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egelmurarna dyker upp ur sly och björkskog, ett av 
f lera övergivna pappersbruk i Dalsland. Vi snubb-
lar runt bland rostiga stickspår, gammalt skrot och 
utrangerade jättelika maskiner – papperskokare, 

ångpannor. Längs fabriksväggarna klättrar murgröna, 
som om glesbygdsdjungeln försöker ta över helt. Tystna-
den i de enorma fabrikssalarna är överväldigande. Hit 
har vi rest sommaren 2011 för att säkra spår efter Billy 
Ehns forskarkarriär.

Till Fengersfors kom han nämligen cyklande år 1968 
då pappersbruket skulle läggas ner och det var här hans 
etnologiska liv startade. Han var utsänd av den nybildade 
studentgruppen Unga filosofer i Stockholm, för att stu-
dera strukturrationaliseringens effekter och industrika-
pitalismens omdaning av svensk landsbygd. Här fick han 
smak på fältarbete, en annan slags kunskapsproduktion 
än filosofiläsandet. Åke Dauns bok Upp till kamp i 
Båtskärsnäs (1969) blev en inspirationskälla och Åke 
uppmuntrade honom att överge filosofin för etnologin. 
Och så blev det. Fältarbetet i Fengersfors skulle följas av 
många fler, Billy Ehn blev den kanske f litigaste av alla 
fältarbetare i etnologin – en jourhavande etnograf, stän-
digt på hugget.

Men i Fengersfors upplever vi också att cirkeln sluts. 
Det övergivna bruket är inte bara temat för Billy Ehns 
första uppsats utan också mer överraskande för hans se-
naste. Det väldiga fabrikskomplexet har nämligen för-
vandlats till vad Robert Willim (2008) skulle kalla ett 
skolexempel på ”industrial cool”, en omladdad plats i 
upplevelse-ekonomin. Här spelas sommaropera, bedrivs 
konsthantverk, ordnas kurser och utställningar. I de 
svarta fabrikshallarna har konstnärskollektivet Not Quite 
dragit in med installationer och evenemang. Man vill 
både gestalta och leka med det man kallar brukets spe-
ciella aura, men även med ett favoritord bland dagens 
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konstnärer utforska strukturer och livsvill-
kor i samhället.

Under senare år har Billy arbetat inten-
sivt med frågor kring experimentell etno-
grafi. 2011 har han fångats av hur sam-
tidskonstnärer arbetar allt mer kultur - 
analytiskt, men hur de i sitt undersökande 
av vardagen prövar helt andra vägar och 
arbetsformer än kulturvetarna på univer-
sitetet. Vad kan vi lära oss av detta utfors-
kande? frågar han sig (se Ehn 2012).

Fengersfors 1968 och 2011. Att följa 
Billy under drygt fyra decennier är att se 
hur det etnografiska förhållningssättet i 
etnologi och dess grannvetenskaper radi-
kalt förvandlats, samtidigt som det existe-
rar en fascinerande kontinuitet.

Med detta temanummer vill vi testa 
några av de spår som Billy varit med om 
att dra upp, etnografiska strategier som 
ständigt prövat nya förhållningssätt och 
ingångar. I tjugosex artiklar ges en prov-
karta på hur man kan öppna en frågeställ-
ning eller tackla ett fält. Resultatet är en 
mångfald av perspektiv och situationsbe-
skrivningar. Många skriver om hur kan 
man fånga något undflyende eller använda 
egna erfarenheter som startpunkt. Här 
möter vi forskare som tar pendeltåget, 
hamnar på akuten, försöker fånga vad en 
tidsrymd är, funderar över ett misslyckat 
fältprojekt eller vad som kan hända vid en 
intervju. Andra tar utgångspunkt i någon 
av Billys tre starkt sammanvävda roller: 
etnografen, skribenten och föreläsaren.

Att antropologisera Sverige

Idag är etnografi ett buzzword som dyker 
upp överallt. Alla vill göra etnografi – inte 
bara i många kulturvetenskaper utan även 
ute bland konstnärer och marknadsförare. 
Etnografi har kommit att stå för en slags 

öppen hållning till fältet, att ge sig ut och 
upptäcka nya sammanhang och oväntade 
mönster. När man frågar etnologistuden-
ternas framtida avnämare, nämner många 
just den etnografiska kompetensen som 
något man vill ha. Det har blivit en ma-
gisk metod som lovar överraskningar och 
nytänkande, men som naturligtvis hela 
 tiden kan fastna i förutsägbara spår.

År 1968 talade man ogärna om etno-
grafi i Sverige. Ordet stod då för den kul-
turhistoriska och musei-inriktade versio-
nen av antropologi, en disciplin som nya 
generationer nu arbetade hårt på att om-
vandla till modern socialantropologi. Et-
nograf skulle man inte vara, men en mo-
dern fältarbetare som begav sig ut i 
världen, till annorlunda lokala världar och 
stannade där i månader eller år (i några 
fall) för att smälta in, observera och inter-
vjua.

1970-talets etnologiska vurm för lokal-
undersökningar och fältarbete hämtade 
sin inspiration från denna socialantropo-
logiska tradition. Nu skulle man antropo-
logisera Sverige och en ny generation gav 
sig ut till miljöer som föreföll både exo-
tiska och lokalt avgränsade, från fiske-
lägen och brukssamhällen till urbana sub-
kulturer.

Från Fengersfors fortsatte Billy till 
nästa dalsländska brukssamhälle och 
skrev sin avhandling sötebrödet om jugo-
slaviska invandrare 1975. Han nöjde sig 
inte med att fältarbeta där, utan följde 
arbe tarna tillbaka till deras jugoslaviska 
hemorter, ett grepp som George Marcus 
långt senare skulle lansera som ”multi- 
cited etnography”. Fältarbetet blev något 
av en Ehnsk besatthet. Han och hans fa-
milj levde i en polsk by och tillsammans 
med sin dåvarande hustru Siv Ehn skrev 
han boken en polsk familj 1977. Så tog han 
jobb på en läkemedelsfabrik i Stockholm 
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och producerade 1981 arbetets flytande 
gränser, blev dagisanställd och skrev ska 
vi leka tiger 1983, och kastade sig så över 
museivärlden med boken Museendet 1986. 
Det fanns både en nyfikenhet och en rast-
löshet som ständigt resulterade i nya etno-
grafiska projekt.

Att tänja gränserna

För en workshop om ”irregular ethno-
graphies” har antropologen Rick Wilk 
(2011) diskuterat vilka konsekvenser ny 
teknologi haft för hans forskningsvardag. 
Han börjar med att beskriva sitt första 
fältarbete i Belizes djungler, som hade 
handbokens klassiska etnografiska inram-
ning. Intervjuer på ljudband som renskrevs 
på skrivmaskin, kortlådor med excerpter, 
kartor på väggarna, rullar med film.

År 2011 ser det helt annorlunda ut. Mer 
och mer av hans forskning är uppbyggd 
kring det verktyg som i början av 2010- 
talet med nyhetens entusiasm kallades 
”smartphone”. Mitt i en diskussion halar 
han upp sin mobil och går ut på nätet för 
att hitta en litteraturreferens eller ett jäm-
förande material. Med telefonen fotogra-
ferar han, skriver text, spelar in ljud. Får 
han syn på ett användbart citat i en tid-
ning eller bok tar han fram inskannings-
pennan. Mobilen blir det redskap som 
fångar upp både idéer, intryck och poten-
tiella material. Han har alltid varit en 
etno graf konstant på jakt efter material i 
vardagen, men nu har han verktygslådan 
i fickan. När Wilk jämför sitt arbetssätt 
idag konstaterar han även att gränserna i 
forskningsarbetet blivit mycket mer f ly-
tande, vilket fått f lera konsekvenser. Det 
är svårt att veta vad som är etnografi eller 
bara vardagsliv. Han antecknar f litigt ute 
på stan, tar foton, talar med vänner och 

främlingar, samlar material som en ekorre 
– ”allt som kan vara bra att ha”. På hård-
disken blandas privata e-brev med arbets-
diskussioner, familjefoton med etnogra-
fiska snapshots, YouTube-klipp och länkar 
till allt mellan himmel och jord.

Många kulturforskare kan känna igen 
sig i denna otydlighet, där materialsam-
ling pågår ständigt, på nätet, ute på stan 
och där mobiltelefonen blivit ett älsk-
lingsredskap. Gränserna mellan både det 
personliga och det professionella samt det 
privata och offentliga överskrids, vilket 
inte minst f lera av bidragen i det här num-
ret visar.

Men vilka konsekvenser har detta radi-
kala omorganiserande av forskningen? 
Bläddrar man i Billy produktion kan man 
se hur de långa fältarbetena hade sin tid 
och hur han utvecklar en mer bricolage-
orienterad etnografi, där material hämtas 
från alla upptänkliga håll och då inte 
minst från nätet. En jourhavande etnograf 
samlar gärna på idéer och hugskott – 
skulle det här kunna vara något? Av alla 
dessa uppslag stannar kanske nitton av 
tjugo vid några anteckningar eller i bästa 
fall en nyöppnad fil, men det intressanta 
är vad som gör att det tjugonde hugskottet 
förvandlas till en konkret studie. Nya me-
toder och tekniker skapar nya forsknings-
landskap, där somligt blir synligt eller in-
tressant, medan annat hamnar i forsk - 
ningsskuggan. Att byta etnografisk stil 
innebär även att skapa nya analytiska 
kompetenser. Vad händer när man börjar 
kombinera intervjuer, YouTube-snuttar, 
bloggdiskussioner, fältobservationer och 
tidningsklipp, hur glider material sam-
man eller utmanar varandra?

Det finns doktorander som kan sucka 
över att allt verkade så mycket lättare 
”förr”, då forskaren skapade sig en trygg 
och enhetlig materialbas genom att ge sig 
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ut på rejäla fältarbeten eller begrava sig i 
arkivet. ”Nu när jag surfar på nätet, sam-
lar, klipper, klistrar allt mellan himmel 
jord, är det verkligen riktig forskning?”

När vi idag talar om hur nätet och mo-
biltelefonen gjort etnografer mobila kan 
det dock lätt bli missvisande. Billy ut-
vecklade till exempel tidigt sin egen lätt-
viktsteknologi. Manuskript och intervjuer 
hamrades till en början fram på en gam-
mal reseskrivmaskin, som kunde släpas 
med överallt och bara placeras på en upp-
ochnervänd sockerlåda, men författandet 
och idésamlandet skedde framför allt i 
oräkneliga anteckningsböcker med svarta 
vaxdukspärmar. De fylldes med kulspets-
text under dagliga cafébesök, bussresor 
 eller i pauser från fältarbetet. Vaxduksböc-
kerna markerade en speciell hållning, et-
no grafiskt material kunde dyka upp när-
somhelst och hursomhelst. Då gällde det 
att ha häfte och penna i högsta hugg.

Han skapade en speciell etnografisk 
skrivstil i sina böcker, där de teoretiska 
perspektiven smälte in i texten på ett så 
elegant sätt som fick somliga läsare att tro 
att detta bara var en suverän, närmast lit-
terär beskrivning av vardagen. Sin etno-
grafiska stil tränade han genom ett f litigt 
brevskrivande, små aptitliga etnografiska 
mini-rapporter där mottagarna inte alltid 
anade att hans långa brev också var fing-
ertoppsövningar.

I en artikel med den passande titeln 
Doing -it-yourself (2011) diskuterar han de 
sätt på vilka vi kan använda oss själva som 
både forskningsredskap och forsknings-
material. På vissa sätt anknyter det till 
den intensiva debatt om skrivande och re-
flexivitet som han och Barbro Klein drog 
igång under 1980-talet. Det autoetnogra-
fiska inslaget har alltid varit starkt i Billys 
texter, än mer markerat under senare år. 
Det har också hämtat näring ur hans ex-

perimenterande med andra genrer än det 
akademiska skrivandet. Från diktstrofer 
till novellutkast som stannat i skrivbords-
lådan över till självbiografiska böcker som 
frånvaron (1996) och stenmuren (2003). 
Förflyttningarna mellan olika genrer har 
även skapat ett intresse för vad som är 
möjligt att uttrycka i ord med inspiration 
från skönlitterära etnografer.

Men han har även andra verktyg. I takt 
med att de långa fältarbetena försvann 
lade han sig i hårdträning när det gällde 
situationsanalyser och detta ofta i ett 
starkt engagemang för undervisning på 
grundutbildningen.

Generationer av studenter har han sänt 
ut i Umeå för att träna vardagsobservatio-
nens möjligheter och pröva nya ingångar. 
Ur sådana experiment föddes en slags 
blixtetnografi, ett antal tekniker för att 
snabbt komma igång med en ny fråge-
ställning eller ett fält. En av dem är att be 
studenter (i hundratal) leverera korta et-
nografiska inspel: en situation, en dröm, 
en känsla. En konsumkasse fylld av så-
dana lappar skapar en speciell startplatt-
form.

Att se Billy i aktion 1968 eller 2011 
innebär att följa hur han utvecklar spe-
ciella handlag och personliga forsknings-
rutiner i takt med att hans undersöknings-
metoder förändras, men hela tiden finns 
det minst en konstant – anteckningsboken 
måste vara med.

Not quite

På gaveln till massakokeriet i Fengersfors 
står det med stora bokstäver NOT 
QUITE. Ingen dum sentens för en etno-
graf som Billy – alltid på otålig jakt efter 
något som saknas. Vart ska blicken vändas 
nu? Rätt vad det är dyker det upp ett nytt 
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forskningsobjekt: en hög skrot på Alvaret, 
en improviserad minnesplats från en väg-
olycka vid dikesrenen, en vecka som pa-
tient med brutet ben, en konstinstallation 
eller en näve kvitton. Men i denna rastlös-
het finns hela tiden den intensiva närva-
ron: den etnografiska blicken scannar ter-
rängen, noterar skiftningar i ansiktsutryck, 
små mikrodramor framför bankautoma-
ten eller i snabbköpskassan. Den etnogra-
fiska hörseln är på helspänn, lyssnar efter 
vibrationer eller övertoner som kan mar-
kera att här står något på spel. Och det är 
denna etnografiska nyfikenhet som så 
omvandlas till kulturanalytisk energi, ofta 
på oförutsägbara sätt.
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(Under utgivning i Rig.)

Wilk, Richard, 2011. “Reflections on orderly and 
disorderly ethnography”, in ethnologia europaea 
41:1, p. 15–26.

Willim, Robert, 2008. Industrial cool: Om postindu-
striella fabriker. Lund: Media-tryck.

För Billy Ehns produktion under de senaste åren, 
se: http://www.kultmed.umu.se/om-institutio-
nen/personal/billy-ehn.

