorna säger, men att han blivit än mer övertygad om sin 
talang i jämförelsen med jämnåriga.

Talangen som ”något”
Genom spelet mellan utövande och ett distanserat bekräftande av utövandet kan en människa 
bli uppmärksam på att hennes handlingar skiljer sig från andra människors, att hon gör något 
som alla inte kan och i förlängningen att hon har ”något” som alla inte har men som gör att 
hon har lätt för vissa aktiviteter. Något som återkommer i deltagarnas beskrivningar av talang 
är de spatiala metaforerna.  När talangen tas upp i tal  tilldelas den ett  släktskap med rum, 
inriktning och form. Talangen tycks bildligt talat ha en utsträckning i rummet och tenderar att 
”ta plats” i en människas liv. Hon måste på olika sätt anpassa sig efter den, eftersom talangen 
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inte kan bändas hur som helst utan har en viss grundform. MU2 menar att ”vi alla har ett slags 
talang och att samhället borde vara mer öppet för de där. Att det finns rum för de talangerna”. 
MU1 berättar  om hur  han under  årens  lopp insett  att  talangen har  en  viss  gräns  och att 
resultatet blir dåligt om man går för långt över den gränsen, en tanke som han överför på 
kommande generationer. Jag har kursiverat vissa uttryck i citatet där rumsligheten blir tydlig. 

Jag vet ju också av egen erfarenhet att under vägens gång så kommer de att upptäcka att de kommer till en viss 
nivå där de slår huvudet i taket. Då måste de välja nåt annat spår, nån annan väg att gå för att komma till ett lite 
annat resultat än vad man trodde från början. 

De rumsliga metaforerna bidrar i slutänden till att forma en idé om talangen som ett 
objekt, ett ”något”. Talang upplevs som en till viss del egen entitet, ett objekt, som inte är 
personen själv men heller inte är helt skild från personen. Det är snarare en del av personen, 
som något  man  alltid  bär  med  sig  eller  något  man  alltid  står  på,  som en  grund.  Det  är 
ingenting som kan läggas bort utan som följer med i livet. Bildseendet, eller vad den enskilda 
personen definierat talangen som, ”går inte att stänga av. Jag kan ta en promenad på lunchen 
och så ser man nånting och så vet jag att det lagras” (MU2). Talang, som objekt, har i och 
med detta egna egenskaper och förutsättningar som människan måste förhålla sig till. 

Varje talang har sina egna egenheter.  Vad som står klart  är att man måste prata om 
talanger, i plural, och att en person kan ha en eller flera talanger som inte kan förväxlas. I och 
med detta blir  det uppenbart att  talangen, som objekt,  har gränser gentemot andra objekt. 
Deltagarna  vittnar  om  att  de  har  ett  flertal  talanger,  som  inte  alla  behöver  ses  som 
konstnärliga, och som kontrasterar mot varandra på olika sätt. Den musikaliska talangen är av 
ett annat slag än talangen för bild eller foto. Talang för att snickra, liksom sociala talanger, ses 
som ännu mer åtskilda från exempelvis en musikalisk talang. Att man har talang för något av 
detta innebär inte att man har lika lätt att ta till sig kunskaper inom ett annat konstnärligt fält. I 
vissa fall kan man till och med dela upp en musikalisk talang i flera olika bitar, som MU3 gör 
här. ”Min talang ligger just i det här med toner och det brukar man kalla för gehör. Att jag 
ganska fort förstår hur musik är uppbyggd. Sen omsätts inte det alltid i till exempel sång, 
därför att jag har inte lika exakt koll på min röst som jag har i att höra tonerna”. Här kommer 
jag och deltagaren in på att gehör och sångteknik kanske inte är samma talang, och att man 
har den ena talangen behöver inte betyda att man har den andra. 

Genom en process där utövande och bekräftelse samverkar har talangen alltså blivit ett 
”något”.  Det här,  att  talangen objektiveras  för människan (blir  manifest  för henne),  är  en 
viktig del av talangens essensstruktur. Det är först när den blivit ett objekt som talangen kan 
upplevas i egentlig mening. Innan dess finns den inte riktigt för människan. Vid någon punkt i 
sitt liv har alla deltagarna i den här studien identifierat en talang hos sig själva. Samtidigt 
framhäver man att det inte hade behövt vara så. MU1 säger om sin talang att ”den skulle jag 
ju  kunnat  låtit  ligga  och vila  och  aldrig  komma upp till  ytan”.  Det  är  inte  säkert  att  en 
människa under sitt  liv görs medveten om att  hon har en talang.  Därmed inte sagt att  en 
potentiell förmåga förblir helt oanvänd, utan bara att den inte blivit bekräftad såsom en talang. 
Den som sjunger i duschen eller brukar teckna under pågående telefonsamtal, men inte utövar 
konstnärlighet på ett mer organiserat sätt, ser sig måhända inte som särdeles talangfull. Det 
kan också handla om att man värderar vissa kunskaper högre än andra, så att en konstnärlig 
talang inte balanserar upp eventuella andra talanger. MU4 berättar om hur hon upplever att 
andra människor ibland tycks tänka: ”Ofta så är det ju väldigt många människor som ändå är 
högpresterande på andra ställen som tycker att ’nämen det här kan inte jag, det överlåter jag 
till nån annan’. /…/ Om jag blir europaparlamentariker så behöver jag inte vara bra på att 
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sjunga. Men jag kanske är det”. Att sjunga, eller ens att sjunga bra, är i denna beskrivning 
ingen garanti för att  en människa urskiljer en talang hos sig själv.  Men det som samtliga 
medutforskare haft gemensamt är just detta: De har alla, vid någon tidpunkt i livet, skiljt ut sin 
talang som ett ”något”, det vill säga något manifest och verkligt. 

Att bli bra
Samtidigt som talangens strukturella egenskaper påbjuder att den, genom fortsatt utövande 
och distanserat bekräftande, får  en alltmer verklig karaktär finns det en annan rörelse hos 
talangen som gör att den blir mindre explicit och mer integrerad i människans medvetande. 
Efter att en talang har skilts ut som ett ”något” tjänar den som ett slags trygghet, samtidigt 
som den mer och mer integreras som en bakgrundsgestalt i individens liv. Det här är mycket 
viktigt  för  förståelsen av talang som essensstruktur.  Ju mer ”riktig” talangen framstår  för 
människan,  desto mindre behöver  hon tänka på den.  Talangens vara blir  på detta  sätt  ett 
osynligt vara. Vid vissa tillfällen kan talangen åter stå i fokus, som när man pratar om sitt 
utövande  eller  när  man  ser  tillbaka  på  sin  egen  eller  någon  annans  utveckling.  I  denna 
återblick kan man urskilja ledtrådar för att talangen följt med under livet. Det kan handla om 
att man tänker på något man kunde när man var liten, som man inte borde ha kunnat givet den 
lilla  erfarenhet  man  hade  av  det  konstnärliga  fältet.  I  återblicken  ser  man  hur 
häpnadsväckande lätt det var att göra vissa saker, vilka egentligen inte borde vara så enkla att 
ta till sig. Under intervjuerna, när deltagarna tillåts se tillbaka på sina liv, får talangen liv, men 
man berättar också att man sällan har anledning att tänka på sina egna eller andras talanger. 
Efter att talangen, vid sitt urskiljande, stått i fokus ett tag blir det så småningom något som 
varken man själv eller någon annan behöver göras uppmärksam på. MU5 uttrycker det så här:

Det är väl en sak som bara finns där, man ska inte riktigt behöva tänka på det utan talangen lägger liksom 
grunden lite grann för att man ska kunna åstadkomma nånting. Så att nej, jag tänker inte så mycket att jag har 
talang. Jag tänker inte så utan jag tänker att jag kan det här och jag tänker bli bättre på det.

En annan deltagare, MU1, utvecklar resonemanget när han säger att tanken på talang kan vara 
rent av förödande då man ska göra något. ”Då går man till den negativa sidan och undergräver 
liksom det man ska göra. Tycker jag. Den är lite destruktiv, så då ska man inte tänka på 
talangen som sådan utan det kan man tänka på vid ett annat tillfälle och inte just då man står 
inför en uppförandesituation”. På detta sätt blir talangen, som idé, beroende av att man ser 
tillbaka på sådant man gjort tidigare. I det levda, när man försöker utveckla sig och röra sig 
framåt, finns inget riktigt utrymme för talangen. Man kan se det som att talangen ”fungerar” 
bäst när den är just en osynlig trygghet för människan, eftersom hon då tillåts fokusera på 
annat. 

Talangen i sig räcker dock inte särskilt långt. Så småningom stöter man på motstånd och 
märker att det kommer att krävas tid och hårt slit för att komma vidare i sin utveckling på det 
konstnärliga fältet. Vid vissa tidpunkter i livet spelar talangen en ganska stor roll, och kan 
innebära ett visst försprång mot att bli bra på något, men det håller inte i sig länge. Någon 
gång kommer kanske tiden ikapp och det visar sig att man, i jämförelse med andra, inte längre 
är så duktig. MU3 berättar: 

Jag tror jag var ganska tidig att upptäcka och utnyttja min musikaliska talang. Och det är ju väldigt imponerande 
att  en  sexåring kan spela  låtar  med båda händerna.  Att  en  tjugofemåring  kan göra  det  är  kanske inte  lika 
imponerande. Så att det var nånstans där man slutade vara underbarn och blev mera av en ’ja, han är en ganska 
duktig pianist’. 
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Att ha talang bör inte förväxlas med att vara bra på något. Den beskrivs snarare som en 
första  förutsättning  för  att  kunna  bli  bra.  Under  intervjuerna  används  ibland  uttrycket 
”utveckla sin talang”, vilket skär sig mot att deltagarna allt som oftast vill lägga fram idén om 
att  talangen  är  något  konstant.  Den  är  ingenting  som  kan  försvinna,  men  den  är  heller 
ingenting som förändras i  någon högre grad åt  andra hållet.  Den upplevs vara ett  frö,  en 
språngbräda utifrån vilken man själv kan utvecklas. Här blir det återigen tydligt att man skiljer 
ut sin talang från sig själv. Talangen blir inte större, men människan själv utvecklas och får 
nya viktiga kunskaper. Talangen ligger i botten, på en grundläggande nivå, men genom mer 
eller mindre idogt arbete rör sig individen mot att bli  genuint bra på ett  annat sätt.  Detta 
resonemang förs till sin spets när MU5 säger att ”när man blir så pass bra så att man nästan 
kan ersätta talangen med erfarenhet så är det bra. Då slipper man lita på talangen så mycket”. 

