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Den skötsamme arbeta-
ren är en makalöst bra 
studie och det är en fröjd 
att den finns tillgänglig 
på bokmarknaden igen.  
  
 – Flamman

På stadens skuggsida
Peter K. Andersson
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arbetaren 
Ronny Ambjörnsson  

röster från aten 
och samos
Annette Rosengren

i skuggan av andrée 
och nordenskiöld
Håkan Jorikson 

En reportagebok om 
hederskulturens många 
ansikten i Mellanöstern 
och Nordafrika. Men 
också en berättelse om 
en kurdisk-syrisk  
familjs öde och migra-
tion till Sverige.

Stor möda har lagts ner på att identifiera denne seklets mest ökända 
brottsling, Jack the Ripper. Men desto mindre uppmärksamhet har 
man ägnat åt hans offer, människorna på samhällets absoluta botten. I 
Londons mörka gränder och överbefolkade kyffen levde män och kvin-
nor som kämpade för att skapa sig en dräglig tillvaro trots fattigdom, 
misär och kriminalitet. Vilka var de? Hur levde de? Och hur anpassade 
de sig till att leva i den framväxande jättestaden?

Axel Ohlin var en av 
landets främsta zoolo-
ger på sin tid, samt en 
av de mest beresta i  
polarvärlden. Boken 
om honom är en mot-
bild till de framgångs-
rika polarporträtten.

Många greker enga-
gerade sig i den stora 
flyktingkatastrofen 
2015. Rösterna i boken 
tillhör dem – jurister, 
volontärer, en journalist 
och helt enkelt med-
människor.

de tystade  
rösterna
Delvin Arsan
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ed detta nummer av Kulturella Perspek-
tiv vill vi bidra till en diskussion om det 
vetenskapliga skrivandets möjligheter 
och begränsningar genom att utforska 

gränsområdena mellan olika genrer. Det som vi kallar 
etnografisk fiktion har upptagit en stor del av vår tanke-
verksamhet de senaste åren och handlar ytterst om vil-
ken kunskap vi som etnografiskt orienterade forskare 
kan nå och hur vi kan förmedla den. Finns det även 
andra vägar för att kommunicera våra forskningsresultat 
förutom via de konventionella genrerna som vetenskap-
liga monografier och artiklar? Hur kan fantasi och fik-
tion hjälpa oss i sökandet efter kunskap? Vi tror att etno-
grafisk fiktion kan bredda våra möjligheter att kommu - 
ni cera forskningsresultat.

Att som forskare ge sig in på fält som angränsar till 
fiktion kan vara en svår balansakt. Fakta är överordnat 
fantasi, men samtidigt har objektivitet avfärdats som nå-
got som skulle vara möjligt att uppnå i kvalitativ forsk-
ning. Här vill vi pröva gränserna för vår etnografiska 
kunskap och experimentera med alternativa sätt att 
skriva för att både nå kunskap och kommunicera forsk-
ningsresultat. Att skriva och publicera tillgängligt och 
på svenska menar vi är särskilt viktigt i tider då akade-
min har stort fokus på publicering på engelska i interna-
tionella tidsskrifter som endast når en smal intellektuell 
publik.

Det finns många svenska historiker som skriver skön-
litteratur vid sidan om sin akademiska gärning. Men 
varför är det så få etnologer som gör samma sak för att 
sprida sin forskning till en större läsekrets? Med det 
här temanumret vill vi visa att närmanden mellan etno-
grafisk forskning och fiktion inte är ett nytt fenomen, 
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samt att det finns mycket att vinna på att 
ytterligare närma sig nya former för skri-
vande.

Tolkning och skrivande

I introduktionen till den inflytelserika 
boken writing Culture: the Poetics and Po-
litics of ethnography (Clifford & Marcus 
1986) skriver James Clifford att välkända 
antropologer som var verksamma vid 
1900-talets början: Margaret Mead, Ed-
ward Sapir och Ruth Benedict, betraktade 
sig själva både som forskare och som för-
fattare i en mer konstnärlig mening (Clif-
ford 1986:3). Clifford skriver dock vidare 
att idén om att litterära processer, t.ex. 
metafor, narrativitet och bildspråk, som 
påverkar både hur vi registrerar och be-
skriver kulturella fenomen är av nyare 
 datum (1986:4).

Kopplingarna mellan litteratur och 
etno grafi förstås enligt detta perspektiv 
alltså som något mer än bara en fråga om 
stil i skrivande och språklig framställning. 
Som bokens titel antyder handlar vårt sätt 
att skriva också om var ifrån vi skriver; 
vilka vi är och var vi är situerade som po-
litiska subjekt. Att se och lyfta fram poli-
tiska aspekter av skrivande är därmed 
också kopplat till erkännandet av hur våra 
kunskapsanspråk av nödvändighet alltid 
är partiella och situerade i en viss kontext 
– eller snarare i en mängd olika kontexter 
(Clifford 1986:7, 19). När etnografisk 
sanning skrivs fram är det  alltid något 
som betonas och annat som utesluts. Clif-
ford menar att en tongivande beskrivning 
för antropologisk forskning har varit den 
om att betrakta eller att ”läsa” den obser-
verade verkligheten (1986:11). Ett sådant 
sätt att förstå den etnografiska processen 
förutsätter ett objektivt seende av verklig-

heten ”som den är”. Men Clifford vill, 
istäl let för detta dominerande sätt att för-
stå etnografi, använda skrivande som 
meta for snarare än läsande. Att skriva 
kultur är enligt Clifford en mer rättvi-
sande beskrivning av vad som faktiskt sker 
när etnografi används som metod. Skri-
vande är en metafor där forskaren som 
 aktivt subjekt görs mer synlig, menar han 
(Clifford 1986:11).

I likhet med bland andra Clifford me-
nar vi att gränserna mellan fantasi och 
verklighet, mellan fiktion och vetenskap, 
inte alltid är skarpa. Våra etnografiska be-
skrivningar innehåller alltid mer eller 
mindre entiteter av fiktion och är till 
minst lika stor del baserade i våra tolk-
ningar som i våra faktiska sinnesintryck. 
Detta har f lera framstående framstående 
teoretiker diskuterat. Som vi kommer dis-
kutera längre fram kan vi också se exem-
pel på sammanblandningen av dessa olika 
nivåer/genrer i vissa forskares verk.

Begreppen thick descriptions och faction 
är antropologen Clifford Geertz mer väl-
kända bidrag till denna diskussion. Enligt 
Geertz finns det egentligen ingen gräns 
för hur tät en beskrivning kan göras; för 
hur många lager av tolkning den kan in-
begripa.

Vad som avgör en tolknings riktighet är 
inte sanningshalten i den utan hur träf-
fande den är. Med detta inte sagt att täta 
beskrivningar är detsamma som rena på-
hitt eller lögner. Nyckelordet här är tolk-
ning vilket kräver kunskap om kontexten 
(Geertz 1973:6). Tolkning kräver något 
mer än objektivt betraktande; det är en 
analytisk process som inbegriper forska-
rens subjektivitet. I tider av faktaresistents 
och ökade strider om vad som är sanning 
är det viktigt att påpeka att det inte hand-
lar om vilken subjektivitet som helst. Ut-
ifrån ett metodiskt tillvägagångssätt, kun-
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skap om kontexten och studiet av empirin, 
gör forskare – i egenskap av professionella 
subjekt – genomarbetade tolkningar. Det 
är således en subjektivitet som kommer 
från systematiskt tillägnad kunskap. Kan-
ske kan etnografisk fiktion betraktas som 
en förtätad och mer levandegjord version 
av sanning och kunskap? En tät beskriv-
ning är något mer än bara en redogörelse 
för något som har observerats. När forska-
ren skriver en tät beskrivning används 
skrivprocessen som en medveten tolk-
ningsprocess för att nå de olika lager av 
mening som kulturella fenomen har 
 (Geertz 1991). Här kan vi återvända till 
Geertz begrepp faction, vilket innebär en 
blandning mellan fakta och fiktion som 
på ett tydligare sätt förmedlar budskapet 
till läsaren (Geertz 1988:141).

Andra har tänkt i liknande banor, t.ex. 
den feministiska forskaren Lauren Ric-
hardson som ser på skrivande som en un-
dersökande metodik. Richardson menar 
att skrivande och tänkande är två sidor av 
samma mynt, snarare än förståelsen att vi 
först tänker och sedan skriver (Richard-
son 2000 i Lykke 2014:2). I likhet med 
Clifford och Geertz har feministiska fors-
kare påpekat hur vetenskapligt skrivande 
stimuleras och förbättras genom att vi vå-
gar testa olika former av kreativt skrivande 
(Lykke 2014).

Nina Lykke hävdar att skrivandet inte 
är en akt som är skild från forskningspro-
cessen, utan snarare är skrivandet en del 
av den analytiska processen. Kanske kan 
en lekande kreativ process öppna nya di-
mensioner av materialet? Att gestalta 
innebär ju att tvinga sig att leva sig in i 
empirin på ett nytt sätt. Utifrån dessa re-
sonemang kan vi ge en definition av etno-
grafisk fiktion som en metod för skrivande 
där kreativitet samspelar med fakta och 
empiriska beskrivningar.

Etnografins möjlighet
och begränsning

Den humanvetenskapliga praktiken hand-
lar om att söka efter ny kunskap om hur 
människor lever sina liv och finner me-
ning i sin tillvaro, samt de strukturella 
villkoren för detta. Forskare med etno-
grafi som primär metod strävar efter att 
nå fördjupad kunskap om och förståelse 
för människor och deras sammanhang. Vi 
ställs dock ständigt inför frågor som reser 
tvivel om hur långt vi kan nå med våra 
metoder. Hur kan vi till exempel svara på 
frågor om människors känslor om de inte 
genom sitt tal ger uttryck för dessa käns-
lor? Och om de ger uttryck för sina käns-
lor i tal, hur kan vi veta att det de säger är 
vad de verkligen känner? Antropologen 
och författaren Amitav Ghosh säger i en 
intervju med Damien Stankiewicz att det 
svåraste med etnografiska beskrivningar 
är att det inte går att ta sig in i människors 
huvuden (Stankiewicz 2012:539). Vi kan 
inte observera vad människor tänker, men 
Ghosh menar att detta däremot är något 
som skönlitteraturen möjliggör. Skönlit-
teratur bygger på en önskan och en vilja 
om att se världen från en annan männi-
skas utgångspunkt. Ghosh har själv i ett 
f lertal romaner beskrivit efarenheter från 
fältarbeten i litterär form (se t.ex. Ghosh 
1992).

I etnografisk metodlitteratur finns 
många olika svar på frågan om hur vi kan 
studera känslor, t.ex. föreslår Sarah Pink 
(2009/2015) en sensory etnography – en 
sinnenas/känslornas etnografi för att nå 
dessa nivåer av mänskligt liv och menings-
skapande. Men det går också att vända 
sig till människors kulturella kontexter, 
t.ex. till den litteratur de läser och till de 
tv-serier de ser på, för att bredda under-
laget för tolkning. Många etnologiska 
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studier skriver fram en kontext till det 
område som studeras genom att bland 
 annat förhålla sig till hur ämnet eller om-
rådet har beskrivits i skönlitteratur. Ibland 
är detta till och med den primära empirin 
som analyseras (se t.ex. Jönsson 2010).1 Vi 
kan alltså konstatera att kontexter, och i 
vissa fall underlag, för tolkningar i olika 
studier av kultur hämtas från fiktionens 
värld. Men hur är det när själva forsk-
ningen redovisas i alternativa former? Går 
det att skriva en version av en forsknings-
rapport i en alternativ form, t.ex. i form av 
en roman eller ett diktverk? Vad skulle 
kunna vinnas på att göra det?

Antropologer har insiktsfullt skrivit om 
hur olika slags texter baserat på samma 
etnografiska material kan ge nya infalls-
vinklar och stimulera analytiska insikter 
(se t.ex. Narayan 2016; Wulff 2015). Ulf 
Hannerz (2013) har i en artikel dragit 
paral leller mellan deckargenren och etno-
grafi (se även Asplund 1970). Han menar 
att deckarfiktionens utveckling mot en 
urban global genre som tar sin utgångs-
punkt i storstadsliv har likheter med ur-
ban etnografi. På samma sätt som vid ett 
fältarbete måste läsaren i en deckare reda 
ut vilka karaktärerna är, hur deras inbör-
des relation ser ut och hur den större kon-
texten påverkar det som kan utspela sig 
(Hannerz 2013:261). Hannerz föreslår, 
att för etnografer kan läsning av deckare 
vara ett sätt att studera ”sidledes”; dec-
karförfattares hantverk kan inspirera och 
ge nya analytiska insikter (Hannerz 
2013:261). Det finns många sådana lik-
heter mellan att skriva skönlitteratur och 
etnografiska beskrivningar. Som Helena 
Wulff påpekat med ett citat hämtat från 
Eduardo Archetti (1994:16–17): ” ’some 
kind of historical and sociological know-
ledge is important in fiction’ which is 
where the process of writing fiction is 

 similar to that of writing anthropology” 
(Wulff 2016:4). Alla som skriver fiktion 
måste ha en kunskapsbas, att som etno-
grafisk forskare använda den basen för att 
skriva kreativt kan vara ett sätt att se var 
vi står i förhållande till ett analytiskt pro-
blem eller en aspekt av det empiriska ma-
terialet som vi inte får grepp om.

Etnografisk fiktion:
några exempel

Inom svensk etnologi är det ännu inte 
vanligt med blandgenrer i vetenskaplig 
produktion, men internationellt finns det 
redan ett etablerat fält för att kommuni-
cera forskning i alternativa former. Som 
exempel på det kan nämnas den årliga 
utmär kelsen för etnografiskt inspirerad 
poesi och novell som The Society for 
 Humanistic Anthropology utdelar i USA. 
Vinnarna publiceras i den fackgranskade 
tidskriften Anthropology and Humanism 
och presenteras på American Anthropo-
logical Associations årliga konferens. An-
tropologer och etnologer bär alla på berät-
telser från sina fält, tränade i att läsa av 
världen med etnografiska metoder förval-
tar vi en vetenskaplig kunskap som är 
samhällsrelevant och viktig. Vilken typ av 
kreativa texter kan vi tänka oss om våra 
fält?

Helena Wulff (2008) skriver om ter-
men etnografi, hur den har de dubbla be-
tydelserna av att betyda både fältarbete 
som metod, och en särskild typ av text 
(2008:23). I en artikel i Kulturella Per-
spektiv diskuterar Wulff relationen mellan 
etnografi som metod och text samt rela-
tionen mellan etnografi och fiktion 
(2008:23). Etnografi måste enligt Wulff 
vara mer trogen en faktisk verklighet än 
vad fiktionen måste vara. Hon skriver att 
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tid och plats är variabler författaren kan 
göra vad hen vill med i fiktionen, medan 
detta inte gäller för etnografi (Wulff 
2008:26). Samtidigt refererar Wulff till 
antropologen Peter Kloos (1990) som me-
nar att antropologi varken är en vetenskap 
eller en konstart, utan båda sakerna sam-
tidigt. Kloos argumenterar för detta ge-
nom att peka på hur all vetenskap är en 
kombination av kreativ fantasi och meto-
dologisk disciplin (1990:1; se även Na-
rayan 2016:155 f).

Även sociologen Paul Willis (2000) 
skriver fram en uppfattad skillnad mellan 
etnografi och fantasi eller föreställnings-
förmåga, där etnografin antas rapportera 
det som sker i verkligheten medan fanta-
sin medvetet försöker överskrida verklig-
hetens gränser (2000:iix). Willis argu-
menterar för en slags sammanblandning 
av etnografi med fantasi, mycket utifrån 
nödvändighet eftersom gränserna mellan 
dem hela tiden blandas i mänsklig prak-
tik. Willis menar att kulturella fenomen 
och levda praktiker kan närmas som om 
de var konstformer och att kopplingar 
mellan etnografi och konst kan användas 
för att begripliggöra allting mänskligt 
(2000:6 f, 10). Willis skriver att de möns-
ter och beröringspunkter som artikule- 
ras i t.ex. en dikt också artikuleras i so- 
ciala relationer och drar därefter slutsatsen 
att ”[e]xperience could be the poem” 
(2000:9).

Etnologen Maryam Adjam argumen-
terar i sin avhandling för det som hon be-
nämner en etnopoetisk metodik. I Adjams 
tappning innebär etnopoetik en accentue-
rad inlevelseförmåga där forskaren sätter 
sig in i forskningspersonernas känslor och 
erfarenheter och skriver utifrån en posi-
tion som ämnar överskrida gränserna 
mellan den som studerar och den som blir 
studerad (Adjam 2017). Andra har också 

skrivit fram forskningsresultat på sätt som 
innebär överskridanden; främst mellan 
olika genrer. Karin Salomonsson (1998) 
och Rebecka Lennartsson (2007) använ-
der etnografiskt material som underlag för 
att skriva litterärt. I Salomonssons av-
handling Fattigdomens besvärjelser är vissa 
avsnitt framskrivna som litterära skild-
ringar, men med utgångspunkt i arkiv-
material från den studerade socialbyrån. 
Dessa litterära avsnitt varvas med mer 
konventionell avhandlingstext. Lennarts-
son bygger i den sköna synderskan vidare 
på sin avhandling för att i litterär essäis-
tisk form kunna skriva om det som ”för-
blev outsagt” (2007:10). Ett internatio-
nellt exempel på ett liknande arbetssätt är 
den amerikanska antropologen Kristen 
Ghodsee. I sin monografi lost in transi-
tion: ethnographies of everyday life after 
Communism (2011) varvar hon mer tradi-
tionella etnografiska kapitel med avsnitt 
berättade i tredje person som hon benäm-
ner just etnografisk fiktion.

Vi tror att det är viktigt att hålla ett ve-
tenskapligt kollegialt samtal vid liv inom 
ramarna för det akademiska skrivande 
som är en stor del av kulturanalytikers 
 arbete. Men vi tror också att kreativa sätt 
att se på hur vi kan skriva fram forsk-
ningsresultat stimulerar samverkan med 
andra samhällsaktörer. Uppfinningsrika 
sätt att tala med en större publik kan vara 
ett medel att befästa vikten av etnografisk 
kunskap.

Som Wulff påpekat; att kommunicera 
forskning till en större publik är en viktig 
del av det som brukar kallas tredje uppgif-
ten och kan ses som en demokratifråga 
(Wulff 2016:5). Att testa vårt skrivande 
på nya kreativa sätt kan kanske också 
hjälpa oss att förfina vår berättarteknik, 
något som är viktigt även i traditionella 
akademiska genrer. Som antropologen 
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Alma Gottlieb sammanfattar en föränd-
ring som skett bland akademiska förlag 
i USA: ”For our homo narrans species, 
good writing sells, and that means, in one 
way or another, good stories” (Gottlieb 
2016:99). Fakta är centralt i all form av 
forskning, även i den som prövar nya 
framställningssätt. Vi föreslår att etno-
grafisk fiktion inte ska förstås som ett sätt 
att komplettera vetenskapen med fiktion, 
utan att det snarare ska ses som en kom-
plementär form att skriva fram empiriska 
fakta. Etnografisk kunskap är pålitlig 
kunskap och vi tror att den vetenskapliga 
kunskapen blir bättre och mer veten - 
skaplig genom att nya framställningsfor- 
mer kompletterar de gamla. Texterna som 
vi samlat i detta nummer adresserar detta 
på olika sätt.

Detta nummer

Vi påbörjade det arbete som nu resulterar 
i detta temanummer i form av en läs- och 
skrivarcirkel under hösten 2015 på Söder-
törns högskola. Cirkeln samlade deltagare 
från flera lärosäten och även personer 
verksamma utanför akademin med ett in-
tresse för skrivande. Till våra träffar läste 
vi exempel på blandgenrer av olika slag. 
Vi gick igenom akademiska texter som 
närmade sig det skönlitterära, likväl som 
skönlitterära texter som närmade sig etno-
grafiska beskrivningar. Som avslutning på 
cirkeln bjöd vi in professor Oscar Hemer 
från Malmö högskola som höll i ett semi-
narium om etnografi och skönlitteratur 
samt i en workshop där vi arbetade med 
texter mer praktiskt. Jenny Ingridsdotters 
och Kim Silow Kallenbergs bidrag till 
detta nummer är båda texter som skrevs i 
en första version till denna workshop. 
Dessa båda texter, samt Oscar Hemers 

 bidrag, följer en liknande struktur av att 
innehålla ett exempel på etnografisk fik-
tion och en kontextualiserande inledning 
där sammanhanget och tanken bakom 
texten beskrivs.

Oscar Hemer är verksam vid Malmö 
högskola, han forskar i det antropologiska 
fältet och är även skönlitterär författare. 
Hemers arbete kretsar ofta kring frågor 
om skrivande generellt och om relationen 
mellan litteratur och antropologi mer spe-
cifikt. Detta gäller även Hemers bidrag i 
detta nummer. I sin inledande text – som 
bär titeln ”Till kontaminationens lov” – 
diskuterar Hemer egna erfarenheter av 
skrivande inom olika genrer, och erfaren-
heter av när dessa genrer möts; både i form 
av krockar och i form av konvergenser. 
Hemer för resonemang om vilka möjlig-
heter som finns för möten mellan akade-
misk och skönlitterär praktik och diskute-
rar vilka likheter som finns mellan de 
båda.

Fiktion kan liknas vid etnografi i den 
meningen att den också avser förmedla 
erfarenheten av en verklig plats, även om 
formen för förmedlingen ser olika ut. I 
Hemers exempel på etnografisk fiktion – 
den andra delen av texten – är det just 
platsen och erfarenheter av denna plats 
som fokuseras. Texten har titeln ”Benga-
luru Boogie” och är en betraktelse av sta-
den Bengaluru i Indien skildrad genom 
ögonen hos ett subjekt som ser platsen i 
nutid, men också baserat på f lera tidi gare 
besök där. Läsaren får möta staden genom 
en berättare som har kunskap om den men 
som ändå inte riktigt är hemmavarande 
där.