Summary

ethnographer on Duty

This special issue on ”experiments in ethnography” 
is published in honour of ethnologist Billy Ehn. 
The introduction uses his research during four 
decades to capture major changes in ways of doing 
and writing ethnography. What happens when the 
classic long fieldworks are replaced by a bricolage 
approach, where very different kinds of materials 
are combined? How do ethnographers handle the 
ways in which interviews and observations are 
mixed with netography – blogs, images and You-
Tube sequences?

foto: Rick Wilk.



land fältarbetande antropologer och etnologer 
är ofta maten det svåraste. Vem vill äta vita 
maskar medan de fortfarande lever? Vem 
läng tar efter mat som tuggats kollektivt och 

sedan spottats tillbaka i ett gemensamt kärl? Vem vill 
dricka hemjäst vin där drunknande insekter simmar om
kring? Inte jag. Och ändå vill jag det – för upplevelsernas 
och berättelsernas skull. Den som ätit grillad f laddermus 
har något att berätta, något som brukar intressera med
människor.

Min mamma berättade om hur hennes far tog henne 
med på restaurang. Lokaler där damernas kjolar och de 
vita dukarna släpade i golvet. Där det luktade sillbord i 
entrén och fläskkotlett från de silverfat som kyparna bar 
omkring. Ingen fick dricka utan att skåla och männen 
utförde egendomliga ritualer för att bli du och bror med 
varandra. Jag förstod aldrig det där med att farbröder 
kunde bli bror, lika lite som varför man skulle spotta var
andra i ansiktet.

Min egen barndom är restauranglös. Som smalhus
unge, uppvuxen i det som nuförtiden kallas för närförort, 
åt man hemma. Vi handlade på krita i speceriaffären och 
till vardags blev det lite hur som helst. Ensam hemma 
kunde jag baka sockerkaka till middag – det är två av 
allting och man fick inte glömma två teskedar bakpul
ver, för då blev det pannkaka av alltsammans – centime
tertjock. På söndagarna kom morbror Martin, som kis
sade i fåtöljen när han drack pilsner. Vi satt kring 
pelarbordet i stora rummet och åt kalvstek. Varje söndag 
kalvstek med gräddsås, inlagd gurka och kokt potatis. 
Säkert är det inte sant, men det är så jag minns det. Och 
som efterrätt åt vi inlagda persikorhalvor med en grädd
klick på. Hala som tvålar var de svåra att få stopp på. 
Man jagade dem runt tallriken med skeden och ibland 
ploppade de ut på vita duken. För vit duk hade vi om 
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söndagarna. Förresten, korvkiosken var 
vår restaurang. Vi satt på våra cyklar och 
var konnässörer, diskuterade vem som 
hade godaste brödet – Brollan vid Brom
maplan eller Emma vid Färjestadsvägen? 
Jag höll på Brollan. Krille som bodde i 
funkisvilla i Södra Ängby och hade en 
farsa som var fabrikör hävdade att Emmas 
brön var godast. Sen skrattade vi så vi 
kiknade, för sexuella anspelningar hade vi 
korn på redan i småskolan. I skolbespis
ningen betygsattes rätterna lika definitivt 
som våra skolämnen. Fisk var torsk, var 
bläh. Det gällde för korv kakan också – vi 
begrep aldrig varför den smakade lever. 
Korv som var så gott! Det som alla läng
tade efter var tunnpann kakor. Sådana ser
verades en gång om året. Visserligen bara 
med lingonsylt och fyrkantiga, hopvikta 
som servetter. Men trots allt tunnpannka
kor.

Från plugget till första jobbet, Nordiska 
rör, en grossist i Tomteboda. Klockan nio 
prick, smack, smack på stämpelkortet, en 
halvtimme att äta frukost, spela kille, po
ker eller bara ligga utsträckt på en bänk 
och vila sig. Fruko strast var matlåda med 
falukorv och lunchrast ma tlåda med kål
dolmar. Vi skrattade när Killekungen tank
spritt stoppade in sin kalvsylta med röd
betor i värmeskåpet.

Nytt jobb. Klackskomakare i en liten 
smatt vid tunnelbanestation S:t Eriks
plan. Snygga tjejer hade smala vingliga 
stålklackar. Högre tryck per kvadratcenti
meter än elefanter. Tanter har Systersko 
med äkta läderklack. Varje lunch på 
samma mjölkbar. Varje dag samma entre
côte med vitlökssmör och pom fritt. Samt 
en extra pom fritt för att slippa vara hung
rig. Magen pöste och började visa tydliga 
tecken på uppskattning.

Debuten i kvällsammanhang, på riktig 
krog. En några år äldre kamrat tog med 

mig till Söderport och sa att jag skulle 
försöka uppföra mig som en artonåring. 
Då fick jag kvittera ut bångmat samt två 
vita och en brun. Jag visste inget om vad 
bångmat var. Det visade sig vara en varm 
champinjonsmörgås. ”Ät den inte, den 
åker ut och in hela kvällen”, varnade min 
kompis och skålade i vitt och brunt. Jag 
var hungrig och ville ha min smörgås. 
Hur tänkte jag då? På krogen gick man 
väl för guds skull inte för att äta!

Nästa försök. Iklädd kostym, slips och 
blankade myggjagare, beledsagad av f licka 
med klockad kjol besökte jag Bromma 
hotell. Att en restaurang hette hotell var 
ett säkert tecken på att det handlade om 
en riktig restaurang, det kunde vem som 
helst förstå. Dessutom förstod jag hur 
entre côte skulle smaka. Den skulle för det 
första inte vara så där tjock och så skulle 
det inte vara någon fettklump i mitten. 
”Min herre menar lövbiff ”, sa hovmästa
ren högdraget när jag förklarade att detta 
inte var entrecôte och att det inte smakade 
gott. Och varför serverades pom fritten på 
servett i en brödkorg? Visste man inte 
på Bromma hotell hur mat skulle tillagas 
och serveras? Min flickvän undersökte 
generat sin tjocka linneservett och hov
mästaren bar ut köttbiten till köket för 
avsmakning. Den återvände med hälsning 
från kocken att det minsann inte var nå
got fel på den köttbiten.

”Har kocken ätit av den”, frågade jag.
”Han har skurit av ett litet hörn och 

smakat”, svarade hovmästaren med läppar 
som tunna streck.

”Då vill jag ha en ny”, sa jag men om 
jag minns rätt så blev det ingen. Men no
tan fick jag betala och sen var jag så sur 
hela kvällen. Den flicka jag bjudit ut 
plockade fram en röd toppluva ur sin 
handväska, tog på sig den och sa bestämt 
att nu ville hon gå hem och lyssna på 
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”Only Sixteen” med RockRagge. Och jag 
fick inte följa med.

Harry och jag skulle åka till Afrika i 
min gamla folkvagn och kanske bli främ
lingslegionärer. Jag hade målat ”Destina
tion Afrique” på dörrarna med rödfärg. 
Pölser i Danmark, Wienerschnitzlar i 
Tyskland och grodlår i Frankrike, Frank
rike var ju berömt för sin mat!. Vad man 
åt i Spanien och Marocko visste vi inte så 
noga. Det låg lite för långt bort. Jo, i Ma
rocko åt man säkert get.

Den sviktande likviditeten uppstod ti
digt, redan på Reeperbahn i Hamburg. Vi 
slog upp vårt tält utanför staden, lämnade 
bilen kvar och åkte med större delen av 
reskassan in till stadens restauranger och 
nöjesliv. Visst fick vi wienersnitzlar, om 
än inte så stora som vi föreställt oss. Och 
sen fick vi besök av mycket keliga f lickor 
vid bordet. Det var varmt och rökigt i 
loka len, de var törstiga och naturligtvis 
bjöd vi dem på champagne. Allt var jätte
kul tills notan anlände. Flickorna gick 
taktfullt ut på gatan och väntade där. De 
skulle följa med hem till vårt tält. Men 
när vi kom ut efter att ha befriats från 
unge fär halva reskassan, så var de inte 
kvar. Harry såg inte alldeles missnöjd ut  
han var mera förtjust i mat än i f lickor.

Väl i Frankrike levde vi på bröd och 
rödvin. ”Internationellt” förklarade jag för 
Harry, men han var ganska tystlåten och 
när vi äntligen var hemma i Sverige igen 
efter att ha gjort en Usväng i Valencia, så 
var vi båda ganska magra. Våra starkaste 
minnen var nog från Reeperbahn och de 
snälla men törstiga f lickorna.

Militärtjänst med en ny matkultur och 
här hette krogen kantin. Mat hette mest 
krubb. Anrättningarna serverades på plåt
brickor med fack, den berömda ärtsoppan 
också. Den matlåda vi ibland medbringa  
de i fält kallades för snuskburk. Och ma

ten, ja maten . . . ryktet gick att det blanda
des i soda för att dämpa vår könsdrift. 
Särskilt minns jag frukosten, som var lik
tydigt med att vi rekryter kördes ur bing
arna vid femtiden på morgonen och halv 
medvetslösa tvingades att äta såväl en sta
dig grötfrukost som lunch i form av f läsk 
och potatis med vitsås, lapskojs eller något 
annat lika närande. Vi skulle ha så vi stod 
oss till eftermiddagen.

Numera hör restauranger och resor 
samman för mig. Den som reser har inget 
hem och måste alltså äta ute. När någon 
gör en resa, tut, och detsamma gäller för 
restaurangbesök. Det skall helst bli något 
att minnas, en gastronomisk upplevelse. 
Den som är mindre våghalsig och har en 
tjock plånbok kan läsa sig till de rätta stäl
lena i turistbroschyrer och branschens 
handledningar. Men roligare är givetvis 
att leta själv – worldwide, som det heter 
numera. Och i sitt inre upptäcka grän
serna mellan vad som är ätligt och vad 
som är äckligt. Det går att göra en skala 
och själv undersöka var man vill göra halt. 
Är det mängden chile som avgör? Eller är 
det lukten, som hos surströmming och 
durian – en asiatisk frukt som får sur
strömming att framstå som lika harmlöst 
som snorgärs). Kanske är det renheten, 
vem är inte rädd för matförgiftning och 
salmonella? Eller handlar det om ätlighe
tens gränser? En logik à la Mary Doug
las?

Summary

Who Finds sour roach Delicious?

When you as a traveller or field worker encounter 
foreign cultures, food could be most problematic. 
This short essay is based on the writers’ memories 
of food, from childhood and onwards. What is fit 
for food and what is not? Strange meals leave 
strong memories.



är Aladyns brorson fick frågan om hur många 
tartarer som bodde i byn satt han i en röd 
soffa framför en matta som täckte väggen.

Det kan jag räkna efter om jag får en penna.
Från början, skall vi räkna barn och allting?
Jag har inte reda på hur många det kan vara.

Sedan skrev han namn efter namn. Han plitade ned dem 
långsamt på ett papper på bordet vid soffan och mum-
lade siffror för familjemedlemmarnas antal. Han fick det 
till fyrtioen med alla de barn han visste om. Åtminstone 
vad han kände till. Så långt han kunde veta. Snabbt ång-
rade jag frågan därför att den vållade en sådan uppstån-
delse. Men lärdomen tog jag med mig, att det krävs 
penna och papper för den som vill vara noggrann.

Billy Ehn stod vid dörren efter sin föreläsning i den 
Historiska institutionens lokaler på Magle Stora Kyrko-
gata i Lund. Ämnet för föreläsningen var hämtat från en 
annan del av Polen, familjen Borowski i Walo. Då gick 
jag fram till honom och berättade om mina fältarbeten i 
Polen några år tidigare. Kul, intressant, sade han och 
uteslöt inte ett fortsatt tankeutbyte. Billy Ehn, som kän-
des igen på sitt yviga hår och sin samtalande lågmäldhet, 
fältarbetade senare i en läkemedelsfabrik när jag var på 
varven, Volvo och SKF i Göteborg. Därefter fortsatte 
våra resor i längs etnologins dubbelspår utan att släppa 
kontakten med varandra.

En anteckningsbok brukade se ut på ett visst sätt. 
Helst skulle den vara försedd med svarta pärmar och få 
plats i bröstfickan som en behållare med synintryck. Det 
lärde jag mina studenter och lade till, att när människor 
talade till varandra var orden snart glömda. Anteck-
ningsboken samlade upp orden i originalversionen och 
kunde läsas om och om igen.
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Det etnografiska språket var vårt labo-
ratorium. Ett dagligt experiment med or-
dens valörer och varierande tyngder. Det 
var en allvarlig uppgift att skriva, brukade 
Billy Ehn säga. Avskalade och realistiska 
stod orden i våra anteckningsböcker och 
skulle inte kunna användas för att åter-
skapa något, varken en händelse eller en 
känsla, men bortsett från allt vad de sak-
nade hade de ett eget värde. Om någon 
skulle vilja kalla det experimentell etno-
logi så inte mig emot. Men varför skilja 
ut den experimentella från den i så fall 
normala etnologin? All vetenskap är prö-
vande. Etnologin grundar sig på den do-
minerande tanken, att söka tänja metodens 
möjligheter.

Men det finns en betydelse av experi-
mentet som kan vara värd att notera. ”Fo-
rum för skolan” byggdes upp kring öppna 
seminarier för lärare och skolpersonal vid 
etnologiska avdelningen i Uppsala under 
min tid som professor. Numera leds verk-
samheten av fil.dr Therése Hartman och 
fil.dr Susanne Waldén. De öppna semi-
narierna blev en mötesplats mellan fors-
kare och yrkesverksamma praktiker utan-
för universitetet. Sedan starten höstter - 
mi nen 2004 har de öppna seminarierna 
samlat många hundra deltagare. Samti-
digt fungerade de som en kontaktyta mot 
världen utanför universitetet. Studiedagar 
och konferenser gav ytterligare perspektiv 
på det öppna universitetet och diskussio-
nerna handlade om kulturanalys, unga 
människor och framtidens samhälle. 
”Kurser i lärarrummet” i de uppländska 
kommunerna blev en stor framgång. Det 
var ett sätt att återknyta till mina erfaren-
heter från fältarbetena i London och de 
brittiska sociologernas och kulturforskar-
nas engagemang för att sprida sina forsk-
ningsresultat i East End.

Här ser jag det stora experimentet och 

det viktigaste av dem alla, att föra ut 
den etnologiska forskningen i samhället. 
Segre geringen bland barnen ökar. Enligt 
Skolverket är segregationen en viktig fak-
tor som förklarar varför elever i den 
svenska skolan presterar sämre än tidi-
gare. Grundtanken i Forum är varje barns 
rätt till en god start i livet oberoende av 
sociala och kulturella skillnader. Det 
handlar om att försvara människolivets 
okränkbarhet i en ny tid, individens fri- 
het och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män, samt solidaritet med svaga och ut-
satta.

Avsikten var, jag tror att den förtjänar 
att vara någonting mer än ett experiment, 
att utveckla en långsiktig modell för etno-
logins samhällsengagemang, grundad på 
människolivets okränkbarhet. Forum har 
ett program för livslångt lärande som vän-
der sig till lärare i grundskolan och gym-
nasier, skolpersonal och alla som arbetar 
med barn och ungdomar.