Den levda förståelsen av fältet

Talangen fungerar bäst då den är i positionen av ett osynligt vara, eftersom det ger människan 
möjlighet att fokusera på utövandet snarare än på talangen som sådan. När människan är i 
utövandet har talangen funktionen av en levd förståelse av ett konstnärligt fält. Med talang är 
det lättare för människan att ta till sig det som det konstnärliga fältet erbjuder, helt enkelt för 
att hon förstår något som är särskilt viktigt för fältets uppbyggnad. En sådan förståelse är levd 
då den upplevs vara något som sätter igång spontant och direkt när människan agerar, snarare 
än när hon teoretiserar, och den upplevs också vara förkroppsligad, alltså att den är en del av 
människan  själv  när  hon  utför  sina  handlingar.  Samtidigt  som förståelsen  är  kopplad  till 
utövandet krävs det ett distanserat bekräftande för att förståelsen ska kunna upplevas just som 
förståelse. Här är själva fältets uppbyggnad viktigt, då människans handlingar där ställs mot 
ett slags ramverk för vad som är rätt och fel, bra och dåligt vad gäller handlingar inom det 
socialt definierade fältet. På det sättet blir också talangen något socialt definierat. 

Direkt förståelse
Talangen upplevs vara något som ”finns där” mer eller mindre från början då människan går 
in i ett konstnärligt fält. MU5 säger att ”man föds med talang. Det säger ju alla” och även de 
andra medutforskarna verkar vara inne på samma spår. Varifrån denna från början medhavda 
talang kommer skiljer sig dock medutforskare emellan. ”Man måste ha fått nånting med sig i 
sina gener” är ett förslag (MU1), liksom att ”det är en gåva vi har fått från Gud” (MU2). Även 
föräldrarnas påverkan finns i vissa fall med i attribueringen, men i allmänhet verkar talangen 
förläggas till  ett  än mer personligt  plan,  där  talangen är  oberoende av andra i  närmiljön. 
MU5:s funderingar går mot att ”man har det i blodet lite så här. Man kanske inte måste öva 
lika mycket eller man kanske inte behöver lika mycket hjälp” (som andra behöver, min anm.). 
Poängen, och det som vi bör tänka på när vi ska försöka förstå talangens essensstruktur, är i 
alla fall att medutforskarna tänker sig att talangen finns med redan från början och visar sig 
direkt när man prövar sina vingar på ett fält. Det är också detta som tycks skilja talangen från 
andra former av kunskap, det vill säga att den aldrig kan vara helt och hållet inlärd. En av 
deltagarna, MU3, berättar om hur man som musiklärare lägger märke till att vissa elever visar 
upp fler färdigheter än vad som har lärts ut. ”Till någonstans VG, det kan man plugga sig. 
Men ska man ha ett MVG, då krävs det att man fattar de här små, små nyanserna. Skillnaden 
mellan att ha ett trumkomp som funkar och ett som inte funkar, liksom. Och den är ju svår att 
lära ut”. Talangen, i detta resonemang, är just ett uppfattande av små nyanser som är väldigt 
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viktiga för det specifika konstnärliga fältet, i det här fallet det musikaliska fältet. Man kan 
tänka sig att alla människor uppfattar något om vad det är de gör när de börjar utöva något i 
ett konstnärligt fält. Men att ha talang tycks, på essensernas nivå, innebära att man förstår en 
mer vital del av vad fältet går ut på, alltså att man uppfattar hur fältet fungerar som helhet och 
system. 
Just att talangen handlar om att man direkt förstår något viktigt för fältet innebär att den som 
har  talang har  ett  visst  försprång gentemot  andra.  MU5,  en ung fotograf,  berättar  om en 
förebild:  ”sjutton år  och professionell  fotograf.  Då vet  man att  det  är  talang.  Han kan ju 
omöjligt ha bara liksom börjat utan talang”. Talangen innebär alltså att ett nytt område blir 
relativt lätt att ta till sig. Dock räcker, som tidigare påpekats, talangen bara till en viss gräns. 
Den  förståelse  som  är  talang  skiljer  sig  från  andra  former  av  kunnande  då  det  senare 
implicerar att individen förfogar över specifika verktyg eller en specifik skicklighet. En sådan 
skicklighet tycks dock ofta komma senare, utifrån vad deltagarna uttrycker. MU2 berättar:

Jag kunde teckna av saker. Så för mig var det en lång och knölig process till att komma över till att uttrycka 
tankar. Alltså en bildidé. Jag ville ju göra en björn som står på bakbenen och attackerar en kille med gevär. Den 
bilden skulle jag vilja kunna teckna. Det kunde jag inte för jag hade inte redskapen för det. Och så småningom 
lärde jag mig det. Det är en lång process.

I det här citatet blir det tydligt att kunnandet, skickligheten som krävs, för att teckna 
vissa saker, inte alltid har infunnit sig. Dock hade deltagaren en sådan förståelse av fältet att 
han så småningom kunde hitta de redskap som han sökte efter. Utan ett tänkande i bilder och 
en grundläggande förståelse för hur tecknande fungerar hade det kanske inte varit möjligt. 
Talangen  handlar  alltså  inte  så  mycket  om ett  kunnande  som om möjligheten  att  kunna 
tillgodogöra sig ett kunnande, något som upplevs vara primärt och direkt. 

Förkroppsligad förståelse
Trots att det finns ett slags metanivå, där man teoretiserar över vad man gör, är den förståelse 
som är talang framförallt av praktisk art. MU3 berättar om en ensemble som han är deltagare 
i: ”Även om de inte teoretiskt vet vad de gör så kan de frambringa rätta känslorna i kroppen 
och använda musklerna i kroppen på ett sätt så att det ändå blir rätt. Och det är talang, då det 
blir rätt gång efter gång liksom”. Det är alltså inte säkert att man vet vad man gör när man 
utövar sin talang. Ändå framstår det som ett slags förståelse av ett område. Det kan sägas vara 
ett förkroppsligat förstående. Blir man tillsagd att göra något så vet man nästan direkt vad det 
är man ombeds göra, även om man på ett teoretiskt plan inte förstår hur det ska gå till. MU1 
berättar hur det var under den första tiden av musikaliskt utövande: 

Jag tror att man är nog inte så självmedveten när det gäller ens talang. För det… Man vet inte riktigt vad det 
innebär. Men om nån sätter pappret i händerna på en och presenterar att nu ska du göra det, nu ska du stå där, nu 
ska du sjunga så: Då gör man det. Och då visar det sig om det är lyckligt då så går det lätt.

Att det handlar om just någonting förkroppsligat märks ännu tydligare i nästa citat, sagt av 
MU2, som handlar om att teckna av saker i omgivningen. ”Då handlar det ju om att kunna 
återge nånting. Ögat ser, hjärnan registrerar, handen utför”. Dessa tre led med ögat, hjärnan 
och handen återkommer i olika former beroende på vilket konstnärligt område personen är 
verksam inom. Talangen förläggs alltså till de delar av kroppen som anses viktiga för just det 
konstnärliga området. Ögat kan översättas med örat för dem som håller på med musik och i ett 
sådant sammanhang kanske handen blir rösten eller kroppen. Här delas människan upp i ett 
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instrument  som tar  in  intryck,  ett  annat  som ger  ut  ett  uttryck.  Däremellan  kommer  ofta 
hjärnan eller huvudet i dessa beskrivningar, då man tenderar att förlägga talangen dit på olika 
sätt. MU5 berättar om när han, sex år gammal, sitter vid pianot och spelar en melodi med en 
början, en mitt och ett slut. ”Just en sån grej. Det är ingenting som jag skulle kunna… Jag 
hade inte spelat piano, utan det var liksom bara nåt slags grej som satte igång i min hjärna när 
jag satt och plinkade”. Oavsett var i kroppen man tänker sig att talangen har sitt centrum, 
alltså  vilken  del  av  kroppen  som  mest  hör  ihop  med  den  specifika  talangen,  verkar  en 
essentiell del av talangen som fenomen vara att den är förkroppsligad och levd till sin natur. 

Talangen som egen och interaktiv

Talangens  struktur  baseras  på  rörelsen  mellan  två  fundament,  varav  det  ena  innebär  att 
människan är helt inne i nuet, i sin kropp och i sina handlingar och det andra att hon tar ett 
steg tillbaka och genom socialt betonade processer uppmärksammas på vad det är hon gör. 
Den här rörelsen, som hela tiden återkommer i olika former, är grunden till att talangen kan 
upplevas  som personlig  och bunden till  den enskilda  individen  och på  samma gång som 
interaktiv och socialt angelägen. Kopplingen däremellan är det som gör att talang upplevs 
som  meningsfull  för  människans  hela  liv  och  som  något  som  hon  kan  lita  på  som 
intersubjektivt sant. 

Den egna vägen
Som tidigare påpekats använder sig medutforskarna ofta av rumsliga metaforer, vilka ger en 
bild av  att  talangen,  likt  ett  objekt,  har  en form och utsträckning.  Men inte  nog med att 
talangen är en form i rummet, den leder också bildligt talat in människan i ett rum där det 
känns naturligt att vara. ”Det känns som att det är där jag hör hemma”, säger MU5 om det fält 
där  han  har  identifierat  en  talang.  Han berättar  också hur  han tagit  efter  sin  pappa,  som 
tidigare hållit på med liknande saker men som sedan valde att arbeta med annat. 

Han var ju mer intresserad, eller mer, han blev ju väldigt intresserad av samhällsfrågor och sådär så han tog ju 
den inriktningen. Men jag kan inte riktigt se mig i den rollen. Jag måste göra nånting av det jag kan istället. Det 
gjorde inte han utan det blev ju en hobby för honom. 

Deltagarna i den här studien arbetar alla på olika sätt i det konstnärliga område där de anser 
sig ha talang. Efter att ha försökt arbeta inom ett område, där han ansåg sig ha en medioker 
talang, vände MU3 helt  om för att  istället  arbeta med musiken. ”Sen så jobbade jag som 
musiklärare, obehörig musiklärare. Som jag alltså inte har nån utbildning alls för. Men det är 
min talang som har livnärt mig de senaste fem åren”. Talangen hjälper människan att göra val 
i livet, eftersom det finns en naturlig riktning att gå. Här är det MU4 som berättar.

Kommer du från en musikerfamilj så kan ju det vara en belastning, snarare än en… För att alla måste hitta sin 
egen väg. Och jag tror att det kanske är det nånstans som är den stora fördelen med talang: Och därmed ett, inom 
citationstecken utstakad att ’jamen det är ju det här jag ska hålla på med’. Och det är nånstans det som är så 
skönt. Jag behöver inte välja mellan olika saker, för att det är det här som jag är riktigt bra på.