Jenny Ingridsdotter är etnolog och 
verksam vid Mittuniversitetet och Söder-
törns högskola. Hon skriver i detta num-
mer en text där den etnografiska fiktionen 
har hämtat sitt innehåll från det fältarbete 
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hon genomförde för sitt avhandlings arbete 
om Östeuropeiska mi granter i Argentina. 
Ingridsdotters inledande text argu men-
terar för vikten av att använda sig av skön-
litteratur på olika sätt i olika faser av 
forskningsprocessen. Ingridsdotter skriver 
att skönlitteratur gestaltar levd erfarenhet, 
vilket här särskiljs från – eller i alla fall 
inte likställs med – biografisk erfarenhet. 
Skönlitteratur kan fånga kärnan i mänsk-
lig erfarenhet, menar Ingridsdotter, och 
hon använder de två språkliga bilderna att 
läsa sig in och att skriva sig ut för att be-
skriva sitt eget förhållningssätt till berö-
ringspunkterna mellan etnografi och fik-
tion i processen av att söka ny kunskap om 
människors liv och tillvaro.

I en inledande fas kan processen att läsa 
sig in via skönlitteratur vara en väg för att 
förstå fältet en söker kunskap om. Ing-
ridsdotters egen litterära ledsagare i av-
handlingsprojektet var Svetlana Aleksije-
vitj vars metod på f lera sätt liknar det 
etnografiska arbetet. Att skriva sig ut ge-
nom flera olika genrer kan vara ett sätt att 
förmedla erfarenheter från fältet; egna 
och andras, och göra dem tillgängliga och 
begripliga för andra.

Kim Silow Kallenberg är etnolog verk-
sam vid Södertörns högskola och under-
söker i sin text hur de erfarenheter etno-
grafer möter under fältarbeten kan be - 
gripliggöras med etnografisk fiktion som 
metod. Hon tar utgångspunkt i ett fält-
arbete inom statlig tvångsvård av ungdo-
mar för att tänka kring de etnografiska 
metodernas räckvidd för att verkligen för-
stå de människor som etnografer möter i 
fält.

Silow Kallenberg skriver om etnogra-
fisk fiktion som genre, och utifrån spän-
ningsfältet mellan objektivitet och subjek-
tivitet ställer hon frågor om relationen 
mellan vetenskaplig kunskap och skönlit-

teratur. Under arbetet med sin avhandling 
om behandlingspersonal i statlig ung-
domsvård såg, hörde eller på andra sätt 
upplevde hon saker som inte fick plats i 
avhandlingsformatet. Artikeln väcker 
tankar om vilken roll det egna subjektet 
och emotionella processer spelar – eller 
inte tillåts spela – i skapandet av veten-
skap. I artikeln utforskar Silow Kallen-
berg just en sådan emotionell och svår-
gripbar aspekt av fältarbete genom att i 
novellform gestalta ett levnadsöde som 
påverkat henne långt efter att avhand-
lingen var avslutad. Novellen är Silow 
Kallenbergs sätt att uttrycka och under-
söka affektiva nivåer av hennes empiriska 
material, det är en fiktiv text som inte 
hade kunnat skrivas utan den vetenskap-
ligt producerade kunskap som föreligger 
den.

Daniel Bodén är etnolog verksam vid 
Uppsala universitet och Arkiv Sörmland 
och medverkar i detta nummer med en 
text om spänningsfältet mellan fiktion 
och fakta. Till skillnad från de andra tex-
terna laborerar inte Bodén med etnogra-
fisk fiktion som metod, men han under-
söker en av etnologins kärnfrågor – hur 
människor tolkar och förstår sin omvärld 
– i relation till fiktiva representationer 
av framtiden. När Bodén letade material 
till sin avhandling stötte han i Kungliga 
bibliotekets tidningsarkiv på bilder som 
fick honom att fundera kring hur vi ve-
tenskapligt kan förhålla oss till vad som är 
sant och påhittat.

Vilken roll har fiktionen för begriplig-
görande av världen? I artikeln utgår  Bodén 
från fantasieggande bilder från 1950- 
talets farhågor inför auto mation av ma-
nuellt arbete genom robotar för att under-
söka hur frågor om fakta och fiktion kan 
förstås som del av ett modernistiskt kun-
skapsparadigm. Han skriver att en viktig 
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del av det moderna tänkandet varit tron 
på framsteg och på möjligheterna att för-
ändra världen med vetenskap och teknik. 
Teknologins framåtskridande har alltid 
åtföljts av fantasifulla visioner om fram-
tiden, fiktionen och vetenskapen har gett 
näring åt varandra.

Daniel Bodén menar att den etnolo-
giska traditionen rymmer en syn på kon-
tinuitet och förändring som lika viktiga 
delar av människors verklighetskonstruk - 
tioner. Här spelar fiktionen en roll som 
medskapare av såväl samtid som framtid. 
Han pekar på hur fiktionen hjälper veten-
skaparen att begripliggöra samhälleliga 
processer och kollektiva erfarenheter. I 
hans tolkning blir roboten i de dramatiska 
bilderna i arkivet ett fiktivt faktum att 
förhålla sig till. Denna samling texter är 
ett argument för vikten av att se kreativt 
på fiktivt material och för att arbeta med 
olika skrivgenrer, dels för att nå ny kun-
skap och dels för att nå ut med denna 
kunskap på nya sätt.

Not

1 Här vill vi även nämna den etnologiska klassikern 
den kultiverade människan (Frykman & Löfgren 
1979) där empiri som är alternativ i förhållande 
till etnografiskt material analyseras. Jonas Fryk-
man och Orvar Löfgren använder sig t.ex. av me-
moarer och etikettböcker för att analysera den 
borgerliga kulturens framväxt vid 1800-talets slut 
(1979:17 f ).
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Summary

Introduction: ethnographic Fiction
(Introduktion: etnografisk fiktion)

In this text we introduce this special issue of Kul-
turella Pesrpektiv that addresses the relationship 
between ethnography and fiction. Could ethno-
graphic fiction serve as an alternative way to com-
municate research results? Can it help us to reach 
other audiences outside of academia? How can 
fantasy and fiction help us in the quest for new 
knowledge? These are the main questions posed 
and answered in this introductory article where we 
highlight some important contributions to this 
field in ethnology and anthropology. Revisiting 
concepts such as Clifford Geertz ’thick descrip-
tions’ and ’faction’ the article suggests that ethno-
graphic fiction is part of a tradition in ethnographic 

work that problematize the division between fact 
and fiction, reason and affect, as well as objectivity 
and subjectivity. Scholars that work in the ethno-
graphic tradition has long since acknowledged re-
searchers’ interpretations and subjectivity as a part 
of our knowledge production. Qualitative research 
in general, and ethnographic research in particu-
lar, would be impossible without an active research 
subject that thinks, feels and engages in the field 
of research. The article discusses examples of eth-
nographic research that engages with alternative 
ways of writing up the results and communicating 
the findings. We suggest that a creative approach 
to writing might reach a new and larger audience 
and help establish the importance of ethnographic 
work.

Keywords: ethnography, ethnographic fiction, 
writing, interpretation.



ubriken till denna introduktion har jag lånat 
från Kwame Anthony Appiah. ”In praise of 
contamination” är en underrubrik i ett av kapit-
len i Cosmopolitanism: Ethics in a World of 

Strangers (2006:111–113). Med ”kontamination” syftar 
han på den blandgenre av komedi och tragedi som ska-
pades av den romerske (kartagiske) dramatikern Publius 
Terentius Afer. Genom åkallandet av Terentius beskriver 
Appiah en tradition som sträcker sig minst 2000 år till-
baka och han utnämner Salman Rushdie till denna tra-
ditions främste nutida representant. Den tidige Rushdie, 
nota bene, författaren till Satansverserna (1988), som 
drabbades av fatwan. En annan lovsång, Éloge de la creo-
lité (1989), publicerades vid samma brytningstid som 
Rushdies ”kontamination”, och torde tillhöra samma 
tradition. ”Kreolmanifestets” tre karibiska författare Jean 
Bernabé, Patrick Chamoiseau och Raphael Confiant, 
var i sin tur inspirerade av Édouard Glissant (1928–
2011), kreoliseringens främste teoretiker och konstnärliga 
uttolkare.1

Bengaluru Boogie, som jag i brist på en bättre beteck-
ning kallar en ”etnografisk fiktion”, ingår i ett pågående 
projekt i vilket jag i kontaminationens anda försöker 
blanda litterära och akademiska skrivformer. Upprinnel-
sen till detta möjligen utsiktslösa experimenterande finns 
i ett tidigare projekt, Fiktionens sanning (2007–2010), 
som undersökte den litterära fiktionens betydelse i de se-
naste decenniernas samhälleliga omvandlingsprocesser i 
Sydafrika och Argentina och som, till min egen över-
raskning, ledde mig in i gränslandet mellan litteratur 
och antropologi (fiktion och etnografi). Fiktionens san-
ning var ett konstnärligt forskningsprojekt och beslutet 
att presentera resultatet i form av en doktorsavhandling i 
socialantropologi (vid Universitetet i Oslo) fattades först 
i ett långt framskridet skede av processen, som svar på 
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ambitionen att finna en form som var 
kongenial med innehållet. En roman hade 
kanske framstått som ett mera naturligt 
val. Romanen kan ju omfatta alla andra 
genrer. Men en roman hade också varit 
lätt för akademin att avfärda, som – fik-
tion, det vill säga icke-verifierbar. Därför 
valde jag, en outsider inom akademin, att 
hålla mig till den akademiska ramen, men 
tänja avhandlingens format inifrån genom 
att inkorporera element av essä, reportage 
och memoar.

Men hur experimentell och gränsöver-
skridande jag än eftersträvade att vara så 
blev jag likväl hårt disciplinerad av den 
akademiska normen. Därför var det en 
stor lättnad att återgå till att skriva fik-
tion. Efter disputationen och redigeringen 
av den reviderade (utökade och förkortade) 
bokversionen (Hemer 2012a) skrev jag 
en roman, misiones, som delvis bygger på 
avhand lingens argentinska material och 
som avslutar en trilogi, argentinatrilogin 
(2014), som jag har arbetat på sedan slutet 
av nittiotalet. Dessa två parallella projekt 
(det akademiska och det skönlitterära) har 
definitivt inspirerat varandra och jag kan i 
efterhand tydligt se dem som två olika 
sätt att undersöka och gestalta ett gemen-
samt stoff.

Men vilken är mötespunkten för dessa 
båda praktiker? Var är det möjligt för dem 
att konvergera? Är det ens önskvärt att de 
konvergerar, det vill säga kontaminerar 
varandra? Detta var en av de centrala frå-
gorna för min avhandling, och svaret 
tycktes vara ett något överraskande och 
kanske nedslående ”Nej, de är skilda prak-
tiker och jämbördiga bara så länge de för-
blir åtskilda.” Men undersökningen om 
fiktionens sanning avsatte också en bas-
tard av mera litterär art: ”Hillbrow blues” 
(2008), som jag skrev medan jag arbetade 
med det sydafrikanska materialet, när-

mare bestämt ett kapitel om ”att skriva 
staden” (Johannesburg). Jag blev inbjuden 
att medverka i en litterär antologi och 
tackade först nej med hänvisning till att 
jag inte hade någonting liggande och att 
jag var alltför upptagen av mitt forsk-
ningsprojekt. Men redaktören, Magnus 
Ödmark, insisterade och fick mig att ge-
stalta någonting jag säkerligen inte hade 
skrivit utan en skarp deadline.

Det går snabbt, Pretoria Street är kortare än jag 
mindes den, jag spanar efter hotellet på höger 
sida vars namn jag förträngt, nej, glömt bort, 
helt enkelt, men jag ser inga skyltar över huvud 
taget, inte heller några spår av bokhandlar, 
 caféer  eller frukostserveringar, det är mycket 
folk på gatan, mest unga män, inga kostymer, 
enstaka äldre kvinnor, ingen kommers, blind-
fönster, hela Carlton Hotel igenbommat som 
ett spöktorn, de låsta garageportarna slagna i 
kedjor, men inga vägspärrar eller brinnande 
olje fat . . . Nigerianerna och zimbabwierna har 
förstört stället, säger taxichauffören med lidel-
sefull vämjelse och jag minns min första taxi-
resa i Johannesburg för femton år sedan när den 
vite taxichauffören utgöt hela sitt förakt för de 
svarta horder som invaderat den tidigare för-
bjudna staden. Jag bodde på Pretoria Street, på 
det trestjärniga hotellet vars namn jag inte 
längre kommer ihåg, med utsikt mot gatan, 
bullrigt, utan luftkonditionering, med kacker-
lackor i badrummet men i övrigt rent och pryd-
ligt. Apartheid var redan historia, som kom-
munismen i Östeuropa, TV visade Hill Street 
Blues dubbad till sotho, interfolierad med reklam 
för den nya regnbågsnationen i vardande [. . .] 

”Hillbrow blues” är, som framgår av in-
ledningsstycket ovan, inte en akademisk 
text. Ändå är den i stora stycken identisk 
med motsvarande avsnitt i min avhand-
ling. Skillnaden är just det element som 
definierar den som fiktiv: medvetande-
strömmen och den subjektiva förvräng-
ningen av verkligheten. I berättarjagets 
medvetande blandas intrycken från den 
återgivna taxifärden genom Hillbrow med 
andra bilder och minnen till en surrealis-
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tisk stadsbild som inte helt överensstäm-
mer med den faktiska. I den engelska ver-
sionen, som också skrevs på beställning 
för en antologi (Hemer 2012b), berättas 
historien i tredje person. Detta enkla dis-
tanserande element gjorde större skillnad 
än jag hade trott. ”Han” är inte ” jag”. Jag 
är inte helt klar över vem han är, varifrån 
han kommer eller vart han är på väg.

Det är alltså fiktion, men det är också 
etnografi i den meningen att texten för-
medlar erfarenheten av en verklig plats 
och eftersträvar att ”fånga” denna plats. 
Den bygger inte på en resa utan flera och 
den har två tidsregister, ett då och ett nu, 
ett före och ett efter; i det här fallet före 
och efter avvecklingen av apartheid.

Bengaluru Boogie, som skrivits parallellt 
på svenska och engelska (Hemer 2015), 
består likaså av två, eller egentligen tre 
tidsplan, med ett om än inte lika tydligt 
före och efter: den uppseglande IT-metro-
polen i början av 2000-talet – ”the pre-
broken Bangalore”, som en av mina infor-
manter uttryckte det – och den själv - 
förkvävande megastaden tio år senare. 
Denna vidareutveckling av den etnogra-
fiska fiktionen var mitt bidrag till projek-
tet memories of modernity II, 2012–2013, i 
samarbete mellan Malmö högskola och 
Srishti School of Art, Design and Tech-
nology i Bangalore.2

Min första resa till Bangalore var också 
som reporter, fast det jag skrev 2003 pu-
blicerades aldrig, och det opublicerade 
repor taget utgör undertext och referens 
för mina fiktionaliserade intryck från två 
 resor tio år senare (januari och november 
2013). Det mest iögonenfallande med den 
nya texten är huvudpersonens genusbyte, 
ett spontant infall som föll sig ganska 
natur ligt vid den bestämda tidpunkten, 
januari 2013, då harmen över gängvåld-
täkten av en kvinnlig sjukgymnaststudent 

vållade massdemonstrationer över hela 
subkontinenten. Även om det inte är fråga 
om ett (fysiskt) könsbyte så har han blivit 
hen och denna ytterligare subjektförskjut-
ning innebar inte bara en stor utmaning 
utan gav också en annan innebörd till be-
greppet tredje person.

Efter Bangalore har jag återvänt till 
Sydafrika och jag arbetar för närvarande 
med en diptyk, Stellenbosch Stomp/Cape 
Calypso. Tematikens är densamma, men 
att formen varieras ligger så att säga i kon-
taminationens natur. Det är min avsikt att 
så småningom samla mina etnografiska 
fiktioner i en volym.

Noter

1 Glissant är alltför lite känd utanför den fransk-
språkiga världen, men två av hans verk finns fak-
tiskt översatta till svenska: relationens filosofi/ 
Omfångets poesi (Glänta, 2012) och Indiorna: En 
dikt om den nakna nattens Erövrare (Elisabeth 
Grate Bokförlag, 2012).

2 Projektet bestod i en konferens, mediating mo-
dernity in the 21st Century: rethinking and remem-
bering (24–25 January 2013), med Arjun Appadu-
rai som huvudtalare, samt ett antal ”trans disci - 
plinära interventioner” i Bangalore. Det första 
memories of modernity-projektet, 2005-07, var ett 
samarbete mellan Malmö högskola, Malmö Mu-
seer och Centre for Creative Arts vid University 
of Kwa-Zulu-Natal i Durban, som på motsva-
rande sätt hade ”sonderat” Durban. Det projektet 
inkluderade forskare och studenter samt fyra 
svenska och fyra sydafrikanska bildkonstnärer och 
resulterade bl a i en utställning, Houses of memory, 
som visades först på Durban Art Gallery och där-
efter på Malmö Museum. Jag var en av koordina-
torerna för detta projekt, som i hög grad inspire-
rade mitt senare forskningsprojekt.
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Tio år senare är hen en annan person. 
Perspektivskiftet beror inte bara på köns-
bytet, men tidpunkten för manifestatio-
nen kunde inte vara lägligare, med dagliga 
nya gruvliga avslöjanden i ”Delhi-fallet”. 
Gängvåldtäkten av den tjugotreåriga sjuk-
gymnaststudenten och protestdemonstra-
tionerna över hela subkontinenten har va-
rit breaking news sedan hens ankomst för 
två veckor sedan. Som kvinna (hermafro-
dit) blir hen sedd med andra ögon, men 
ser också själv andra saker än förra gången, 
därför att hen tittar efter annat. Jyothsna 
talar om det yrvakna millenniets metro-
pol som ”the pre-broken Bangalore”. Då 
var hen, det vill säga han, bara här i tre 
eller fyra dagar, som avslutning på sin för-
sta Indienresa, en komprimerad tolv da-
gars grand tour Mumbai–Ahmedabad–
Varanasi–Delhi–Bangalore–Delhi, varav 
sammanlagt säkert två hela dygn av vän-
tan på Delhis f lygplats som svepts i kol-
smog och dimma av den kallaste vintern 
på fyrtio år. Hens främsta minne av Ban-

galore, nästan det enda hen kom ihåg, var 
det behagliga vädret, ”den luftkonditione-
rade staden”, en lika sliten kliché som ”In-
diens Silicon Valley” – och inte ens vädret 
är längre beständigt.

För tio år sedan var han i sällskap med 
Madan, en sorglös IT-entreprenör som 
upplät sitt vardagsrum i en tvårummare 
med balkong i någon lummig förstad (hen 
har ingen aning om i vilket väderstreck, 
men kommer ihåg att utsikten över ännu 
outdikade våtmarker väckte ett minne av 
hans barndoms Almhög). De hade träf-
fats i Varanasi, på en illa organiserad aka-
demisk konferens där de båda känt sig lika 
malplacerade. Madan hade nyss publice-
rat sin asia Pacific Internet Handbook, den 
första översiktliga analysen av IT-utveck-
lingen i Syd- och Ostasien, inklusive 
Austra lien, med underrubriken ”Episode 
IV: Emerging Powerhouses”. Star Wars-
allusionen indikerade att han sparade för-
historian till senare och gick rakt på vad 
han kallade den globala Internet-kapplöp-
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ningens andra rond, den nyss inledda som 
bestod i spridningen av det mobila, tråd-
lösa Internet; en rond där Asien övertagit 
ledningen och initiativet. I bräschen gick 
förstås hårdvaruproducenterna Japan och 
Sydkorea, men det var de nymornade jät-
tarna Indien och Kina som med sina gi-
gantiska marknader var de som skulle ge-
nerera den kommande formliga explo - 
sionen (IT-revolutionens tredje rond)… 
Första kvällen i Bangalore hade Madan 
bjudit honom på utomhuskonsert med 
vio linvirtuoserna Jean-Luc Ponty och L. 
Subramaniam och de hade slutligen ham-
nat på nattsudd hos July Systems VD Ra-
jesh Reddy, som samma dag återvänt från 
San Francisco, dit han pendlade varje må-
nad. En Megapol-mix av gammal och ny 
popmusik skvalade diskret från den digi-
tala jukeboxen på den S-formade bardis-
ken där whisky blandades med drambuie i 
de isfyllda glasen, utanför ruvade en evigt 
grönskande trädgård inhägnad av ljudiso-
lerande glastegel. Det lågmälda samtalet 
kretsade kring det allt ogästvänligare kli-
matet i USA och amerikanernas tafatthet 
i den nya trådlösa utvecklingen: ”De har 

nyss upptäckt sms.” Fniss. Hen kunde 
återkalla scenen därför att han hade be-
skrivit den i sitt sista resereportage, det 
vill säga hen mindes inte, men det var så 
han hade återgett den, med just de bety-
delsebärande detaljerna, klichéerna av IT-
metropolen, kontrasterade mot pilgrims-
staden vid Ganges, vars mördande råkyla 
däremot fortfarande framkallade rys-
ningar av obehag. Döden i Varanasi . . . 
Människor frös ihjäl i hundratal, medan 
pilgrimerna fortsatte att förrätta sina mor-
gonritualer i det högst tiogradiga, hög-
gradigt förorenade flodvattnet och guld-
letarna rotade efter tandplomber och 
nässmycken i likbålens aska; en hel natt 
låg han i frossbrytningar på pensionatet 
vars namn hen inte minns (varför lade han 
aldrig hotellnamn på minnet?) och tänkte 
på döden i Varanasi . . .