Senare möttes våra vägar på nytt när 
vi gav ut två antologier med etnologer 
som författare, Etnografiska observationer 
(2009) och Kulturnavigering i skolan 
(2007). Billy och jag såg en möjlighet att 
med dessa böcker och förberedande work-
shops konkretisera den tillämpade etnolo-
gin. Dessa böcker blev bästsäljare och gick 
ut i nya upplagor, vilket kan ses som ett 
mått på intresset för etnologin utanför 
universiteten.

Det var vårt nya möte i den senmo-
derna världen. Frågorna var övergripande 
stora och strukturella. Vi ville gärna finna 
en kulturell logik. Att frågorna sedan om-
fattade väntan och händelselöshetens kul-
turologi blev en ögonöppnare för var och 
en som följde Billy. Det gällde att upp-
täcka världen som den såg ut, och det var 
en fråga om seende. Men det var inte bara 
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en vetenskapsdoftande omskrivning för 
något som vi diskuterade, utan en pro-
gramförklaring. Forskarens privilegium 
var att få röra sig där människorna fanns 
och lägga samman fragment av övergri-
pande strukturer i sina anteckningar. Men 
under tiden passerade livet på gatunivån 
och allt var inte så enkelt.

Vad jag hade tänkt säga efter föreläs-
ningen i den Historiska institutionens 
loka ler på Magle Stora Kyrkogata i Lund 
var att den här situationen var fint 
fångad:

Ingen hälsade när vi satte oss. Ana och Jerzy 
var väntade och välbekanta för de närvarande. 
Alla åt och drack och tittade samtidigt på TV. 
Ingen sade någonting på en lång stund utom 
Franek som förstrött kommenterade uppvis-
ningen i TV-rutan. Efter några rundor vodka 
inledde ett par av Danutas släktingar en jul-
psalm. Men under det följande programmet 
med ABBA och Tom Jones hyssjades psalm-
sången ned (Ehn & Ehn 1977, s. 130).

Referenser
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Summary

Crossroads

Based on field work in Poland in the early seven-
ties, the author describes an exciting development 
of ethnology. Referring to some thoughts of Billy 
Ehn it is a serious task to write and take notes. 
Language is a laboratory. But why single out the 
experimental from the one in this case normal 
ethno logy? All science is tentative. Ethnology is 
based on the dominant idea, to seek opportunities 
to stretch the method to describe and analyze the 
world.



ur behandlar vi tidsförlopp i beskrivningar? 
Vissa frågeställningar utgår från att etnogra
fin ska avteckna någon slags status quo, 
struk turer som utgör permanenta tillstånd (i 

alla fall utan någon större förändring under undersök
ningens genomförande). Samtidigt är organiseringen av 
tiden, och fördelningen av aktiviteter inom den, en 
grundläggande utgångspunkt för att förstå olika socio
kulturella sammanhang. Veckans, årets och i någon mån 
livets cykler brukar vara de mönster som är gripbara, 
även om de brukar skildras summerande snarare än spe
cifikt.

Men tidsförlopp är olika påtagliga i olika yttringar av 
socialt liv. Olika symboliska gestaltningar organiserar 
 tiden på sina speciella sätt. För att läsa en bok eller be
trakta en tavla har individen förhållandevis stort infly
tande över tidsåtgången; i andra gestaltningar som ri
tualer, fotbollsmatcher, teaterpjäser är tidsåtgången delad 
och därigenom mer fixerad.

Även i beskrivningar av musik är det de generalise
rande utsagorna som dominerar. Att musik innefattar 
tidsförlopp, som bidrar till lyssnandets njutning, förbises 
ofta. En orsak är att musik i regel är så välstrukturerad 
att den ger ett helhetsintryck; särskilt i populärmusika
liska former är homogenitet en viktig kvalitet. Även vers/
refrängformatets dualism upplöses i att versen hålls 
anonym och får utgöra transportsträcka till refrängen 
som blir det egentliga budskapet som ska kvarstå efter 
lyssningen.

Gud går här på jorden är ett musikstycke komponerat 
av Georg Riedel, som framfördes i det samarbete mellan 
Leif Strands kammarkör och Arne Domnérus orkester 
(där Riedel ingick) i slutet av 1960talet. I likhet med 
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normerna för vad som skulle vara seriös 
musik – och en seriös attityd var en förut
sättning för att jazzen skulle få tillträde 
till kyrkorummet – finns ingen självklar 
repetitiv form med tydliga delar som kan 
beskrivas med ett enkelt formschema; när 
jag nyligen ville beskriva den inspelning 
som gjordes 1969, just för att belysa form 
som problem, gjorde jag istället ett hän
delsereferat utifrån tidsangivelser.

Gud går här på jorden (Riedel) 11’47
Sättning: blandad kör, altsax, tenorsax, 

bas, piano, congas
0’00 Kören sjunger texten Gud går här på 

jorden, olika stämmor gör insatser som 
tillsammans bildar komplext ackord

1’08 Saxarna wailar mot kör och sopran
solist som unisont lägger långa toner

1’35 Saxarna övertar rytmen i texten, kö
ren tonar bort

1’50 Bas ansluter, markerar tonikadomi
nant

2’20 Kören återkommer a cappella
2’43 Sax mot pianoackord över körens 

ackord
3’15 Kören: Gud går här . . . – långt utdra

get ackord
3’483’52 Generalpaus
3’53 Saxar i fritt pladdrande mot varann, 
4’16 piano ansluter,
4’39 bas/congas etablerar snabb rytm, vid 

ca 4’47 kommer kören in tyst, med ett 
crescendo upp till –

4’56 pow! i kören, tillbaks till ackord som 
tonar ut tillsammans med saxarna.

5’10 Rytmiskt pianosolo över bas/congas 
5’32 Saxar 2stämmigt textrytmen över 

kören,
5’40 ackordbyte upp till Subdominant
5’55 Saxsolo – över bas, piano, congas
6’45 bassolo/från 7’07 även pianosolo över 

congas (alla tre gör solon över gemen
sam puls?)

7’52 grundpulsen upplöses –
8’05 Congasolo (inleds med virvel – ingen 

tydlig puls) – slutar med diminuendo
10’14–10’20 generalpaus
10’20 Kören återkommer med texten,
10’50 pianoklink, saxfigurer (påminner 

om ambulansignal) – kören slutar i 
tjockt ackord som hålls ut 11’1311’47

Här är uppläggningen att beskriva den 
första ljudstruktur som etableras, och se
dan uppmärksamma förändringar i den. 
Något kortfattad och med hög andel in
terna musikertermer, men som en beskriv
ning av ett stycke i ”fri form” är detta en 
beprövad metod (jfr t.ex. Dybos fylligare 
analys av Jan Garbareks Blow Away Zone, 
1996:86 ff; jämför med Olle Edströms 
analyser av sina fortlöpande val av musi
kalisk utformning av en serie Taubeme
lodier, Edström 2009). Här ska genast 
påpekas att detta är en skivlyssnares per
spektiv av ett medierat lyssnades förlopp, 
där det är förändringar i helhetsintrycket 
som står i fokus. En fylligare skildring 
hade kunnat upplösa skeendet i vad de 
olika instrumentalisterna och kören gör 
(en transkription i noter skulle komma 
närmare på detaljnivå men samtidigt 
mista helhetsgestaltningen, annat än för 
en mycket skicklig partiturläsare).

Men i denna skildring är det huvud
sakligen den yttre formen som registreras 
och som kan fixeras med exakta tidpunk
ter. Längden 11’47 är på ett sätt angiven 
med en skenbar exakthet. Denna inspel
ning har just den längden, men jag antar 
att olika framföranden av stycket resulte
rade i högst olika total längd. Till skillnad 
från mer konventionellt upplagd musik 
där främst valet av tempo bestämmer tids
åtgången för att spela igenom förutbe
stämda moduler är jazz och andra former 
av improvisatoriskt byggd musik beroende 
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av musikernas reflektion över upplevd tid; 
poängen är att det ska hända något käns
lomässigt inom olika formdelar innan de 
byts ut (alternativt, snabba byten av form
delar kan vara ett medel för att skapa vissa 
känslor). När har ett grundackord ”satt 
sig” i lyssnare och musiker? När har solis
ten och gruppen gemensamt arbetat upp 
sig till klimax? När känns ett trumsolo re
toriskt avrundat och avslutat? Hur blir alla 
beredda på att gemensamt börja på en ny 
formdel? Med en videoinspelning som 
underlag i detta fall hade det kanske varit 
möjligt att urskilja olika tecken och blickar 
mellan musiker, dirigent och kör som gör 
samspelet möjligt.

För att återgå till en mer generell nivå 
av att försöka införliva tidsåtgång mer på
tagligt i etnografiska texter vill jag avsluta 
med ett par exempel som behandlar mate
rial av annan karaktär. Peter Stenberg an
vände i sin avhandling en liknande metod 
för att beskriva hur det går till att spela 
onlinedatorspel: han skildrar en dag vid 
datorn inloggad i spelet, med klockslag 
registrerade för signifikanta händelser och 
vändningar, ibland också någon tidsfäst 
lägesrapport där tidpunkten signalerar att 
det reflexiva tänkandet tagit överhanden. 
Vad som blir påtagligt i hans skildring är 
de långa tidsrymder som går åt till mono
tont arbete eller oviss väntan (Stenberg 
2011:53). Men i hans skildring finns inte 
bara förloppen i den virtuella världen; 
hans text innehåller också en metanivå av 
hans mer generella kommentarer och kon
textualiseringar, infogade i efterhand för 
att göra beskrivningen av det konkreta 
förloppet mer begripligt.

En annan framställningsform använde 
sig folkloristen Hanna Griff av i en bear
betning av livshistoriska intervjuer (1993). 
Där använde hon text i tre spalter: inter
vjun/inspelningen transkriberad i väns

terspalten, i mittspalten hennes rekon
struktion av vilka tankar hon hade i in  
ter vjun med förtydliganden av sina repli  
ker, och i högerspalten kommentarer om 
vilka särskilda kommunikativa resurser 
som användes: formella svar, särskild kod, 
berättelser etc. Denna uppläggning utgick 
från hennes frågeställning om hur kohe
rens skapas i levnadsberättelser, och där 
just den performativa dimensionen var del 
av hennes svar. En sådan modell kan, trots 
sin typografiska komplexitet, vara en bra 
utgångspunkt för att representera tidsför
lopp med fokus på f lera aktörer eller di
mensioner.
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Summary

God Wanders on Earth for Eleven Minutes,
fortyseven seconds

The problem of representing streches of time is 
discussed with examples from music. The exact 
chronological timemeasuring is put in contrast to 
the concept of experienced time, where in music 
the establishment of a mood may be relative the 
unique performance. Other models are brief ly 
mentioned as well.



ch då säger läkaren på vårdcentralen: ”Du har 
en puls på trettiofem. Det är jättebra. Om du 
var en elitidrottsman. Men det är inte du.” 
Därefter beställs en taxi som forslar ett för-

kroppsligat frågetecken till Sahlgrenskas akutmottag-
ning. Jag hinner nätt och jämt ta min kölapp innan jag 
förs in på triaget. Triage, franska, sortering, säger sjuk-
sköterskan. Han börjar omedelbart hospitalisera mig. Av 
med jackan. Skjortan får jag knäppa upp. Ned på en 
brits. På med EKG-elektroder. Ut med blod ur det ena 
armvecket. In med en katet i den andra.

Jag blir ett vårdobjekt, och det har jag inget emot, 
märker jag. Sköterskan är effektiv, koncentrerad och  talar 
på samma vis. Han besvarar mina frågor kortfattat, tyd-
ligt, vänligt. Han möter min kontrollerade och faktiskt 
inte alls tillkämpade skämtsamhet på ett följsamt sätt. 
Han slänger käft med en kollega, men utan att lämna 
mig utanför.

Herregud vad fult det är på akuten! Här har funktio-
nen fullständigt triumferat över formen. Allt är indu-
striellt ordnat och ingenting finns där för sin skönhets 
skull. Varje detalj är utformad för att kunna transporte-
ras, vara till hands, effektiviseras efter situationens krav. 
I behandlingsrummet, som jag tillbringar de närmaste 
tre timmarna i, kan jag egentligen bara göra en sak, för-
utom att ringa, sms:a och tjuvlyssna, genom skärmen 
som omger mig, på samtal mellan läkare och andra pa-
tienter. Det är att stirra på en plansch som berättar om 
akuten: exakta uppgifter om dess organisation, arbets-
tempo och -volym, om klassificeringen av inkommande 
fall efter farlighetsgrad. Någon slags estetisk ambition 
tycks faktiskt finnas bakom planschens skarpkantade 
saklighet. Utöver den svarta texten har man i alla fall 
använt sig av två färger – rostrött och sjukhusgrönt – och 
fyra fotografier som inte bara är informativa. Men dessa 
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element tycks vara hopfogade av någon 
som egentligen avskyr varje strävan mot 
det visuellt tilltalande. Resultatet är trist 
och tafatt.

Gloendet på den fula planschen avbryts 
bara av besök av en läkare och ett par skö-
terskor. Korta besök, effektiva och rutini-
serade, men vänliga och genomsyrade av 
något som visar alla tecken på att vara in-
levelse, medkänsla.

Avdelning 93. Midnatt. Jag har rullats 
dit av en sköterska och en undersköterska. 
Den förra berättar om vad som sannolikt 
kan vara felet med mig och hur man bru-
kar hantera sådana. Undersköterskan in-
stallerar mig på salen som jag delar med 
en sovande man och en sovande kvinna. 
Skärmar igen. Vi viskar. Jag får ett skåp, 
tandborste och tandkräm, sjukhuskläder 
av vilka jag tar på mig nattskjorta och kal-
songer. Endast de verkligt sakkunniga 
kan säga vad som är fram och bak på de 
senare. Jag följer undersköterskans kvali-
ficerade gissning.

Hon ger mig juice, te och två leverpas-
tejmackor, fast jag bara bett om en. Det 
kan vara så att jag inte får äta något imor-
gon, säger hon, och därför kan det vara 
bra att peta i sig ordentligt nu.

Mitt i natten väcks jag av en ung läkare 
i trettioårsåldern. När han säger sitt namn 
skiner jag upp. ”Är du från Island?”, frå-
gar jag, ”där var vi för ett par veckor se-
dan”. Men jag förstår genast att det inte är 
det vi ska viska om. Han ställer frågor, 
förklarar och ger ett lugnande besked. ”Vi 
samlar information.”

Ingen frukost. Vänliga sköterskor och 
undersköterskor, prover. Kirurgen är 
värmländska och övertygar mig snabbt 
om att operation är det rimliga. En annan 
läkare som sammanfattar det prover och 
analyser givit vid handen. Frågor och svar. 
Jag lär mig i rasande fart nya saker om 

min kropp. En medpatient som varit inne 
för att byta ut sin apparat visar mig den 
numera uttjänta. Hon säger att den är fan-
tastisk och skänker ett nytt, normalt liv. 
Ultraljudsundersökning sedan.