Tillsammans  med  en  mängd  andra  faktorer  spelar  upplevelsen  av  talang  roll  i  mer  eller 
mindre livsavgörande val. Beroende på hur stor talang man upplever sig ha måste man göra 
något slags kalkyl på vilka risker man är beredd att ta. Det måste finnas en tro på att man kan 
bli bra inom ett område och upplevelsen av talang ger en första fingervisning om hur bra man 
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kan bli. MU1, som tidigare haft stora planer på att bli konsertpianist, berättar om varför han 
inte valde den linjen. 

Det trodde jag i min gröna ungdom att jag skulle göra men det blev inte riktigt  så. Det är väl så med alla  
människor under vissa faser, i utbildning och erfarenhet och så, att man tror att man ska gå den vägen, en viss 
väg. Men man gör det inte, därför att man känner av att där räcker inte mina talanger riktigt till. Däremot räcker 
de väl till på den kanten. Och då svänger man av det spåret istället. 

Talangen agerar på en grundläggande nivå, i och med att det är en första förutsättning mot att 
bli bra, samtidigt som den ändå har en bestämd inriktning. Som tidigare påpekats definieras 
den till ett avgränsat konstnärligt område, men ibland verkar den till och med slussas in på ett 
ännu mer specifikt fält. Detta framstår som typiskt för den som vill arbeta på en högre nivå 
inom  ett  område.  MU2,  som  definierat  en  talang  inom  bildkonsten,  berättar  hur  han 
uppmuntrar sina studenter till att ta vara på det de redan kan. 

För, jag tänker på vissa som är jätteduktiga på att till exempel teckna människor. Att ’du är så duktig på det här 
med  människor  så  att  dina’…  Eller  ’du  kanske  skulle  jobba  inom  den  här  sektorn  när  det  gäller 
informationsbilder’. Medan vissa är ju urdåliga och, men däremot är de jätteduktiga på att se det här tekniska, 
alltså hur en kamera är konstruerad. ’Det är du jätteduktig på, att plocka isär det här och visa’.

En annan deltagare, MU4, berättar att man inte alltid är nöjd med den specifika inriktning som 
den egna talangen, i detta fallet rösten, råkar ha. 

För att en röst är fackindelad. Och du kan ju älska en sorts musik, och du har ju det instrument du har och du kan 
inte sjunga den musiken. Och det är rätt många som hamnar där, av de här sångarna som jag har träffat. De tror 
att de har en mycket större röst än de har och vill sjunga Verdi och Puccini men de kanske på sin höjd kan sjunga 
Mozart. Och då blir det liksom inte njutbart längre. Inte för dem, för de kommer ju aldrig dit. De kommer ju 
aldrig till sitt Nirvana som de vill komma till.

Att man inte upplever att man har så pass mycket talang som man skulle vilja ha är förstås ett 
bekymmer. Men det kan också vara så att en människa känner att hon, rent talangmässigt, 
skulle klara av att ta sig väldigt högt. Däremot är det inte säkert att man vill följa det spår som 
framstår som det mest naturliga och bäst utstakade. MU4 berättar att hon tagit ut två examina 
”och egentligen gör jag ju så bara för att ha ett val”. Hon berättar också att hon har andra 
åtaganden i livet som gör att hon inte kan ge upp allt bara för att arbeta inom det mycket 
snäva område där hon har sin talang. Oavsett vad man slutligen väljer att ägna sitt liv åt står 
det klart att upplevelsen av talang erbjuder den enskilda människan en väg att vandra. En väg 
som upplevs som naturlig och egen. Talangens band till den enskilda personen kan ses som en 
viktig del av fenomenets essensstruktur, då upplevelsen av att ha något som är personligt är 
karakteristiskt för beskrivningar av talang. Att människan känner sig manad att göra val delvis 
utifrån talang stöder detta, eftersom hon gör det utifrån upplevelsen av att talangen är en del 
av hennes liv. 

Den interaktiva talangen
Trots att den upplevs som väldigt personlig, och trots att den erbjuder individen en egen väg 
att gå i livet, har talangen en uppenbar social karaktär. Vad som överhuvudtaget är uppenbart 
är att andra människor, på ett konkret sätt, har en viktig del i den egna talangen vilket gör dess 
struktur interaktiv. Samtliga medutforskare har exempelvis en klar bild av var föräldrarna står 
i det hela. En del föräldrar har liknande talanger, andra föräldrar har upptäckt eller uppmuntrat 
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upptäckten av en talang och åter andra föräldrar har ingen koll alls på sina barns talanger. 
Oavsett vad som gäller tar alla medutforskare upp var deras föräldrar står i förhållande till det 
hela och det verkar vara något som är viktigt för dem att poängtera. De tar också upp vilken 
roll lärare, vänner, bekanta och obekanta haft i det hela. Människan tycks vara beroende av 
andra människor för att hitta ett sätt att orientera sig i sin egen talang. MU4 blickar tillbaka på 
den förvirring hon upplevde när hon var yngre och ännu inte var säker på sin potential. 

För att  du har talang, det  är också det här:  vilka är  det som har bedömt att  du har talang? Vad har de för 
kunnanden, det vet du inte heller. Det kan du inte bedöma när du är elva, tio elva år. Det finns inte en chans. Så 
då litar man ju på vad alla andra säger, och så försöker man gå på det och bilda sig en egen uppfattning om var 
man själv står i förhållande till allting annat. Det är ju inte så lätt. 

Talangen är inte bara socialt definierad, den är också socialt önskvärd. MU3 berättar om sin 
talang att ”i mitt fall så innebar det ju från ganska tidig ålder en ganska speciell uppskattning 
från andra människor. Och det gör väl att man blir lite boostad i livet i allmänhet, att man 
kanske får lättare att ta för sig och motverkar blyghet och såna saker”. Uppfattningen om att 
en person har talang kan alltså vara något som har betydelse för hans eller hennes sociala liv. 
Men att ha en talang bäddar också för en upplevelse av att andras förväntningar riktas mot den 
egna personen. Det kan kännas som att de egna prestationerna måste ligga på en viss nivå. 
”Om folk känner att man kan nånting så vill man ju visa att ’ja, det kan jag’. Och då blir det… 
Det blir bara så. Det låter jättetöntigt men det är så det blir” (MU5). Talangen kan också föra 
med sig ett ansvar. Eftersom man kan något som alla inte kan måste man använda sin talang. 
”Man kan inte skita i att man inte gjorde bra saker. Det finns inte på kartan, utan du är faktiskt 
obligerad att göra bra saker. För du har just den här talangen” (MU4). Med den här tanken blir 
talangen viktig i förhållande till den sociala omvärlden, där just den talangen kanske ses som 
en bristvara eller i alla fall som något som bör uppmuntras. 

Man kan inte själv bestämma att man ska ha talang. Ord som ”tur”, ”flyt” och ”råkar 
ha” används i beskrivningar av talangen och fastän den kan innebära ett ansvar ses talangen 
allmänt som något positivt. Samtidigt är talangen starkt förknippad med det som är ”bra” och 
kan därför i vissa fall sökas mer eller mindre aktivt av exempelvis föräldrar. MU1 säger att 
”man  testas  på  olika  sätt  av  sina  föräldrar,  har  jag  en  känsla  av.  Och  så  blir  man 
uppmuntrad…” En annan deltagare, MU2, säger att ”folk är uppmärksamma” på barnet, det 
vill säga att äldre generationer vet vad de tittar efter när de ser ett barn som leker med kritor 
eller  instrument  eller  vad det nu kan vara.  De äldre generationerna har erfarenhet  av vad 
talang vill säga, vilket också möjliggör ett upptäckande av talang. På det sättet är talangen 
bara så pass individuell och personlig att den fortfarande är identifierbar och, på ett tämligen 
konkret sätt, formbar av samspelet med andra människor. 

Sammanfattning av talangens essensstruktur

I  beskrivningen  av  talang  kan ett  flertal  relativt  bestående  och allmänna  teman urskiljas. 
Dessa kan liknas vid essenser och är alla byggstenar i den struktur som är konstnärlig talang. I 
den löpande texten har jag redan antytt  vad som utgör det gemensamma och essentiella i 
beskrivningarna av talangen men för att förtydliga vilka essenserna är och hur de förhåller sig 
till varandra vill jag nu sammanfatta fenomenets struktur. 

Den konstnärliga talangen står på två grundfundament, vars samspel med varandra är 
nödvändigt för att talangen överhuvudtaget ska kunna upplevas. Det ena är utövandet, som 
sker i det levda nuet och på någon form av konstnärligt fält. Upplevelsen av talang uppstår 
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inte  i  rent  intellektuella  processer  utan  i  vardagen  där  människan  handlar.  Det  andra 
fundamentet är det distanserade bekräftandet av att något ”finns där”, det vill säga att talangen 
finns. Detta bekräftande är till  stor del socialt  betingat, eftersom det är genom upplysning 
från, eller jämförelse med, andra som människan från första början får syn på och kan bedöma 
sin talang. Genom att hon fortsätter att utöva sin konstnärlighet kan hon sedan fortfara att dra 
slutsatser om sin eventuella talang och bekräfta att hon har den. 

Tack  vare  spelet  mellan  den  konstnärliga  talangens  grundfundament,  det  vill  säga 
utövandet  och  det  distanserade  bekräftandet,  kan  en  ny  essens  framträda.  Denna  essens 
innebär att  talangen är ett  ”något”,  ett  objekt  med en viss  utsträckning och form. Ju mer 
bekräftande av talangen som ges desto mer får talangen karaktären av en egen entitet med 
egna gränser. Talangen upplevs som en del av människan men också som något i sig självt 
som ”finns där”. När talangen kan ses som ett ”något” kan man säga att den för första gången 
är urskiljd just som ”talang” och därmed får den också sitt eget meningsinnehåll som innebär 
att den kan upplevas som en del av människan och som något som kommer att följa henne 
genom  livet.  För  att  talangen  ska  kunna  upplevas  överhuvudtaget  måste  den  alltså  bli 
manifest. För att den ska ”fungera” i det levda krävs dock att talangen integreras i bakgrunden 
av människans liv som ett osynligt vara. När människan fortsätter att utöva sin konstnärlighet 
ges hon mer bekräftelse på att hon har en talang, men ju mer ”riktig” talangen framstår för 
människan, desto mindre behöver hon tänka på den och desto mer kan hon fokusera på själva 
utövandet. 