Han skrev sitt sista reportage på be-
ställning och mot anständig betalning, 
men texten publicerades aldrig. Han in-
väntade det kommande numret av tid-
skriften, sedan nästa och nästa igen, då 
hade snart ett år gått och det var för sent 
att vända sig någon annanstans. Det var 

Foto: ayisha abraham.
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inte hans bästa reportage, men det grämer 
henem fortfarande att det aldrig gick i 
tryck. Tio år senare läser hen också det 
han skrev då med andra ögon; det som 
 varit förgrunden, själva poängen om ”In-
diens moment 22”, att konkurrensför-
delarna gentemot alla andra utvecklings-
länder riskerade att gå om intet i det 
ögonblick man började avancera i den glo-
bala IT-näringskedjan, bla bla, framstår 
som trivialt, rent av ovidkommande; det 
väsentliga är vad som då var undertext, 
reportagets andra register som pekar 
framåt mot det som nu upptar hens tan-
kar: den latenta förintelsen, gruppsykosen, 
utbrotten av obegriplig bestialitet. För tio 
år sedan var pogromerna i Gujarat i färskt 
minne, han hade blivit förevisad de ren-
sade boplatserna i Ahmedabad, men utan 
att fästa något närmare avseende vid dem, 
utan att försöka suggerera platsens onda 
ande. Det fanns inga spår, ingen blod-
smak, ingen stank av levrad skräck (som 
flera år senare skulle kvälja honom i 
Rwanda, där de mördades multnande klä-
der lagts i prydliga högar på kyrkbän-
karna), men det förundrade henem ändå 
att han inte hade drabbats mera av stun-
dens erfarenhet. Avtrubbad, eller bara di-
strä? Under uppmarschen till det andra 
Irakkriget var den antiislamiska retoriken 
legio, säkerhetskontrollerna lika rigorösa 
som i USA (eller Israel, där han aldrig 
 varit) och även om han intuitivt kanske 
förstod att det exceptionella i Indien varit 
normalitet alltsedan den olycksaliga del-
ningen 1947, alla pogromers moder, så 
skulle vidden av hekatomben gå upp för 
honom långt senare, nej, den var fortfa-
rande ofattbar, precis som den makabra 
folkfesten i Rwanda, som utrotningen av 
Europas judar och romer . . . Ogripbar 
men inte obegriplig, Arjun Appadurai 
dissekerar folkmordets logik med ohygg-

lig precision i Vredens geografi. Majorite-
tens fruktan för minoriteten som står i 
vägen för helhetens uppfyllelse, därför att 
den skulle göra detsamma om proportio-
nerna vore de omvända. I Indien finns 
inga minnesmärken över de slaktade; 
ingen vill bli påmind därför att alla är 
komprometterade, mer eller mindre, till 
och med de oberörbara.

Det storskaliga våldet är inte bara konsekven-
sen av antagonistiska identiteter, våldet i sig är 
ett av de sätt på vilka illusionen om fasta och 
laddade identiteter skapas och vidmakthålls . . . 
Minoriteten är symtomet, men det underlig-
gande problemet är skillnaden. Därför är elimi-
neringen av själva skillnaden målet, den stor-
skaliga mördarnarcissismens adelsmärke . . . 
Minns Philip Gourevitchs ord om Rwanda: 
Folkmord är när allt kommer omkring en öv-
ning i community-building.

Indien överväldigar henem. ”Ett över-
grepp på alla sinnen”, som reaktionären 
Naipaul så väl har uttryckt det, hen vet 
inte i vilket sammanhang men har det 
från tillförlitlig källa. Ambivalensen hade 
han känt också för tio år sedan, men nu är 
den rent fysisk, en andnöd, ett hotande 
nervsammanbrott. Trängseln, svetten, de 
utsöndrade odörerna från kloaker och av-
gasrör, händerna som förstulet tafsar på 
hens kropp, blottställdheten i auto-
rikschorna som kryssar dödsföraktande i 
den konstanta rusningstrafiken, ett under 
att det över huvud taget går att komma 
fram oskadd, bara små bucklor och rispor 
i lacken, som karesser, ett lustigt ord hen 
aldrig hört förut, någonting mellan karos-
ser och kadaver, engelskans carcass . . . bil-
lik . . . Varje förflyttning ett mödosamt 
företag, Nandi Durg Road, där pensiona-
tet ligger, en nästan oöverstiglig barriär; 
väl tillbaka på Droog House är hen så ut-
mattad att hen stannar på rummet resten 
av dygnet. I reportaget hade han liknat 
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Bangalore vid en botanisk trädgård ge-
nomkorsad av motorvägar och oavsett om 
det var en träffande metafor eller bara 
ännu en kliché så är den fullkomligt över-
spelad nu, tio år senare, då människomas-
san, invånarantalet, vuxit från sextio till 
hundra lakh och bilarna, motorcyklarna 
och autorikshorna säkert tre- eller fyr-
dubblats; de enstaka träd som lämnats 
kvar intill de utplånade trottoarerna lik-
nar svedda stammar som överlevt en 
skogsbrand. Överspelad och förutsägbar. 
Banal (liksom kontrasten till Varanasi); 
Botaniska trädgården, Lal Bagh, är Ban-
galores enda sevärdhet enligt The Lonely 
Planet (fast han besökte den inte då); en 
vidsträckt oas i vars mitt Gondwanas 
hjässa av gnejs träder i dagen, tre, kanske 
fyra miljarder år gammal. Ur-åldrig, utan 
minne.

Nu är hen i Bengaluru för att delta i en 
konferens, mediating modernity in the 21st 
Century, som hen själv är med och arran-
gerar. Staden bytte ansikte 2006, men hen 
hör aldrig någon uttala det nygamla nam-
net. Laddningen är inte som Bombay–
Mumbai, där M alltjämt kunde uppfattas 
som en hindunationalistisk markering 
medan B (som i Bom Bahía) stod för det 
kosmopolitiska, inte det koloniala; fast 
Bengaluru signalerar kannada-nationa-
lism, medan Bangalore är oupplösligt 
förknip pat med britternas imperium, 
trädgårds staden för dess pensionerade 
tjänste män. I själva verket, fast det förstår 
hen inte än, är det två städer som levt sida 
vid sida och vuxit samman först under 
nittonhundratalets andra hälft, the City 
och the Cantonment. Staden och Förlägg-
ningen som vände Staden ryggen . . . can-

Foto: ayisha abraham.
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tonment, containment; till engelsmännens 
enklav hämtades tjänarna från Madras, 
inte Mysore . . . Origo ligger någonstans i 
Cubbon Park, men gränslinjen mellan 
tvillingstäderna är numera en osynlig 
söm, liksom skillnaden mellan tamil och 
kannada för den oinvigda; subkontinen-
tens mer än fyrtio språk och nästan lika 
många alfabet är ännu en varp i den sam-
mansatta väven. Av det gamla Bengaluru, 
före engelsmännen, finns nästan inga 
spår; en skärva av Tipu Sultans fort, om-
gärdat av busstationen (rickshawföraren 
har aldrig hört talas om det); en förnim-
melse av den eviga marknadens överdåd, 
konerna av kryddstoft i regnbågens varma 
register, havet av giljotinerade blommor, 
men kronbladens ljus tränger inte undan 
lukten av surnad olja; grundfärgen är rost-
brun till svart.

”Låt det vittra!” säger Vasanthi som 
koordinerar ett svensk-indiskt samarbets-
projekt om kulturarvets bevarande. En 
metropol som inte glömde skulle snart be-
gravas i sina minnesmärken. Men Benga-
lurus amnesi är exceptionell. Det är inte 
förnekelse, eller förträngning, utan för-
blindelse, självbedrägeri, simulacrum. Sin-
nebilden är Singapore. Hens enda före-
ställning om Singapore är den som 
William Gibson etsade fast i ett reportage 
i Wired i mitten av nittiotalet: Disneyland 
with a Death Penalty . . .

Hen ser demonstrationerna mot det 
sexuella våldet på tv, inte på gatorna i 
Bangalore; kraven på dödsstraff för de 
gripna förövarna, i synnerhet den yngste 
som gjort sig skyldig till det gruvligaste 
våldet, ett järnrör upp i slidan. I tidningen, 
The Times of India, som varje morgon 
hängs i en påse på handtaget till hens 
hotell rum, gör ledarkolumnisten en jäm-
förelse mellan den senaste månadens båda 
globalt medierade tragedier: gängvåldtäk-

ten i Delhi och skolmassakern i Connec-
ticut; Obamas beslutsamma och heder-
värda agerande i kontrast till Manmohans 
Singhs tafatthet, men också de uteblivna 
folkliga protesterna mot vapenindustrin 
och den fria tillgången på vapen i kontrast 
till den indiska medelklassens indignation 
och vrede. Men de som protesterar på ga-
torna är samtidigt, påpekar författaren 
och aktivisten Harsh Mander, tämligen 
likgiltiga för de gatubarn som våldtas varje 
natt. Mander håller en öppen föreläsning 
på temat ”Det ojämlika Indien” i samma 
lokal som några dagar senare ska hysa 
mediating modernity-konferensen. Han 
utmanar sin medelklasspublik genom att 
jämföra dagens Indien med de amerikans - 
ka sydstaterna på sextiotalet. Elitskolornas 
ovilja att ta emot inkvoterade lågkaststu-
denter är som motståndet mot medbor-
garrättsrörelsen och avsegregeringen av 
sydstatsskolorna. Samma förväxling av 
födslorätt och förtjänst, privilegium och 
merit; fasan för att sätta sina barn i samma 
skola som tjänstefolkets och upptäcka att 
trädgårdsmästarens eller kökspigans unge 
är smartare än ens egen. Åhörarna be-
kräftar ogenerat hans iakttagelser genom 
sina frågor och kommentarer. Här finns 
ingen oro för att bekänna färg, som i Syd-
afrika. (På middag, hos en av designlä-
rarna från Srishti, i vars hem alla hushålls-
sysslor sköts av tjänare, ler värdinnan och 
konstaterar belåtet att ”det är privilegiet 
med att leva i Indien”). Men den uppford-
rande frågan hänger kvar i rummet, hen 
vet inte hur hen själv skulle besvara den: 
Är ni beredda att också förstå – och för-
låta – den minderårige våldtäktsmannen i 
Delhi?

Kvällen därpå föreläser William Dal-
rymple på National Gallery of Modern 
Art om de sista mogulerna, ett och ett 
halvt sekel, från 1707 till 1857, som histo-
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rieböckerna beskriver som en period av 
dekadens, det vill säga en tid präglad av 
kultur- och rasblandning. De vita mogu-
lerna är företrädesvis skottar som omflyt-
tats från imperiets västra utpost i Nord-
amerika och som förälskar sig så i Indien 
att de tar indiska hustrur och konverterar 
till islam. Lika radikala som kapten Ric-
hard Burton och hursomhelst negationen 
av hens fördomar om britter i Indien. Det 
vill säga, hens uppfattning om brittisk 
kolo nialism är präglad av erfarenheten av 
Durban, och av Kenya. Med ens får be-
greppet anglo-Indian en annan innebörd, 
en term som omfattar alla barn av indisk 
mor och europeisk far. Även ättlingar till 
fransmän, holländare och tyskar är anglo-
indier, ungefär som alla invandrare till 
Argentina som kom med ottomanska pass 
blev turcos. På frågan hur många de är får 
hen inget svar, lika lite som på frågan om 
antalet brahminer.

Om sex månader ska hen sitta på sitt sent 
funna stamlokus, Indian Coffee House på 
Church Street, ljusblå väggar, träbord, trä-
bänkar med laminatskivor, vitklädda servi-
törer i klassisk mysore-mundering (tror hen), 
med bälten och smyckade huvudbonader som 
påminner om löst virade turbaner; mannen i 
kassan med runda stålbågade glasögon liknar 
en lärare, eller intellektuell. Vid bordet mitt 
emot, intill luckan till köket, sitter en barfota 
man och sätter sin signatur på notorna innan 
servitörerna tar dem till kassan.

Gästerna är alla äldre och medelålders 
män, ensamma eller i sällskap, lågmält sam-
talande eller försjunkna i tidningsläsning, en 
sitter och pillar på sin mobil. affischerna på 
väggarna kunde vara retrorekvisita på en 
hipsterbar och har säkert hängt där sedan före 
självständigheten: en stolt man i skägg och ett 
fat rostade kaffebönor, a fine type, a fine 
coffee, both are Indian . . . Kaffet är utsökt, 
liksom dhosan, hens enkla lunch.

Den tredje resan lägger sig över den andra, 
nyanserar bilden. Det ska förundra henem 
att hen får ut så lite av den pågående vistel-
sen, trots att den varar i tre hela veckor, hen 
ska förklara det med dels isoleringen på Droog 
House (nästa gång bor hen på Elanza Hotel 
på richmond road och staden blir tillgänglig 
på ett helt annat sätt), dels att hen är otill-
räckligt förberedd, dåligt påläst. Det kunde 
han vara som reporter och ändå hitta rätt, 
med intuition och improvisation, men nu 
finns ingen tvingande drivkraft, till skillnad 
från för tio år sedan gör hen inga intervjuer, 
inget av den dialektik som den hyperaktiva 
reporterrollen alstrar, ett sinnestillstånd som 
förutsätter ensamhet, han skulle aldrig ha 
kunnat arbeta i par, inte ens med en fotograf, 
därför att varje social eftergift skulle stjäla 
koncentration. Nu är det något annat hen är 
ute efter, vad är ännu diffust, kanske något 
omöjligt och inte ens eftersträvansvärt, det 
förblir diffust också om sex månader när han 
rekapitulerar detta redan avlägsna nu. Det 
som bekymrar honom då som nu är avtrubb-
ningen, utan tvivel är det en form av bedöv-
ning, eller en vaneseendets blindhet, kanske 
som den smygande alkoholismen; blasé är fel 
ord, för hen är fortfarande nyfiken, radikal 
också i konventionell politisk bemärkelse 
(mera radikal nu än för tio år sedan). Trots 
att hen föresätter sig att insupa, registrera, 
komma ihåg de betydelsemättade detaljerna, 
så är det som om intrycken inte fastnar, re-
sorna hen gjort de senaste åren flyter samman 
i minnet, försvinner, lämnar luckor. Är det så 
enkelt att det finns en gräns för hur mycket 
man kan komma ihåg? Han brukade intala 
sig att allt finns där, någonstans, sublimi-
nalt, under gränsen, i medvetandets mörk-
rum, som oframkallad film. Fast lyhördhet 
och iakttagelseförmåga var aldrig hans främ-
sta egenskaper; hans största tillgång som 
repor ter var reflektionen, den överraskande 
associationen, förmågan att tänka i andra 
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banor, nya även för honom själv. Oför-
skräcktheten förutsatte en viss oskuld, en obe-
kymrad okunnighet, den som är alltför påläst 
är också garderad mot halsbrytande tanke-
språng. Återbesöket om sex månader ska 
stärka henem i övertygelsen att hen är något 
väsentligt på spåren, både formen, den etno-
grafiska fiktionen, och tematiken, delning-
ens vålnad och tystnaden kring det oläkta 
såret, men det räcker inte med att antyda, 
hen måste gå till botten . . . Vid bordet intill 
ska två muslimska män sitta med huvudena 
ihop i sina vita kalotter, bredvid dem, med 
ryggen mot henem, en man i jeans och t-shirt 
som det står Shakespeare & Company 
Network of Writers på; kanske västerlän-
ning eller anglo-indier . . . Det är ett annat 
alternativ; en etnografisk studie av den 
anglo-indiska minoriteten, en jämförande 
studie av marginaliserade hybridkulturer i 

ras- och kultursegregerade samhällen; anglo-
indierna, Sydafrikas ” färgade”, de kreolise-
rade svenskättlingarna i misiones . . . Sedan 
sätter sig tre unga kvinnor vid bordet på hens 
vänstra sida, och bakom dem en man som 
 läser en kannada-språkig tidning (förmodar 
hen; det kan lika gärna vara tamil, men inte 
hindi, för hen känner igen de runda sydin-
diska tecknen, runda för att inte skära sönder 
palmbladens fibrer.) Det är en förnämlig ut-
siktspunkt, ingen ägnar henem någon upp-
märksamhet.

Varför är medelklassen så arg? Arjun Ap-
padurai, anförd av sin paranta slovenska 
hustru, är mindre och mörkare än hen 
före ställt sig. Han är konferensens key-
note och dragplåster, men det är inte där-
för han gästar Bangalore, tvärtom är kon-
ferensen lagd för att passa hans visit; han 

Foto: ayisha abraham.
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är inbjuden av Tata-koncernens National 
Institute of Advanced Studies, och talar 
inför dess fullsatta auditorium på temat 
Corruption as Participation in Neo-Liberal 
India. Appadurai särskiljer den traditio-
nella vertikala korruptionen, den som be-
står av små gåvor och dricks, från den mo-
derna, globala, nyliberala som är horison - 
tell och broderlig. Indien är en kontant - 
ekonomi. Få använder kreditkort, halva 
befolkningen saknar bank (unbanked är 
det engelska ordet, hen förlorar sig för ett 
ögonblick i möjliga svenska översätt-
ningar, obankad, banklös . . .). Nittiotalets 
ekonomiska liberalisering motiverades 
med ökad transparens men resultatet blev 
det motsatta. Idag är halva ekonomin 
svart. Givetvis finns det ett samband. 
Kontantekonomin är för Appadurai en 
viktigare förklaring till det samtida In-
diens egenart än alla kulturella faktorer. 
Men varför denna vrede nu? Det är två 
saker som får den uppåtsträvande medel-
klassen att gå ut på gatorna och demon-
strera: det sexuella våldet och korruptio-
nen. Delvis är det en inåtvänd vrede, en 
frustration över den egna beroendeställ-
ningen, över att vara djupt insyltad i de 
korrupta transaktionerna, både horison-
tellt och vertikalt. Indien är en best som 
vaknat och satt sig i rörelse – inte den visa 
elefant som riskkapitalisten Gurcharan 
Das för tio år sedan kontrasterade mot de 
ostasiatiska tigrarna; elefanten som skri-
der framåt i stadigt och målmedvetet mak 
och då och då stannar upp för att reflek-
tera över sitt förflutna och för att njuta av 
färden – utan ett vidunder vars uppsyn 
världen ännu bara anat. Medelklassen 
traktar efter den rikaste tiondelens ob-
scena opulens och trampar nedåt mot de 
likaså uppåtsträvande daliterna. Kasthie-
rarkin är mångfaldig och oöverskådlig 
(obegriplig för en utomstående), med nya 

allianser som medger en viss social rörlig-
het, korruptionen är utrymmet där kon-
vergens är möjlig . . . ett karismatiskt av-
brott i den byråkratiska rutinen (sade han 
verkligen så?). Hen funderar på den 
svenska översättningen av communalism; 
”det kommunala våldet” får henem att dra 
på munnen, ett inåtvänt leende. Våldet 
mot daliterna, de kastlösa, utövas av dem 
näst längst ned, lågkasterna utan reserva-
tion, som den positiva särbehandlingen 
kallas här. Våldet är ett effektivt sätt 
att kanalisera de fattigas frustration och 
hind ra de lågkastigas revolt mot högkas-
terna. Muslimerna, minoriteternas majo-
ritet, Pakistans förmenta femte kolonn, är 
den nationella syndabocken, men här i 
Bangalore har eruptionerna av kollektivt 
våld också skett längs lingvistiska skilje-
linjer; kannada mot tamil och urdu.

På hotellrummet zappar hen mellan 
tv-kanalerna, som alla till förväxling lik-
nar Fox. Delhi-saken har fått maka på sig 
för de braskande nyheterna om en dödad 
gränssoldat i Kashmir; halshuggen, såvitt 
hen lyckas utläsa av de upphetsade kom-
mentatorerna som piskar upp hatet och 
utkräver hämnd. I en av kanalerna sitter 
utrikesministern och försöker värja sig 
mot den ettrige programledarens beskyll-
ningar om flathet mot ärkefienden. Det 
har inte gått upp för henem förrän nu att 
harmen ligger så nära ytan, hen kan för-
nimma de latenta folkmorden, de ömse-
sidiga pogromer som bara väntar på att 
släppas lös; om han någonstans skulle 
före ställa sig möjligheten av ett kärnva-
penkrig så är det här. Folk är lättantänd-
liga som tändstickor. Han minns de orden 
från sitt reportage från Istanbul 1998, un-
der Öcalan-krisen, när folk brände spa-
ghetti på gatorna inför Galatasarays möte 
med Juventus i Champions’ League. Det 
var en av hans kurdiska informanter som 
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sade det till åminnelse av det påtvingade 
befolkningsbytet mellan Grekland och 
Turkiet på tjugotalet, en förövning i 
mind re skala till Indiens delning, då tolv 
miljoner bytte sida om den nya gränsen 
och en miljon mördades. Går det att före-
ställa sig något mera motbjudande än den 
etniska (eller religiösa) narcissismen, för-
intelsens förevändning och förutsättning? 
En förvillande förenkling, kanske, funda-
mentalism mot kosmopolitism . . . kanske 
är kosmopolitismen underifrån ett be-
drägligt önsketänkande, som anarkismens 
tro på människans godhet, den frihetliga 
socialismens fundament. Men vad skulle 
man annars förlita sig på? Egennyttans 
terrorbalans.

Tio år tidigare hade han färdats i ett 
f lygande tefat. Electronic City, den största 
i korridoren av IT-parker, iiit-b, triple 
ITB, Indiens spjutspetsakademi för IT-
ingenjörer, en redan bedagad hypermo-
dernitet som reser sig över den rudimen-
tära subsistensekonomins bodar och 
vagnar, men invändigt en rymdstation, 
bemannad av rebellerna mot Imperiet. 
Open source mot Microsofts monopol 
(långt före Facebook och Google). The 
Linux Spirit, som det tidiga nittiotalets 
elektroniska nybyggare. Kalifornienideo-
login, men med ett socialt samvete.

Det var lätt att föreställa sig hur gamle 
Everett Rogers på sin rundresa till Indiens 
teknikparker hade duperats av dess unga 
entusiastiska ingenjörer och entreprenö-
rer. Indiens väg till framtiden syntes lika 
självklar som ändamålsenlig: the informa-
tization strategy. De senaste fem åren har 
inneburit en större förändring än femtio 
år av självständighet, var ett mantra som 
kunde tas för en besvärjelse. Men ”infor-
matisering” blev aldrig någon vedertagen 
motsvarighet till industrialisering. Och 
vad hände med den förväntade exponen-

tiella ökningen av internetcaféer, commu-
nity centers och lokalradiostationer, som 
skulle sprida IT-metropolens välsignelse 
ut i byarna och lysa upp det kompakta ru-
rala mörkret? Han såg ingenting av byar-
nas Indien då, och hen gör det knappt nu 
heller, men hen kan inte undgå slummen, 
bara ett par kvarter från Nandi Durg 
Road. ”I Bangalore ger också de fattiga 
ett välmående intryck”, skrev han i sitt re-
portage. Det är den enda meningen hen 
skäms för.