Jag somnar av den lugnande medicinen 
och vaknar inte förrän i operationens slut-
skede. Lokalbedövningen har inte tagit 
där stygnen sys. Det gör ont men det spe-
lar ingen roll. Det går att småskratta åt 
tillsammans med det helt kvinnliga ope-
rationslaget.

Avdelning 91. Mat, vila, prover. Jag 
somnar då och då. Läser i en värdelös 
deckare, lyssnar på radio (äntligen vinner 
IFK Norrköping), pratar med min säng-
granne som är pensionerad lärare. Så 
mycket mera kan man inte göra. Nästan 
hela avdelningen är ordnad efter vårdens 
behov. Det finns ett dagrum, men där kan 
man strängt taget bara titta på teve till-
sammans med andra patienter. Det har 
jag ingen lust med. De internetuppkopp-
lade datorerna får patienterna inte röra. 
Jag känner mig lite dum och skamsen när 
jag förhoppningsfullt frågat om saken. 
Datorerna hör uteslutande den medi cinska 
vården till, det borde jag ha förstått.

Nästa dag följer samma mönster. Jag 
EKG-observeras kontinuerligt och får 
vandra iväg för att finjustera apparaten. 
Lunch och utskrivningssamtal. Strax där-
efter kommer Anneli och hämtar mig.

Alltihop, från vårdcentralbesök till ut-
skrivning, har tagit knappt två dygn. Inte 
en enda gång under denna tid har jag varit 
rädd, än mindre panikslagen. Vissa ord 
– ”pacemaker” (pacemaker? Pacemaker! 
Pace maker.) – och repliker – ”. . . och då 
kan hjärtat stanna” (stanna?! Hjärtat?! 
Men det är väl då man dör?!) – har tvingat 
tanken till långa och osäkra steg, men den 
har alltid landat på fast mark. Det låter 
inte riktigt klokt, men jag har hela tiden 
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känt mig trygg och varit på gott humör. 
Hemma ibland, på nätterna, kan livet vara 
en kort parentes av meningslösa åtbörder i 
en oändlig rymd av död och tomhet. Inget 
av detta under dessa knappa två dygn.

Det måste ha att göra med den omöj-
lighet som en institution som Sahlgrenska 
ytligt sett är. Denna kombination av in-
strumentalitet och värme, av rationell 
opersonlighet och genuin omtanke, av 
logis tisk och medicinsk effektivitet och en 
extra leverpastejmacka. Det är sjukvårds-
personalen som upprätthåller denna omöj-
liga balans. Däri ligger dess professionali-
tet: att aldrig låta det ena slå ut det andra. 
Att smida samman saklighet och värme, 
rutin och tillmötesgående, allvar och 
 humor, standardisering och individuella 
hänsynstaganden till något övertygande 
som skapar trygghet.

Väl hemma kommer helt andra känslor. 
Det som utlöser dem är den synbara lätt-
naden hos dem som vill att jag ska vara i 
livet och fortsätta med det vi har gemen-
samt. Det är fullständigt överväldigande. 
Och det är i det tillståndet av djup rörelse 
som jag får för mig att jag nås av en insikt. 
Det är möjligt att älska ett system. Jag 
menar det inte i någon överförd, bildlig 
bemärkelse, utan bokstavligt. Det går att 
hysa kärlek till ett sjukvårdssystem, ett 
välfärdssystem, ett skattesystem. Hundra 
spänn kostade besöket på vårdcentralen. 
För dem fick jag många utbildade män-
niskors arbete, medicinsk expertkunskap, 
avancerat tekniskt vetande materialiserat 
i en liten dosa inopererad under mitt 
skinn, med elektroder förenad med mitt 
slitna gamla hjärta. Mellanskillnaden 
mellan allt detta och hundringen står en 

idé för; idén om det förnuftiga i att vi alla 
solidariskt bär sjukvårdsapparatens kost-
nader.

Jag är inte naiv. Här finns en ekono-
misk kalkyl som visar att det är rationellt 
att hålla medborgarna friska så att de kan 
arbeta, betala skatt och konsumera. Men 
jag är heller inte genomcynisk. Grundläg-
gande för detta system är uppfattningen 
att jag, som ur systemets perspektiv är 
osynlig och befintlig endast som en obe-
tydlig post i en stor balansräkning, har 
samma rätt som alla andra att vara frisk 
och vid liv.

Systemet skiter i mig och vill mitt 
bästa. Det upprätthålls av alla oss som 
inte känner varandra och som aldrig kom-
mer att mötas. Kärleken som löper genom 
alla dessa relationer är opersonlig och 
principiell. Det är storslaget, patetiskt och 
banalt på en och samma gång, men det är 
så det är.
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Summary

atrioventricular Block III

A sudden and unexpected encounter with the 
health care machinery unfolds its dualistic charac-
ter; the peculiar combination of impersonal ration-
ality and genuine concern. The experiences from 
the encounter prove it possible to literally love a 
system.



en här artikeln hämtar material ifrån projek-
tet Consumer Logistics där vår första uppgift 
är att studera rörliga assemblage av förälder–
barnvagn–baby–saker. Vårt fokus i projektet 

är den uppsättning påsar, kassar, ryggsäckar etc. som vi 
fraktar runt våra prylar och inköp i, ”containers” vi dag-
ligen använder, men sällan tänker så värst mycket på.1 
De finns bara där som osynliga ingredienser i vår vardag 
(jfr Ehn och Löfgren 2010, Pink 2011).

Projektet Consumer Logistics är ett samarbete mellan 
svenska, franska och brittiska forskare, som förenats 
kring studiet av hur denna nödvändiga men samtidigt 
smått trivialiserade aspekt av människors vardagslogistik 
går till. Projektet består av f lera olika delstudier, såväl 
historiska som nutida och forskarna delar intresset för 
experimentella metoder. Teoretiskt kommer inspiratio-
nen från aktör–nätverksteori, därav begrepp som assem-
blage och containers, som vi som etnologer funnit vara 
bra hjälpmedel för att se nya saker i det vardagliga. På 
samma sätt har begreppen consumotion och consumo-
vers, som genererats i projektet, visat sig vara fiffiga sätt 
att precisera vårt intresseområde (Calvignac och Cochoy 
2011).

Som etnologer är vår uppgift att studera två grupper 
av ”consumovers”: småbarnsfamiljer och äldre. Vi använ-
der oss av välbeprövade etnografiska metoder som obser-
vationer och intervjuer men också medföljande observa-
tioner (”walk-alongs”), där vi konverserar med, fotar och 
filmar våra assemblage (jfr Arvastson & Ehn 2009). Vi 
använder också ”probes” (jfr Cameron 2010): forskar-
dagböcker där våra consumovers själva skall dokumen-
tera i ord och bild och reflektera över sin konsumtionslo-
gistik.
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Mamma–barnvagnsklustret

I projektets inledningsfas genomförde vi 
varsin pilot-walk-along med Vega, Moa 
och deras mammor Erika och Petra. Ob-
servationerna genomfördes ett par grå-
trista dagar i mars 2011 då vi följde våra 
respektive assemblage från hemmet till en 
stor mataffär mitt i centrala Göteborg och 
tillbaka hem igen. Här följer utdrag ur vår 
fotodokumentation som också visar på 
några av shoppingtrippens olika faser.

av barnvagnsassemblaget. Erika har till-
fälligt frikopplat sig från barnvagnen 
och placerat en av butiken tillhandahållen 
hjulförsedd kundkorg bakom sig medan 
hon fyller en plastpåse med tomater. Ne-
danför grönsakshyllan ligger ett blöjpaket 
strategiskt placerat för att kunna plockas 
upp när det är dags att gå vidare. Olika 
moment i butiken, som att stanna upp för 
att välja en specifik produkt eller vara, ut-
gör mikromoment då assemblaget måste 
hanteras för att inte falla sönder i olika de-
lar. Hela tiden pågår arbetet med att hålla 
samman den tillfälliga enheten, nu utökat 
med en kundkorg som fylls på med varor, 
och föra det i rätt riktning inne i butiken. 

Precis som Petra väljer Erika bussar 
och spårvagnar hon kan ta sig på själv. De 
låga ingångarna på de nyare spårvagnarna 
och bussarna gör det möjligt för barnvagns-
förare att lätt kliva av och på utan att be 
andra medpassagerare om hjälp. Att dess-
utom behöva förklara hur vagnen skall 
hållas är också ett extra komplicerande 
moment.

Inne i butiken påbörjas en längre pro-
cess av mindre sammanlänkande korrige-
ringar och ihop- och sammankopplingar 

Petra lastar ur vagnen utanför huset. 
Hon och hennes sambo bor tre trappor 
upp utan hiss. Allt som allt lastar hon av 
fem plastpåsar och ett paket blöjor, som 
hon stuckit in under handtaget på Stok-
kevagnens shoppingväska längst fram. 
Petra köper bara Liberoblöjor eftersom de 
precis passar under handtaget, som inte är 
justerbart. När hon försökte med ett paket 
Pampers fungerade det inte. Paketet var 
för litet och ramlade av.

Lärdomar och synliggöranden

Infrastrukturella förutsättningar är A och 
O för barnvagnsföraren som vill ta sig in 
till city för egen maskin. Under våra pilot-
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studier blev vi varse hur viktigt det är att 
förstå relationerna mellan barnvagn, spår-
vagn och buss och aspekter som tidspla-
nering och de utrymmen som erbjuds på 
kollektivtrafikens fordon. Avstånd till och 
från hållplatser men även kroppsstyrka 
och medpassagerares inställning till barn-
vagnar och vilja att hjälpa till är aspekter 
som begränsar och möjliggör assemblagets 
rörlighet.

Också babyns ”biomakt” spelar stor 
roll. Det upptäckte vi när Moa blev arg 
framme vid kassan för att hon inte fick 
hålla mammas kreditkort och Petra var 
tvungen att ta upp henne ur vagnen och 
balansera skrikande baby, varor och buti-
kens betalningsrutiner och plastkassar 
samtidigt.  Bebisars humör, hunger, varie-
rande tillstånd av vakenhet och sömn, 
 ibland besvärande intresse för detaljer i 
omgivningen kan vara avgörande för hur 
barnvagnsföraren upplever shoppingtu-
ren: lyckad eller misslyckad; stressande 
eller mysig; svettig eller lugn osv. Bebi sens 
biomakt är därför något som måste tas i 
beaktande redan när inköpsresan plane-
ras. Alltför långa turer, för stora avstånd 
till närmsta blöjbytesstation eller am-
ningsrum eller brist på underhållning och 
omvårdnad kan få den trevligaste shop-
pingtur att förvandlas till en intensivt 
högljutt Hades och assemblaget måste ge-
nast omkonfigureras för att undvika kaos. 

En annan lärdom var hur shopping-
turen hela tiden integrerades med andra 
aktiviteter, som att ta hand om bebisen 
 eller att svara i mobilen, fika och prata 
med kompisar. Det var överlappande 
verksamheter som relativt sömlöst ingick i 
varandra. Vi håller med O’Dell och Wil-
lim (2011:31) om att etnografiska studier 
har mycket att vinna på att se fältet som 
en mångfald av smådelar istället för som 
en redan ordnad helhet. Vårt fält, kon-

sumtionslogistik, komponerades gemen-
samt av oss, våra assemblage och deras 
med- och motsträviga aktörer i alla små 
mikropraktiker, ihop- och isärkopplingar 
vi observerade och som är en nödvändig-
het för att vardagspraktikerna: matinkö-
pen, omhändertagandet, fikandet skall 
kunna genomföras.

Not

1 Läs mer om projektet Consumer Logistics på 
http://www.cfk.gu.se/forskning/#consumer-

 logistics.
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n tid, om vilken man vet, att man något sådant 
aldrig mer kommer att uppleva”. Det låter 
bättre på tyska. Så kändes det i varje fall efter 
utgången av december månad 2009. Jag hade 

bott på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loin. Författarför-
bundet stod för resa och uppehälle. Där skulle jag bara 
sitta still och skriva, även måla om det föll mig in, snar-
likt gästerna på 1880-talet, bland dem Liljefors, Heiden-
stam, Strindberg, Pauli, Zorn, Carl Larsson. Jag förde 
inte dagbok, så vad jag nu berättar är bara minnesfrag-
ment, en berättelse som kunde sparas till en middags-
bjudning. Förresten var det just en sådan som blev im-
pulsen att berätta samma sak för Billy. Juristen Mats 
Boye, 77 (Karins brorson), hade bjudit mig och kusin 
Stig till det röda sekelskifteshuset på Källängs vägen.

Även denna gång skulle vi diskutera tron, på Gud och 
på övernaturliga väsen. Det var den parapsykologiska 
frågan som gav Mats impulsen att berätta hur han en 
eftermiddag som siste man lämnat kontoret – med plån-
bok och nyckelknippa kvar på rummet. Berövad all för-
måga att tänka klart, stod han totalt handfallen i tun-
nelbanan, där han fick syn på kontorets nyckelförsedda 
städare, två kinesiska dvärgar, lika sällsamma gestalter 
som själva koincidensen. Var nu detta ”ren tur”? För-
modligen, men hur statistiskt sannolik var den? Eller 
finns det ”övernaturligheter”? Stig lutade åt det hållet.

Då var det min tur att berätta om min resa till Grez. 
Flygresan från Stockholm till Paris var lätt avklarad. 
Men redan efter utcheckningen började det. Nej, egent-
ligen inte då, eftersom det fanns Mêtroförbindelse ett 
enda tröskelsteg ut från terminalen, och slutstationen var 
Châtelet, mitt i Paris.

Nu skulle jag vidare med järnväg. Men först gällde det 
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att ta sig upp ur tunnelbanans undre värld. 
Hur brukar det kännas när man inte hit-
tar ut? Här fanns korri dorer i överflöd, i 
alla riktningar, och alla ledde vidare till 
nya perronger och korridorer. Hundratals 
resenärer sprang kors och tvärs. Ingen 
ville svara på min fråga. Une sortie? La 
sortie? Où est la sortie?

Efter åtskilligt promenerande upptäck - 
te jag en undanskymd hissdörr, där två 
individer stod stilla – ovanligt nog – och 
bara väntade. På så vis kom jag tursamt 
rätt upp i det parisiska kvällsvimlet. Här 
var det i stället bilar som rörde sig kors 
och tvärs, vart jag än vände blicken. All 
ljusreklam, alla strålkastare och alla skug-
gor, gav världsstaden just dess prägel av 
total likgiltighet inför det enskilda ödet.