Den funktion talangen har för människan, framförallt då den är i formen av ett osynligt 
vara,  är  som  en  levd  förståelse  av  ett  konstnärligt  fält.  Talangen  innebär  att  människan 
uppfattar det system och de små nyanser som bygger upp det socialt definierade fält som hon 
utövar sin konstnärlighet inom, det vill säga att hon förstår vad det går ut på och vad hon kan 
göra inom det.  Talangen är levd därför att  människan upplever att  förståelsen sätts  igång 
spontant och nästan direkt som hon börjar utöva något. Den är också förkroppsligad, snarare 
än att den hänger ihop med rent intellektuella processer, och har därför en omedelbar koppling 
till det levda, praktiska, utövandet. 

Eftersom talangen internaliseras som något sprunget ur människans egen aktivitet och 
uttryck har den en koppling till hennes kropp och till hennes person. Människan upplever att 
det finns ett band mellan henne själv och talangen som håller hela livet varför hon kan fästa 
tillit vid den. Upplevelsen av talang blir en faktor som hjälper människan att göra val i livet, 
då hon ser att talangen har en riktning som hon kan följa. Eftersom den är en del av hennes liv 
är den också en angelägenhet för den sociala omvärlden som i sin tur hjälper till att forma 
människans specifika upplevelse av sin talang och bekräfta den som ett något. 

Diskussion

Jag inleder det här avsnittet med en allmän diskussion kring resultatet, för att visa på hur jag 
har  besvarat  mina frågeställningar.  Därefter  ställer  jag resultatet  i  förhållande till  tidigare 
forskning på området, för att på det sättet utröna huruvida det här arbetet har inneburit ett 
nytillskott till forskningen. Efter denna diskussion går jag vidare med att föra upp resultatet 
till en högre teoretisk nivå. Jag diskuterar då hur resultatet relaterar till den fenomenologiska 
och livsvärdsliga begreppsram som tidigare ställts upp. Sedan ägnar jag ett avsnitt åt att ta upp 
vilka kvaliteter, men också vilka brister, som det här arbetet uppvisar. Här kommer jag också 
med idéer inför framtida forskning om konstnärlig talang. Diskussionen avslutas med några 
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stycken om relationen mellan resultatet och den förförståelse jag hade av fenomenet talang 
innan det här arbetet påbörjades. 
Resultatet och uppsatsens syfte
Huvudsyftet  med den här uppsatsen har varit  att  formulera en beskrivning av konstnärlig 
talang där den kan förstås som meningsfullt fenomen såväl på ett personligt som socialt plan. 
I resultatet har jag pekat på att talang är meningsfullt på båda dessa plan, som inte kan ses 
som helt åtskilda. Det har visat sig vara svårt att ens uttrycka det som att talangen i vissa 
avseenden  är  meningsfull  för  individen  själv  och  i  helt  andra  avseenden  har  betydelse  i 
relation  till  omvärlden.  Dessa  nivåer  av  meningsfullhet  är  istället  sammanlänkade  på  ett 
tämligen komplext sätt, vilket är helt i linje med det socialpsykologiska tänkandet. Talangen 
upplevs som bunden till den enskilda personen, men bara därför att den är social. Den urskiljs 
och  får  sin  betydelse,  som personlig  och inneboende,  genom människans  relation  till  sin 
omvärld.  I  resultatet  kan  vi  se  att  människan  upplever  att  hon  ges  en  egen  väg  genom 
talangen, det vill säga att hon är manad att göra val utifrån sin upplevelse av att ha talang. 
Hon ser att hon har något som inte andra har och i och med detta får det personliga i talangen 
sin mening först i relation till det sociala. Samtidigt blir talangen social just för att den är 
personlig, genom att det är den enskilda människan som ger uttryck för den i sitt utövande. I 
resultatet beskrivs talangen som personligt och socialt meningsfull genom att den är en levd 
förståelse av ett konstnärligt fält. Fältet i sig är socialt definierat och är uppbyggt som ett 
system av normer för vad man kan och bör göra inom det. Talang innebär att en människas 
utövande till stor del överensstämmer med de normer som definierar fältet och genom detta 
blir talangen socialt meningsfull. Samtidigt tänker man sig att människan bär med sig något 
eget när hon närmar sig fältet, det vill säga att talangen är hennes. Den förståelse av fältet som 
hon har  är levd, förkroppsligad och visar sig spontant  nästan direkt  när  hon börjar  utöva 
något. Förståelsen upplevs därför som tillhörande människan snarare än fältet och talangen 
blir därigenom meningsfull också på ett personligt plan. Människan känner att den ”finns där” 
och hon upplever talangen som ett ”något”, ett objekt med egna gränser som ändå har en stark 
koppling till hennes liv. 

Jag går nu vidare till att diskutera en underfråga till uppsatsens huvudsyfte, nämligen 
hur urskiljs och integreras talangen som en del av människans liv och vardag? Vi kan förstå 
början  till  urskiljandet  genom  att  beakta  två  begrepp  sprungna  ur  resultatet,  nämligen 
utövandet och den distanserade bekräftelsen. Som vi har sett börjar urskiljningsprocessen i en 
rörelse mellan utövande på ett konstnärligt område och bekräftande av vad det är man gör. 
Bekräftandet kräver en viss distans, vilken människan till en början får genom samspel med 
sin sociala omvärld. Det intressanta med talang är att det inte stannar vid ett bekräftande av 
vad människan gör utan det går vidare till att hon har något, eftersom hon gör något som inte 
alla kan. Genom det kontinuerliga utövandet och bekräftandet börjar så småningom talangen 
att ta en allt fastare form och manifesterar sig som ett ”något” för att sedan definieras just som 
en talang. Genom detta kan vi säga att talangen har blivit urskiljd. Utifrån resultatet täcker 
kanske inte den här beskrivningen helt  urskiljandet av talang,  då processen inte verkar är 
färdig en gång för alla för att talangen har blivit ett ”något”. Man kan säga att den konstnärligt 
verksamma människan genom livet får ytterligare bekräftelse på att hon har talang, i och med 
att hon fortsätter att utöva och testa sina konstnärliga förmågor och genom att hon drar sina 
slutsatser utifrån hur hon lyckas. Processen ser dock inte ut som en rak linje där talangen bara 
blir  mer  och mer  manifest  för  dess  bärare.  I  resultatet  ser  vi  tvärtom att  ju  mer  ”riktig” 
talangen framstår för dess bärare desto mindre tänker hon på den. Vid någon punkt börjar 
urskiljandeprocessen flyta över i en integreringsprocess där talangen sjunker in i bakgrunden 
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som ett betryggande men osynligt vara. Människan kan inte bli riktigt bra på något om hon 
går  och  tänker  på  sin  talang  hela  tiden  utan  istället  måste  hon  vända  sig  till  det  levda 
utövandet som sådant. 

När nu några ord sagts om urskiljande och integrerande skulle jag också vilja diskutera 
den andra underfrågan till syftet, på vilket sätt spelar urskiljandet av talang roll i relation till  
konstnärlig verksamhet? Det har visat sig att urskiljandet, som i resultatet illustreras av att 
talangen blir ett ”något”, främst spelar en indirekt roll för det konstnärliga utövandet. Utifrån 
resultatet kan vi betrakta talangen som en levd förståelse av ett fält, men den här funktionen är 
inte  i  sig  beroende av  att  talangen som ett  ”något”  skiljs  ut.  Människan  kan mycket  väl 
fortsätta att teckna fina bilder, spela ett instrument, sjunga eller fotografera utan att tänka på 
sig själv som bärare av något utöver det vanliga. Att tänka på att man har en urskiljd talang 
vållar också bekymmer i den konkreta verksamhetssituationen, eftersom fokus då inte ligger 
på utövandet i sig. Samtidigt är urskiljandet av talang långt ifrån betydelselöst, och det är inte 
så att talangen efter sitt urskiljande helt förpassas till  skuggorna. Detta kan förstås genom 
begreppet  osynligt  vara,  som förs  fram i  resultatet.  Att  talangen  blir  osynlig  innebär  att 
människan,  efter  talangens  urskiljande,  inte  längre  är  uppmärksam  på  den  men  den  är 
fortfarande ett ”vara”, något som existerar och upplevs. Talangen blir en trygghet och något 
som kan göra att en människa vågar lägga sin tid och energi på ett fält och på ett utövande av 
något. Man kan fråga sig i hur stor utsträckning det här gäller. För egen del har jag svårt att 
tro att alla som har identifierat en talang hos sig själva satsar på att göra en framtid av den. 
Med resultatet som grund skulle jag dock tänka mig att det är beroende av i hur många led av 
utövande och bekräftelse  talangen befästs  och hur  stor talangen framstår  för  människan i 
relation till hennes andra kunskaper. Vi behöver dessutom inte förstå det som att urskiljandet 
av en talang bara spelar roll  vid sådana stora val,  som vad man ska ägna sitt  liv åt,  utan 
beskrivningen av talang ger också utrymme för att den används som en grund för vardaglig 
planering och tolkning av vilka handlingar som helst. 

Resultatet och den tidigare forskningen
Min ambition har varit att ställa fenomenet talang i relation till ett livsvärldsperspektiv, något 
som skiljer sig från vad som har presenterats i den tidigare forskningen på området. Resultatet 
i den här uppsatsen har haft sitt fokus på upplevelser och ser därför ganska annorlunda ut än 
resultatet i många av de artiklar som jag har tittat på. I det här avsnittet kommer jag att titta på 
i vilka specifika avseenden resultatet som presenterats här utgör ett nytillskott till forskningen 
om talang, men jag kommer också att titta på vilka paralleller som kan dras mellan den här 
uppsatsen och den tidigare forskningen. För att göra detta kommer jag att ställa resultatet i 
relation  till  de  tre  kategorier  som tidigare  presenterats,  nämligen  individuellt  och  socialt, 
identifieringsproblem och talang som börda eller lycka. För varje kategori kommer jag också 
att  diskutera  mitt  resultat  i  förhållande  till  några  olika  artiklar,  för  att  ytterligare  belysa 
likheter och skillnader med den tidigare forskningen.  