Förvandlingen är enkel. En lång mörk-
röd kurta över vita bomullsbyxor, vita tyg-
skor, en sjal över axlar och huvud, en tunn 
eyeliner under ögonen och lite ögonskugga 
ovanpå.

Men när hen äntligen får en halvdag 
för sig själv lägger hen av sig slöjan och 
sminket för att f lanera i stadsdelen Shiva-
jinagar, tio minuters rickshawfärd från 
hotellet. Uppfylld av Appadurais ”kosmo-
politism underifrån” tycker hen sig smälta 
in i den tusenåriga urbaniteten som en 
främling bland andra, ett ovanligt men 
inte obekant inslag i mängden. Här vand-
rar hen obesvärad, men här finns inte hel-
ler någonstans att ta vägen; moskéerna är 
förbjudna, liksom de hinduiska templen 
med sina torn av smurfliknande gudafi-
gurer; de fåtaliga barernas källarhål skulle 
hen inte förmå sig att träda in i ens om 
någon ropade på henem. Det luktar olja, 
isärplockade motorer, växellådor, kanalen 
är ett dike igenproppat med avfall, av-
skräde (vad är skillnaden?), avträde, män-
niskoluktens sötma; hen kommer att tänka 
på den deodoriserade skunken, boken av 
Bosse Gustafsson, ej att förväxla med Bo, 
ekonomhistorikern och maoisten, associa-
tionen är helt malplacerad, barock, ett 
försvar mot den galvaniserade verklighe-
ten runt omkring, liksom mobilkamera-
linsen: han var en duktig fotograf en gång, 
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eller kunde ha blivit, med sin renoverade 
Leica från 1962 som han köpte i Stock-
holm för 1200 kronor 1976, i början stod 
han till och med och slabbade i Journa-
listhögskolans mörkrum, 25 ASA på 
Portriga Rapid, sorgmodiga bilder från 
hans munktillvaro utanför Norrtälje, se-
nare diabilder från resorna i Afrika och 
Latinamerika. Kameran slutade fungera 
1992 i Tanzania; han hade tagit en hel 
rulle på byar vid Tanganyikasjön som ta-
gits över av babianer och på schimpanser 
i Jane Goodalls reservat, där en hanne 
gjorde ett skrämmande utfall mot hans 
italienska reskamrat, men ingenting hade 
fastnat på filmen som aldrig vevats fram, 
och efteråt – nu – är det som om den resan 
aldrig hände, eller vore en dröm. Efter 
Leican hade han en billig Nikon som drog 
allas blickar till sig när slutaren öppnades 

och slog igen, därefter ett par digitalka-
meror som båda gick sönder efter något 
år, sedan dess har han nöjt sig med mobi-
len, men han har aldrig återfått känslan 
för att fotografera. Överflödet av ögon-
blickliga bilder har trubbat av blicken, 
 eller viljan, hen har aldrig ens hållit i en 
videokamera, en begränsning utan tvivel, 
liksom aversionen mot sociala medier, hen 
verkligen hatar facebook, fullkomligt och 
irrationellt, ett excentriskt drag, kanske 
löjeväckande, men inte snobbism; ingen 
nostalgisk veklagan över alltings förflack-
ning eller avmystifiering, bara lättsinnig 
bedrövelse över medelmåttigheten. Hen 
gör sig inga illusioner om att vara något 
annat än en iakttagare, en turist, fast det 
ordet är så omgärdat av förakt, både för 
den vulgära charterturismen och som sin-
nebild för den nya mobila eliten, i motsats 

Foto: ayisha abraham.
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till dem som inte kan röra på sig, eller som 
tvingas på f lykt, turister och vagabonder 
(eller vilken var nu Baumans dikotomi?). 
Människorna hen möter i Shivajinagars 
gränder, som knappt lägger märke till he-
nem och i varje fall inte vänder sig om, är 
de ens vagabonder, eller för evigt förvisade 
till denna periferi? Myllrande, stinkande 
Shivajinagar, ett anti-Singapore i IT-met-
ropolens hjärta, resten av den vidsträckta 
halvslum som engelsmännen kallade 
Blackpally, vars gyttrigaste delar jämna-
des med marken efter pesten och gav plats 
för Fraser Town. På andra sidan järnvägen 
ligger Cooke Town, där både Jyothsna 
och Ayisha bor.

Likgiltighetens globalisering. Begreppet 
ska tillskrivas den nye påven, Franciskus, 
men det kunde vara Harsh Manders; den 
mycket tydliga gränsen för medelklassens 
empati, i Indien som i Argentina som i 
hela den sköna nya världen. Cubbon Park 
har inhägnats, för att hålla massorna 
borta; i medelklassmetropolen är den ple-
bejiska demokratin en sanitär olägenhet. 
Men hur man än förskansar sig bakom 
stängsel och murar så tränger den sig ändå 
på med sitt larm och sina lukter – ett slags 
mångfaldens entropi – om än bara som 
kulis ser utanför de tonade bilfönstren på 
vägen till kontoret eller privatskolan.

Hens egen likgiltighet utmanas dagli-
gen, men det är först när hen kommer till-
baka om sex månader, som någon ska nå 
innanför hens skärm. En tiggarflicka föl-
jer med i hens höga tempo ett par kvarter, 
hen viftar inte bara bort henne som hen 
rutinmässigt brukar göra, men har inga 
småpengar, bara femhundrarupiesedlar; 
hon märker hens tvekan, det är som om 
hon genomskådade hens förställning, och 
för att undkomma förödmjukelsen stan-
nar hen vid första bästa gatustånd och kö-
per åtta olika ayurvediska tvålar. Av väx-

eln hen får tillbaka ger hen flickan trettio 
rupies – fyra kronor! – och ångrar sig i 
samma ögonblick som hon snopet lommar 
iväg, Varför ger hen henne inte femtio, 
 eller hundra, eller femhundra? Hen kan 
inte strö sedlar omkring sig, det tjänar 
ingenting till, men varför kan hen inte 
överraska henne – och sig själv? Det där 
f lyktiga mötet med en smutsig, snorig 
f licka, tolv, tretton, fjorton år, kanske en 
förslagen tiggerska, ska bli hens enda när-
kontakt med någon annan än de avmätta 
kollegerna på Skolan – förutom rickshaw-
förare, men där är relationen strikt regle-
rad av situationen, en icke-relation, en 
transaktion, efter hand till och med utan 
förhandling, enligt taxameter, men flickan 
vars förhoppningar hen väcker för att ge-
nast grusa ska gräma henem under hela 
resten av den tredje resan.

Om sex månader är våldtäktsmännen 
dömda, upprorsstämningen har lagt sig 
och tidningarna är redan upptagna av den 
stundande valrörelsen, med hindunatio-
nalistiske oppositionsledaren Modis ut-
spel och uttalanden som följetong. Hen 
ska på allvar tvivla på sitt vanligtvis till-
förlitliga omdöme när en av kollegerna på 
Skolan, som hen omedelbart hade fattat 
stark sympati för, kommer ut som hän-
given Modi-anhängare. ”Om hela Indien 
styrdes som Gujarat så hade det varit ett 
helt annat land”. Hon låter som ett eko av 
sin man, som vid middagsbordet kvällen 
innan hade förklarat Kinas försteg fram-
för Indien med att Kina är rasmässigt ho-
mogent och har en stark centralmakt. Att 
kastsystemet skulle ha något med saken 
att göra hade han viftat bort med någon-
ting mellan en suck och en fnysning. I den 
ursprungliga hinduismen var kast som ett 
skrå, något man förvärvade, inte något 
man föddes till. Förvanskningen var en 
följd av den muslimska invasionen. I ti-
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dens början fanns inga minoriteter. Alla 
var hinduer. I själva verket, hade han häv-
dat, är Indien mera splittrat nu än före 
självständigheten, på grund av reservation-
politiken. ”Hur länge ska vi brahminer 
betala för våra förfäders eventuella oför-
rätter?” ”I stället för att lyfta daliterna till 
en högre nivå så sänker man standarden 
för alla.” De sedvanliga argumenten om 
nivellering och förflackning, de besuttnas 
försvar av sina nedärvda privilegier . . . be-
suttna, varifrån kommer det? inte de som 
blivit suttna på utan de som suttit alltför 
mycket, alltför länge, och blivit lealösa? Och 
vari bottnar känslan av klasshat, vad det nu 
är? Han, som växte upp i en av miljonpro-
grammets förstäder men alltid såg sig själv 
som förmer än grannarna (det kom från 
mamma, inte från pappa) . . . Första gången 
hans äldre syskon fick rösta, i kommunalvalet 

1966, röstade de på medborgerlig Samling. 
Året därpå var de alla kommunister. min-
nena väller oförmodat upp från förpuberte-
tens nådeår, då han till fullo levde upp till 
föräldrarnas förväntningar (mammas gunst-
ling, pappas favorit var och förblev hans 
äldsta syster); han följde med dem på valduell 
mellan ungtupparna Per ahlmark och Olof 
Palme på amiralen (fast han höll på ahlmark 
tyckte han egentligen att Palme var bättre); 
de tog honom på barnförbjuden bio, alain 
resnais Kriget är slut, oändligt långsam, 
men med nakenscener som fick honom att 
rodna (liksom Ulla Sjöblom i Här har du 
ditt liv, den starkaste filmupplevelsen från 
denna välartade, lillgamla lycka före det full-
komliga syndafallet) . . . Hen vill inte skriva 
hennes namn, ifall hon skulle läsa det, fast 
hon omedelbart skulle känna igen sig ändå 
och fast hon inte alls skäms för sina åsik-

Foto: ayisha abraham.
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ter, tvärtom, men kanske vill han värna 
om sitt första intryck, som han alltid bru-
kat lita på. Hon hade suttit tyst under 
middagen, medan mannen skroderade, 
hen hade inte för ett ögonblick identi fierat 
henne med mannens oförtäckta fascism, 
men så i bilen till Skolan dagen därpå, 
 låter hon inte bara som ett eko av sin man 
utan ännu värre. Svavlet osar ur den lilla 
munnen som han dittills funnit näpen 
som en liten f lickas. Modi, slaktaren från 
Gujarat, blivande premiärminister i värl-
dens största demokrati. Om så sker tänker 
Jyothsna emigrera. Kanske oavsett vem 
som vinner valet. Hon står inte ut med att 
vara kvinna i Indien, varje gång hon reser 
utomlands känner hon hur hon slappnar 
av och blir sig själv, hela kroppsspråket 
förändras. Hen förstår vad hon menar, fast 
hen bara vagt kan föreställa sig hur det 
vore att leva här; hen är vit, tjugo år äldre, 
och inte kvinna, alltför storvuxen, man-
haftig, en butch eller transa . . . Överallt 
annars i världen hade hen varit mera ut-
satt som tredje kön, men inte här, där her-
mafroditen väcker mindre anstöt än den 
unga kvinna som inte visar sin underdå-
nighet genom att vika undan för männens 
blickar och stiga åt sidan. Blickarna hen 
möter hyser kanske förakt, men inte hot, 
och oftast bara likgiltighet; hen är varken 
eller, osynlig, ofarlig, neutral, likt de kast-
lösa som ostörda kunde plundra både 
muslimska och hinduiska hem under del-
ningens ömsesidiga massakrer; kvinnorna 
däremot den religiösa dygdens käril som 
inte får besudlas, de tvangs ta sina liv,  eller 
avrättades av sina makar och fäder, hellre 
än att hamna i fiendens famn. Ordet 
heders mord hade hädanefter en mycket 
handfast betydelse. Brunnar fyllda med 
döda kvinnor, de som hoppade i sist över-
levde om vattnet inte räckte för att dränka 
dem alla.

Hen hittar till Ayisha i Cooke Town 
med stor möda. Rickshawföraren ringer 
f lera gånger från hens svenska mobil för 
instruktioner, resan blir dyrare än vad en 
taxi hade kostat, fast taxiförarna är ännu 
sämre på att hitta, Bengaluru en labyrint 
där varje stadsdel har samma gatunamn – 
första, andra huvudgatan, andra, tredje 
tvärgatan – men till slut är hen framme 
och möts i trapphuset av två midjehöga 
hundar som skulle ha skrämt vettet ur he-
nem på gatan, och därefter, i kvällssolen 
på balkongen, till sin fullkomliga över-
raskning, Asu, Kevins fru, som hen inte 
träffat på många år. Hen visste att hon 
skulle komma till Bangalore, till konfe-
rensen som de båda medverkar i, men 
hade ingen aning om att Asu och Ayisha 
är gamla vänner, att Ayisha bodde ett år i 
Turkiet i mitten av nittiotalet. De berättar 
en fantastisk historia för honom; hur 
 Ayisha och Asus lillasyster liftar i norra 
Anatolien och blir upplockade av en man 
som kör dem till en öde plats uppe i ber-
gen. Han kunde ha varit våldtäktsman, 
psykopat, mördare, men han vill bara visa 
dem utsikten över Svarta Havet. När de 
kommer tillbaka ned i dalen har en jord-
bävning dragit fram som en underjordisk 
plog och utplånat byn där de tillbringade 
natten. Mannen som räddade dem är nu 
Asus svåger, fast han och systern varit 
skilda sedan länge. De har en vuxen son i 
Istanbul.

Ayishas kortfilmer berättar om män-
niskor som lever i mellanrummen (the in-
terstices), anglo-indiska grannar, den ne-
palesiske garagevakten, den indisk-bur - 
me siske dansaren Ram Gopal; hon kallar 
dem kvasidokumentärer, men de anses 
alltför konstfulla för dokumentärfilmfes-
tivaler. Råmaterialet är restaurerade smal-
filmer, åtta mm, blekta färger, en alldeles 
särskild nostalgisk nimbus, hennes föräld-
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rars första utlandsresa från det nyss själv-
ständiga Indien ger en ögonblicklig f lash-
back till hens egen barndoms rituella 
filmförevisningar, den knattrande projek-
torn, stunden av andakt, ett mycket verk-
samt kitt för att knyta samman familjen, 
den avundade gemenskapen, syskonkär-
leken vars överslätade konflikter hen var 
lyckligt ovetande om. Mellanrummen, 
övergångarna, fragment av berättelser, ab-
strakta, påtagliga; hen tänker att det är 
dessa iakttagelser i marginalen som berät-
tar Bangalores historia, en beständighet i 
metamorfosen, som den frid hen känner 
framför Ayishas dator när han ser hennes 
filmer, en efter en, som en oändlig loop 
som hen aldrig vill ska sluta, medan hon 
och Asu samtalar lågmält och rör sig i ut-
kanten av synfältet, som om hen inte var 
där.
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Summary

In Praise of Contamination/Bengaluru Boogie
(Till kontaminationens lov)

I am currently engaging with the relation between 
literary and academic writing. Drawing from my 
own experience as a literary writer and academic I 
interrogate how these writing practices may in-
form each other, and whether or not they can be 
merged. I have more specifically experimented 
with a cross-genre form that I tentatively call “eth-
nographic fiction”. Bengaluru Boogie, which juxta-
poses an unpublished journalistic reportage from 
2003 with the impressions from two visits to Ban-
galore (Bengaluru) ten years later, is part of my on-
going open-ended interrogation, by different 
means, of the discourse of purity and impurity (the 
World Waltz).
 “In praise of contamination” is borrowed from 
Kwame Anthony Appiah (2006:111.113) and re-
fers to contamination both as a literary genre of 
transgression and as a proposed politics of impu-
rity (contamination), as opposed to the still perva-
sive and apparently rising politics of purity.

Keywords: fiction, ethnography, memory,
contamination, partition, communal violence.
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är jag påbörjade arbetet med min avhandling 
om postsovjetisk migration till Argentina 
från Ukraina och Ryssland stod jag delvis 
betänksam inför uppgiften. Det var främst 

erfarenheten av att ha fötts och levt i Sovjetunionen som 
jag inte var säker på hur jag skulle närma mig. Mitt di
lemma kom ur två kunskapstraditioner som jag skolats i 
under min grundutbildning, den etnologiska och den 
postkoloniala.

För det första hade jag som etnolog drillats i att stu
dera föreställningar som människor tar för givna i varda
gen. Men hur skulle jag kunna veta vad som tagits för 
givet i det sovjetiska Ryssland och Ukraina? För det 
andra var jag tränad i att närma mig människors erfaren
het med en ödmjukhet grundad i utgångspunkten att all 
kunskap är situerad och levd (Haraway 1988). Att ge sig 
in på att representera någons erfarenhet – att tala för nå
gon annan – inbegriper alltid frågor om makt (Spivak 
2010). I detta fall tänkte jag särskilt på hur jag som fötts 
i Sverige och det som kallas Västeuropa skulle närma 
mig det som brukar kallas Östeuropa. Jag ville inte gå in 
i mitt fältarbete som en västerlänning som ska studera de 
östeuropeiska ”andra” och deras föreställda besynnerlig
heter (jfr Wolff 1994; Koobak 2013). Frågan jag grubb
lade över var således vilka livsvärldar de som jag skulle 
intervjua i Buenos Aires bar med sig och hur jag skulle 
kunna göra dem rättvisa.

I min avhandling diskuterar jag hur skönlitterära tex
ter har förmågan att föra kulturvetenskapliga forskare in 
i okända fält (Ingridsdotter 2017:46). Här skulle jag vilja 
utveckla det till ett argument för fiktionens roll i etnolo
gisk kunskapsproduktion, både när det gäller att planera 
inför forskning, samt för slutfasen när de tolkade resulta

n

Foto: Carolina Johansson Oviedo.
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ten ska skrivas fram. I inledningstexten 
till detta nummer av Kulturella Perspektiv 
diskuterar Kim Silow Kallenberg och jag 
begreppet etnografisk fiktion och olika 
exempel på hur fiktion använts inom et
nologi och antropologi. Jag kommer här 
att diskutera hur relationen mellan etno
grafi och fiktion specifikt tog sig form i 
mitt eget avhandlingsarbete. Artikeln av
slutas med en novell som är baserad på 
mitt empiriska material och som därmed 
är ett bidrag till genren etnografisk fik
tion (se t.ex. Ghodsee 2011; Salomonsson 
1998).

Att läsa sig in:
Svetlana Aleksijevitj som ledsagare

Redan i ett tidigt skede av arbetet med 
min avhandling kom författaren Svetlana 
Aleksijevitj till min undsättning. Rösterna 
som talade genom hennes texter från So
vjetunionen och den postsovjetiska värl
den underlättade mitt första trevande 
 försök att sätta mig in i den levda post
sovjetiska erfarenheten (Aleksijevitj 1992; 
2012; 2013; 2014). I förberedelserna till 
mina fältarbeten läste jag hennes verk och 
annan skönlitteratur eller essäistik.1 Dessa 

Under arbetet med min avhandling aktualiserades frågor om vilka livsvärldar som intervjupersonerna bar med 
sig till Buenos Aires och hur  jag som etnolog kunde göra dem rättvisa. Foto: José Curto.
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författares texter gav mig kunskap som 
var med mig genom hela avhandlingspro
cessen. Särskilt Aleksijevitjs texter blev en 
ingång till de livsvärldar och de outtalade 
antaganden som mina forskningsdeltagare 
kunde tänkas bära på.

Hennes verk om Sovjetunionens män
niskor hjälpte mig att formulera frågor 
och göra antaganden. Med Aleksijevitj 
som ledsagare fick jag en djupare förståel se 
för de historiska händelser som hade for
mat den väg som de intervjuade hade 
kommit på till Argentina under slutet av 
1990talet. Vilka författare har tänkt på 
samma problem som vi har, eller behand
lat liknande erfarenheter och hur kan de
ras konstnärliga verk hjälpa oss som etno
loger?

Jag föreslår att de sätt på vilka vi tar oss 
in i empiriska fält eller tänker om dem får 
god hjälp av litterära ledsagare. Skönlit
teratur gestaltar det levda livet, inte nöd
vändigtvis i den mån att den behandlar 
biografisk erfarenhet, utan att den har en 
förmåga att fånga in kärnan i det levda på 
ett sätt som liknar etnografens sökande 
efter att dokumentera och analysera erfa
renhet. Antropologen och folkloristen Ki
rin Narayan har diskuterat hur några sidor 
av författaren Anton Tjechov plötsligt 
ändrade riktning för en bok hon nyligen 
påbörjat. Det var särskilt en etnografiskt 
inspirerad fackbok av Tjechov om ön 
Sachalin som fick Narayan att tänka på 
nya sätt om den etnografiska processen 
och strukturera om sitt skrivande (Na
rayan 2012). På samma sätt som Svetlana 
Aleksijevitj tog mig i handen och ledde 
mig genom mitt avhandlingsprojekt me
nar Narayan att Tjechov fungerade som 
hennes ”etnografiska musa” (Narayan 
2012:16). Intressant att notera här är att 
det verk som särskilt inspirerade Narayan 
var dokumentärt och delvis etnografiskt. 

På samma sätt fångades jag av det som 
framstår som ett direkt empiriskt tilltal i 
Aleksijevitjs verk.

Aleksijevitjs arbetsmetod kan i mångt 
och mycket liknas vid en etnografisk pro
cess, fast i ett helt annat storleksformat. 
Till varje bok i sviten om Sovjetunionens 
människor, Utopins röster, som hon arbe
tade med i trettiofem år, intervjuade hon 
mellan åttahundra och tusen personer 
(Fröberg Idling 2015). Till tidskriften Vi 
Läser har Aleksijevitj berättat att arbetet 
med varje bok tar lång tid:

Den sista boken tog 15 år. När jag bokar ett 
möte vet jag ju aldrig vad för slags person jag 
ska träffa, ett samtal kan ta två timmar eller en 
hel dag. Jag vill inte möta dem som författare, 
utan snarare som ett slags granne i tiden (Frö
berg Idling 2015).