Fem sekunder av världserfarenhet fyllde 
mig i samma ögonblick som jag hejdade 
en taxi. Jag nämnde namnet på den när-
belägna järnvägsstationen, varifrån jag 
skulle resa till en stad några mil söder om 
Paris. Men innan dess gällde det att hitta 
rätt avgångsspår, vilket under några ner-
vösa minuter omöjliggjordes av att av-
gången ännu inte annonserats i avgångs-
hallen. Strax före visade sig dock namnet 
på ändstationen på en tavla, ehuru inte 
namnet på den station, där jag själv skulle 
stiga av. Efter ett par timmar nådde jag 
mitt delmål, en liten stad, nästan utom 
synhåll. Stationshuset vilade i kvällsmör-
ker, tyst och tillslutet. ”En man steg av 
tåget” var titeln på en film 1955 med 
Spen cer Tracy.

En taxiskylt i närheten fick mig att tro 
att även en fransk droskbil skulle kunna 
göra regelbundna avstickare till denna av-
sides belägna plats. Det var med taxi jag 
nu skulle nå mitt slutliga resmål. Efter-
som jag ingenstans hade att ta vägen be-
slöt jag mig för att stå kvar på min plats. 
Jag avhöll mig från att titta på klockan.

Men nu – ur mörkret – lösgjorde sig en 
privatbil. En man hoppade ut och gick 
med raska steg till en tågtidtabell uppsatt 
på stationsväggen. Snabbt var jag framme 
och förklarade min belägenhet. Oväntat 
erbjöd han mig skjuts till ett hotell. Och 
se, en kort stund senare promenerade jag 
fram till den inbjudande hotellentrén. 
Dörren var låst. Men då jag ringde på en 
klocka, dök faktiskt en man upp där inne. 
Han öppnade en lucka i väggen. No, 
Mon sieur, hotellet är fullbelagt. Den 
hjälp samme mannen med bilen var tyvärr 
försvunnen, mörker och tystnad domine-
rade. Då jag i detta ögonblick vände mig 
nittio grader såg jag såsom en hägring en 
upplyst byggnad några hundra meter bort. 
Mot all förmodan visade det sig vara ett 
hotell. Efter en stund sedan satt jag be-
kvämt i matsalen, nästan övertygad om 
att nästa dag kunna resa vidare utan fler 
orosmoment.

Efter frukosten ringde den tjänstvilliga 
hotellvärdinnan åt mig efter en taxi. Mal-
heureusement. Nej, inga bilar tillgängliga. 
Men jag var villig att vänta förstås. Något 
alternativ fanns inte. Där satt jag nyrakad 
i vestibulen då en glad herre kom intå-
gande, pratade och gick ut och in igen. 
Plötsligt gjorde Madam tecken till mig 
och sade att jag kunde få privat bilskjuts 
till Grez.

Den pratsamma mannen var hennes 
fästman, och såg ut som om han ville de-
monstrera sin nya bil. Nu for vi iväg, i fel 
riktning berättade han, vilket berodde på 
ett hindrande vägarbete. Han fortsatte att 
prata, och un-deux-trois befann vi oss på 
Rue Carl Larsson.

Naturligtvis öppnade ingen den låsta 
dörren när jag ringde på hotellets dörr-
klocka. Men solen sken ju, och vad kunde 
jag mer begära, och dessutom uppenba-
rade sig ute på gatan efter en stund Ma-
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dame Plissart, som jag förut haft brevkon-
takt med.

Nu fick jag efter registrering en dubb-
lett med utrustning för självhushåll.

I Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing 
andades tystnaden, samstämmigt med de 
trånga gatorna i den nästan folktomma 
omgivningen. Men inomhus mötte jag 
slumpvis mina medgäster i tamburen och 
biblioteket. En docent i matematik, som 
forskade om ”heltal”. Ett gift norskt par 
målade akvarell. En kinesiska från Göte-
borg, gift Johansson, satt med sin dator i 
biblioteket och komponerade en symfoni. 

Inne i huvudet tyckte hon sig höra hur 
det skulle låta, ungefär. Och under orkes-
terns första repetitioner, skulle hon vara 
lika nyfiken som alla andra.

Men det fanns en gäst som än mera 
satte mina inre bilder i rörelse. Hon var 
skolad på Konsthögskolan i Stockholm. 
Svårbestämbar ålder. En ensam själ, som 
man vårdslöst säger. Hon bodde i Carl 
Larssons lägenhet med ateljé, som jag nu 
ensam inbjöds att beskåda. Jag kände de 
histo riska vingslagen och skulle gärna ha 
bytt rum. Hennes fysiska tillstånd var 
problematiskt, men själva överlevnaden 
hade garanterats med vissa kirurgiska in-
grepp. Hon var språksam. Jag hade henne 
till bordet vid vår gemensamma julaftons-
middag. Redan när vi först träffades hade 
hon detaljerat beskrivit sina återkom-
mande hallucinationer. Varje gång – i va-
ket tillstånd – samma fasansfulla möte. 
Hon jaga des av sin mor, åtföljd av släk-
tingar, med gemensam avsikt att döda 
henne. Modern närmade sig snabbast, 
med en stor lyftad kniv.

Det förekom mig att hennes hallucina-
tioner på ett notabelt sätt skilde sig från 
de nattliga skräckfyllda mardrömmar, 
som somliga av oss någon gång upplevt. I 
bägge fallen var verklighetsupplevelsen 

total. Det var i bägge fallen bilder som 
hjärnan självständigt komponerat. Och 
lika verkliga var de inre bilderna för henne 
med öppna ögonlock som de var med våra 
slutna. Men här fanns en märkvärdig de-
talj, en mildrande akut åtgärd, som hon 
avslöjade för mig. Om hon nämligen, till 
exempel under en tågresa, plötsligt såg 
modern som vanligt komma rusande 
kunde hon snabbt dra en plastpåse över 
huvudet. Denna hade hon tidigare prepa-
rerat med utklippta hål för ögonen och 
munnen. Så snart hon fått påsen över hu-
vudet kunde modern inte längre se henne, 
och förföljelsen upphörde.

Vad är sjukligt och vad naturligt? Allt 
vi ser – i vaket tillstånd eller under sömn 
– har sitt ursprung i den fysiska verklig-
heten utanför oss, nästan som färgerna i 
en målarlåda. Det är intrycken av denna 
breddfyllda verklighet, som kreativt ny-
skapande, transporteras till hjärnan. Det 
är med hjärnan ”vi ser”, snarare än med 
ögonen.

På min målarväninnas dukar, vackert 
uppställda i Carl Larssons ateljé, fanns 
dock inget återsken av dessa hjärnspöken. 
Inga sår eller märken. De var alla rofyllda 
stilleben av ateljéns enkla stolar och bord. 

Summary

Concerning a Time About Which You Know
That Nothing Alike Will Ever Happen Again

The paper is about the author’s one month’s stay at 
a hotel ”Chevillon”, in an old village south of Paris, 
Grez-sur-Loing, in 2009. This place has a well-
known history going back to the end of the nine-
teen’s century, offering rooms and studios for art-
ists and writers. An improbable long series of 
difficulties for the author to get there, followed by 
encounters with very special personalities, made 
this month absolutely unlikely – only accidentally, 
or not?



illy Ehn har avverkat femtiosex maratonlopp. 
Elva av dem har vi sprungit tillsammans. Ja, 
tillsammans är inte rätt ord – han först och jag 
halvtimmen långsammare. Sista tävlingen var 

Vindelälvsloppet i början av 1990-talet. För att besegra 
tröttheten på sista tunga milen, knäppte han loss en sä-
kerhetsnål från nummerlappen och stack sig i låret. Total 
hängivenhet var förklaringen till hans framgångar.

Den brittiske litteraturvetaren Terry Eagleton suckar 
lite uppgivet i After Theory (2003) när han beskriver hur 
testuggandet verkar ha tagit över bland kulturvetarna. 
Var är förtjusningen över det reella, saker som kroppens 
villkor och vardagslivets realiteter undrar han. Det var ju 
områden som en gång inspirerade t.ex. forskarna från 
Birminghamskolan när de gav sig ut bland vanligt folk! 
Det finns ett återkommande stråk i kulturforskningen, 
menar han, som handlar om livet bland människor av 
kött och blod om den kroppsliga utsatt heten. De löper 
alltid risken att dunsta bort i seminarielokalerna. Hade 
vi haft annorlunda kroppar hade också vår kultur och vår 
moral också varit annorlunda. Det  låter som en repeti-
tion på den gamla motsättningen mellan fältarbetare och 
kammarlärda. Men vad han vill väcka opinion för är 
också att när vi samlar in våra data är också kroppen ett 
av våra viktigaste undersöknings instrument. Kanske var 
det mer än sina egna gränser som den uthållige maraton-
löparen ville testa med hjälp av en säkerhetsnål: ”Det 
som är botten i mig är botten också i andra.”

Faktiskt är det just utgångspunkten i det självupp-
levda, som har blivit ett kännetecken för mycket av den 
etnografi som Billy Ehn publicerat. Inte för att skildra 
ett subjekts uppgång och fall, utan just för att visa hur 
individen är fysiskt indragen i en omgivande kontext, 
känslomässigt likaväl som intellektuellt. Och att forska-
ren måste vara öppen med sina egna upplevelser. Han 
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liksom dem han studerar undersöker 
gränser, öppningar, möjligheter. Tydligast 
beskrivs detta i ett litterärt arbete som 
handlar om en person som hamnat i en 
personlig kris. Boken stenmuren från 
2003, handlar därför om hur nära kropp 
och föremål blir sammanvävda och hur 
det går att stånga sig fri. Att bygga en 
stenmur blir del i en själslig läke process 
där tingen blir förmer än projektioner av 
någons tankar eller intentioner – de svarar 
tillbaka, pockar och utmanar. Huvudper-
sonen Georg har råkat in i en uppslitande 
konflikt på arbetet. Från att ha varit ett 
lysande centrum förlorar han fotfästet och 
väcks till insikten om att framgången bara 
var ett utanverk. Som många andra som 
hamnat i kylskåpet drar han sig undan till 
hemmet, till den fredade zonen. Boken 
handlar så om den långsamma resan till-
baka och den betydelse som det påtagliga 
spelar. Genom att bygga en mur tränar 
Georg sin skicklighet och viljestyrka och 
triumferar liksom han misslyckas, men 
utmanas till nya insikter av stenens hård-
het och förmåga att just bara vara sig själv. 
”Stenmuren riktade Georgs uppmärksam-
het mot något utanför honom själv. Mu-
ren var därför ett både inre och yttre ob-
jekt . . . Stenar är liksom ord opersonliga, 
men genom användningen av dem blev de 
en del av honom. Han hade svårt att inte 
uppslukas av sina egna tankar och känslor, 
att vara lika intresserad av andras verklig-
het som av sin egen. Samtidigt fanns en 
längtan efter att slippa självmedvetandets 
fängelse. Genom att lyfta tunga stenar 
uppnådde han självförglömmelse” (ibid. 
31). Här har Billy Ehn med författarens 
frihet givit en övertygande skildring av 
det relationella: hur den personliga oför-
mågan gick att övervinna genom att fy-
siskt tillgodogöra sig stenens inneboende 
styrka.

För att alls upptäcka sin förmåga hjäl-
per det att kroppen får pröva sig mot nå-
got. Den legendariske läraren på Journa-
listhögskolan, Bengt Nerman (1997) har 
berättat om vad tingen undan för undan 
bidrar med i konsten att både upptäcka 
och att överskrida. Som son till politikern 
och publicisten Thure Nerman, var han 
född in i en värld av ideologier och förma-
ningar om hur man skulle leva rätt – ord, 
ord, ord. Hemmet var genuint borgerligt 
med stadsvåning och tjänstefolk samt 
sommarställe i Stockholms skärgård. 
Pappa Ture slöt helhjärtat upp bakom 
kommunismens tankar om egendomslös-
heten, partiets ledande roll, Stalins ofel-
barhet och proletariatets befrielse. Kanske 
var det motsägelsefullhet i detta liv, eller 
helt enkelt moraliserandets ständiga när-
varo i vardagen som fick honom att bryta 
samman. Trettiofyra år gammal föll han, 
bildligt talat ner i avgrunden: ”Jag fick 
släppa taget i allt jag hade för händer och 
börja från början. Eller rättare: världen 
öppnade sig för mig och jag föll.”

Skyddslös och uppgiven tog han båten 
ut till Blidö, där familjen hade sitt om-
skrivna sommarställe. Här på platsen där 
han upplevt den barfota friheten men inte 
de många kraven sökte han det enkla, 
kontakten med en direkt, sinnlig verklig-
het. På ön bodde en fiskare och allt i allo 
som nu höll på med reparationer av båt-
bryggan. Sönderskruvade av isen behövde 
stenkistorna lagas. Det innebar att byta 
ut de kraftiga men murkna stockarna, 
hugga knutar till nya, föra ner dem i vatt-
net och så fylla kistorna med sten igen. 
Det var ett tidsödande, hårt och krävande 
slit. Tveksamt och passivt till en början 
men efterhand med allt större engage-
mang deltog Bengt Nerman i sågandet, 
huggandet, bäran det. Och fick genom 
händerna och samtalen runt det påtagliga 
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igen grepp om en verklighet som var kon-
kret. Vissheten om vem han var blev 
kroppslig. Här handlade det inte om att 
veta utan förtröstan i att kunna. Det var 
alltså inte frågan om att ”lyssna till krop-
pen” – utan mer till tingen. Här mötte 
handen stenen och ur de många greppen 
växte en kroppslig medvetenhet som en-
dast långt efteråt lät sig verbaliseras och så 
småningom beskrivas. Erfarenheten kom 
före begreppen.

Att bedriva etnografi är ofta att experi-
mentera med sig själv i olika miljöer. Att 
utsätta sig för de villkor och begränsningar 
som andra människor lever under. Såtill-
vida har etnologin genom sin praktik en 
viktig tradition av att hålla kontakt med 
det område som Terry Eagleton såg som 
på väg att spolas bort i postmodernismens 
ordsvall. Dessutom undrar jag om han har 
rätt. Allt f ler forskare anknyter idag till 
fenomenologen Maurice Merleau-Ponty 
(1962) och hans metod av ”lateral displa-
cement” – förmågan att fysiskt ta sin 
utgångs punkt i någon annans position 
och erfarenhet; här forskas intensivt om 
kropp och kultur också inom många post-
riktningar. Jag fördrar också de termer 
som antropologen Michael Jackson (1996) 
använt för strategin att använda sig själv 
som redskap. Den vittnar nämligen om 
kontinuiteten i det etnografiska arbetet. 
Att följa med in i en annans värld kallar 
han ”thinking with one’s feet.” Och det 
ligger väl närmare vad Billy Ehn gjort i 
sina många besök i andras vardagar. Men 
bragden att fullfölja femtiosex maraton-
lopp vittnar också om något mer, om 
längtan efter att pröva autenticiteten i or-
den, att nöta tankarna mot asfalten på en 
krävande löptur. I det avseendet lämnar 
han inte bara mig utan de f lesta av oss 
långt bakom sig när det gäller att experi-
mentera med etnografin.
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Summary

Learning from objects

The classical attitude in fieldwork of ” being there” 
is to expose oneself  to the conditions that the 
group under study are experiencing. The word "in-
tersubjectivity" often is used to cover this way of 
doing research. But "subjectivity" in itself is run-
ning the risk of focusing on mental more than 
bodily processes, on words more than emotions 
and on interpretations more than insights. Even 
the phrase from Hannah Arendt of “visiting im-
agination” or the “lateral displacement” of Mer-
leau-Ponty could point in such a direction.  I have 
been using texts from two scholars: one by Billy 
Ehn when he is engaged in building a wall of stone 
by his house, and one by Bengt Nerman who simi-
larly has described the physical encounter with 
stone and wood to discuss a more elaborate ap-
proach.
 Both texts in a marvelously detailed way inform 
the reader about what is to be learned from strug-
gling with stone; how bodily insights beyond words 
are gained and how material culture reveals it na-
ture of being so much more than scene, milieu, 
projections or representations. Fortitude from the 
stones are evoking a resonance and thus revealing 
the relational character between body and material 
culture. The work of the researcher of course is to 
transform such information into written ethno-
graphy.