Vad gäller den första kategorin har min ambition varit att se hur individuellt och socialt 
förhåller  sig  till  varandra  och  till  fenomenet  talang.  I  den  tidigare  forskningen  tenderar 
antingen det individuella eller det sociala att under- respektive överbetonas, genom att man 
ofta fokuserar på talangen antingen som ett personlighetsdrag eller som en myt. En artikel på 
den ena sidan är den av Gedo, där talangen ses som ett drag hos en människa, och därmed 
som något som följer med under, och påverkar, hela hennes liv. Till viss del stämmer detta 
överens med mitt resultat, såtillvida att talangen kan spela en roll i viktiga val i livet och även 
genom att den faktiskt upplevs som något som inte försvinner utan som kan vara en trygghet i 
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livet. Talangen spelar också roll i vardagen då den ger människan en bakgrund att tolka sina 
upplevelser utifrån.  Huruvida talangen faktiskt  är  ett  drag hos personligheten kommer jag 
dock inte åt  genom användandet av livsvärldsperspektivet  och det  har heller  inte varit  av 
intresse  att  utforska.  Däremot  fångar  min  metod  upplevelsen  av  att  talangen  är  ett 
personlighetsdrag  eller  en  egenskap,  vilket  är  en  helt  annan  sak.  Gedo  menar  också  att 
eftersom  talangen  är  så  individbunden  missförstås  den  ofta  av  andra  människor.  Talang 
upplevs, i mitt resultat, i och för sig som något unikt och eget i och med att den presenterar en 
väg för människan vilken känns som att den kommer inifrån, men talangen är ändå inte mer 
unik än att människan fortfarande till stor del måste lita på vad omgivningen tänker om den. 
Deltagarnas  beskrivningar  visar  också  att  specifika  talanger  definieras  och  faller  inom 
ramarna för olika konstnärliga områden, vilka man tänker sig har en social karaktär, snarare 
än att man gör något helt eget som andra har svårt att förstå. 

Den andra änden av kakan innebär att man överbetonar det sociala i talangen och missar 
att människan själv upplever den som inneboende och egen. Fine och Bain har båda skrivit 
artiklar som närmar sig talangen som en myt. I Fines fall handlar det om att den kulturella 
eliten  bland  annat  använder  sig  om  myten  om  talang  för  att  skapa  en  marknad  för  de 
självlärdas konst. Det är alltså något som kommer utifrån och appliceras på konstnären, som 
inte har mycket att göra annat än att spela med. I det resultat som framkommit i det här arbetet 
finns  ganska  lite  av  detta  med.  I  och  för  sig  kan  man  uppleva  att  andra  människor  har 
förväntningar eller krav riktade mot självet, men man tänker sig inte att dessa kommer helt 
utifrån. Man tänker sig heller inte att talang är något som kommer utifrån, som en tanke hos 
omgivningen, utan det är en upplevelse som man själv har internaliserat. Talang, enligt det här 
resultatet, betyder något för människan själv och upplevs som äkta, men i Fines artikel förs 
inte riktigt  den tanken fram. Inte  heller  i  Bains  artikel  kommer  den egna upplevelsen av 
talang, som något personligt, till uttryck. Istället ses det som något som konstnären upplever 
som besvärande,  eftersom man inte  själv  tänker  på  sig  som talangfull  på  det  sättet  som 
talangskapet uttrycks i myten. I och för sig menar Bain att den myt som konstnären förhåller 
sig  till  innehåller  tanken  på  talang  som  en  passionerad  urkraft,  och  precis  som  Bains 
respondenter inte tänker på den som så verkar inte heller deltagarna i den här studien göra det. 
Skillnaden är dock att Bain inte kopplar till människans egen upplevelse av talang, något som 
jag menar att jag har lyckats fånga genom att använda mig av livsvärldsperspektivet. Detta tar 
både hänsyn till det individuella och till det sociala, eftersom dessa är tätt sammanflätade. Det 
här kan kopplas till en av de frågor jag ställde mig i avsnittet om tidigare forskning, nämligen 
om bara den ena delen (det individuella eller sociala) har med talang som fenomen att göra 
och att den andra har en starkare koppling till något annat fenomen, såsom konsten. Jag har i 
och för sig talat om att talangen är social bland annat för att den definieras till ett socialt fält. 
På det sättet skulle man kunna säga att det är fältet, snarare än talangen själv, som är det 
sociala. Samtidigt har talangen en så pass stark koppling till sitt fält att det är svårt att skilja 
dem åt. Skulle man försöka skilja dem åt och tala om talang utan att ta hänsyn till fältet där 
den identifierats, skulle man troligen gå miste om mycket av beskrivningen av vad talang är. 
Talangen som sådan definieras i ett socialt sammanhang, men upplevs samtidigt som något 
individuellt, varför både det individuella och sociala kan sägas vara delar av talangen. 

I  avsnittet  om  tidigare  forskning  formulerades  en  kategori  som  gavs  titeln 
identifieringsproblem. Det tycks finnas många olika uppfattningar i den tidigare forskningen 
om olika identifieringsfrågor:  Vem är den bästa  bedömaren av talang? Hur bedömer man 
talang? Var ska man leta efter talang?  Här ges inget svar på hur och var man bäst identifierar 
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talang  men  däremot  bidrar  resultatet  till  en  förståelse  av  hur  människor  upplever  att 
identifieringen av talang går till. 

Resultatet  i  den här uppsatsen har likheter med till  exempel  Perssons och Freemans 
artiklar. I båda dessa läggs fram att talangen inte behöver vara något som identifieras en gång 
för alla och att en sådan definition sedan följer med människan genom hennes liv. I Perssons 
fall  påpekas att  detta faktum kan vålla  oro hos den som har fördel av att  definieras som 
talangfull, vilket i Perssons artikel är musikstudenterna. De undersökta i Perssons artikel är 
relativt  unga och den oro som de uppvisar kan jämföras med den oro som i mitt  resultat 
hänger ihop med att man måste orientera sig i sin talang. Resultatet i den här uppsatsen visar 
att talangen befästs i flera led och att det kan dröja innan en människa vågar vara säker på att 
hon har den talang hon fått höra att hon har och därmed att hon är den hon tror att hon är. 
Genom att hon fortsätter att utöva sin konstnärlighet, och genom att hon samtidigt fortsätter 
att bekräftas i sitt kunnande av det hon gör, blir talangen alltmer stabil för henne samtidigt 
som den kanske börjar spela en mindre roll för henne. Jag är benägen att tro att behovet av 
bekräftelse på att man har en talang också beror på vilken livssituation man är i. Vad gäller de 
studenter  som  Persson  berättar  om  kan  det  tänkas  att  de  är  i  behov  av  relativt  mycket 
bekräftelse  eftersom  de  alla  arbetar  på  en  hög  musikalisk  nivå  och  premieras  genom 
uppvisande  av  exceptionell  talang.  Hur  Persson  skulle  ställa  sig  i  relation  till  en  sådan 
diskussion kan man förstås bara spekulera i, då han själv inte tar upp frågan i sin artikel. Vad 
gäller Freemans artikel betonas även där att identifieringen av talang inte är given en gång för 
alla, utan att utvecklingen av talang är en process som inte nödvändigtvis ser likadan ut för 
alla utan som beror på hur olika omständigheter (däribland tur) samverkar. Jag har dock inte, 
som  Freeman,  undersökt  talangfulla  barn  utan  vuxna  som  anses,  och  anser  sig  vara, 
talangfulla.  I  och med detta kommer  jag inte åt  det som Freeman pekar  på,  nämligen att 
talangfulla barn inte med nödvändighet utvecklas till att ses som talangfulla vuxna. Freeman 
betonar också en särskild punkt i processen, som hon menar är typisk för människor med 
talang och som innebär att individen får en stark upplevelse som gör talangen manifest för 
henne själv. Om deltagarna i den här studien haft en sådan upplevelse framgår dock inte i 
resultatet. Flera av dem kan berätta om en tidpunkt (kanske som de fått återberättat för sig) 
när människor i deras omgivning blivit varse deras talanger. Men när det gäller deras egna 
varseblivningar av detta faktum beskrivs snarare just det processuella, att det tog ett tag innan 
de själva började känna igen sig i det. I den här undersökningens resultat framhävs alltså den 
sociala  och processuella  delen av talangens urskiljande,  medan Freeman visar på den här 
engångsföreteelsen  som  upplevs  komma  inifrån  och  som  gör  talangen  manifest  för  dess 
”bärare”. 

Den tredje kategorin av tidigare forskning som formulerats är  talang som börda eller  
lycka,  där jag uppfattar att  det råder oenighet kring hur mycket  av positiva eller negativa 
upplevelser som kan kopplas till talangen som sådan. I vissa artiklar framställs talang som 
något negativt för människan själv, medan andra mer pekar på positiva sidor av talang. En 
populär  och  allmän tanke,  skulle  jag vilja  säga,  är  att  talangen i  första  hand utgör  något 
positivt. Den innebär ju att man kan något, att man har något extra och har lättare för något 
visst än vad andra människor har. I forskningen är dock de negativa sidorna övervägande. 
Bain menar att tanken på talang som en lätthet gör det svårt för den enskilda människan att 
leva  på  sin  konst,  Gedo  talar  om  den  talangfulla  människan  som  någon  som  ofta  är 
missförstådd eller missanpassad och Persson tittar på hur musikaliskt talangfulla unga oftare 
än  andra  brottas  med  stress  och  låg  självkänsla.  Alla  dessa  beskrivningar  av  talangens 
negativa sidor verkar  hänga ihop med tankar som kommer  från människans omvärld  och 
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riktas mot henne själv. Det är andra människors krav och förväntningar på den som innehar 
talang som gör att hon måste anpassa sig efter populära myter, tränga undan drag hos sig själv 
och oroa sig över att misslyckas och därmed inte längre ses som talangfull. Även i den här 
uppsatsens resultat är det just de delarna av talangskapet, som personen själv ser som sociala, 
som också kan upplevas som negativa. Man talar om andras förväntningar på att man ska 
prestera bra och om ett ansvar gentemot omvärlden att man ska använda sin talang. Dock är 
det inte dessa, ganska negativt laddade, beskrivningar som utgör huvudpunkten i deltagarnas 
berättande. Istället är det just det positiva med att ha talang, och med att ha urskiljt talang, 
som förs fram. Man är mer benägen att prata om sin talang i termer av ”tur” och ”flyt” än att 
beskriva det man kan tycka är besvärande. Utifrån resultatet i den här uppsatsen vill jag mena 
att talangen som börda överbetonas i den tidigare forskningen och att talang har en starkare 
koppling till positiva upplevelser än till negativa. 