Att vara en ”granne i tiden” var just det 
som hennes verk hade hjälpt mig med när 
jag närmade mig mitt fält. I samma arti
kel beskriver Aleksijevitj en intervjumeto
dologi som liknar etnografens, där hon 
långsamt vinner människors förtroende 
och lyssnar till deras levnadsberättelser. 
Filmaren Staffan Julén har följt Aleksije
vitjs arbetsprocess i dokumentären ”Den 
allra värsta lögnen är den dokumentära”. I 
denna film ses intervjuer i människors 
kök där Aleksijevitj för alldagliga samtal 
med många skratt för att sedan landa 
djupt ner i en specifik erfarenhet. Hennes 
tillvägagångssätt liknar den etnologiska 
semistrukturerade intervjumetoden. Men 
hur Aleksijevitj sedan behandlar materia
let skiljer sig från det vetenskapliga etno
grafiska tillvägagångssättet. Inspirerad av 
en metodologi utarbetad av den ryske för
fattaren Ales Adamovitj låter hon det som 
människor berättat för henne ta monolog
form, resultat av en etnografisk arbetspro
cess som tar form som en kondenserad 
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form av erfarenhet. Ibland blir det bara en 
mening kvar av en intervju. Det är här 
som det konstnärliga tar över arbetspro
cessen och förvandlar det empiriska till 
något som liknar intervjuutskrifter, men 
som är ett slags litterär etnografisk fik
tion.

Om de många försök att fastställa vil
ken genre hon egentligen arbetar i och 
förslagen att det skulle vara journalistik 
säger Aleksijevitj i intervjun att det hon 
gör inte kan kallas journalistik. ”Journalis
tik är för mig att det finns en människa i in
formationsflödet, litteratur handlar om män

niskan som gåta” (Fröberg Idling 2015). Om 
vi utgår från att vår forskning styrs av 
människan som gåta så finns många berö
ringspunkter, förutom de rent metodolo
giska, mellan Aleksijevitjs tillvägagångs
sätt och etnografens strävan. Men mellan 
arbetsprocessen där det empiriska materia
let samlas och hur det sedan tar sig skrift
lig form finns förstås en mängd olikheter, 
bland annat gränsen mellan den litterära 
fantasin och vetenskapliga fakta. I den 
färdiga produkten har Aleksijevitj bearbe
tat materialet i en litterär gestaltning som 
är långt ifrån kulturforskares framställ

Om vi utgår från att kulturvetenskaplig forskning styrs av människan som gåta så finns många beröringspunkter 
mellan skönlitterära författares tillvägagångssätt och etnografens strävan. Foto: José Curto.
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ningssätt, men stämningar i texten för
medlar något om det empiriska fältet och 
om människors erfarenheter av det sovje
tiska samhället.

Att skriva sig ut:
litterär gestaltning som ett sätt
att kommunicera forskning

Kan skrivandet vara en metodologi och 
inte bara ett sätt att kommunicera forsk
ningsresultat? Aleksijevitjs arbetsprocess i 
fält liknar förvisso etnografens men när 
hon sätter sig vid skrivbordet är hennes 
tillvägagångssätt präglat av fantasi på ett 
annat sätt än den vetenskapliga produk
tionen vanligtvis tillåter. Narayan menar 
att fantasi är en besynnerlig term att pla
cera bredvid begreppet etnografi (Narayan 
2016:155). Som etnografer är vi tränade i 
att notera ”the solid contours of what we 
empirically perceive: in short what is 
there” (Narayan 2016:156). Men hon på
pekar att även om etnografen utgår från 
ett vetenskaplig empiriskt samlat material 
består ändå arbetet med att arrangera em
pirin och välja vilka argument vi ska 
mejsla fram i dialog med olika forsknings
fält av ett visst element av fantasi (Narayan 
2016: 156). Vetenskapens förmenta objek
tivitet och hur allt vi skriver fram består 
av subjektiva tolkningsprocesser är förstås 
en diskussion som pågått länge inom an
tropologi och etnologi (se t.ex. Clifford & 
Marcus 1986; Geertz 1973).

Kan vi tänka oss att skönlitterärt skri
vande skulle kunna vara ett kreativt sätt 
att se på vårt etnografiska material  eller 
nå ut med forskningsresultat utan att det 
undergräver vår roll som forskare? Olika 
genrer kommer med olika tillvägagångs
sätt, syften och teknik för att tolka en 
erfa renhet. Akademi, skönlitteratur och 

journalistik har sina olika regler och grän
serna mellan dem är viktiga (Hal stead 
2016:134). Skribenter, oavsett bakgrund, 
gör bäst i att följa de konventioner som 
reglerar varje specifik genre. Som antro
pologen Helena Wulff diskuterat krävs 
det till exempel mycket träning och genre
specifik kunskap att skriva journalistik 
utifrån ett etnografiskt material (Wulff 
2016:7–9).

Att skriva sig ut ur ett empiriskt fält, 
genom att pröva olika genrespecifika 
former för att skriva om det som erfarits, 
berättats och observerats där på ett litte
rärt kreativt manér kan vara ett sätt att se 
på ett empiriskt material med nya ögon. 
Att tvingas beskriva något i olika format 
ger nya vinklar och perspektiv. Om vi, 
både som skribenter och etnografer, an
passar oss till andra genrer än den strikt 
akademiska kan det göra något med vår 
förståelse av det empiriska materialet. Att 
behöva ”formatera” om det i tanken så att 
det passar med journalistikens krav eller 
ett litterärt undersökande av människan 
som gåta, kan öppna upp och få oss att se 
nya saker i materialet. Journalisten och 
antropologen Anette Nyqvist har beskri
vit hur hon i arbetet med sin avhandling 
samtidigt skrev i ett dokument som hon 
kallade ”Boken”. Här lät hon sitt bekväma 
journalistiska skrivsätt f löda fritt och 
upptäckte samtidigt att det hjälpte henne 
vid tillfällen då hon fastnade i arbetet med 
avhandlingen. De olika skrifterna och 
genrerna korsbefruktade varandra. Ny
qvist kallar detta dubbla skrivande för 
”crosswriting” (Nyqvist 2016).

Fiktion har andra utgångspunkter än 
akademiskt skrivande, den ska inte för
klara, försvara eller argumentera – fiktio
nen är en betraktelse av livet. I detta fall 
handlar det om det liv som stigit ur en 
specifik empirisk kontext. Människor, det 
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vill säga både vi som forskare och våra 
 läsare, lever i känslan lika mycket som i 
tanken. Som antropologen Alma Gottlieb 
konstaterat kan det etnografiska fältet ses 
som en känslomässig gryta. Hon menar 
att antropologer i allt större grad, och 
artikel publiceringarnas vikt på meritlistan 
till trots, börjar inse vikten av att skriva 
sig ut ur den känslomässiga grytan på ett 
sätt som förmedlar hela den mänskliga 
erfa ren heten – något som konventionella 
vetenskapliga artiklar eller monografier 
inte tillåter (Gottlieb 2016:101). Det 
handlar inte om att kapitulera för det egna 
jagets behov, utan om att skildra ett bre
dare spektra, att lyfta in situerade och för
kroppsligade erfarenheter i analysen. Det 
är naturligtvis viktigt för vår forskning att 
vi även publicerar akademisk skrift och 
deltar i traditionella vetenskapliga samtal. 
Men det finns en nytta i att utöver det 
också pröva andra genrer. Som Gottlieb 
påpekar minskar våra möjligheter att för
medla vår kunskap – med all den viktiga 
insikt etnografi producerar – till en annan 
publik än enbart andra forskare om vi 
 låser oss till enbart den akademiska arti
kelgenren (Gottlieb 2016:107). Under 
möten med människor i mitt fält har våra 
samtal ibland generat känslor som inte 
kan fångas i ord. Munnen har sagt något 
men ögonen något annat.

I den novell som följer på denna text 
har jag utgått från en skönlitterär lust att 
pröva aspekter som jag sett i det empiriska 
material som min avhandling är baserad 
på. Novellen grundar sig i empiriska fakta 
– handlingen bygger på det som männi
skor berättat för mig – men personen som 
berättar är min egen litterära kreation. Jag 
ser på detta som ett sätt att pröva det som 
sagts i intervjuer i ett kondenserad form 
som liknar den metod Aleksijevitj använ
der sig av och som jag beskrivit ovan. 

Kvinnan som novellen handlar om är ett 
koncentrat av de människor jag mött un
der fältarbetet för min avhandling. Det 
betyder att hennes berättelse är en sam
manslagning av många människors berät
telser som på detta sätt presenteras i skön
litterär form. Hon är en fiktiv skapelse 
och hennes historia är litterärt gestaltad 
för att förmedla den erfarenhet som kom
mit fram i min forskning. Det som kvin
nan berättar om och hur hon väljer att 
tolka det som hon varit med om i Argen
tina, till exempel hennes ordval ”indian”, 
är grundat i min empiri.

Valen som jag gjort under skrivproces
sen bygger således på de tolkningar som 
jag har gjort som forskare, men sättet att 
presentera dem är en produkt av min fan
tasi. Under arbetet med min avhandling 
har detta slags skrivande vid sidan om 
hjälpt mig att se nya aspekter av materia
let, ställa nya frågor och tänka analytiskt. 
Jag tror att skrivande inom en genre av 
 typen etnografisk novell kan hjälpa oss 
som forskare att nå ut till en större publik. 
Novellen ska således ses som del av en ve
tenskaplig produktion och samtidigt ett 
sätt att kommunicera forskningsre sultat. 

Not

1 Några av dem som hjälpte mig till nya frågor och 
att kontextualisera mitt material är: Alexiyevich et 
al 2003; Andrukhovych 2008; Aksyonov 1999; 
Drakulić 1994; Hensel 2004; Jevtusjenko1982; 
Kapuściński 2011 [1993; 1988; 2000]; Slavnikova 
2013; Solzhenitsyn 2008, 1974; Ulitskaja 2010; 
Zabuzhko 2011; Žadan 2011.
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I en tango som alla verkar älska sjunger en 
man att gatorna i Buenos Aires har något 
speciellt. Hon kan inte se det, varje gång 
hon går från busshållplatsen till sitt 
tomma hus irriterar hon sig på de spruckna 
trottoarerna. Hennes grannar och bekanta 
himlar med ögonen när de pratar om sta
den, som om den var en gammal vän vars 
konstiga beteende man inte längre kan 
göra något åt. Hon vägrar ha en sådan 
kärleksfull relation till den här platsen.

Först nu har de börjat sätta upp sop
tunnor, hon känner sig så uppgiven när 
hon tänker på det. Att de först år 2013 
ställer ut helt vanliga soptunnor så att folk 
kan slänga sina stinkande hushållssopor 
där istället för i rännstenen. Hennes 
granne säger att det är Macris förtjänst, 
att den här staden äntligen fått en guver
nör som gör något. Hon vet inte, men på 
lediga dagar orkar hon knappt gå ut, det 
är så mycket skit överallt. När soptun
norna väl kom på plats tjatade folk om att 
det var äckligt att lyfta på locket, som om 
det skulle vara värre att lyfta ett lock än 
att behöva trampa runt i skit hela dagen. 
Ibland tänker hon att det är något som de 
har i blodet, att de alla är indianer.

När hon och Kiril reste visste de ingen
ting om Argentina. Allt hade gått sönder 
och runtomkring dem slog människor om 
smulorna av Sovjetunionen. Deras arbete 
var inte längre någonting värt. På migra
tionsagenturen hävdade en man med 
svettblankt ansikte att de betalade höga 
löner i Argentina, att människor levde 

gott och säkert där. Han visade vykort 
med Plaza de Mayo och vajande palmer, 
men sade aldrig något om soporna. Kiril 
tvekade länge, kanske skulle Ryssland 
snart resa sig ur krisen. Skulle de inte 
kunna hålla ut lite till och sen börja om i 
det nya Ryssland? Det var hon som över
talade honom att resa. Nu vaknar hon 
 ibland på nätterna ur en dröm om hur de
ras liv skulle ha blivit om de hade stannat 
kvar och väntat ut krisen så som han 
ville.

De anlände i november 1996, två män 
som talade ryska hämtade dem på flyg
platsen och gav dem papper med argen
tinska stämplar. När de svängde av mo
torvägen och in staden körde bilen förbi 
en park. Det var det första hon såg av 
Buenos Aires. Jakarandaträden blommade 
i lila, mjuka blomblad singlade ner över 
trottoaren och hon tänkte att det liknade 
ett paradis. Men sedan släppte männen av 
dem på ett smutsigt pensionat i ett slitet 
kvarter. Där fick de dela kök och toalett 
med fem andra ryska familjer, så som hen
nes föräldrar gjort under Stalintiden.

Någon på pensionatet kände någon 
som hade en fabrik och redan den andra 
veckan fick de arbete där. Några höga 
 löner var det inte tal om och ägaren som 
var en grinig gammal man talade en svår
förståelig ryska som han hade lärt sig av 
sina föräldrar som kommit till Argentina 
i mellankrigstiden. I tre år bodde de på 
pensionatet och arbetade i fabriken. Om 
kvällarna satt männen på terrassen och 

Fiktion
Hon var ändå läkare
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drack billig sprit ur små plastf laskor, kvin
norna lagde mat och tvättade kläder i den 
gemensamma toalettens handfat. Hon 
brukade stänga in sig på det lilla rummet 
utan fönster där de bodde. Lutad mot den 
kalla stenväggen slog hon upp medicinisk 
terminologi i en ordbok, ljudade orden för 
sig själv.

Så småningom hittade de en egen lä
genhet att hyra, men något arbete utanför 
fabriken gick inte att få. När den ekono
miska krisen fick staden att explodera i 
demonstrationståg år 2001 frös deras lö

ner inne och Kirils ansikte stelnade i nå
got som liknade en grimas. Det var då 
hon på allvar började tänka på att få dem 
därifrån. Hon drog med sig Kiril till svet
tiga köer utanför europeiska ambassader, 
de väntade och väntade, ibland tog det 
 dagar att ens få komma in på ambassad
området. Men de fick ingenting för det, 
överallt var det stela ansikten och byrå
kratiska nej. Staden brann omkring dem. 
Pensionärer som förlorat sina besparingar 
stod utanför igenbommade banker och 
grät. Hon pratade med vänner och be

Många av de som intervjuas i avhandlingen hade fått höra att Argentina skulle ha höga löner och goda förhål
landen. Istället kantades deras väg in i det nya landet av en ekonomisk kris som liknande den de lämnat. Foto: 

José Curto.
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kanta, memorerade alla tips om hur man 
bäst skaffade visum till USA. Men det var 
falskt, allting var lögn.

Hon hittade till kontoret med den lax
rosa heltäckningsmattan via en arbets
kamrat från fabriken som hade hört att 
det faktiskt var möjligt att köpa ett visum 
där. Hon övertalade Kiril att följa med. 
De stod på den där mattan och talade på 
bruten spanska med en man som svettades 
i en nopprig kostym. Han påminde henne 
om migrationsagenten med den blanka 
pannan i Moskva, ändå hade hon tryckt 
Kirils hand och bett honom att stanna en 
stund till. Han hade lyssnat på mannen 
med sammanbitna käkar, men när hörde 
summan som han begärde för ett arbets
visum nöp han henne i armen. ”du kan 
inte vara så jävla dum att du går på det där” 
väste han på ryska och drog med henne 
därifrån.

De teg på bussen hem och han gick 
 tidigt till sängs. Hon stod länge vid köks
fönstret och tvekade. När hon hörde 
sängen knarra hade hennes fingrar trevat 
sig fram till hålet bakom kylskåpet. Det 
var där som de hade plastpåsen med spar
pengar. Bara de fick komma till ett seriöst 
land så skulle de kunna börja om och allt 
skulle bli bra igen.

Det första året hade hon gått till ut
bildningsministeriet med sitt examens
bevis och ett papper där hennes yrkeserfa
renhet fanns dokumenterad. Men det var 
som om det inte hade någon betydelse. 
De hade bara tittat på hennes sovjetiska 
stämplar och efteråt fick hon för sig att de 
till och med hade flinat. Hon hade plug
gat i över tio år på den medicinska fakul
teten i Moskva och sedan jobbat lika länge 
som läkare. Men här satt några jäkla in
dianer bakom ett skrivbord och menade 
att det inte var någonting värt.

Kiril hade också varit där och till ho

nom hade de sagt att han skulle få börja 
om från grundskolan. Som om femton års 
praktik som kirurg inte spelade någon 
som helst roll. Det var som om deras tidi
gare liv helt hade upphört att existera, som 
om de blivit ingenting. Från den dagen de 
landade på f lygplatsen hade de inte kun
nat göra annat än kämpa för att kunna be
tala hyra och sätta mat på bordet. Hur 
skulle de någonsin haft råd att få honom 
igenom den argentinska grundskolan?

Några av de andra som jobbat på fabri
ken hade lyckats resa vidare till Kanada. 
Där hade de hade blivit väl mottagna och 
uppskattade. De hade fått jobb snabbt och 
skickade bilder på hus och bilar som de 
skaffat, sådant som människor gör i nor
mala länder. Hon hade tänkt att om de 
också bara kunde komma iväg så skulle 
allt bli annorlunda. Det var därför hon tog 
med sig påsen med sparpengar och gick 
tillbaka till kontoret med den laxrosa mat
tan.

När hon hade betalat och fått ett pap
per där det stod att de kunde hämta sina 
arbetsvisum en vecka senare tänkte hon 
på hur glad Kiril skulle bli. Hon före
ställde sig hur hon skulle lägga visumen 
på köksbordet. ”Packa väskan, nu åker vi 
till Chicago” hade hon tänkt säga. Hon 
hade föreställt sig hur han skulle leva 
upp, hur han skulle le sitt vanliga leende. 
Det där som hon inte sett sedan deras 
sista semes ter vid Svarta havet. Hon hade 
till och med tänkt att hon skulle låna 
pengar och köpa något som i alla fall lik
nade champagne. Hon hade så gärna velat 
fira.

Men när hon kom tillbaka veckan 
därpå var det ingen som svarade på port
telefonen. Hon smet in när någon kom ut 
ur porten, gick en trappa upp och kisade 
genom det frostade glaset på kontorets 
ytter dörr. Det var tomt därinne. Inte ens 
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den ekonomiska krisen i Argentina år 2001 drabbade både de nyanlända migranterna från Östeuropa och den 
argentinska medelklassen hårt. Här är en sjukvårdsutbildad man som erbjuder enklare undersökningar på gatan. 

Foto: José Curto.
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den höga vasen med plastblommor på re
ceptionsdisken var kvar. Port vakten låtsa
des som att han inte visste vad hon pratade 
om. Han tvingade henne att lämna bygg
naden och hon lät sig fösas ut. Hon satt 
kvar på trottoaren utanför en lång stund 
innan hon reste sig för att gå hem. Två 
kvarter innan hon var hemma drämde hon 
handen i en stenvägg. Hon hatade de här 
nedgångna husen. De skitiga gatorna.

När hon berättade stirrade Kiril ner i 
golvet, hans händer öppnade och knöt sig. 
Hon satt vid köksbordet, framför henne 
stod en kopp sött te och kallnade. Han 
reste sig och gick tvivlande bort till kyl
skåpet. Han grävde bakom det som om 
han inte hade trott på det hon sagt. Hon 
fingrade på bandaget som hon lindat om 
den skadade handen. Vad hon än gör nu 
så kan hon inte få den där scenen ur huvu
det. Hur Kiril står med handen bakom 
kylskåpet och ser frågande på henne. Det 
stela ansiktet som bryts upp, men inte i 
den glädje hon hade sett fram emot. Varje 
gång hon sluter ögonen är han där med 
det förvånade ansiktsuttrycket.

Han sade inget, om han ändå hade 
anklagat henne, skrikit eller gråtit. Istället 
föll han bara ihop i en hög på golvet och 
ur honom kom ett jämrande läte som hon 
aldrig hört förut. En gång var de värdiga 
samhällsmedborgare, de reste trygga i 
förvissningen om att var de än kom skulle 
det behövas läkare. Men där låg han nu på 
ett slitet köksgolv i en av Buenos Aires 
 yttersta förstäder.

Han kom aldrig och lade sig den nat
ten, hon låg vaken tills gryningsljuset 
 letade sig in genom det smutsiga fönstret. 
Det var tyst i huset, så här i efterhand kan 
hon inte förstå hur hon inget kunde höra. 
När kvarterets alla hundar började skälla 
reste hon sig ur sängen och ropade på ho
nom. Han svarade inte, så hon ropade 

igen men tystnaden i huset var öronbedö
vande.

Han hade använt sig av antennsladden 
till en gammal teve som de hade bärgat ur 
soporna några år tidigare. Livet hade inte 
runnit ur honom ännu, hon agerade allde
les lugnt, gick till köket och tog en skarp 
kniv ur lådan. Hon drog fram en stol. Han 
var tung i hennes famn när hon skar av 
sladden. Hon lät honom ligga på golvet 
när hon sprang till grannen och bad dem 
ringa en ambulans. Efteråt skulle hon 
tänka att det var underligt att hon agerade 
så rationellt, men så var hon ju ändå lä
kare.

Summary

to read your Way in and to Write your Way Out
Literary Compositions as a tool to examine
an experience
(Att läsa sig in och skriva sig ut
Litterär gestaltning som medel för att förstå
en erfarenhet)

When initiating the work with my dissertation on 
postsocialist migration to Argentina I realised the 
two traditions that I had been trained in during 
my undergraduate years, the ethnological and the 
postcolonial, presented my with a dilemma. How 
was I to make sense out of the former Soviet life 
worlds the research participants had lived in and 
how could I, as a Western European, approach  
their experience in a tactful way without creating 
them as peculiar ”others” of the East? In this arti
cle I examine how fiction texts, and particularly 
the work of Svetlana Alexievich, helped me in that 
process. I propose that the reading and writing of 
fiction can be an important tool for ethnological 
scientific production, both in terms of planning for 
research but also in writing up the results. Com
parisons are drawn between the methodology de
scribed by Alexievich for her work on the former 
Soviet and the present postSoviet context. Her 
way of interviewing for the books resembles the 
ethnographic process, but in the end it is her liter
ary fantasy and not scientific facts that decide the 
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written outcome of the process. I suggest that be
sides engaging in the traditional channels for com
municating research results, we also allow to think 
of alternative ways of writing up results, for exam
ple through literary or journalistic pieces. This 
might help us become better scientists as it helps us 
in regarding our empirical material in novel ways. 
This article is followed by a short story about a 
Russian woman in Buenos Aires. The content is 
based upon the empirical material for my disserta
tion, yet the way the woman tells her story and her 

emotions is my literary creation. I regard the proc
ess of writing short stories from the empirical ma
terial as a condensed form of analysing my mate
rial, similar to Alexievich’s methodology.