åren 1970 åkte jag efter frustande ånglok 
 genom DDR på väg till Bratislava för att där 
sammanträffa med för mig inledningsvis 
okända studenter och ledande östeuropeiska 

etnologer. Jag var på väg till nyskapande etnologiskt fält-
arbete som motvikt till alla snabbt åldrande perspektiv 
som jag själv förde med i bagaget. Följande rader baseras 
på det självupplevdas konkretion som uttryck för något 
helt annat än inarbetade skrivbordsprodukter.

Min egen etnologiska bakgrund var följande i kort-
versionen: På 1960-talet inleddes mitt studium i Nordisk 
och jämförande folklivsforskning vilket bland annat re-
sulterade i doktorsavhandlingen Gåsskötsel: En etnologisk 
studie . . . (Lund 1975). När jag började läsa 1–3-betyg 
som det då hette i utbildningssystemet var ämnet så gott 
som helt en historisk vetenskap och man arbetade histo-
riskt–geografiskt utifrån dimensionerna tid, rum och 
social miljö. Långt senare tillkom genus och etnicitet. 
Naturligtvis var denna bild förenklad då antropologiska 
diskussioner om hermeneutik, strukturalism, interaktio-
nism och materialism började tränga på liksom binde-
strecksantropologi som vi ofta diskuterade i köket på 
Folklivsarkivet i Lund. En av de viktigaste läromedlen 
med en helhetssyn på ämnet i Sverige var festskriften till 
Sigfrid Svensson, Schwedische Volkskunde från 1961. Vid 
denna tid förutsattes att man hjälpligt behärskade det 
tyska språket – vilket dock blev en omöjlighet för nya 
studentgrupper några år senare. Nya vindar blåste också 
snart när jag påbörjat min forskarutbildning i Lund 
kring 1970.

Med inspiration från och på uppdrag av professor 
Nils-Arvid Bringéus i Lund kunde jag våren 1970 ge 
mig ut på ett oförglömligt fältäventyr. Programmet i 
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Tjeckoslovakien i maj–juni omfattade 
”eine Terrainforschung und ein Seminar 
mit dem Hauptthema ´Soziales Leben 
und geistige Kultur´” – allt under ledning 
av professor Ján Podolák vid Comenius-
universitetet i Bratislava.

Till Seminarium Ethnologicum var så-
väl studenter som etablerade forskare del-
tagande men det betonades inledningsvis 
att det var inbjudna studenter och ej pro-
fessorerna som hade huvuduppgifterna 
inom projektet.

Förberedelserna var också minutiöst 
gjorda och huvudteman var redan klara 
under höstterminen 1969. Social och and-
lig kultur skulle man denna gång inriktas 
på medan temata för de bägge tidigare Se-
minarium Ethnologicum 1968 och 1969 
inriktades på ”komplexstudier” respektive 
”agraretnologi”. Professor Bringéus hade 
själv deltagit i sistnämnda seminarium 
och publicerat artikeln ”Kom till Karpa-
terna” i Sydsvenska Dagbladet 5 augusti 
1969.

I ”min” grupp ingick sju studenter och 
jag fick möjligheter att ställa frågor till 
mina informanter via ett par av dessa som 
sedan översatte för mig på franska men 
mest på tyska – en för mig intressant form 
av ”experimentell etnografi” som jag var-
ken förr eller senare praktiserat.

Jag hade alltså redan påbörjat skisser 
till min kommande avhandling och som 
fältarbetare sökte jag förutom nämnda 
inter vjuer och observationer göra en om-
fattande fotodokumentation och skriva en 
fältdagbok. Ur fältdagboken vill jag ge 
följande smakprov på utresan mellan Bra-
tislava och Orava:

På de f lesta byar som passeras under resan sät-
ter gässen sin prägel. Längs vägkanterna betar 
små f lockar och på gårdstomterna ser man en 
eller ett par gäss med sina gässlingar.
 Den största f locken under hela resan såg jag 

emellertid utanför en bybebyggelse. Vid en f lod 
på ett ganska brett vattensjukt markområde 
 under en landsvägsbro verkade hela området på 
bägge sidor helt vitprickigt av alla fågelkrop-
parna. I byn Námestovo klockan tolv på dagen 
driver en man sin gås med gässlingar genom 
gatorna och ner på ett vattensjukt område mel-
lan landsvägen och sjön. I handen har han en 
liten käpp. När sällskapet är framme lämnar 
han dem ensamma kvar. På samma markom-
råde inom ett par hundra meters omkrets betar 
ytterligare ett par mindre f lockar.

Med olika lokala informanter hade jag 
även gjort ingående intervjuer om gås-
skötseln. Här ett par smakprov i översätt-
ning:

Jag har 3 och min granne 1 gammal gås. Gäss-
lingarna kläcks i mars–maj och det är som regel 
13–15 ägg, som gåsen ligger ut i stallet i en 
vanlig fruktlåda belägen i en avbalkning. Flyg-
hinder eller märkning förekommer ej och det 
behövs inte heller, ty alla unga följer alltid de 
gamla med f lockinstinkt. Att alla byns gäss 
hålles tillsammans förekommer ej. Gässen är 
en sak som en speciell person i hushållet, till 
exempel ett av barnen, har hand om. Natten 
tillbringar gässen i stallet. På sommaren utfod-
ras de ute i en speciell avbalkning och därifrån 
drives de till vattendraget över gatan osv. På 
vintern nyttjas denna avbalkning ej utan gässen 
går omkring på gårdsplanen och har stallet som 
skydd. Det finns ej speciell tid då gäss äter spe-
ciellt mycket men man slaktar ofta i mars–maj. 
Gåsfjäder och gåsdun är mycket viktiga pro-
dukter. Alla f lickor, till och med fattiga, har 2 
stora och 4 små täcken som kommande hem-
gift. Gåskött steker man eller har i soppan och 
till nyår äter man gärna gås eller anka. Gåskött 
är ej speciellt dyrt. 1 kilo kostar 20 ”kronor” (jfr 
svinkött 30 ”kronor”). Övrigt som vingar och 
mage lägger man i soppan. Fettet är bra mot 
bröstsjukdomar. Gåsblod användes och blandas 
med bröd. Har man många gäss säljer man till 
en uppköpare.

Ur en uppteckning från en by med ett kol-
lektivjordbruk ”Kollektiv Podbiel” i 
Orava-regionen men med viss enskild 
egendom fick jag följande uppgifter:
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Alla gäss i byn är privata och så är det överallt, 
utom där man har inrättat speciella gåscentra-
ler. Gässen konsumeras privat, ty det är ofta 
stora släkter men man kan också sälja gässen, i 
så fall sker det via kollektivfarmen. Huvud-
saken är fjädrarna som ju betyder mycket i 
Centraleuropas bäddkultur.

Även en del ännu levande folktro i sam-
band med gässen dokumenterades – men 
ligger ännu efter alla år outnyttjat i tysk 
version.

Jag lärde känna Oravaregionen som ett 
utpräglat reliktområde, där hela livet och 
miljön tedde sig som ett jättelikt frilufts-
område.

Även bland de församlade etnologerna 
diskuterades f litligt begreppet ”reliktom-
råde” och många lokalstudier behandlade 
därvid öar, bergstrakter, sumpområden 
och andra miljöer där ”tiden menats stått 
still” med äldre kvardröjande kulturdrag 
lätt synliga ute i fält eller i museisamlingar 
m.m. Slovakien hade allmänt en väl beva-
rad folkkultur där påverkan uppifrån och 
utifrån varit långt mindre än t.ex. hos 
tjeckerna. Själv ägnade jag en stor del av 
fältarbetet åt såväl byarnas träarkitektur 
som folkdräkter och folkkonst. (Inhand-
lade t.ex. av konstskickliga bönder ett an-
tal målade påskägg.) Jag avritade och upp-
mätte i fält och på lokala museer (men 
även på Slovakiska Nationalmuseet i Mar-
tin) en hel del ålderdomliga träredskap 
vilket jag klarade utan tolkhjälp.

Min egen insamling fokuserades vissa 
dagar på etno-gastronomiska frågor och 

jag kunde teckna en fyllig bild av maträt-
ter och måltidsseder inom det slovakiska 
köket. Uppe i bergen fick jag vidare en 
klar bild av traditionell fårskötsel med in-
gående fotodokumentation. Vi fick även 
kunskap om den feta fårmjölkens använd-
ning till olika fårostsorter – däribland 
flera rökta som jag även medförde hem i 
resväska. Till Sverige fördes slutligen 
också en del föremål med utförselbevis 
som konkreta exempel på mitt fältäven-
tyr.

Hela denna stora återkommande inter-
nationella satsning sågs i samband med 
våra dåtida diskussioner ha oanade ut-
vecklingsmöjligheter och att även på lite 
längre sikt f lyttas utanför Slovakiens 
gränser. Det blev aldrig så och drömmen 
om stora internationella fältarbetsprojekt 
har ännu efter mer än fyrtio år inte för-
verkligats då bland annat i våra postmo-
derna tider fokus har f lyttats till mera be-
gränsade uppgifter, nätverk och mate rial - 
analyser.

Summary

Ethnological Fieldwork in the Carpathians

This article deals with ethnological field research 
as it developed in the beginning of the 1970s. I 
myself learned my first steps in connection with 
Seminarium ethnologicum 1970 in Czechoslovakia. 
From that date until today ethnologists anywhere 
have developed this kind of work to perfection 
but where are the great projects today we dreamed of 
1970?



är jag var barn var jag inte särskilt förtjust i 
hundar. Jag tjatade visserligen på mina för
äldrar om att jag ville ha en hund, vilken 
som helst, bara för att alla andra barn jag 

kände gjorde så. Till slut, när jag var tonåring och hade 
slutat tjata om hund och nästan var på väg att f lytta hem
ifrån, köpte mina föräldrar en whippethane. Till mig, 
som de sa! Jag gav honom namnet Zapper. Enligt stam
tavlan hette han Seeberga Tony Tomfool.

Vi tyckte att Zapper var en väldigt svår hund. Vi har 
alltid beskrivit honom som egensinnig och halvvild, både 
under hans livstid och efter. Han kom inte på inkallning, 
lärde sig aldrig att, sitta, ligga, gå fot eller visa ”vacker 
tass”. ”Det måste vara något fel på honom”, resonerade 
jag och mina föräldrar när han inte gjorde som vi ville. 
Så fort han var utan koppel vid vår sommarstuga, några 
mil utanför Gävle, stack han till skogs. Och vi lät honom 
vara. Vi gav helt enkelt upp våra försök att få honom att 
förstå vad vi ville. Han kom när han var hungrig och/
eller trött. När det var dags att åka hem kom han aldrig 
när vi ropade (vi ropade trots att vi visste att han inte 
skulle komma), men han fanns i närheten och hade full 
koll på oss. Det enda sättet att få in honom i bilen var att 
börja köra. Då kom han som ett skott och hoppade in 
när vi öppnade bildörren. Han var angelägen om att visa 
oss sin självständighet (om jag får ta mig friheten att vara 
lite antropomorfistisk), men han ville inte bli lämnad 
ensam kvar i skogen. Vi begrep nog aldrig att det var oss 
det var fel på och inte på honom. Det har jag insett långt 
efter hans död i början av 1990talet. Hur kan man vara 
så otroligt enfaldig att man utgår från att hunden ska 
förstå av sig självt att kommandot ”kom hit” betyder att 
han ska komma, att kommandot ”sitt” att han ska sätta 
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sig ner och att kommandot ”ligg” att han 
ska lägga sig ner? Antropomorfisering av 
hundar är vanligt idag. Men vad gjorde vi 
med Zapper? Var det inte att förmänsk
liga honom när vi begärde att han skulle 
förstå vad vi ville att han skulle göra, utan 
träning?

Vi gick aldrig några kurser med Zapper 
och vi anlitade aldrig någon hundpro
blemkonsult eller hundpsykolog, även om 
det säkert hade varit en bra idé. Då kan
ske vi hade fått upp ögonen för hur dåliga 
hundägare vi var. Han fick helt enkelt 
vara som han var. Fri uppfostran kanske 
man skulle kunna kalla det. Jag vill på in
tet sätt förhärliga tillvaron vi hade till
sammans med Zapper. Vi hade definitivt 
besparat oss mycket problem om vi hade 
gått en lydnadskurs. Det är bara det att vi 
inte ens tänkte tanken på att det fanns 
kurser för hundägare. Idag har intresset 
för hundar nästintill exploderat och utbud 
både vad gäller kurser och prylar till hun
dar är näst intill oändligt. Det är ofta väl
digt långa köer till de kurser som ges: 
valpkurs, allmänlydnadskurs steg 1 och 
så vidare, ledarskapskurs, hundmöteskurs, 
viltspårskurs, klickerkurs, intedrai
kopp letkurs, inkallningskurs, agilitykurs, 
rallylydnadskurs et cetera. I slutet av 
1970talet när mitt första hundägande var 
aktuellt var utbudet väldigt begränsat (har 
jag förstått i efterhand). Och jag hade 
ändå fullt upp med annat. Intresset för 
Zapper från min sida var inte särskilt 
stort. Jag spelade handboll och mina för
äldrar tog hand om honom efter bästa för
måga.

När jag köpte min andra whippet år 
2005 (som i skrivande stund otroligt nog 
är tre till antalet), nästan trettio år efter 
Zapper, reflekterade jag inte över mitt 
tidi gare förhållande till hundar mer än att 
det inte fanns några andra alternativ än 

whippet när jag och min sambo bestämde 
oss för att köpa en hund tillsammans. 
Alltså måste jag trots allt ha positiva erfa
renheter av whippets utan att riktigt förstå 
var de kommer ifrån. Det kanske har att 
göra med att Zapper mest låg under täcket 
och sov när han var hemma!