Den enda artikeln, av de jag har läst, där starka positiva upplevelser kopplas samman 
med talang  är  den  av  Freeman,  vilket  är  intressant  då  den  behandlar  en  enstaka  positiv 
händelse i livet som hänger ihop med talang. Den kristalliserande upplevelsen som Freeman 
beskriver kan dock inte bara isoleras till det ögonblick då den unga människan hade den utan 
den har också en allmänpositiv inverkan på hennes självbild och liv. Efter den här upplevelsen 
är det vanligt att människan känner sig mycket positiv angående sina förmågor och kan fatta 
viktiga beslut om vad hon ska göra i livet. Även om den kristalliserande upplevelsen som så 
inte beskrivs i den här uppsatsens resultat är det tydligt att talang hänger ihop med val i livet. 
Upplevelsen av talang kan göra att man känner sig hemma på ett särskilt område och att man 
vågar satsa mer på sitt konstnärliga utövande. I resultatet i den här uppsatsen verkar det dock 
vara  den  återkommande  rörelsen  mellan  utövande  och  bekräftelse  som  slutligen  gör  att 
människan upplever att det finns en naturlig väg att gå i livet. Som tidigare påpekats kan jag 
inte ta ställning till  hur den kristalliserande upplevelsen kan tänkas hänga ihop med detta 
skeende, då någon sådan upplevelse inte berörs av deltagarna på något tydligt sätt. 

Resultatet och den teoretiska och begreppsliga referensramen
Jag ämnar nu se huruvida resultatet kan förstås i ett bredare sammanhang genom att koppla 
det till den teoretiska och begreppsliga referensram som tidigare presenterats. Jag diskuterar 
resultatet i förhållande till de olika begreppen i stort sett i den ordning dessa lagts fram, men 
jag  börjar  med  begreppet  livsvärld.  I  Husserls  mening  är  livsvärlden  något  som  står  i 
ömsesidigt förhållande till det upplevande subjektet, något som jag tycker blir tydligt på olika 
sätt i den här studiens resultat. Talangen är en del av den livsvärld som människan upplever 
som objektivt sann och därför kan hon heller inte vrida och vända på talangen utan den är 
något som faktiskt finns där i hennes ögon. Det finns alltså något intentionellt i relationen 
mellan  människa  och  fenomenet  talang,  och  det  ger  också  en  bild  av  varför  mycket  är 
gemensamt i deltagarnas beskrivningar av talang. Samtidigt kan man tänka sig att fenomenet 
ter  sig  olika  beroende  på  vilket  förhållande,  på  ett  mer  direkt  sätt,  människan  har  till 
fenomenet. Jag menar på att upplevelsen av talang är olika beroende på om man tror sig äga 
den eller ej. Med en upplevelse av att ha talang verkar människan bli mer trygg i att hon på ett 
sätt kan bemästra någon del av livsvärlden, i detta fall ett konstnärligt fält. Även fältet upplevs 
som  i  någon  mening  sant  och  människan  är  medveten  om  att  det  finns  en  uppsättning 
förhållningssätt till fältet som är mer riktiga än andra. Den som har en levd förståelse av hur 
fältet är uppbyggt kan också tänkas upplevas som talangfull av andra människor. När den 
teoretiska och begreppsliga referensramen presenterades valde jag att värja mig från tanken på 
en livsvärld uppdelad i  en huvudvärld, styrd av pragmatiska motiv,  och ett  flertal ändliga 
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undervärldar dit medvetandet kan förflytta sig i språng. Istället ville jag se livsvärlden som 
människans mer absoluta tillvaro, en värld som hon inte kan överskrida utan som hon är i och 
bär med sig. Jag har inte i första hand riktat in mig på konsten som ett område av estetiska 
eller andliga upplevelser,  utan mer i  form av ett  socialt  verksamhetsfält  som är en del av 
människans  vardagliga  liv.  En  allmän  bild  av  konstnärlig  talang  är  annars  att  det  är  en 
mystiskt och till stor del oförklarlig urkraft, snarare än något vardagligt. I resultatet är det 
dock just det vardagliga och pragmatiska förhållningssättet till konsten som kommer fram, 
vilket  kan  bero  på  att  alla  deltagare  arbetar  (eller  planerar  att  arbeta)  inom  sitt  fält. 
Deltagarnas beskrivningar vittnar inte om överskridanden, utan snarare om att man inte skiljer 
på vardag och konst, men däremot kan man tala om förändringar i medvetandespänningen på 
andra  sätt.  I  resultatet  beskrivs  ett  riskmedvetande,  då man gör  en  kalkyl  över  hur  långt 
talangen räcker, och reflektioner över hur mycket man kan lita på andras beskrivningar av den 
egna talangen. Det här är tankar som kan kopplas till en brytning i den naturliga attityden, ett 
begrepp som jag kommer att diskutera nu. 

Före upptäckten av konstnärlig talang kan den unga människan sägas vara inne i sin 
naturliga attityd.  Hon utövar något, men reflekterar inte över vad det är hon gör. Hon är 
involverad i sin omvärld på ett oproblematiskt sätt och funderar inte över vad som är möjligt 
att göra i världen utan tar snarare för givet att de göromål som hon själv finner enkla är lika 
uppenbara  för  andra  människor.  Vid  någon punkt  verkar  det  dock som att  den  naturliga 
attityden bryts, genom att den unga människan görs uppmärksam på att det hon gör inte är 
lika lätt för alla. Nu måste hon nyorientera sig i hur verkligheten fungerar och vilken roll hon 
själv har i den. Av olika anledningar drar hon så småningom slutsatsen att hon har en talang, 
något som kan behöva bekräftas i flera led innan hon är övertygad. Samtidigt som det blir mer 
sant för henne att hon har en talang blir den också mer och mer något som hon börjar ta för 
givet. Så småningom är upplevelsen av talang så integrerad i människans värld att hon inte 
längre behöver tänka på den. På det sättet blir talangen en del av den naturliga attityden, en 
process som i resultatet beskrivs som att den intar ett osynligt vara. Ibland kan situationer 
uppstå då den naturliga attityden åter bryts, exempelvis när människan inte längre upplever att 
hennes  kunskaper  för  det  hon  gör  räcker  till.  I  det  ögonblicket  börjar  hon  återigen  att 
reflektera över vad det är hon har och vad hon kan göra med det. 

Ett begrepp som är väl värt att diskutera i förhållande till resultatet är intentionalitet. Är 
konstnärlig talang ett fenomen som är existentiellt betingat och därmed överensstämmande i 
de  mänskliga  upplevelserna  oavsett  kontext?  Går  det  att  skilja  ut  talangen  som  ett  eget 
fenomen? I resultatet tycks det nästan vara det konstnärliga fältet i sig som drar de mänskliga 
blickarna till sig, snarare än talangen. Det går därför inte att se talangen som struktur helt rent 
utan den är alltid inblandad i en kontext, vare sig det är en bildkonstnärlig kontext eller något 
annat.  På  det  sättet  står  inte  fenomenet  talang  över  det  sociala,  som Husserl  menade  att 
intentionella  fenomen  gör.  Talangen  upplevs  inte  heller  som  något  helt  oundvikligt  och 
”sant”. Det här skulle kunna ha att göra med att talang är något som människan inte kommer i 
kontakt med hos sig själv förrän vid en viss punkt i livet. Hon får också lära sig att talang inte 
är något som alla människor har utan hon är snarare medveten om att det är något bundet till 
just hennes unika biografi. 

Det går måhända inte att  säga att  konstnärlig talang är ett  intentionellt  livsvärldsligt 
fenomen  i  egentlig  mening,  men  samtidigt  finns  det  mycket  som  stämmer  överens  i 
deltagarnas beskrivningar. Detta tyder på att talang är något som kan förstås  intersubjektivt, 
alltså  att  de  har  en  social  och  beständig  karaktär.  Trots  att  talangen  upplevs  som något 
personligt  och inneboende har den identifierats  av andra människor  och kan alltså ses av 
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andra människor. Jag vågar till och med hävda att själva upplevelsen av talangen som något 
individbundet har sociala förtecken. När människan förstår att det är talang hon har kommer 
hon också att förstå den som mer än bara ordet ”talang”. Det är ett fenomen och ett begrepp 
som fanns i  världen innan hon själv föddes och som har vissa betydelser  som hon måste 
anpassa sig till.  Talang är, redan innan människan lär sig att  hon har den, något som kan 
förstås som personligt och inneboende, och det är den meningen människan tar in när hon 
övertygas om att hon har talang. Hon kan inte vrida och vända på fenomenet hur hon vill, 
därför att det är något som också uppfattas av andra människor, och att hon själv ”tycker” att 
hon har talang gör inte att andra människor med nödvändighet upplever det så. Att talangen 
ändå upplevs som inneboende och icke-social, vilket också är karaktäriskt för den allmänna 
bilden av talang, kan bero på att det sociala är en så stor del av den naturliga attityden att vi 
sällan märker av att den finns där.  

Oavsett om hon upplever att hon har den eller ej, kan människan vara medveten om att 
det finns något i världen som kallas talang och att den fungerar på ett visst sätt. Talangen är på 
det sättet en del av ett socialt kunskapslager som människan måste förhålla sig till. Detta lager 
hänger också ihop med människans eget  subjektiva kunskapslager som hon tolkar världen 
efter. Hon kan till exempel dra slutsatser om att en människa har, eller inte har, talang men 
talangen  kan  också  bli  en  mer  direkt  del  av  hennes  kunskapslager  genom  att  hon  blir 
införstådd i att hon själv har talang. I resultatet förs en bild fram att talangen är något som 
integreras i människans biografi och att hon sedan kan fortsätta att utöva sin konstnärlighet, 
nästan  som  innan  talangen  identifierades.  Samtidigt  har  människan  fått  ett  utökat 
kunskapslager, som gör att hon inte behöver tolka sina erfarenheter som att hon hade ”tur”, 
utan istället som att hon har en talang som hon kommer att ha med sig under livet. Det här, 
menar jag, ger människan en känsla av att hon kan göra om samma saker igen och därmed har 
hon fått en ny trygghet i och med det utökade kunskapslagret. När talangen fått en mer direkt 
plats i det subjektiva kunskapslagret får människan också nya möjligheter att se på vilket sätt 
tidigare händelser i livet varit meningsfulla. Hon ser det inte som att hon hädanefter kommer 
att ha talang, utan snarare som att hon hade det redan från början och att det där hon kunde 
göra när hon var liten berodde på att hon har en talang. 