Keywords: ethnography, fiction, creative writing, 
postsocialism.

Jenny Ingridsdotter, Phd in ethnology, school
of Historical and Contemporary studies, södertörn 
University, stockholm, sweden.



ilka är de människor vi möter under våra etno-
grafiska fältarbeten, och vad kan vi egentligen 
veta om dem med hjälp av de metoder vi har att 
tillgå? Finns det andra trovärdiga sätt att nå 

kunskap om våra forskningspersoner och att förmedla 
deras levnadsöden till andra än dem vi traditionellt an-
vänder oss av? Det är de övergripande frågor som den 
här artikeln behandlar. Texten är uppdelad i två delar: 
denna kontextualiserande inledning, och ett exempel på 
det jag väljer att kalla etnografisk fiktion i form av en 
novell. Här ger jag en inramning till novellen, och dis-
kuterar vilken slags kunskap som jag menar att den här 
typen av texter kan bidra med. Begreppet etnografisk 
fiktion har använts på en rad olika sätt, och i min an-
vändning av termen rör det sig om fiktion baserad på 
etnografisk kunskap. I den här inledningen tar jag dock 
hjälp av andra forskare som diskuterat relationen mellan 
etnografi och fiktion även på andra sätt. Att skriva – och 
att skriva om – etnografisk fiktion knyter till exempel an 
till frågor om kunskapssyn, och om diskussioner om ob-
jektivitet och subjektivitet i forskningen.

I boken Berättelser från insidan: En essä om personliga 
erfarenheter i psykiatrins historia (2010) utgår etnologen 
Lars-Eric Jönsson från skönlitterära verk som skildrat 
erfarenheter av psykiatrin i sin analys. Jönsson skriver 
om vilka möjligheter forskare har att studera ett feno-
men som psykiatrins historia och konstaterar att ingen 
kan sitta inne med den totala bilden av historien (2010: 
12). Det finns alltid delar vi med våra forskningsmeto-
der inte kan nå. Jönsson skriver vidare att när romaner – 
och även memoarer – är undersökningsobjektet kan vi 
”inte vara säkra på att alla detaljer stämmer med den så 
kallade verkligheten” (2010:14). Beroende på vilket som 

v
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är kunskapsmålet behöver detta dock inte 
vara ett större problem. Jönsson säger sig 
framförallt vara intresserad av ”de teman 
som texterna är uppbyggda av” snarare än 
”detaljernas källkritiska precision” (2010: 
14). Jönsson bidrar inte själv med skönlit-
terära skildringar utan analyserar istället 
redan befintliga sådana för att komma 
närmare personliga erfarenheter från psy-
kiatrin. Andra forskare har däremot själva 
arbetat litterärt på olika sätt, och vissa har 
även kallat det de gör för etnografisk fik-
tion.

En av dessa är antropologen Kristen 
Ghodsee som i sin monografi lost in 
Transition: Ethnographies of Everyday life 
after Communism (2011) varvar mer tradi-
tionella etnografiska kapitel med kapitel 
hon själv kallar för etnografisk fiktion. I 
dessa är handlingen berättad i tredje per-
son utifrån en annan människas perspek-
tiv (Ghodsee 2011:61 ff). Amitav Ghosh 
är en annan antropolog som på senare år i 
stort sett bara har skrivit skönlitteratur 
och journalistisk prosa. Ett fältarbete som 
han bedrev i Egypten resulterade t.ex. 
förutom en avhandling i antropologi även 
i en roman med titeln in an antique land 
(1992). Ghosh beskriver hur han under 
fältarbetet förde både fältdagbok och dag-
bok och att romanen bygger på hans dag-
böcker från vistelsen. I en intervju med 
Damien Stankiewicz (2012) uttrycker 
dock Ghosh en viss skepsis mot att hans 
bok beskrivs som fiktion. Ghosh menar 
att det inte finns något fiktivt med berät-
telsen i in an antique land även om for-
men är annorlunda jämfört med den hos 
en akademisk text.

Vad jag kommer göra i den här artikeln 
är att själv producera en fiktiv berättelse 
som utgår från en person jag mötte i mitt 
etnografiska fältarbete i den statliga 
tvångs vården av ungdomar. Lars-Eric 

Jönssons resonemang om relationen mel-
lan forskarens kunskap och skönlitteratur 
har varit användbara för mitt tänkande i 
arbetet med etnografisk fiktion, inte 
minst för att hans resonemang sätter fing-
ret på hur kunskap kan vara något mer än 
rena fakta. De psykiatriska institutioner 
som är arenan för romanerna Jönsson ana-
lyserar liknar dessutom de tvångsvårds-
institutioner som utgör mitt etnografiska 
fält i och med att de båda är sammanhang 
som kan förstås som totala institutioner 
där individer tillbringar hela sina liv, åt-
minstone under en viss period (jfr Goff-
man 1961). Även Ghodsees sätt att väva 
samman etnografi och etnografisk fiktion 
har inspirerat, liksom Ghoshs sätt att pro-
blematisera det sätt på vilket vi använder 
begreppet fiktion.

En insikt som möjliggör etnografisk 
fiktion som genre är att det sällan finns 
några vattentäta skott mellan det objek-
tiva och det subjektiva, mellan det som 
kan observeras och det som föreställs och 
tolkas i etnografiskt baserad forskning. 
Etnologin och antropologin har fört stora 
inomvetenskapliga diskussioner om detta; 
t.ex. i form av diskussionen om själv-
reflexivitet. Idag går det knappast att 
undgå en självreflexiv diskussion i etno-
grafiska studier, och dessa syftar just till 
att synliggöra den subjektiva påverkan 
varje forskare har på sitt studieobjekt. Till 
spänningen mellan objektivitet och sub-
jektivitet hör också diskussioner om hur 
mycket av det vi når kunskap om är tolk-
ning, och att den subjektiva tolkningen 
är närvarande redan när vi ställer våra 
forskningsfrågor. Clifford Geertz (1973) 
använder begreppet thick descriptions för 
att tala om de beskrivningar vi gör av 
kultu rella skeenden och fenomen som 
 bestående av många lager av tolkning. 
Poäng en är att det som kanske vid ett för-
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sta påseende ser ut som rena beskrivningar 
av händelseförlopp i själva verket rymmer 
många nivåer av tolkning. Det förment 
objektiva är i Geertz resonemang djupt 
subjektivt.

I mitt avhandlingsarbete undersökte 
jag konstruktioner av ungdomar, behand-
lingspraktiker och yrkespositioner bland 
behandlingspersonal i den statliga ung-
domsvården (Silow Kallenberg 2016). 
Empiri skapades genom etnografiskt fält-
arbete där jag dels observerade vardagen 
på en institution för unga pojkar, dels in-
tervjuade behandlingsassistenter: den per-
sonalkategori som arbetar närmast de in-
tagna ungdomarna. Mycket av det jag såg, 
hörde, och på andra sätt upplevde i fält 
finns skildrat i avhandlingen, men många 
erfarenheter fick inte alls plats i detta for-
mat (jfr Pratt 1986:32; Stankiewicz 2012). 
Mary Louise Pratt (1986) har diskuterat 
just hur de emotionella aspekter – som är 
en oundviklig del av de möten med andra 
människor som etnografiskt arbete inne-
bär – ofta går på tvärs med hur vi som 
forskare förväntas framställa våra resultat 
på ett vetenskapligt vis (1986:32). Denna 
vetenskaplighet innefattar ett ideal av att 
utplåna det egna subjektet från den fär-
diga texten, eller åtminstone att tona ner 
det personliga och känslomässiga i de be-
skrivningar vi gör (Pratt 1986:32).

En del av mina erfarenheter i fält var 
väldigt emotionella och svårgripbara och 
väckte tankar som fortsätter att följa med 
mig även efter att jag sedan länge lämnat 
fältet. En specifik händelse, eller snarare 
ett specifikt levnadsöde, satte djupa av-
tryck i mig och det är det jag i den här 
artikeln vill utforska vidare genom att 
skildra det i novellform. Att skriva i no-
vellform är något annat än att skriva i for-
men av vetenskaplig artikel, men jag me-
nar att båda dessa litterära former kan 

bidra med kunskap; om än på olika sätt. 
Genom att använda genren novell kan jag 
förmedla stämningar och emotionella 
aspekter som inte så lätt låter sig fångas i 
traditionellt vetenskaplig text. I intervjun 
med Stankiewicz säger Amitav Ghosh att 
den svåraste delen med etnografiska be-
skrivningar är att vi inte kan ta oss in i 
människors huvuden för att göra våra ob-
servationer (2012:539). Däremot menar 
han att detta är något som skönlitteratu-
ren möjliggör.

Vad jag vill gestalta i novellen är ett ak-
tuellt och mycket uppmärksammat sam-
hällsproblem: det eskalerande våldet i 
vissa specifika urbana kontexter. På senare 
år har f lera dödsskjutningar av mycket 
unga personer skett i storstädernas margi-
naliserade ytterområden. Den person som 
är huvudpersonen i min novell – här kal-
lad Issa – blev ett av offren för detta våld. 
Han var 14 år när jag träffade honom på 
det särskilda ungdomshem som jag i min 
avhandling kallar för Viby. Detta var en 
åtgärd i en lång rad av olika sociala insat-
ser som Issa varit föremål för. Statens sär-
skilda ungdomshem är en slags sista in-
stans för ungdomar med olika typer av 
riskbeteenden, och hit hade Issa alltså nått 
redan vid en ålder av 14 år. Hans historia 
var inte unik i tvångsvårdens kontext och 
innehöll element som försummelse från 
föräldrar, personrån, och även våld mot 
tjänsteman då han och hans nioåriga lille-
bror vid ett tillfälle knivskurit en polis i 
samband med ett gripande. Mitt fält-
arbete på Viby genomfördes under våren 
och sommaren 2013 och det var också då 
jag träffade och lärde känna Issa. Issa var 
en väldigt karismatisk person som ofta bar 
ett leende i sina ögon, men som samtidigt 
hade nära till sin ilska och aggressivitet. 
Han kunde vara långsint efter upplevda 
oförrätter och vägrade till exempel länge 
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att prata med en kvinnlig behandlings-
assistent som han tyckte hade behandlat 
honom illa. Issa var snabbtänkt och gav 
ett intelligent intryck men var samtidigt 
ointresserad av skolarbete och hittade 
gärna på invecklade ursäkter för att slippa 
gå till skolan eller läsa läxor. Issa drömde 
om att bli fotbollsproffs eller rappare, och 
vi pratade ofta om musik under mitt fält-
arbete.

Det är svårt att mäta framgången för 
tvångsvården; vad den bidrar med vad 
gäller mindre destruktiva beteenden och 
förbättrad livskvalitet för ungdomarna när 
de skrivs ut. Den statistik som finns visar 
dock inte upp särskilt goda resultat. Claes 
Levin (1998) har t.ex. visat att cirka 80 
procent av pojkarna och cirka 50 procent 
av f lickorna återfaller i missbruk eller kri-
minalitet efter institutionsvistelsen. Vissa 
får till och med ett förvärrat beteende när 
de skrivs ut, kanske för att de träffar andra 
med destruktiva livsstilar som de knyter 
kontakt med. Sociologen Howard Becker 
(1973) har ur ett interaktionistiskt per-
spektiv skrivit om avvikares identiteter 
och hur de bekräftas i mötet med andra 
avvikare. En del pekar på att det är vad 
som sker när människor tvångsvårdas; att 
det blir en bekräftelse på avvikarens 
stigma (Levin 1998). Många ungdomar 
går det alltså ganska illa för, och Issa är en 
av dem som det gick allra sämst för efter-
som han inte längre lever. Han fick aldrig 
ens bli vuxen.

Mot slutet av avhandlingsarbetet, unge-
fär två år efter att jag avslutat mitt fält-
arbete, fick jag ett telefonsamtal från en 
av mina närstående som arbetar i tvångs-
vården. Han hade också känt Issa och frå-
gade mig om jag hade hört vad som hänt 
honom. Sedan berättade han att Issa var 
död, att han hade skjutits i huvudet unge-
fär en månad innan. Detta som en hämnd 

för ett annat mord som Issa sades ha be-
gått på en jämnårig kamrat. Först blev jag 
chockad. Jag grät en stund över Issa, vars 
leende ögon jag fortfarande hade en tydlig 
inre bild av. Sedan blev jag arg. Hur var 
det möjligt att jag inte hade hört något om 
hans död på nyheterna? En 16-åring skju-
ten så brutalt till döds i Sverige mitt under 
sommarens nyhetstorka. Det borde ha bli-
vit en riksnyhet. Efter lite sökande bland 
olika nyhetssajter hittade jag till slut en 
 liten notis om händelsen i aftonbladet. Jag 
hittade också en längre tråd på forumet 
Flashback om mordet som mest andades 
en slags glädje över att de kriminella tog 
livet av varandra så att samhället skulle 
slippa dem. Det antogs i diskussionstrå-
den att mordet var en del av en kriminell 
uppgörelse. Kanske var det också det, men 
det stod inte klart för mig varför detta 
skulle göra morden mindre tragiska. Jag 
kunde i alla fall konstatera att vissa liv – 
som t.ex. Issas – inte förstods som sörjbara 
(jfr Butler 2009) eller ens särskilt beklag-
liga i det som fanns att läsa. I Flashback-
tråden var det uttalat, och i annan media 
märktes det genom en talande tystnad. 
Har du en bakgrund som ungdomsbrotts-
ling, och är du dessutom svart och upp-
vuxen i miljonprogrammet, så kan du av-
rättas utan att det knappt märks i media. 
Det var åtminstone den slutsats jag drog 
av hur fallet Issa hanterades.

Ungefär samtidigt som jag fick höra att 
Issa var mördad släppte den svenska sång-
erskan Cherrie sin genombrottslåt Tabanja 
som för mig tycktes handla om Issa, eller i 
alla fall om pojkar som han. Ordet tabanja 
är slang och kommer från det turkiska 
 ordet tabanca vilket betyder pistol eller 
handeldvapen. Tabanja är lågmäld och 
långsam med en enkel melodi där sången 
är det som fokus främst ligger på. Cher-
ries röst sjunger fram korta strofer på ett 
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nästan monotont vis vilket medför att tex-
ten framträder klart. Den handlar om vål-
det i storstädernas ytterområden och i re-
frängen sjunger Cherrie att ”hela orten 
har tabanja” vilket betyder att alla i för-
orten bär skjutvapen. I musikvideon till 
låten finns en scen där Cherrie håller fast 
en ung pojke, som för att hindra honom 
från att gå iväg. När hon tappar taget fal-
ler han skjuten ner och även de andra unga 
pojkar som står omkring henne skjuts en 
efter en ner. Ingen gärningsman syns i 
bild, utan intrycket är snarare att pojkarna 
faller offer för en kraft större än en enskild 
mördare. Kanske kan det förstås som en 

symbolisk skildring av de samhällsstruk-
turer som privilegierar vissa människor 
och skadar andra. Tabanja gjorde ett starkt 
intryck på mig och i novellen använder jag 
dess textstrofer som en struktur ifrån vil-
ken den övriga texten utgår. Låten har 
även fått låna sitt namn till min novell.

Novellen har två berättarröster: Issa 
själv och en utomstående betraktare. Den 
andra berättarrösten är någon som betrak-
tar Issa och hans sammanhang lite ut ifrån, 
liksom storasystern i Cherries Tabanja 
som oroar sig för sin lillebror. Storasystern 
befinner sig i ett tillstånd av maktlöshet 
där hon ser vad som händer men upplever 
att hon inte kan göra något för att ingripa. 
Detsamma gäller i novellens sista del där 
den utomstående betraktaren berättar om 
Issa när han själv inte längre kan göra det; 
när det inte längre är möjligt att påverka 
hans livshistoria.

För att återgå till Jönsson, som jag refe-
rerade till inledningsvis, så skriver han 
som sagt om personliga erfarenheter i 
psy kiatrin, och om svårigheten att nå 
dessa erfarenheter. Jönsson konstaterar att 
det visserligen går att nå glimtar av pa-
tienterna under tiden de vistas i vården; i 
journaltext och personliga brev, men att 
det som händer efter utskrivningen i de 
f lesta fall är okänt (Jönsson 2010:12). 
Detsamma gäller för det fältarbete jag ge-
nomfört i tvångsvården. Jag kan egentli-
gen inte veta vad som händer ungdomarna 
efter att de lämnat institutionen, och un-
dantaget Issa vet jag ingenting om vad 
som hänt de unga jag mötte i fält. I novel-
len Tabanja gör jag ett försök att skriva 
fram Issas liv, så som jag föreställer mig 
det. Jag vill beskriva texten som etnogra-
fisk fiktion, eller som ett exempel på 
en blandgenre där fakta samsas med en 
stor portion fiktion. Socialantropologen 
Helena Wulff (2008) har diskuterat att 

Den svenska sångerskan Cherrie i samband med att 
hon sommarpratade i Sveriges radio, sommaren 2017. 

Bild ur Aftonbladet. Foto: Fredrik Sandberg.

Cherrie – Tabanja – YouTube. Källa: https://www.
youtube.com/watch?v=yhYPKrkXaPw.
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blandgenrer är något som ofta används av 
författare, där ”[f]ormen är romanens, 
men innehållet hämtar sitt stoff från bio-
grafier, brev och anteckningsböcker” 
(2008:23). Kraven på vetenskapliga texter 
är dock annorlunda än dem som ställs på 
romaner, men kanske kan ändå ny kun-
skap nås just genom användandet av 
blandgenrer. Den efterföljande novellen 
utgör ett försök att nå affektiva nivåer ba-
serat på mitt etnografiska material. Den 
kan förstås som skönlitteratur och fiktion, 
men samtidigt bygger den på vetenskap-
ligt producerad kunskap och hade inte 
 varit möjlig att skriva utan denna kun-
skap.
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Fiktion
Tabanja

Vem ringde polisen?

Första gången Issa blev gripen hade so-
cialtjänsten larmat om att han inte varit i 
skolan. De hade dessutom fått starka indi-
kationer på att han sålde droger i närom-
rådet. Det fanns en så kallad hög belastning 

i familjen. Bara en mamma. Ingen faders-
figur. Mamman med mycket begränsade 
kunskaper i svenska språket.

I socialtjänstens LVU-ansökan, den 
beskrivande delen, anas en frustration 
över att Issas mamma inte dyker upp på 
möten som hon skriftligen kallats till. 
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Hon tar inte heller själv samtalen från 
handläggare, utan låter en dotter i tonåren 
prata med myndigheterna.

Ingen annan bryr sig

Issa håller sig undan soc, håller sig undan 
polisen som nu söker efter honom. Issa vet 
att de letar efter honom, han ska placeras 
på institution. Han är 12 år gammal. Han 
har sina sätt för att inte åka fast. Känner 
varje vrå av sin ort, varje buske, varje buss-
kur, varje gångtunnel. Varje alkis där han 
kan gömma sig om det behövs. Dricka lite 
äckligt kaffe och hålla sällskap. Dessutom 
är Issa snabb, snabbast i sitt fotbollslag. 
Aina har inte en chans. Han ska hålla sig 
undan polisen. Hans frihet värd mer än 
samhällets idé om hans trygghet.

Jag hör skotten hela tiden

Orten är hans. Han är ortens. En del av 
en gemenskap och av en berättelse som 
Issa behärskar till fulländning. Gångsti-
len, gesterna, språket. Han är sin egen 
men har lärt sig att likna tusentals andra 
som honom. På andra platser, vid andra 
tidpunkter. Han ser sig själv som i en film. 
Han är huvudpersonen. Han gör sitt eget 
soundtrack.

Dom går med dubbla magasiner

Fyra syskon i familjen. En storasyster, Issa 
och två bröder till. En lillebror som helst 
följer Issa vart han än går. Issa är stolt över 
det. Han säger det inte men det märks. 
Märks på hur han sträcker på sig i strå-
larna från lillebrors ögon. På hur han 
skjuter fram bröstkorgen och lägger sig 

till med en släpigare gång. Ibland duckar 
Issa ändå lillebrorsan och vill vara ifred. 
Lilleman kan ännu inte alla Issas knep 
och finter, så han har lätt att hålla sig un-
dan. En dag ger de äldre grabbarna Issa 
en het gun. Då är lilleman inte med. Issa 
vill skydda honom, samtidigt som han 
inte vill att brorsan ska bli vek. Men vad 
är vekhet? Vem är det egentligen som är 
feg?

Han ska beckna1

eller bli som Zlatan

I skolan; när han ändå har varit där, har 
de haft ett tema: ”Framtid- vad ska du bli 
när du blir stor?” Klassisk vuxenfråga. För 
vem bryr sig? Vem vill egentligen bli 
vuxen? Storebror är vuxen. Men han är 
inte där. Sitter på Mariefredsanstalten för 
vapeninnehav, ringa narkotikabrott, miss-
handel och olovlig körning. Smågrejer 
egentligen, men de slogs ihop till en längre 
volta. Brorsan kommer inte ut ännu på typ 
sex månader. Beror på hur han sköter sig. 
Issa, storasyster och lillebror är där ibland 
med mami, men det är en bit att åka så det 
blir inte så ofta. Framtid. I skolan skrev 
Issa som svar på frågan att han skulle bli 
som brorsan. Eller kanske som Zlatan. 
Alla de små grabbarna säger samma sak. 
Att Issa skulle bli som storebror är kanske 
mer en risk än en fantasi. En verklighet 
som skrämmer. Men Issa hoppas egent-
ligen inte på mer. Han har alltid föreställt 
sig att han kommer att dö ung.

Alla kompisarna tänker samma

I centrum är alla som betyder något. Utom 
storebror då. De yngre ser upp till de äldre 
och alla är liksom med. Visst att de yngre 
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kan få springa ärenden. Hämta grejer, 
baxa godis. Ibland får de yngre cigg. De 
är en familj. Ibland är Issa i centrum dyg-
net runt. Bara tuggar där. Särskilt nu när 
polisen letar efter honom. Han säger att 
han inte tänker bo på någon institution. 
Men det är inte alltid lätt att sova hos 
 någon polare. Vissa föräldrar är för miss-
tänksamma. Några känner morsan. Issa 
litar inte på att mamma skulle skydda ho-
nom. Vet inte var han har henne. Kanske 
tycker hon att det är soft att ha honom in-
låst. Då skulle hon i alla fall veta var två 
av hennes barn var hela tiden. Det är ju 
ändå så. Issa vill inte längre vara hemma. 
Morsan bara gråter hela tiden och han 
fattar inte vad hon vill.