Autoetnografisk metod

Under tiden som hundägare på 2000talet 
har jag många gånger kastats tillbaka till 
gamla minnen och gjort jämförelser mel
lan då och nu. I den här artikeln reder jag 
inte ut min relation till hundar och till 
andra hundägare mer än jag gjort ovan, 
men jag ser den som en början på ett möj
ligt framtida projekt. Med hjälp av auto
etnografisk metod skulle jag vilja angripa 
arenor som jag själv är deltagare i: lure 
coursingprov (simulerad harjakt för vint
hundar), hundutställningar, vinthunds
promenader och andra aktiviteter för vint
hundar och deras ägare. Jag skulle också 
vilja titta närmare på min nya subjekt
position ”valpköpare”. Vi har köpt våra 
hundar från två olika uppfödare och till 
skillnad från slutet av 1970talet tillskrivs 
jag numera identiteten ”valpköpare”. Det 
spelar ingen roll att hundarna är mer eller 
mindre vuxna, jag är ändå en ”valpköpare” 
och kommer för alltid så att vara, även när 
hundarna inte längre finns i livet! När jag 
är på hundutställning tillsammans med, 
framför allt, en av uppfödarna presenteras 
jag alltid som valpköpare: ”Det här är 
 Susanne, en av mina valpköpare!” Att bli 
kallad valpköpare gör någonting med mig. 
I just de situationerna spelar ingenting 
annat någon roll, inga andra subjektposi
tioner är relevanta i de oftast ytliga rela
tionerna mellan whippetägare (förmod
ligen ser det likadant ut bland andra 



KULTURELLA PERSPEKTIV 2011:3–4

34 Susanne Holst

hundrasägare). Många finner dock sina 
bästa vänner i hundvärlden och då spelar 
självfallet andra subjektpositioner roll.

Autoetnografi är en metod där kopp
lingar görs mellan det personliga och det 
kulturella samtidigt som forskaren place
rar sig själv i en social och kulturell kon
text (ReedDahany 1997). Metoden im
plicerar till exempel konkreta handlingar, 
känsla, självmedvetenhet och själviakt
tagelser (Ellis 2004, jfr även Ehn 2011). 
Autoetnografen växlar mellan att blicka 
bakåt och framåt. Först tittar autoetno
grafen genom en vidvinkellins, det vill 
säga fokuserar utåt på en social kulturell 
aspekt av sina egna erfarenheter, sedan 
riktas blicken inåt och belyser ett ofta öm
tåligt jag som berör eller rör sig genom 
kulturella tolkningar (Chase 2005).

I sin bok Creating autoetnographies 
(2010) berättar Tessa Muncey om Caro
lyn Ellis1 som vid ett tillfälle blir utmanad 
av en forskarstuderande: ”Så du skriver 
bara om ditt liv? Det låter inte så svårt”. 
Ellis svarar:

Oh, it’s amazingly difficult. It’s certainly not 
something that most people can do well. Most 
social scientists don’t write well enough to carry 
it off. Or they’re not sufficiently introspective 
about their feelings or motives or contradictions 
they experience [. . .] Believe me, honest autoe
thnographic exploration generates a lot of fears 
and selfdoubts – and emotional pain [. . .] Of 
course there are rewards, too: For example, you 
come to understand yourself in deeper ways. 
And with understanding your self comes un
derstanding others. Autoethnography provides 
an avenue for doing something meaningful for 
yourself and the world (2010:35 f).

Med Ellis ord klingande huvudet vill jag 
gå vidare och utforska och skriva om mitt 
eget och andras hundägande med för

hoppningen att kunna begripliggöra mitt 
eget och andras (whippet)intresse. Min 
förhoppning är att autoetnografisk metod 
kan ge mig de verktyg jag behöver för att 
uppnå dessa syften. 

Not

1 Ellis har författat flera böcker och artiklar om och 
med autoetnografisk metod, till exempel the 
Ethno graphic I. a Methodological novel about auto-
ethnography (2004).
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Summary

My life as a Dog
an autoethnographical Project Idea

During my time as a dog owner in the 2000’s, I 
have many times been thrown back to old memo
ries and made comparison between what it’s like to 
be a dog owner in the late 1970’s and today. This 
article is a beginning of a possible future autoetno
graphic project where I want to to my own and 
others’ dog ownership understandable.



ältet är ett cykelställ på Västra Stationstorget 
i Lund. Jag vet av erfarenhet att det för det 
mesta är fullt under vardagar, men också att 
det ofta är möjligt att hitta i alla fall en ledig 
plats i de tio raderna om 18 platser vardera. 
Det ska bli en enkel kvantitativ studie utifrån 

två variabler, nämligen cyklarnas genus och cyklarnas 
anpassning till själva cykelstället. Det experimentella 
kan vara att föremål studeras utan närvaro av människor. 
En kanske kontroversiell aspekt är att räkna. Att låta 
 talen vara en del av materialet är inte vanligt. Etnologer 
har kritiserat utbredningskartor och tabeller för att ge 
illu sionen att föremål far omkring, placerar och gruppe-
rar sig på egen hand, förnekande människan som etnolo-
gins studieobjekt.

Syftet med fältarbetet är att undersöka ett mänskligt 
fält utan människor, se vad det kan ge och hur långt det 
kan bära. Det började med att en väninna hävdade att 
cykelställ är alldeles för snålt tilltagna. Hon brukade 
ställa sin cykel på det egna stödet och fick på så vis två 
platser. Därefter uppmärksammar jag ofta cyklar som 
inte står inskjutna i ställets skåra. Cyklar har i de f lesta 
fall ett kön. Jag har räknat cyklar med ramstag som inte 
utgår från sadelstolpens allra översta del som damcyklar. 
Cyklars kön behöver inte alls korrespondera med cyklis-
ters kön, men de utövar könslig performans. Jag har lagt 
märke att det nästan bara är damcyklister som bryter 
cykel ställets disciplin och uppskattar att det i ungefär 
fyra fall av fem är en damcykel som bryter mot cykelstäl-
lets solidariska fördelning av utrymmet. I takt med att 
idén till studien vuxit fram har jag tittat mer noggrant 
och systematiskt och då nog tyckt mig se en lite högre 
andel herrcyklar bland snedparkerarna.
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Jag behöver räkna och fastställa pro-
portioner för att skapa trovärdighet kring 
mina iakttagelser. Även om kvantitativa 
studier är ovanliga inom etnologin så 
skulle kritiken att jag inte räknat cyklarna 
kunna föras fram som argument mot mina 
slutsatser. Vad är det då för kulturella frå-
gor en studie som denna besvarar? Att 
ställa cyklen på sniskan vittnar om att 
man bryr sig mindre om den okända per-
son som skulle kunna fått den andra plats 
man tar upp.

Det handlar om samhällelig solidaritet, 
kohesion och integration, eller dess från-
varo, anomi. I en kvantiativ metodologi är 
det självklart att cyklars kön inte förväxlas 
med damer och herrar i någon annan be-
märkelse. Cyklar är cyklar i en positivis-
tisk kunskapssyn, små, enkla pusselbitar i 
ett långsamt och försiktigt byggande av 
kunskap.

Vad är cyklarna spår av, och vad ger de 
för kunskap om människor? En källkritisk 
tanke är att det kan finnas f ler damcyklar 
än herrcyklar i omlopp. Män har bättre 
ekonomi och verkar också priortiera att 
äga bil, ha första tjinget på familjens bil 
etc. Det är vanligare att män har damcyk-
lar än tvärtom. Att ta upp två platser för-
utsätter att det är relativt tomt i stället. 
Kan det vara så att kvinnor är på plats 
tidi gare än männen? Uppstår effekten av 
att kvinnor i genomsnitt kommer något 
tidigare än männen. Om de tycker sig be-
höva större tidsmarginaler kanske det har 
en avgörande betydelse för deras möjlig-
heter att parkera brett. Är solidariteten 
med samhället vad gäller tidsanvändning 
omvänd vad gäller rumsanvändning för 
män och kvinnor?

Kan det finnas förklaringar i rent 
kroppsliga skillnader? Skulle de små sta-
tistiska skillnaderna mellan mäns och 
kvinnors kroppar ge statistiska utslag i 

hur man krånglar sig in i cykelställ? I ge-
nomsnitt några centimeter kortare, en 
aning bredare mitt på kroppen, lite kor-
tare armar, lite lägre cykel samt avsakna-
den av ett ramstag att fatta tag i. Kan så-
dant orsaka att f ler kvinnor än män ger 
upp försöken att bli korrekta parkerare? 
Hade min väninna fog för att måtten är 
”fel”, skapade efter en annan kropp och en 
annan cykel?

Fältarbetet äger rum i mitten av okto-
ber 2011. Under en första räkning söndag 
eftermiddag kl. 15.30 är det relativt glest i 
stället. En hel del av cyklarna verkar ha 
stått där en längre tid och är skadade. Jag 
ser spår av att cyklar blir f lyttade av andra 
cyklister när det är fullt stället. Flera cyk-
lar med framhjulet i skåran har nedfällt 
stöd som om de tidigare stått fritt. Det 
borde vara de som kommer först på mor-
gonen som har möjlighet att bre ut sig. Jag 
bestämmer mig för att göra om räkningen 
på måndag morgon strax före kl. 08.00, 
för att se hur proportionerna är då och om 
det finns en genusordning i det sätt på 
vilket stället fylls på. Det visar sig att det 
hänt väldigt lite vid den tidpunkten. Jag 
köper mjölk i Pressbyrån och går hem, för 
att återkomma kl. 10.30 då en ny räkning 
genomförs.

Räkningen på söndageftermiddagen 
gav 81 damcyklar varav 11 stod fritt och 
48 herrcyklar varav 10 stod fritt. På mån-
dagsförmiddagen fanns 126 damcyklar 
varav 34 stod fritt och 66 herrcyklar varav 
13 stod fritt (12 fler cyklar än platser). 
Både söndag och måndag finns alltså näs-
tan dubbelt så många damcyklar som 
herrcyklar. På söndagen är det mycket 
vanligare att herrcyklar står fritt än dam-
cyklar. Ungefär var femte herrcykel står 
för sig, men endast var åttonde damcykel, 
vilket tyder på att det är herrcykelägare 
som brister i samhällsintegration. På mån-
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dagen står drygt var fjärde damcykel och 
knappt var fjärde herrcykel fritt, vilket 
 tyder på att dam- och herrcykelförare är 
lika goda kålsupare med samma grad av 
integration.

Söndagscykelstället inbjuder till nya 
tolkningar utifrån måndagens nya infor-
mation. Antalet felparkerade herrcyklar 
har ju bara ökat med tre stycken och det 
har proportionerligt inte tillkommit så 
många herrcyklar som damcyklar i mån-
dagsrusningen.

Möjligen är det så att ”her rarna” utgör 
en större del av de mer permanent kvar-
glömda cyklarna. Det skulle förklara var-
för proportionellt f ler av dessa står på 
sniskan. De har mer sannolikt kommit dit 
under helger, då utrymmet för att få plats 
med snedställda cyklar och överhuvud-
taget agera asocialt; glöm ma var man ställt 
cykeln, stjäla cyklar för korta transporter 
etc. av olika skäl är större. Att en större 
andel herrcyklar varit på platsen längre tid 
ökar sannolikheten för att dessa blivit un-
danflyttade från skårorna av andra parke-
rare.

Det viktigaste resultatet av min kvanti-
tativa undersökning är att min förför-
ståelse, om än baserad på noggranna kva-
litativa iakttagelser, var rejält felaktig. 
Illusionen kan i hög grad förklaras av att 
det finns f ler damcyklar än herrcyklar, 
något som jag helt missat. I måndagsstäl-
let – det vardagliga ställ som mest liknar 
dem jag brukar se – fanns det i absoluta 
tal knappt tre gånger så många felparke-
rade damcyklar som herrcyklar, att jäm-
föra med den ursprungliga uppskattningen 
fyra av fem. Mitt misstag är att jag i prin-
cip har uppfattat cyklar som biologiskt 
skapade könsvarelser, som om någon form 
av kromsomklyvning fördelat cyklarnas 
kön och utfrån en heteronormativ teleo-

logi skapat ett lika stort antal herrcyklar 
som damcyklar.

Mitt positivistiska försök visar att jag 
har starka kulturellt konstruerade för-
domar. Mina tolkningsramar är könsdis-
kriminerande och misogyna. Att det inte 
hjälper att vara vare sig kvinna eller femi-
nist har tidigare visats i forskning om 
könsdiskriminering. Hade jag kunnat bli 
medveten om mina kulturella glasögon 
utan att räkna? Knappast! Som kultur-
vetare vill vi tänja gränserna för hur saker 
kan förstås och vända på etablerade tan-
kemönster. Kvantitativ och ”positivistisk” 
forskning ses som raka motsatsen till för-
mågan att relativisera och beskylls ofta för 
att ha en naiv tro på möjligheten att plocka 
fram entydiga sanningar. Det är en fel-
aktig beskrivning, så naiva har forskare 
aldrig varit. Däremot kan en kvantstudie 
med ett rimligt upplägg på ett helt annat 
sätt än en etnologisk tolkning eller ett 
kulturanalytiskt resonemang falsifiera vad 
männi skor tror på och visa hur fördoms-
fullt, kulturellt och kontextbundet det är. 
Kulturvetare borde vara mindre rädda för 
dessa utmaningar och se det som en kom-
pletterande möjlighet att göra nyupptäck-
ter bland människors fantastiska sam-
hälls- och kulturbyggen.

Summary

Bikeshedding – a Positivist articulation

Through counting the parked and misparked bicy-
cles in a big cycle stand a hypothesis that women 
should be more inclined to park selfish, taking up 
more space, is tested. The result shows that the re-
searcher is wrong and that quantitative research 
has a value also for ethnographers, derived from its 
exclusive ability to falsify culturally biased judg-
ments and thus point at their cultural origin and 
significance.



åt mig börja med två korta historier. Den franska 
cyklisten Jaques Anquetil vann Tour de France 
fem gånger i slutet av 1950-talet och början av 
1960-talet. Han hade egenheten att strax före en 

stigning ta sin dricksflaska från flaskstället på cykeln 
och stoppa ner den i någon ryggfickorna. Ab Gelder-
manns, hans holländska ”löjtnant”, såg detta år efter år 
och blev till slut tvungen att fråga om saken.

Anquetil svarade att en cykelryttare är byggd av två 
delar, en människa och en cykel. Cykeln är förstås en 
maskin som får honom att ta sig fram fortare. Men dess 
vikt gör honom också långsammare, menade Anquetil. 
Och i en tuff stigning är det viktigt att cykeln är så lätt 
som möjligt. Ett bra sätt är att ta bort f laskan från stället 
(Krabbé 2002:5). Kanske är berättelsen sann. Kanske 
inte. Den holländske författaren Tim Krabbé återger den 
i sin bok The Rider (Renner 1978).