Trots att definitionen av situationen egentligen inte är ett begrepp som hör samman med 
det fenomenologiska perspektivet har jag funnit att det har en given del i förståelsen av den 
konstnärliga talangen som något livsvärldsligt. Begreppet kan främst kopplas till det som i 
resultatet kallas för en levd förståelse av ett konstnärligt fält. Man kan säga att människan hela 
tiden är inbegripen i ett definierande och omdefinierande av de situationer hon befinner sig i. 
Hon skiljer ut det, i ett sammanhang, som är relevant för att hon ska kunna fortsätta att agera i 
enlighet med sina tidigare urskiljda mönster och med låg uppmärksamhetsnivå på de uppgifter 
hon ställs inför. Att ha talang, menar jag, hänger ihop med möjligheten att definiera vad det 
aktuella fältet går ut på, oavsett om det är ett fält för målande, sång eller något annat. Därmed 
inte  sagt  att  definierandet  av  situationer  skulle  vara  liktydigt  med  att  ha  talang.  Alla 
människor definierar ju de situationer som de befinner sig i, men det är inte alla människor 
som anses ha talang. Om vi betraktar talang utifrån det är synsättet kan det sägas gå emot en 
allmän bild av att det är en artskillnad mellan talang och icke-talang. Det är bara en artskillnad 
i så måtto att endast vissa anses ha talang, men denna tanke är inte lika absolut som om vi ser 
det som att definitionen av situationen är en helt annan typ av process för den talangfulla 
människan än för andra människor. Däremot kan man säga att talang innebär att man på ett 
tidigt  stadium kan definiera de mest  centrala och vitala  delarna av ett  fält,  alltså att  man 
förstår fältet som helhet och system. Fältet, precis som talang, kan förstås som en del av det 
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sociala kunskapslagret och kan sägas vara något institutionellt, då vissa handlingsmöjligheter 
bildar ett mönster som finns redan innan den enskilda människan föds till världen. Man kan 
alltså  inte  göra  vad som helst  inom ett  fält  utan  det  är  en  avgränsad del  av den sociala 
verkligheten  där  det  finns  normer  som  framstår  som  oundvikliga  för  människan.  När 
människan träder in i området måste hon få en känsla av att ”så här gör man”. Detta tycks 
dock vara relativt komplicerat på konstnärliga fält, då det kan vara svårt att bedöma när man 
själv eller andra människor gör ”rätt”. Att deltagarna i den här studien pratar om till exempel 
”nyanser”  tyder  på att  konstnärliga  fält  har  detaljerade normer som ligger  på något  slags 
gråskala,  som  är  svår  att  tänka  sig  intellektuellt.  Vissa  delar  som  tas  in,  vid  ett  första 
definierande av situationen, verkar dock vara mer intersubjektivt sanna än andra och om den 
enskilda människan definierar  just  dem har hon ett  slags försprång gentemot andra.  Detta 
försprång räcker bara en bit, eftersom även de som inte ansågs ha talang från början fortsättar 
att omdefiniera den konstnärliga situationen, men att ha definierat rätt delar av fältet vid ett 
tidigt skede verkar vara bra på så sätt att det sedan blir lättare att hitta nya ledtrådar till vad 
fältet går ut på. 

Schütz menade att människan alltid närmar sig sin värld genom att omväxlande vara ett 
totalt jag eller ett partiellt jag, en tanke som kan hjälpa oss att bättre förstå hur identifieringen 
av  talang  går  till.  Upplevelsen  av  att  ha  talang  börjar  i  vardagens  levda  erfarenhet. 
Identifierandet av talang uppstår inte i rent intellektuella processer, där människan reflekterar 
över sig själv. Istället involveras hon helt i sina pågående handlingar, som ett totalt jag, utan 
att tänka så mycket på vad hon gör och varför. Det är först i efterhand som hon kan distansera 
sig så pass mycket från sina egna handlingar att hon ser på vilket sätt de är meningsfulla. 
Distansering,  såsom den framkommer  i  resultatet,  tycks  i  fallet  med talang komma ur att 
andra människors handlingar och reaktioner gör människan medveten om sig själv och sitt 
utövande. Hon är inte längre upptagen av nuet, i vilket hon tidigare befunnit sig i form av ett 
totalt jag. Istället reflekterar hon över sig själv som ett partiellt jag, det vill säga att hon ser en 
enklare bild av sig själv och skiljer ut vissa motiv, handlingar och situationer från den ström 
av handlingar som hon annars är spontant engagerad i. Hon kan till exempel skilja ut och 
bekräfta att det är något konstnärligt som hon gör, att hon gör det på ett visst sätt och att hon 
fortsätter att göra det därför att hon är duktig på det och för att hon har en talang för det. Alla 
dessa slutsatser är beroende av reflektion,  men grundar sig trots det i  det levda nuet,  där 
människan samlar på sig erfarenheter. Rörelsen mellan att vara ett totalt och ett partiellt jag är 
inte  begränsad till  det  första  urskiljandet  av talang utan  är  en ständigt  pågående process. 
Människan fortsätter att handla inom olika fält, bland annat det konstnärliga, och stannar då 
och då upp för att reflektera över sina handlingar och se tillbaka på sin utveckling och sina 
minnen.  

Till  sist  vill  jag  ställa  resultatet  i  relation  till  Berger  och  Luckmanns  begrepp 
externalisering, objektivering och internalisering men också till begreppet typifiering. Vid en 
första anblick ser det ut som att dessa begrepp är möjliga att applicera nästan direkt på den 
beskrivning av urskiljande och integrerande som beskrivs i resultatet. Externalisering skulle 
kunna  översättas  med  det  konstnärliga  utövandet,  alltså  att  individen  externaliserar  sig  i 
konstnärlig handling. I Berger och Luckmanns tankegångar tycks externaliseringen ha att göra 
med  ett  behov  som  måste  uppfyllas,  till  exempel  att  om  en  människa  blir  hungrig 
externaliserar  hon  sig  genom  att  äta.  Jag  har  dock  inte  fokuserat  på  varför  man 
överhuvudtaget börjar utöva något på ett konstnärligt område, även om vissa exempel på detta 
har tagits upp, såsom att man vill  hitta något roligt att  göra eller att de närstående ser en 
mening i  att  den unga människan provar på olika aktiviteter.  Huruvida människan har ett 
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grundläggande behov av att  vara  kreativ,  oavsett  om det  kan ses  som något  existentiellt, 
genetiskt eller andligt betingat, behandlas däremot inte i den här uppsatsen. I resultatet kan vi 
också se prov på objektivering, främst i och med att talangen, genom ett pendlande mellan 
utövande och ett distanserat bekräftande, blir ett ”något” som människan måste förhålla sig 
till  på  olika  sätt.  Det  är  dock  inte  bara  den  enskilda  människans  talang  som  är  en 
objektivering,  utan  ”talang”  finns  också  som en redan existerande  objektiverad  produkt  i 
samhället när den enskilda människan träder in i det, eftersom talanger har urskiljts även hos 
andra människor. Kategorin talang är därmed historisk och kan internaliseras som en del av en 
objektiv verklighet. Här kommer alltså begreppet internalisering in, men vi kan också koppla 
det till  urskiljningsprocessen, där människan internaliserar sin egen talang som något sant. 
Även typifieringen finns med i det här spelet, vilket blir märkbart om vi ser på hur både den 
talangfulla  människan  själv  och  människor  omkring  henne  kategoriserar  handlingar  som 
exempelvis konstnärliga, lyckade eller ovanliga. I fallet med talang slutar det dock inte vid 
typifieringen av handlingar utan det fortsätter till att handla om en förmåga. 

Trots att Berger och Luckmanns begrepp har en nära koppling till resultatet tycks det 
ändå finnas skillnader mellan hur Berger och Luckmann presenterar sina begrepp och hur 
urskiljandet och integrerandet av talangen beskrivs i resultatet. I resultatet ges en beskrivning 
av ett till stor del processuellt skeende, där en utveckling hela tiden tvingar fram en annan. 
Det hela måste börja i ett utövande innan ett distanserat bekräftande tar vid och sedan krävs 
att dessa byter av varandra ett tag innan talangen kan bli objektiverad som ett ”något”. Det 
framstår  alltså som en till  viss  del  linjär  utveckling vilket  skiljer  sig från det  Berger  och 
Luckmann ville förmedla,  det vill  säga det dialektiska förhållandet  mellan externalisering, 
objektivering och internalisering. Dessa begrepp är inte menade att uppfattas som steg som 
följer på varandra utan som något som sker samtidigt. Människan kan internalisera det som 
externaliseras  samtidigt  som hon externaliserar  det.  Vad  gäller  den  konstnärliga  talangen 
tycks det alltid finnas med något slags tidsrymder i spelet. Det behöver dock inte betyda att 
det  inte  finns  en  dialektik  med  i  urskiljningsprocessen,  men  på  det  stora  hela  framstår 
urskiljandet och integrerandet av den konstnärliga talangen just som en linjär process. 

Resultatet och framtiden
Jag vill nu säga några ord om vad jag, med fenomenologin som perspektiv och metod, har 
kunnat respektive inte har kunnat säga om den konstnärliga talangen. Vissa bitar har fallit på 
plats  men  det  finns  också  mycket  kvar  att  forska  om  på  området.  Tack  vare  det 
livsvärldsperspektiv som jag har förhållit mig till i det här arbetet har jag lyckats fånga många 
aspekter av upplevelsen av att ha talang, något som ofta glömts bort i forskningen. På det 
sättet kan arbetet sägas vara berättigat, då den förståelse som vunnits om fenomenet är av 
relevans för människan själv i hennes dagliga liv. Samtidigt finns det delar av talangen som 
jag inte kommer åt med det här perspektivet, vilket framförallt handlar om vad talang är på ett 
mer objektivt sätt. Mitt sätt att närma mig talangen har inneburit att en ny konstruktion av 
fenomenet har skapats och den som söker något slags allmängiltigt ”svar” om talangens gåta 
har med säkerhet blivit besviken. I uppsatsens inledning nämndes till exempel att man inte har 
lyckats klargöra om det ligger någon biologisk faktor bakom talangen, som avgör varför vissa 
snarare än andra kan sägas ha talang. Detta är naturligtvis en fråga som omöjligen kan lösas 
genom ett användande av en socialt orienterad fenomenologi. Som fenomenolog kommer jag 
inte åt talangen bakom upplevelsen, om den ens finns, och jag kan heller inte ge svar på om 
människor som identifieras som talangfulla faktiskt ”är” det eller om identifieringsprocessen 
grundar sig i något godtyckligt och slumpartat. Jag kan inte heller säga om talangen, som jag i 
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inledningen menade är en populär tanke, är något som ”finns där från början” utan resultatet 
kan bara visa på upplevelsen av att talangen är en del av människan redan från livets tidiga 
skeden. 