Hur ska han fatta nåt
när ingen lär han?

Någon hade tjafsat med lillebror i skolan. 
Issa träffar honom i centrum och hans 
kinder är tårstrimmiga. Ögonen svullna. 
Issa ger honom en liten kniv. Grabben 
måste ju lära sig och han måste försvara 
sig. Issa ska lära honom. Lillebror fyller 
snart 10.

Hur ska han fatta nåt
när ingen lär han?

En bror. Det finns ett särskilt band mel-
lan bröder, en gemenskap syrran aldrig 
kan vara en del av. Issa älskar sin lillebror, 
skulle dö för honom. Storebror också som 
samtidigt är hans viktigaste förebild. Men 
de ses ju inte så ofta nu. Kom liksom ifrån 
varandra när brorsan satt häktad med re-
striktioner. Och sen är det ju de långa re-
sorna. Mamma har ingen bil, inget kör-
kort. En granne med taxibil har kört dem 

en gång och de har åkt tåg. Men det är 
långt hemifrån till Mariefred. Mamma 
har inte pengar till biljetterna. Det är ing - 
et soc betalar.

Syrran är också där men hamnar alltid 
mer i periferin. Issa tycker inte om hennes 
ögon när hon ser på honom. Det är som 
att de ser igenom honom. Eller som att de 
får honom att se igenom sig själv. Alla 
finter, alla ursäkter ramlar på något vis av 
och kvar står han. Blottad för hennes 
blick.

Snälla bara ge han en chans
Orten tar han ingenstans
Hela orten har tabanja

Issa måste gå hem till slut. Han behöver 
nya klädombyten och han saknar att sova 
i sin egen säng. Saknar mamma och lille-
bror också. Och kanske syrran också. Men 
det skulle han aldrig säga högt.

Dom fann alla bevisen
Platsen han blev gripen
Han ska sitta inne
Han ska sitta inne

Skulle inte ha gått hem ändå. Någon 
måste ha ringt, för helt plötsligt är polisen 
där. Mamma gråter när de tränger sig in i 
lägenheten. Lillebror ställer sig emellan 
poliserna och Issa. Han har sin kniv och 
en polis blir stucken i armen. De skulle 
bara hämta Issa men nu får de med sig 
lille bror också. Issa möter sin systers blick 
när han förs i väg. Hon tycker inte om det 
hon ser i hans ögon.

Han ska beckna
eller bli som Zlatan

Det blev inte så. Inte än, kanske sen. Men 
nu är hans liv på paus. Issa skriver brev till 
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familjen från institutionen. De är fyllda av 
en känsla som saknar ord. Kanske är det 
ensamhet.

Polisen kom jag såg han åka fast

Det är någonting med tiden. Issa förstår 
inte hur tiden kan gå så långsamt och 
samtidigt så snabbt. Tiden på institution 
följer sin egen rytm, sin egen logik. Gå 
upp, bädda sängen, äta frukost, skola, 
lunch, behandlingsprogram, städa, fika, 
se på tv, middag, idrott, fika, sova. Varje 
dag som en loop av instängdhet. Av en-
samhet. Men samtidigt av total utläm-
ning. Alltid observerad. Alltid i blick-
fånget för en lång rad av vuxna som 
samtidigt är som kloner; totalt utbytbara. 
Ingen närhet, bara institutionens gula 
väggar och lukt av ångest och mögel. Ti-
den styr allt. Samtidigt finns det inga 
klockor. Institutionstid kallar han det för. 

Hur ska han fatta nåt
när ingen lär han?

Som ett fängelse för barn är det. Låst in-
stitution för ungdomar. Problembarn. Issa 
har börjat lära känna många andra grab-
bar som liknar honom själv. Fast vissa är 
mer fucked up. Helt sjuka grejer som de 
har gjort. Men kanske snackar de bara. 
Samtidigt: vissa fattar man inte varför de 
ens är inlåsta, måste ha en jävligt ängslig 
soc. De är ju typ småbarn, varför är de i 
samhället rädda för dem? De pratar med 
varandra när personalen inte hör. Om ge-
mensamma bekanta. Thug life-Sverige är 
inte så stort. Om omertà: den obligatoriska 
tystnaden. Att aldrig snacka bredvid mun, 
inte se, inte höra. De tre apornas armé. 
Tjuvheder. Om hur man tillverkar mäsk. 

Hur ska han fatta nåt
när ingen lär han?

Mest pratar de om att komma ut. De sä-
ger så: komma ut. Mucka. De tänker att 
de sitter av ett straff, och de bär det straf-
fet som en fjäder i hatten. Förutom Issa 
bor på institutionen fem andra grabbar. 
En annan somali: Homan. Han är tjock 
och håller aldrig käften. Men Issa gillar 
honom. Gillar hans respektlöshet och 
hans stora bullriga skratt. Två svenne-
ungar som nog är de galnaste av dem alla: 
Kevin och Hugo. De håller sig mest till 
varandra och tycker typ att det är soft att 
dricka diskmedel. Luiz berättade när Issa 
kom att Kevin ville dö på riktigt. Han sa 
det med ett upphetsat glitter i ögonen och 
lite f låsande röst. Att Kevin hade försökt 
hänga sig på isoleringen. I ett jävla ele-
ment. Han hade använt en snodd ur en 
tröja, och var helt blå när de fick loss ho-
nom. Luiz är den fjärde grabben förutom 
Issa, på institutionen och det är en fucked 
up jävel. Issa skriver i ett brev till syrran 
att han känner på sig att Luiz hade något 
med Kevins självmordsförsök att göra. 
Issa håller sig helst undan från Luiz. Ver-
kar rädd på riktigt. Syrran får lova att ald-
rig visa brevet för någon annan, svär på 
vår mamma. Luiz ger Issa dålig smak i 
munnen, som dagen efter en fest. Sen 
finns där en annan grabb, en världsvan 
iranier som heter Parsoa. Issa gillar ho-
nom mest och håller sig till Parsoa och 
Homan. Det räcker.

*

Några ljusglimtar när grabbarna spelar 
fotboll tillsammans på ängen utanför 
stängslet. Där hittar Issa ibland sitt 
skratt.

Issa får f lytta f lera gånger, tre låsta 
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ungdomshem, ett HVB och en familj pas-
serar. Han är nästan 13 när han blir inlåst, 
eller ”placerad” som soc säger. Som om 
han var typ en vas eller en fucking möbel 
som det är upp till dem att bära omkring. 
Hatar det uttrycket. Vadå placerad?

*

Institutionstid. Tiden står still och ändå 
snurrar den snabbare än vanligt. När han 
kommer ut är han redan 16 år. Det är 
skönt att vara ute, att ha en plats att kalla 
sitt hem. Det ska bli bra nu. Han ska ligga 
lågt. Flyga under radarn. Ingen ska få låsa 
in honom igen, det lovar han sig själv. 
Han lovar syrran. Inte mycket har föränd-
rats, förutom att storebrorsan nu är ute 
från kåken och storasyster har f lyttat 
hem ifrån. Hon finns bara ett par hus bort 
i orten som är hans. Det ska bli bra nu. 
Han ska bli någon nu. Fixa cash och leva 
gott. Så som han förtjänar. Issa känner sig 
fri. Syrran har lovat att alltid hjälpa ho-
nom. Backa upp. Finnas där.

*

Flyttar ut till byn, ny familj, jag var 9 år
Idag är jag 23 och vet mer än vad jag visste då
Nuförtiden känns det lite som jag vill härifrån
Vaknar varje dag och jag ber för min lillebror

Fattade aldrig riktigt vad som hände. El-
ler vet ju, men förstår liksom inte ändå. 
Det var mitt i sommaren det år Issa skulle 
fylla 17 år. Lisa Holm var mördad. Hon 
var lika gammal som Issa och på löpsed-
larna varje dag i f lera veckor. Issa var ute 
igen men hade blivit en annan. Det fanns 
en hårdhet som inte funnits innan. Eller 
som ingen hade velat se. Issa och hans 
syster sågs ganska ofta den där sommaren, 
men pratade inte längre. Issa hörde henne 

inte. Kanske hade något kunnat bli bättre 
om syrran var den han vände sig till, istäl-
let för till sin storebror och de andra tyngre 
grabbarna. På sätt och vis är det bättre för 
henne nu. Hon behöver inte oroa sig för 
Issa längre. En av hennes sorger är borta. 
Men det skaver ändå. Att Issa är död. Att 
han dog på det sätt han gjorde. Att han 
dödade en annan människa. En annan 
människa som var 16 år precis som Issa. 
Hans vän. Eller det var vad alla trodde. 
Issa sköt honom och han dog. En tanke 
som gör ont.

*

De hittade honom först och inte polisen. 
Hans bröder fann honom och Issa blev 
också skjuten. Issa är död, och nu är deras 
liv också förstörda. Så meningslöst. Me-
ningslöst, men inte obekant. Bekant, men 
aldrig uthärdligt.

Snälla bara ge han en chans
Orten tar han ingenstans
Hela orten har tabanja

Not

1 Beckna är slang och betyder ungefär att sälja dro-
ger.

Summary

Tabanja
an Example of Ethnographic Fiction
(Tabanja
Ett exempel på etnografisk fiktion)

This article is about ethnographic knowledge pro-
duction, and is an investigation of the forms that 
knowledge production can take. The text consists 
of two separated parts; a contextualising introduc-
tion and a short story based on the material of eth-
nographic fieldwork. The aim is to highlight parts 
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of human life that are hard to depict with tradi-
tional scholarly genres.
 In the first part of the article – the introduction 
– the relation between subjectivity and objectivity 
in ethnographic research, and the blurred lines 
that often exist between the two, is used as a point 
of departure to argue for the use of ethnographic 
fiction in research processes. Concepts such as 
thick description and self-ref lexivity are used in 
the discussion. Ethnographic fiction can have 
multiple meanings and is here understood as fic-
tion based in ethnographic knowledge. This genre 
can be a means to highlight aspects that are ex-
cluded or toned down in more traditional academic 
texts. Ethnographic fiction can also be a means to 
communicate research results to other audiences 
than the ones that normally reads scholarly works. 

 The second part of the article consists of an ex-
ample of ethnographic fiction in the form of a 
short story. The story is about a young boy named 
Issa, who grows up in a marginalised community 
and who leads a destructive life that eventually re-
sults in him being subjected to compulsory care. 
Issa is a fictional character with a real life role 
model in one of the authors’ research persons that 
were shot and killed only sixteen years old.

Keywords: ethnographic fiction, thick description, 
interpretation, grievability, compulsory care, mixed 
genres.

Kim Silow Kallenberg is PhD in Ethnology, 
Department of History and Contemporary Studies, 
Södertörn University, Stockholm, Sweden.



Vilka är vi? Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Vad förväntar 
vi oss? Vad står i beredskap för oss? Många känner sig bara för
virrade. Marken gungar under fötterna, de vet inte var upphovet 
ligger, vet inte varför. Detta inre tillstånd är ångest, får det mer 
bestämda konturer blir det tal om fruktan (Bloch 1995:4).

å vilket sätt kan fiktion berika etnologiska 
studier av människors samhälleliga villkor? 
Den här artikeln argumenterar för att den 
som studerar fiktiva verk, noggrant analy
serar deras sakliga innehåll och tolkar sak
innehållets sociala undertext kan förstå de 

kollektiva symboler genom vilka människor gör sina rå
dande villkor begripliga. Genom att studera samspelet 
mellan avbildade före mål, figurer, ljussättning och val av 
färger kan etnologen få insyn i dominerande sociala 
stämningar och känslomodus under en given tid.

När jag i arbetet med min egen avhandling botanise
rade i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv stötte jag ofta 
på dramatiska bilder, berättelser, teckningar och mål
ningar vars motiv väckte nyfikenhet och förundran, men 
som på grund av sin allmänna och uppenbart uppdik
tade natur tedde sig svåra att involvera i studien. Teck
ningen här intill, som jag hittade på ett uppslag i Expres
sen 1955 är precis en sådan fantastisk bild.

I förgrunden syns en man som står vid en maskin. 
Maskinens manuella rattar och reglage blänker i skym
ningsljuset. I sin hand håller han en hammare. Vi kan på 
goda grunder anta att mannen ska föreställa en verk
stadsanställd arbetare. Inifrån fabrikens verkstad blickar 
han ut över gårdsplanen där han vid fabriksporten får 
syn på den dramatiska siluetten av ett mekaniskt vid
under – En jättelik människolik robot, vars förmodade 
kapacitet får den manuella maskinen att te sig hopplöst 
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föråldrad. Det kalla stålet glänser i ljuset 
från de omkringliggande industrierna. 
Ljuset reflekteras mot fabrikens stenbe
lagda gårdsplan. Porträtterad i detta mot
ljus ter sig den mekaniska varelsen skräck
injagande. Inte så mycket för att den 
signalerar aggressivitet eller illvilja, utan 
på grund av dess likgiltighet. Den stirrar 

stumt ut i luften, oberörd och utan hänsyn 
till den värnlösa människan. På fa
briksporten kan vi läsa ”Hands want  
ed”. Arbetsköparen söker arbetskraft (Ex
pressen 3. 7. 1955).

Bildkompositionen och relationen mel
lan de avbildade figurerna uppbringar en 
olycksbådande stämning. Spänningen lig

”Vän eller fiende.” Bilden är hämtad ur Expressen, 3. 7. 1955, men publicerades ursprungligen i den brittiska 
satirtidningen Punch veckan innan. Rutan med benämningen ”den andra industriella revolutionen” har lagts 

till i Expressens version.
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ger delvis i ovissheten om vad som skall 
ske därnäst. Fortsättningen lämnas öppen 
för fantasin.

Vetenskap och fiktion

Är den scen som precis beskrivits sann 
 eller påhittad? Vårt sätt att förhålla oss till 
världen tycks ofta utgå ifrån ett kun
skapsparadigm där fakta och fiktion utgör 
varandras motpoler. Medan fakta får stå 
för det sakliga och tydligt föreliggande får 
fiktionen representera det uppdiktade och 
godtyckliga. Medan det sakliga förbehålls 
vetenskapen med dess regler och systema
tik inskränks fiktionen och intuitionen 
till de fina konsternas domän (Cohen 
2013:3). Konstnärliga alster har därför 
sällan varit privilegierade kunskapskällor 
för de som på vetenskaplig grund försökt 
studera samhället.

”Litterär gestaltning och fiktion skaver 
i vetenskapliga analyser”, skriver histori
kern Kim Salomon. Samtidigt menar han 
att gränsen mellan vetenskap och fiktion 
inte är så självklar som det ibland kan 
tyckas (Salomon 2013:436 f). Forskare 
inom teknikhistoria och litteraturveten
skap vittnar t.ex. om hur vetenskapliga 
prognoser och uppdiktade litterära ge
staltningar funnit näring i varandra, att 
riktiga vetenskapliga fynd har gett upphov 
till litterära alster och att konstnärliga 
verk har stått som modell för vetenskap
liga innovationer (Ramsten & Godhe 
2010; Höhler 2015; Williams 1990). Här 
skulle man till och med kunna hävda att 
fiktionen och det sakligt vetenskapliga 
rent av förutsätter varandra: De är ömse
sidigt involverade i en fortlöpande pro
duktion av vad vi som samhällsvarelser 
uppfattar som verkligt och möjligt.

Sociologen Henri Lefebvre menade 

t.ex. att samhälleliga sakförhållanden som 
hålls för sanna, så snart de kan fastslås 
 redan är på väg att överskridas (Lefebvre 
2009:139). Det som uppfattas som fak
tiskt och begripligt hör det förgångna till, 
och nuet är ett skridande tillstånd där det 
som tagits för beständigt ideligen förflyk
tigas, för att anta nya former och på nytt 
undfly sina bestämningar. Enligt filo
sofen Ernst Bloch hänger detta samman 
med att erfarenheten och den för handen 
varande verkligheten överskrider sig själv 
och förmedlar diffusa förnimmelser om 
en värld i rörelse som människor ständigt 
försöker tyda, förutse och begripliggöra 
(Bloch 1995:4). Den låter människor ana 
sådant som de ännu saknar begrepp för 
och som därför ännu inte förverkligats, 
varför tillvaron ter sig förenad med före
målslösa känslor som hopp och ängslan. I 
detta förvirrade tillstånd menade Bloch 
att sagorna, konsten och litteraturen fyller 
en viktig funktion: De erbjuder former 
genom vilka de diffusa aningarna kan gö
ras begripliga (Bloch 1995:110). Genom 
att avbilda och beskriva, alltså genom att 
tingliggöra det konturlösa, kan hopp och 
ängslan omvandlas till väl definierade och 
hanterbara känslor genom vilka männi
skor skapar mening och riktning i sitt 
handlande.

Att olika former av fiktion på detta vis 
skulle ha en terapeutisk verkan har stöd 
inom en rad olika discipliner som antro
pologi, folkloristik, litteraturvetenskap 
och historia (LeviStrauss 1955; Stattin 
2008 [1983]; Jameson 2002; Godhe 
2004). Genom att lyfta upp och dramati
sera sina gemensamma erfarenheter kan 
människor symboliskt bearbeta och lösa 
tillvarons upplevda komplexitet. Konst
närliga och litterära gestaltningar kan på 
detta vis studeras som ”samhälleliga sym
bolhandlingar”, som inte bara säger något 
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om, utan också påverkar människors för
ståelse för världen och deras agerande i 
den (Jameson 2002). Det finns därmed 
anledning att som den tyske etnologen 
Rudolf Schenda föreslagit, utsätta fiktio
nen för socialhistorisk tolkning (Schenda 
1985).

KF:s helautomatiska
kafferosteri

Vad var det då för samhällelig tillvaro som 
det tecknade vidundret och den värnlösa 
människan symboliskt bearbetade? Led

trådar till detta kan vi hitta i en serie re
portage i samma tidning några månader 
tidigare. Reportagen fungerar här tillsam
mans som den helhet gentemot vilken jag 
avser att tolka bilden på människan och 
maskinen. Vad som blir intressant är den 
spänning som uppstår mellan bilden och 
de diskussioner om samhällets utveckling 
som florerar i samtidens kvällspress.

I en artikelrubrik läser jag: ”Maski
nerna sköts av knappar. Och knapparna 
sköts av – maskiner. Detta är automation. 
Den helautomatiska fabriken. De grå lå
dornas revolution i svensk industri” (Ex
pressen 21. 2. 1955). I ett reportage om 

Tecknaren Edvard lindahls bild av automationen och fritiden 1955. illustration ur Bosse Sundin, Den kupade 
handen: Historien om människan och tekniken, 1991.
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Kooperativa Förbundets nya kafferosteri 
på Hisingen i Göteborg kunde läsaren få 
en inblick i de nya villkor som präglade 
produktionen av Cirkelkaffe: I KF:s kaf
ferosteri skedde nämligen kafferostningen 
sedan en tid tillbaka till stora delar auto
matiskt. Koncernledningen hade investe
rat i nya maskiner. Med hjälp av den s.k. 
”elektroniska databehandlingen” (EDB) 
hade stora delar av det manuella arbetet 
kunnat ersättas med automatiska maskin
processer. Det nya rosteriet var sålunda en 
av de första konsekvent automatiserade 
anläggningarna av sitt slag i hela Sverige. 
I rören rasslade kaffebönor, luckorna 
slamrade, ventilerna visslade och fläk
tarna susade stillsamt av sig själva medan 
kaffet rörde sig genom rostfria trummor 
från station till station.

Framför instrumentpanelen i den när
mast sterila fabrikslokalen stod drifttek
nikern med sina tabeller och antecknings
block och gjorde beräkningar. Efter att på 
morgonen ha lagt om huvudströmbryta
ren och startat processen brukade han un
der arbetsdagarna vanligtvis, iförd sin 
långa vita rock, ta några rutinrundor runt 
i rosteriet för att stämma av så att alla siff
ror stämde och nivåer låg där de skulle. 
Det äldre, ”primitiva” kunnande som 
präglat arbetet hade överlåtits åt maski
nerna. Smak, lukt och känsla hade med 
den elektroniska databehandlingens hjälp 
översatts till programkod och standardi
serats. Vetenskapligt utformade tariffer 
och matematiska beräkningar kunde med 
exakthet och jämn kvalitet garantera bästa 
resultat. Uppgiften var nu att kontrollera 
så att kaffets väg genom rensmaskinen, 
kaffesilon och förbehållaren, via rostma
skinen och kylskeppet till vågen och rens
ningsbaljan förlöpte problemfritt. Paneler 
med blinkande kontrollampor, reglage 
och mätare tillkännagav rostningsproces

sens förlopp och signalerade om drifttek
nikern behövde ingripa i processen (Ex
pressen 21. 2. 1955).

Från fakta till föraning

En viktig aspekt av det moderna tänkan
det har varit tron på framsteget och den 
vetenskapliga teknikutvecklingens för
måga att förändra världen. Nya uppfin
ningar har därför ända sedan moderni
tetens intåg ideligen åtföljts av fantasi  
eggande visioner om framtiden. Auto ma  
tionen var inget undantag. Under 1950 
talet kunde man, som exemplet från 
kafferosteriet illustrerar, läsa om hur EDB 
och automation hade börjat omsättas inom 
industri och handel. Kriget var slut och i 
Sverige blomstrade ekonomin. LOeko
nomerna Gösta Rehn och Rudolf Meid
ners modell för solidarisk lönepolitik ska
pade incitament för framgångsrika företag 
att höja sina produktivitetsnivåer genom 
att investera i konstant kapital så som nya, 
effektivare maskiner.

När företagsägarna återinvesterade de
lar av de mervärden som arbetarna produ
cerade i nya maskiner skulle inte bara 
före tagen och kapital ägarna gynnas. Ökad 
produktivitet sågs som motorn bakom så
väl välstånd som välfärd, som man me
nade skulle gynna alla. Relationen mellan 
svenska arbetsköpare och arbetarrörelse 
präglades därför centralt av konsensus om 
nödvändigheten i kontinuerliga rationa
liseringar och investeringar i ny teknik 
(Isacson 2007).