En fördel med den metod som jag har använt mig av i den här uppsatsen är att den inte 
kräver stora mängder data utan att forskaren istället kan använda sin tid till att hitta relevanta 
och gemensamma beskrivningar  av fenomenet  utifrån några  få  intervjuer.  För  de,  ganska 
allmänna, frågeställningar om talangens meningsfullhet under livet har det räckt med bara fem 
intervjuer med människor i lite olika åldrar och livssituationer. Det skulle dock vara intressant 
att i framtiden se en studie om talangens betydelse under olika delar av människans liv. I en 
sådan skulle man till exempel kunna inrikta sig på att ha flera olika åldersgrupper som tillåts 
beskriva sin nusituation, som motsats till den här studien där en stor del av beskrivningarna 
har  varit  retrospektiva.  Dock har  det,  i  detta  fall,  varit  en  förutsättning för  att  se  hur  de 
subjektiva och sociala  kunskapslagren,  men också rörelsen mellan  det  totala  och partiella 
jaget, interagerar med människans motiv och upplevelse av mening i dåtid, nutid och framtid. 

I den här uppsatsen har ”konstnärlighet” setts i bred bemärkelse vilket har inverkat på 
hur valet av medutforskare har gått till. Man kan fråga sig om det faktiskt är berättigat att slå 
ihop människor från exempelvis ett bildkonstnärligt fält med människor från ett musikaliskt 
fält i en studie om talang. Jag har argumenterat för att talangen alltid har en stark koppling till 
dess  socialt  definierade  fält,  varför  man  med  stor  svårighet  kan  skilja  ut  det  som  ett 
transcendentalt fenomen. Hade man fått en annan bild av talang om man istället gjort två, eller 
flera, undersökningar baserade på olika fält? Hade det då blivit lättare att skilja fenomenet 
talang från det sociala och konstnärliga fält där den identifieras och blir meningsfull? Den här 
uppsatsen kan inte svara på dessa frågor, då jag har fokuserat på att finna det gemensamma 
för  upplevelsen  av  talang  i  dessa  fält,  utan  det  här  är  istället  aspekter  som kan visa  sig 
intressanta i den framtida forskningen. Man kan också fundera över vad som skulle hända 
med beskrivningen av talang om vi inte stannar vid det konstnärliga utan lyfter in talang för 
exempelvis sport och idrott. 

Det  kan  sägas  finnas  en  motsättning  mellan  den  här  uppsatsens  resultat  och  vissa 
resultat i den tidigare forskningen. Framförallt är det intressant att jämföra den sociala och 
processuella aspekten av talangens urskiljande, som jag har tagit upp i den här studien, med 
den, närapå andligt betonade, kristalliserande upplevelsen som Freeman fokuserar på i  sin 
forskning.  En  idé  inför  framtida  forskning  är  att  undersöka  om,  och  i  så  fall  hur,  dessa 
aspekter förhåller sig till varandra. 

Efterord
Till sist några ord om hur min förförståelse av talang har förändrats under arbetet med den här 
uppsatsen.  Som  jag  säger  i  inledningen  har  jag  känt  ett  visst  motstånd  mot  tanken  på 
konstnärlig talang, men också en viss osäkerhet. Jag har tänkt på den, inte så mycket som ett 
egentligt fenomen, utan snarare som en konstruktion vars grund kanske inte är helt stabil. I 
ljuset av det här arbetet är det till viss del möjligt att hålla kvar vid en uppfattning av talangen 
som en konstruktion, men samtidigt känner jag att min förförståelse har genomgått  en del 
omvandlingar.  Jag  har  framförallt  funnit  att  människans  förhållande  till  talang  är  mer 
intentionellt och intersubjektivt sant än vad jag tidigare trott. Det verkar finnas gemensamma 
upplevelser av talangen och dessutom en struktur som gör att det blir något meningsfullt och 
verkligt för oss. 

Jag har haft bilden av att identifieringen av talang kan vara mer godtycklig än vad den 
verkar och att det handlar om en gradskillnad snarare än artskillnad mellan talang och icke-
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talang.  Resultatet  i  den här  uppsatsen tar  inte hänsyn till  om det  är  en gradskillnad eller 
artskillnad men samtidigt framstår identifieringen som systematisk snarare än godtycklig då 
den  utgår  från  ett  bekräftande  i  flera  led.  Det  är  inte  bara  den  enskilda  människan  som 
identifierar talang hos sig själv, och det är heller inte bara omvärlden som identifierar talang 
hos henne, utan slutsatsen om att hon har en talang måste ges stöd från flera håll för att en 
människa ska kunna fortsätta att uppleva att hon har en talang. 

Sammanfattning

I västvärlden ges talang ett stort utrymme för att definiera konsten och konstnären, men vi 
stannar sällan upp för att fundera över vad talang innebär. I forskning tenderar den att ses 
antingen som ett odefinierat personlighetsdrag eller som en del av populära konstnärsmyter 
och därtill är det också vanligt att talang används som en underliggande premiss snarare än 
som ett eget undersökningsområde. I den här uppsatsen ställs den konstnärliga talangen under 
lupp då en beskrivning görs av fenomenet som meningsfullt såväl på ett personligt som socialt 
plan. Studiens fokus ligger också på hur talangen urskiljs och integreras i den konstnärligt 
verksamma människans liv och blir en del av hennes vardag, samt vilken roll detta urskiljande 
av  talang  har  i  relation  till  konstnärlig  aktivitet.  Undersökningen  lutar  sig  mot  ett 
fenomenologiskt livsvärldsperspektiv och grundar sig i djupintervjuer med fem musikaliskt 
och bildkonstnärligt aktiva människor i olika åldrar och livssituationer. Resultatet visar bland 
annat  på  att  urskiljandet  av  talang  börjar  i  rörelsen  mellan  utövande  och  ett  distanserat 
bekräftande vilket resulterar i att talangen blir manifest för dess bärare och för omgivningen. 
Samtidigt måste talangen sjunka undan ur medvetandet som ett osynligt vara för att fungera. 
Den funktion som talangen har i förhållande till det konstnärliga utövandet är som en levd 
förståelse av ett konstnärligt fält men upplevelsen av att ha en talang är också en faktor i mer 
eller mindre livsavgörande val och en angelägenhet i det sociala spelet. 

Nyckelord: konstnärlig talang, fenomenologi, livsvärld, levd upplevelse, konstnärlig aktivitet
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Bilaga 1 – Sökbrev

Forskningsdeltagare sökes!
Jag heter Victoria och studerar på Mälardalens högskola sedan två och ett halvt 
år tillbaka. De närmaste veckorna kommer jag att ägna mig åt att skriva en c-
uppsats i socialpsykologi. Till detta projekt behöver jag Din hjälp. Uppsatsen 
kommer att handla om talang och min fråga är: Hur kan vi förstå talang på ett 
djupare plan? Vad tror Du?

 Jag söker dig som upplever och/eller upptäckt att du har en talang, eller som 
upplever att du har förlorat en talang. För den här uppsatsen har jag riktat in mig 
på att undersöka konstnärlig talang, i ordets bredaste bemärkelse (t.ex. musik, 
måleri, skådespeleri, författande). Att se talang i förhållande till konst i olika 
former är intressant därför att det är ett område där det traditionellt setts som 
viktigt att man har en grundläggande förmåga med sig redan från början, snarare 
än att man bara ska lära sig olika tekniker. 

Känner du någon som passar in i beskrivningen ovan, eller tycker du rent av 
själv att detta vore ett intressant ämne att diskutera, fundera och samtala kring? 
Det enda som krävs av dig är att du har egna upplevelser av detta med talang 
och att du har ett intresse av att utforska det vidare i en intervju. Du behöver 
alltså inte ha tänkt ut några egna teorier eller storslagna tankar kring talang, utan 
intervjun kommer fungera som ett samtal där du berättar om dina upplevelser 
och där vi gemensamt försöker komma åt hur talang fungerar. Du behöver heller 
inte vara något konstnärligt ”geni” för att vara med, utan du kan tänka på talang 
som något ganska vardagligt. 

Räkna med att intervjun tar ungefär en timme. Den kommer att spelas in på 
band, som bara jag lyssnar på, och som raderas efter avslutat arbete. Du kommer 
att vara anonym i den färdiga uppsatsen. Alla citat som tas med kommer att 
anonymiseras så att ingen kan räkna ut att det är du som har sagt dem. 

Jag behöver komma igång med intervjuerna ganska snart, så om du är 
intresserad kan du höra av dig till mig senast den 5:e december (så snart som 
möjligt helst). Du kan också kontakta mig om du har några frågor. 

Tack på förhand! Victoria Hannfors
(Kontaktuppgifter)
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Bilaga 2 – Intervjuguide

Talang i biografin
När gick det upp för dig att du hade talang? Hur gick det till?
Har du upplevt att din upplevelse av talang har förändrats under ditt liv?
Kan du berätta om någon tidpunkt i ditt liv när talang har visat sig viktigt?

Talang som upplevelse
Vad skulle du säga att din talang består i?
Hur upptäcker du om du har talang? 
Vilka känslor förknippar du med talang?
Vilka tankar förknippar du med talang? 
Vilka händelser förknippar du med talang? 
Var sitter talangen?
Vad innebär det att ha talang?

Talang som begrepp
Berätta om vad du upplever att talang är. 
Vilka olika typer av talang har du konfronterats med?
Vad finns det som förenar dina upplevelser av talang och gör att du kallar dem för talang?
Vilka andra ord förknippar du ordet talang med? 

Talang i vardagen
Vilka strategier använder du dig av när du ägnar dig åt konstnärliga aktiviteter? Hur kommer 
du igång?
Vid vilka tillfällen tänker du på talang? 
Hur har talangen påverkat dig i din vardag? 
Kan du berätta om när senast du kände att du hade nytta av någon talang?
I vilka sammanhang är talang inte viktig?
Vad krävs för att talangen ska visa sig?

Talang i det sociala
Vem är talang viktigt för?
Hur märker man att någon annan har talang?
Hur tror du att andra människor upplever talang?
Hur pratar man om talang? 
Vad tänker du när andra människor berättar om sina talanger? 
Vad tror du att människor i din omgivning tänker om din talang?
Kan du berätta om något tillfälle då det gick upp för någon annan att du hade talang? 
Hur reagerar andra när du berättar om din talang? 
Vilka människor är du lik/olik vad gäller talang? Vem jämför du dina talanger med? 

Känner du att du har fått möjlighet att utforska din upplevelse av talang under intervjun?
Om du skulle säga en sak som är viktigt för att förstå din upplevelse av talang, vad är det då? 
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