Visionen om den helautomatiska fabri
ken hade förvisso funnits länge, men EDB 
pekade på nya konkreta möjligheter att 
visionen äntligen skulle kunna förverk
ligas. Automationen blev därför under 
1950talet ett begrepp som var människa 
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var tvungen att förhålla sig till. Investe
ringar i nya maskiner togs som intäkt för 
att något stort var i görningen och EDB 
blev ledstjärnan i vad som betraktades 
som en nära förestående ”teknisk revolu
tion” (Expressen 22. 2. 1956). ”Experterna 
tror inte bara på den helautomatiska fabri
ken utan också på det helautomatiska lag
ret, varuhuset och kontoret” kunde man 
läsa i pressen (Expressen 14. 8. 1955). Fors
kare och experter siade om ett hel auto
matiserat arbetsliv där människor ”be
friats” från tunga lyft, svåra beräkningar, 
farliga transporter och tröttsamt rutin
arbete (Dagens nyheter 2. 1. 1955). När 
de allt intelligentare maskinerna övertog 
kontrollen över produktionsprocessen 
skulle samhället nå nya välståndsnivåer. 
Arbetstiden skulle förkortas till hälften 
och möjligheterna till rekreation och per
sonlighetsutveckling skulle öka. I Afton
bladet kunde man läsa om de förtjänster 
som automationen väntades ge: ”År 1980 
– efter bara drygt tjugo år – skall vår lev
nadsstandard vara dubblad, litet  efter år 
2000 fyrdubblad och kring 2025 åtta
dubblad . . . Så hoppas många ingenjörer, 
bekräftar nationalekonomer och förkun
nar politiker” (aftonbladet 9. 2. 1957). 
Världen var tillsynes på väg in i automa
tionens gyllene tidsålder.

Kanske var det av denna anledning som 
statsminister Tage Erlander i samband 
med konferensen Tekniken och morgonda
gens samhälle (arrangerad av Socialdemo
kraterna och LO) konstaterade att det 
fanns en ”en stark känsla av, hur nödvän
digt det är, att vi ställer om oss för en till
varo i automationens och atomenergins 
tidevarv. Vi har f.ö. inget val” (aftonbladet 
17. 11. 1955). Jargongen var tämligen de
terministisk. Men även om femtiotalets 
framtidsvisioner idag kan te sig överdra
matiserade, så var de inte tagna ur luften. 

De hämtade näring i en lång rad tekniska 
genombrott som under det föregående år
hundradet väsentligt omskapat männi
skors livsvillkor. Erfarenheten och den för 
handen varande verkligheten tycktes visa 
vägen in i framtiden.

Förmänskligandet
av maskinen

Den tekniska utvecklingen drevs alltså av 
tydligt samhällsekonomiska och ideolo
giska krafter. Eftersom företagsledningar 
och centralt beslutsfattande instanser 
inom arbetarrörelse och socialdemokrati 
var överens om att vetenskapliggörandet 
av produktionen var nödvändig för fort
satt utbyggnad av välfärden tedde sig 
auto mationen oundviklig (jfr Carlsson 
1999). Automationen framställdes nästan 
som en naturkraft, och det var i detta 
sammanhang som det i pressen började 
talas om ”robotar” som om de vore levande 
varelser – Under samhällsformer där fort
löpande produktivitetsökningar uppfattas 
som naturliga och kontrollen över pro
duktionsmedlen inte ligger hos de som 
skall använda dem är det nämligen inte 
ovanligt att maskiner (åtminstone språk
ligt) förlänas särskilda krafter, och ibland 
även mänskliga egenskaper (Harvey 
2003:3).

I beskrivningarna av de nya maskinerna 
förärades elektroniska kretsar och stål 
med kvaliteter som annars varit förbe
hållna den levande arbetskraften. ”Detta 
kan en maskin göra år 1956. Ta emot en 
order. Utföra den. Betrakta resultatet. 
Upptäcka ett fel. Rätta det”, skriver veten
skapsreportern Lennart Edberg och för
undras över de elektroniska databehand
lingsmaskinernas förmåga att genom så 
kallad ”återföring”, pröva sig fram för att 
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nå resultat. Den nya teknikens stora för
tjänst var att den i relation till den äldre 
mekaniseringen inte bara ersatte männi
skans armar, ben och muskelkraft. Foto
celler skulle ersätta ögon och hjälpa ma
skinerna att ”se”. Våganordningar, ter  
mometrar och sensorer skulle hjälpa dem 
att ”känna”. Koder och program skulle 
”lära maskinerna att tänka”, varför data
behandlingsmaskinerna passande nog 
kallades för ”elektronhjärnor” (Expressen 
22. 6. 1955).

Att elektronhjärnan länkade samman 
olika maskiner ledde till att den elektro
niska kretsen tolkades som nervbanorna 
hos en levande organism. Edberg skriver 
att ”återföring är en uppfinning som gjorts 
av livet självt. I levande varelser finns 
mängder av ’återföringsslingor’: nervsy
stemet ger en muskel order att handla, 
andra nerver rapporterar hur muskeln ar
betar och samspelet fortsätter tills det 
önskade resultatet nåtts” (Expressen 23. 2. 
1955). ”Nervsystemet” kunde känna vad 
de mekaniska lemmarna gjorde och styra 
de ”mekaniska musklerna”. Återföringen 
antydde att maskinen hade begåvats med 
en egen vilja, att den hade principer och 
förmådde att dra egna slutsatser i förhål
lande till en yttre verklighet för att nå 
uppsatta mål. Som Edberg uttryckte det: 
”Återkopplingen är robotens surrogat för 
själsliv!”.

Den samhälleliga verklighetens
nya skapare

Framtidens arbetsliv skulle alltså befolkas 
av tänkande robotar, vars livskraft och 
mening med livet var att generera samhäl
lelig välmåga. Samtidigt bar ordet robot 
på ett bagage. Det myntades av författa
ren Karel Čapek, på vars modersmål 

(tjeckiska), ”robota” betyder ”påtvingat 
 arbete”. I berättelsen R.U.R. (1921), avsåg 
han med ordet en uppsättning artificiella 
varelser som under slavlika förhållanden 
betjänar människorna. De bemannar 
människornas fabriker och förväntas göra 
produktionen så billig att människorna 
drömmer om att förpassa arbete och 
 armod till det förflutna. Men historien 
utvecklar sig inte som förväntat. När 
robo tarna övertagit människornas sysslor 
förlorar människorna kontrollen över sin 
egen utveckling. Framtiden hänger istäl
let på robotarna, som smider planer om 
att befästa sin position som världens nya 
härskare och göra sig kvitt sina forna her
rar för gott.

I tidningarnas beskrivningar av auto
mationen tycktes Čapeks robotfiktion 
fungera som en outtalad referensram. 
”Framtidens människa tar sitt parti – låter 
ROBOTEN SKAPA ÖKAT VÄL
STÅND”, förkunnade Aftonbladet (af
tonbladet 9. 7. 1957). Samhällets framtid 
målades upp som behäftad med de artifi
ciella varelsernas välvilja, och i likhet med 
Čapeks satiriska skildring fanns det de 
som inte var lika övertygade om att robo
tarna var den välsignelse som utlovats. 
Resan mot välståndssamhället tedde sig 
därför i många hänseenden som en Faus
tisk uppgörelse. Under den tvetydiga ru
briken ”Automation kräver en ny, skön 
värld. Men vi måste offra frihet och strejk
rätt” fick läsaren en bild av den nya tid 
som stod inför dörren (Expressen 3. 7. 
1955). ”Ni vaknade i morse i robotåldern 
[. . .] Konstgjorda arbetare hotar ta ERT 
JOBB”, deklarerade Expressen (Expressen 
20. 9. 1953). Rubrikerna antydde att upp
fattningen om den tillsynes oundvikliga 
”robotrevolutionen” var både mångbott
nad och motsägelsefull. Å ena sidan be
skrevs robotarna som människornas be
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friare och å andra sidan som erövrare i 
stånd att göra människan till en under
ordnad maskinslav.

Vissa menade att robotar, om de fritt 
fick ”konkurrera med mänsklig arbets
kraft”, skulle leda till utbredd arbetslös
het. Människan ansågs under sådana för
hållanden vara hopplöst handikappad då 
robotar var både effektivare och billigare. 
Robotar kunde jobba dygnet runt utan 
raster, krävde ingen semester och gick 
aldrig ut i strejk. Andra menade istället 
att de tänkande maskinerna skulle skapa 
nya ”intressanta och väl avlönade jobb”. 
Robotarna krävde nämligen noggrann, 
sakkunnig vård och uppassning av specia
lister (Expressen 25. 9. 1953). Människans 
uppgift skulle bli att ”ställa i ordning pro
grammet för maskinen och se till att det 
hela löper som det skall” (Dagens nyheter 
2. 1. 1955).

Många etnologer har skrivit om hur 
nya verktyg och maskiner gradvis ställt 
nya krav på de formella och tysta kunska
per som präglar en arbetsplats (Arvastson 
1987; Wikdahl 1992; Fägerborg 1996) 
Etnologen Christer Eldh har t.ex. överty
gande visat hur automationen, genom att 
standardisera utföranden krävde en disci
plinering och ”avkvalificering” av den en
skilde arbetarens förkroppsligade kunska
per, vilket ofta på fabriksgolven väckte 
farhågor om att bli överflödig i processen 
(Eldh 1996).

På ett strukturellt plan innebar alltså 
automationen att arbetskraften skulle av
krävas skolning. Den Rehn–Meidnerska 
ekonomiska modellen hyste nämligen 
tanken att de förändringar som löpande 
satsningar i effektivare maskiner gav upp
hov till skulle hanteras genom utbildning. 
Företrädelsevis inom områden som elek
tronik och mekanik (Velander 1956:55 ff). 
Annars riskerade samhällsutvecklingen 

att bromsa in. ”Låt mig börja med den 
mänskliga faktorn” annonserade national
ekonomen Ingmar Svensson under konfe
rensen Tekniken och morgondagens samhälle. 
Det största hindret för samhällets ekono
miska utveckling var ”brist på tekniska 
kunskaper bland folket i allmänhet och 
speciellt brist på kvalificerade tekniker 
och företagsledare” (Svennilson, 1956: 
259). Den levande arbetskraften skulle 
anpassas för att möjliggöra samhällsut
vecklingen. Människan skulle discipline
ras för att bistå sina nya artificiella kolle
gor.

Fiktionens sociala symbolik

Jag vill här återvända till den teckning 
som föranledde denna exposé. Låt oss 
minnas den industriella inramningen, ro
boten, den värnlösa människan och skyl
ten på fabriksporten. Bildens menings
innehåll byggdes upp kring relationen 
mellan tre huvudaktörer. Vi kunde se hur 
deras inbördes förhållanden utspelade sig 
inom ramen för vad vi här kan samman
fatta som arbetslivet (som vid denna tid i 
hög grad var synonymt med tillverknings
industrin), och att det i detta triangel
drama i första hand var roboten och män
niskan som stod i centrum. Det mekaniska 
vidundret ställdes mot den värnlöse man
nen, varmed den tredje aktören, arbets
köparen, endast närvarade genom skylten 
”hands wanted”.

Skylten är dock en betydelsebärande 
detalj som gör bildens innehåll till något 
mer än den enskilda människan och ma
skinen. Den iscensätter relationen mellan 
maskinen och människan som ett mark
nadsförhållande och illustrerar hur den 
olycksbådande maktbalansen dem emel
lan bygger på deras marknadsvärde. De 
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figurerar nämligen båda i egenskap av 
 varor – arbetskraft och produktionsmedel 
– och betecknar de strukturella relationer 
runt vilka arbetslivet var organiserat. Att 
spänningen ligger i motsättningen mellan 
maskinen och människan vittnar om det 
välfärdspolitiska samförstånd som rådde i 
fråga om automationens nödvändighet. 
När investeringar i nya maskiner betrak
tades som självklara framställdes distink
tionen och relationen mellan arbetsköpa
ren och arbetstagaren som obetydlig och 
konfliktfri.

Kanske kan man utifrån detta tänka att 
oron över motsägelsefullheten i den sam
hällsform som å ena sidan utlovade män
niskans frigörelse, och som å andra sidan 
tvingade människan att anpassa sig till 
samhällsutvecklingens behov sökte nya 
begripliga former. Maskinen förlänades 
mänskliga krafter och figurerade som den 
ekonomiska logikens ställföreträdare. Den 
skildrade hur tvångsmässiga investeringar 
i nya maskiner kommit att villkora tillva
ron för den arbetande människan.

*
– ”Var den tecknade scenen sann eller på
hittad?”, frågade jag inledningsvis. Ge
nom att studera relationen mellan ett 
uppen bart fiktivt verk och den rådande 
nyhetsrapporteringen har jag här försökt 
illustrera hur de sakförhållanden som un
der en given tid hållits för sanna och det 
uppdiktade hämtat näring i varandra. I 
takt med att rådande villkor gett upphov 
till vaga föraningar om framtiden har dik
tens fantasifoster bidragit till att förse 
dessa formlösa aningar med fasta kontu
rer. 1950talets fiktion om den nära före
stående robotrevolutionen, kan på detta 
vis ses som ett sätt att göra de konturlösa 
föraningarna om framtiden och dess upp
levda motsägelsefullhet begripliga. ”Ro

boten”, kunde för att återgå till artikelns 
inledande citat bli något fast och sakligt 
att förhålla sig till, att längta efter eller att 
frukta. Detta skulle bl.a. visa sig under 
det kommande 1960talet, då löntagare 
(delvis i konflikt med rådande samför
ståndsanda) började kräva ”företagsdemo
krati” och ökat medbestämmande i ar
betslivet.
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Summary

The Man and the Machine:
Myth, Science and Fiction
(”Robotrevolutionen”, verkligheten och fiktionen)

This article departs from a critical realist perspec
tive to discuss how fiction could be understood as a 
way to make social contradictions and their sub
sequent collective experiences comprehensible. By 
studying the myth of “the man and the machine”, 
it argues that such an approach allows a disruption 
of the otherwise rigid division between fact and 
fiction without deeming the dichotomy obsolete. 
Instead, by studying the relationship between 
 fictional works and the current public debates, 
the article illustrates how the factual and fic 
tional nurture each other as essential parts in the 
social production of reality. As the reality at hand 
gives rise to undefined anticipations, hopes and 
anxieties, the fictional accounts of the future pro
vide these formless anticipations with fixed con
tours.

Keywords: human, robot, myth, ethnography,
critical realism

Daniel Bodén, Ph.D., Ethnology, Department
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Walter Benjamin, Passagear-
betet: Paris, 1800-talets hu-
vudstad, I–II. Med kommen
tarer och i översättning av 
Ulf Peter Hallberg. Stock
holm: Atlantis bokförlag, 
2015.

Humanvetenskapliga fors
kare går tillväga på olika sätt 
när de söker efter ny kunskap 
om hur människor lever sina 
liv och finner mening i sin 
tillvaro. Etnologen/etnogra
fens primära metod är att 
skapa förståelse för männi
skors sammanhang och man 
strävar efter att nå fördjupad 
kunskap. Praktikerna för hur 
allt detta går till har växlat 
över tid.
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Orvar Löfgren och Jonas 
Frykmans klassiska arbete 
Den kultiverade människan 
som utkom för snart fyrtio år 
sedan (1979) är ett talande 
exempel på nytänkande inom 
det etnologiska fältet. De an
vände sig bl.a. av sådant som 
etikettböcker och memoarer 
för att analysera den borger
liga kulturens framväxt under 
det sena 1800talet. Olika 
former av empiri blev här 
alter nativa eller komplette
rande underlag för den etno
logiska analysen.

Gränserna för att diskutera 
kulturella processer och män
niskor ut ett historiskt per
spektiv har prövats utifrån 
olika utgångspunkter. När 
den tyskjudiske författaren 
och filosofen Walter Benja
min (1892–1940) i sitt om
fattande verk Passagearbetet: 
Paris, 1800-talets huvudstad 
(två bastanta delar på 1 280 
sidor) försöker sig på att 
 kritiskt belysa det parisiska 
1800talet beskriver han sin 
metod på följande sätt: ”Detta 
arbete måste i största möjliga 
utsträckning utveckla kons
ten att citera utan citations
tecken. Dess teori hänger in
timt samman med montagets 

[. . .] Metoden för detta ar
bete: [är] litterärt montage. 
Jag har ingenting att säga. 
Bara att visa. Jag kommer 
inte att stjäla något värdefullt 
och inte att lägga mig till 
med några snillrika formu
leringar. Däremot trasorna, 
avfallet: Jag vill inte inven 
tera dem, utan låta dem 
komma till sin rätt, på det 
enda sätt som är möjligt: ge
nom att använda dem” (2015, 
s. 432 f).

Benjamins väldiga arbete 
om Paris, som förblev oavslu
tat, var ett personligt försök 
att analysera stadens utveck
ling under 1800talet för 
kommande generationer, med 
utgångspunkt i gestalter som 
nomaden, f lanören och sam
laren. Huvuddelen av mate
rialet insamlades från slutet 
av 1920talet fram till hans 
död 1940. Det rör sig om en 
praktfull labyrint av tanke
bilder där författaren, delvis 
med fiktionen som hjälp, 
återskapar det förf lutna ge
nom att ge det poetisk och 
filosofisk gestalt. Benjamins 
framtagna fragment armeras 
in i ett sinnrikt konstruk
tionssammanhang. Det finns 
ingen riktig början och inte 

Anmälningar och notiser

Att läsa Walter Benjamin
– en flanör och outsider med blick för fragment
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heller något avslut i Passage-
arbetet och under olika rubri
ker samlas fantasieggande ci
tat, miniessäer, tankar, an
teckningar, fragment, ögon
blicksbilder och allehanda 
hug skott.

På samma gång som äm
net är en bok om staden Paris 
alla passager: gallerigångar 
(många tillkomna i det tidiga 
1800talets Paris) som skar 
tvärs genom kvarter och som 
kunde gå rakt igenom bygg
nader var fantasieggande 
platser med ljusinsläpp från 
takfönster och som innehöll 
allt möjligt från kontor till 
butiker, så finns i de illustra
tiva fragmenten och texterna 
även en skarp blick på sam
tidens strukturer. Den beva
rade Birger Jarlspassagen i 
Stockholm som öppnades vid 
mitten av 1890talet ger be
sökaren en f läkt av allt detta 

– väl värt ett besök –, och den 
förebådar för Sveriges del da
gens talrika gallerior och va
ruhus. I stort sett varje stad 
har numera sin egen ”pas
sage” att f lanera i. Med den 
väldiga Mall of Scandinavia i 
norra Stockholm har nog alla 
gränser sprängts.

Benjamins intresse för de 
historiska fragmenten var 
samtidigt ett försök att förstå 
sin egen tid – det moderna. 
Han iakttog likheter eller 
samspel mellan 1800talets 
stadsliv och 1900talets me
dietekniker, och hans blick 
för det moderna som epok är 
knivskarp. Flera passager i 
Passagearbetet förtjänar sin 
plats som modernitetsteore
tiska klassiker (Fornäs, 2009, 
s. 65 f): ”Definitionen av det 
’moderna’ som det nya i för
bindelse med det som alltid 
varit. [. . .] Det har inte fun

nits någon epok som inte 
kände sig i excentrisk mening 
’modern’ och trodde sig stå 
omedelbart inför avgrunden. 
Det förtvivlat klara medve
tandet om att stå mitt uppe i 
en avgörande kris är kroniskt 
för mänskligheten. Varje tid 
anser sig vara ohjälpligt ny
modig. Men det ’moderna’ 
är annorlunda just som de 
olika aspekterna i ett och 
samma kalejdoskop” (2015, s. 
514, 517).

Benjamins översättare Ulf 
Peter Hallberg menar att: ”Vi 
upptäcker kanske att vi med 
Benjamin kan ladda nutiden 
med det förf lutna och oss 
själva med språklig energi. 
Såtillvida arbetar Benjamin 
hela tiden på att göra fram
tiden möjlig och, dessutom, 
mänsklig.”

Walter Benjamin hade 
1933 f lytt Tyskland för en 
fristad i Paris. Han tvingades 
vidare i samband med den 
tyska ockupationen av Frank
rike, och under en möjlig 
f lykt mot USA tog han (av 
allt att döma) i Spanien 1940 
sitt liv, under hot om att bli 
skickad tillbaka till Frank
rike. Det manus som skulle 
bli Passagearbetet hade han 
tidi gare deponerat i 36 kon
volut vid sin arbetsplats, Bib
liothèque Nationale i Paris – 
i vännen Georges Batailles 
vård.

Det räddade manuskriptet 
till Passagearbetet speglar, me
nar Hallberg i sitt förord, 
kanske i högre grad än något 
annat verk under 1900talet 
en idéernas kamp mot den 
historiska världen: erfarenKarikatyr av Walter Benjamin. Illustratör: David Levine, 1977.
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hetsvärldarnas sammanbrott, 
konstens öde, traditionspro
cessens mekanismer. Texter  
na lever av fascinationen inför 
varje aldrig så liten del av 
denna historiska verklighet: 
passagernas skyltfönster, ka
féernas spegelvärld, panora
mernas ljusförändringar, trot  
toarernas modifiering, belys
ningsanordningarnas ut veck
ling, dödsprincipens herra
välde, idyllens sammanbrott; 
allt upptas i språket och för
vandlas i en oupphörlig kom
mentar till de på 1800talet 
framträdande och ännu idag 
okända lagarna för en ny 
värld (1992, s. XI).

Passagearbetet kan nog i 
f lera avseenden räknas som 
ett av 1900talets märkvärdi
gaste bokprojekt. Och det är 
betecknande att detta verk 

som bygger på fragment och 
disparata textstycken aldrig 
blev fullbordat utan att det 
för alltid som bok kommer 
att vara just ett fragment. När 
man bläddrar i den senaste 
utökade svenska upplagan är 
det just i kraft av det ”ofull
bordade” som läsningen läm
nar en alldeles särskild ”nerv” 
efter sig. Det är faktiskt 
oupphörligt lustfyllt att 
”surfa” litet planlöst i boken, 
och läsa litet här och där på 
textens egna villkor.
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