En lördag eftermiddag i september 2011, cirka fyrtio 
år senare, kommer vi halvspringande, min son och jag, 
genom skogen, uppåt mot det hysteriska ljudet av två 
kommentatorer, en på engelska och en på danska. När vi 
kommer fram till banan är det drygt ett varv kvar. Vi ser 
en skymt av klungan som just har fångat in tre utbrytare. 
Cyklisterna drar förbi på upploppsrakan. Den ligger i en 
ganska lång stigning. Ändå går det väldigt fort. Och så 
är de borta och ute på sista varvet. De har cyklat sedan 
tio i morse. Nu är klockan tre på eftermiddagen. Vi är i 
Rudersdal i Köpenhamns utkanter. Det är VM i lands-
vägscykling. Herrarna ska göra upp om linjeloppsmäs-
terskapet. Det är sista dagen, sista loppet, sista varvet.

Banan är tämligen lätt och medger knappast några 
långvariga utbrytningar. Efter ett tag förstår vi att cyk-
listerna är på väg in mot upploppet igen. Det är mycket 

l

Lars-Eric Jönsson

I vinden, med maskinen
Kulturanalyser av sport

LaRs-ERic Jönsson är 

professor i etnologi vid Lunds 

universitet. Han forskar för när-

varande om kulturarvspolitik 

respektive den öppna psykiatrins 

historia. Hans senaste bok är Be-
rättelser från insidan: En essä 
om personliga erfarenheter i 
psykiatrins historia (carlssons 

2010).

KULTURELLa PERsPEKTiV 2011:3–4, årg. 20, s. 38–40.
© Kulturella Perspektiv och författaren. issn 1102-7908



39i vinden, med maskinen

KULTURELLA PERSPEKTIV 2011:3–4

jämnt. Spurtspecialisterna har lagt sig i 
läge. Britternas Mark Cavendish som har 
dominerat den här säsongens stora spur-
ter, har en osviklig förmåga att hitta rätt. 
Så också den här gången. Han ligger på 
rulle tätt inpå täten och går ut i sidled vid 
precis rätt tillfälle för att orka trycka på 
det där lilla extra som tar honom till vinst 
med cirka två decimeter. Det är ett mäs-
terskap i sig. Gång på gång lyckas han 
med detta, att i konkurrens med de allra 
bästa ta de där sista metrarna och vinna 
knappt. Mark Cavendish är en mästare.

Men i vad? Cykel, så klart, säger du. 
Men är det inte dessutom ett mästerskap i 
att definiera sig som individ i förhållande 
till ett kollektiv vi har bevittnat? Den här 
korta artikeln handlar om det men också 
om cykelryttarens koppling till sin ma-
skin.

Nu tänker läsaren att, ok, men är inte 
de där temana fruktansvärt utslitna, nötta 
ner till benen? Individen och kollektivet, 
maskinen och människan? Och jo, nog är 
det så. Men jag tänkte ändå använda dem 
som en testballong för att prova ett kul-
turvetenskapligt studium av sportutövan - 
de. Man kan se sport som en spegling av 
samhället, en spegel av förhållningssätt 
som finns i samhället och som framträder 
med särskild tydlighet i sportens värld. 
Men man kan också se sport som sätt att 
(re)producera sociala relationer och sätt 
att förstå och hantera omvärlden. Inte 
minst etnologer men också sociologer och 
historiker har undersökt sport, kultur och 
samhälle (se ett urval i litteraturlistan). 
Sportutövande i sig tycks dock vara 
mind re studerat än sport sedd som t.ex. 
folkrörelse, massmedial företeelse, social 
miljö eller kulturell arena.

Jag ska uppehålla mig vid två sporter: 
cykling och segling. Båda har jag själv 
börjat utöva de senaste tre åren. Jag är 

alltså nybörjare, vilket har sina för- och 
nackdelar. Till de senare kan läggas att 
jag inte riktigt har full blick för subtilite-
ter och finlir. Till de förra hör att jag nog 
är ganska vaken för grundläggande förut-
sättningar och villkor, för det som skulle 
kunna kallas de vanliga, rutiniserade och 
för den vane utövaren osynliga förhållan-
dena.

Liksom många andra, kräver de två 
sporterna särskild hänsyn till vinden. Cy-
kelryttarens möjligheter att ta sig loss från 
kollektivet, klungan, är beroende av ba-
nans kupering och längd och av hur starka 
motståndarna och lagkamraterna är. När 
jag böjer mig ner mot cykeln för att minska 
luftmotståndet, dvs. när jag ökar närheten 
till maskinen, ökar också mina möjlighe-
ter att träda fram som individ, att lösgöra 
mig från kollektivet. När vindmotståndet 
minskar, minskar också fördelarna att låta 
sig omslutas av klungan. På liknande sätt 
minskar också klungans betydelse i kraf-
tig sidvind och när en stigning är tillräck-
ligt brant för att effekten av den indivi-
duella cyklistens tryck i pedalerna är 
starkare än fördelen av att ligga i kollekti-
vets luftström.

I seglingen är vindens betydelse för 
rela tionen mellan individ och kollektiv en 
annan. Att tävla i jolle handlar till stor del 
om att slita sig loss från kollektivet så 
snart som möjligt. Helst redan från star-
ten. I motsats till cyklingen är det hopp-
löst kontraproduktivt att ligga i draget 
från framförvarande båt. Då riskerar du 
bara att få så kallad skitvind, sekunda 
vind som inte driver din båt framåt. I 
denna form av segling är den frikopplade 
individen kung. Alla söker denna indivi-
dualitet i samma stund som man söker ett 
bra läge på startlinjen.

Seglingens kollektivitet står inte att 
finna på banan. Kamratskap ägnar man 
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sig åt på kajen, före och efter. Man pratar 
om vad som hände där ute, summerar da-
gen och diskuterar så kallade situationer. 
Man kanske hjälps åt att rigga av, drar 
fram en sjösättningsvagn eller är behjälp-
lig med en reservdel.

Vad kan vi lära oss av detta? Det mest 
uppenbara är att man inte kan använda 
utövandet av olika sportgrenar som gene-
rella metaforer för samhället. Olika sport-
grenar ställer skilda krav på hur vi förhål-
ler oss till redskapen och medtävlarna. 
Med dessa begränsningar – säkert finns 
det f ler – vill jag ändå understryka poten-
tialen i studier av sportutövande. I de 
exem pel som jag har ägnat mig åt här kan 
man säga att utövaren kulturaliseras in i 
relationer till sina medtävlare. Olika gre-
nar koncentrerar sådana relationer. Seg-
lingen kräver ett visst förhållningssätt till 
motståndarna. Cyklingen ett annat.

Ovanstående är självklart bara ett skrap 
på ytan och ett försök att ta etnologin till 
ett fält som delvis redan är undersökt, del-
vis äger en uppenbar utvecklingspotential. 
Vilka kulturella betydelser rymmer Mark 
Cavendishes decimeterkorta VM-vinst? 
Hade Jaques Anquetil vunnit Tour de 
France med flaskan kvar på cykeln? Vilka 
kulturella uppfattningar och sociala rela-
tioner ger tävling i olika sportgrenar upp-
hov till?
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Summary

in the Wind, with the Machine
cultural analysis of sport

Sailing and cycling deliver different opportunities 
to study sport practices. In this article cycling is 
focused as one way of expressing the relation be-
tween man and machine. In no other sport is this 
connection, or even amalgamation, between the 
human being and the tool better expressed. Com-
petetive cycling and sailing also generate interest-
ing possibilities to study individuality versus col-
lectivity. The article argues for a study of these and 
such sporting practices with the aim to understand 
sport itself and its productive relation to society.



illy Ehn och jag träffades hösten 1984 på 
Lusthusporten, den vackra villan på Djurgår-
den där stockholmsetnologerna då huserade. 
Jag läste folklivsforskning där i slutet av 

1950-talet. 1961 reste jag till USA, där jag doktorerade i 
folkloristik och antropologi (1970). Efter tjugotre år 
utom lands återvände jag som forskarassistent. Svensk 
etno logi, svenska kollegor och universitetsrutiner var 
främmande för mig och omställningsperioden var be-
svärligare än jag då intalade mig. Det hjälpte dock att jag 
fick känna mig nyttig. Åke Daun lät mig göra f lera 
semi narieserier för doktorander i ämnen som folkloris-
tik, psykoanalys och performans. Jag grep mig an upp-
gifterna med entusiasm.

Också Billy var en återvändare till Lusthusporten 
 efter utflykter i andra världar. Som nybliven docent dök 
han upp på mina seminarier. Först förstod jag inte vad 
det var för en figur som satt rätt långt fram med benen 
utsträckta framför sig och med skärmmössan neddragen 
över pannan. I början yttrade han sig aldrig. Jag minns 
inte hur det gick till när vi började tala med varandra. 
Kanske hade det att göra med att jag så småningom läste 
hans böcker, inte minst Arbetets flytande gränser (1981), 
som jag fortfarande tycker mycket om. Kanske sa jag 
 något fördelaktigt om hans forskning, kanske sa han nå-
got uppskattande om min. Kanske började vi samtala 
därför att han var nyfiken på mina erfarenheter och upp-
levelser långt borta. Många svenskar tycktes inte vilja 
veta något.

Hos Billy fann jag intensitet, entusiasm, energi och 
upptäckarglädje. Han var inte olik mina mest inspire-
rande forskarkollegor och vänner i USA, som Alan Dun-
des och Barbara Kirshenblatt-Gimblett. Så småningom 
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f lödade samtalen mellan Billy och mig. 
Han berättade om fältarbete på läkeme-
delsfabriken ”Medico” och bland dagis-
barn, jag talade om fältarbete i New Swe-
den, Maine på 1960-talet och tillsammans 
med Barbara K-G., Barbara Myerhoff, 
Faye Ginsburg och andra i New York på 
1970-talet. Men samtalen handlade också 
om våra familjer och våra barn, om fot-
boll, om Geertz, tuppfäktningar och blur-
red genres, om fältanteckningar och band-
inspelningar. Flera doktorander och andra 
studenter har efteråt sagt att de rycktes 
med av vår entusiasm. Utan egentlig pla-
nering, skapade vi något som forsknings-
byråkrater senare skulle kalla en ”kreativ 
forskningsmiljö”. Vi gjorde också utflyk-
ter med doktorander. Tillsammans med 
Owe Ronström var vi t.ex. med om en ju-
goslavisk musik- och danstävling i Katri-
neholm, där Owe var en av domarna. Här 
tävlade bosnier, serber, kroater, monte-
negriner och makedonier med sina mest 
typiska sånger och danser i något som 
verkade vara fullt samförstånd (Ronström 
1992). Snart skulle sådana evenemang 
tyckas mycket främmande.

I våra samtal började vi också använda 
begreppet reflexivitet, som var en del av 
mitt amerikanska forskningsbagage. På 
f lera håll i USA figurerade det i de dis-
kussioner som ägt rum sedan slutet av 
sjuttiotalet och som så småningom skulle 
leda till Clifford och Marcus’ Writing 
Culture (1986). Barbara K-G. och jag an-
vände det ofta, när vi under Purim-festen 
följde med utklädda hasidiska judar, som 
eldade upp israeliska f laggor på gatorna i 
Williamsburg och Boro Park. Det här är 
en reflexiv berättelse ”they tell themselves 
about themselves”, ropade vi (Geertz 
1973:448). Begreppet reflexivitet samlade 
ihop mycket av det som blev viktigt i Bil-
lys och mina samtal: att förstå vår egen 

roll i skapandet av vårt vetenskapliga ma-
terial och att bejaka denna roll snarare än 
att låtsas som om den inte existerade. För 
mig ledde våra seminarier och samtal till 
ofta överraskande insikter kring den 
pendling mellan distansering och närvaro 
som allt etnografiskt arbete måste inne-
bära, kring de retoriska knep vi måste an-
vända oss av som skrivande forskare, kring 
försök att skildra det fragmentariska i 
människors liv.

Våren 1985 arrangerade vi en serie dok-
torandseminarier om reflexivitet. Flera av 
deltagarnas inlägg figurerar som bak-
grundstexter i den lilla bok som semina-
rierna resulterade i, Från erfarenhet till 
text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet 
(1994). Manuset skrevs sommaren och 
hösten 1985 och mycket av skrivenergin 
kom från Billy. Själv tyckte jag att förfat-
tandet gick för fort; jag ville lägga till mer. 
Men så blev det inte. Ingen av oss anade 
att boken skulle bli så läst som den blev 
eller att den skulle tryckas f lera gånger 
(senast 2007). När jag nyligen läste om 
den, slogs jag av hur innehållsrik och ak-
tuell den är.

Billy och jag fortsatte vårt samarbete 
några år till, bl.a. i en seminarieserie om 
”etnologiska beskrivningar”, som resulte-
rade i en antologi med samma namn. Men 
livet skulle ta oss i skilda riktningar. Billy 
blev professor i etnologi i Umeå och några 
år senare blev jag en av direktorerna för 
Swedish Collegium for Advanced Study i 
Uppsala. Billy fortsatte med att utveckla 
etnografin, observerandet och skrivandet 
och dessas roll inom kulturanalysen vilket 
jag inte gjort. Han är själv den främste re-
presentanten för den kulturanalys han 
pläderar för och hans texter är många och 
viktiga, avslöjande och beslöjande på en 
och samma gång. Detta gäller såväl de 
mer litterära böckerna som Frånvaron 
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(1996) och de mer vetenskapliga som När 
ingenting särskilt händer, författad med 
Orvar Löfgren (2007). Ibland verkar Bil-
lys nyfikenhet, häpenhet och äventyrs-
lystnad vara frambesvärjd. Men under-
tonen av sorg och saknad ger texterna ett 
djup som många etnografiska studier sak-
nar.

För mig har Billys och mina entusias-
tiska samtal och vårt gemensamma arbete 
betytt mer än jag länge insåg. Jag inspire-
rades att bättre uppmärksamma motsä-
gelsefullheterna och obegripligheterna i 
de samhällen jag försökte skildra samt 
att vända på perspektiv och att alternera 
mellan att ställa mig innanför och att titta 
in utifrån. Jag lärde mig att skriva om 
koloni lottsodlare och historieberättare 
(som min egen far) på nya sätt och jag 
började betrakta New Sweden med nya 
ögon (Klein 2004). Mer än någon annan 
gjorde Billy det möjligt för mig att åter-
bördas som svensk forskare och så små-
ningom att kritiskt undersöka etnologins 
och folk loristikens svenska historia. Men 
jag har också kommit att ta avstånd från 
delar av den etnologiska kulturanalysen. 
Jag är inte förtjust i maktanspråken i slag-
ord som ”den etnologiska blicken” och jag 
tycker det är etiskt problematiskt att un-
danskymd observera och skriva anteck-
ningar om människor som inte vet om att 
de iakttas.

Jag har aldrig berättat för Billy hur be-
tydelsefulla våra möten och samtal på 
Lusthusporten blev för mig. Inte heller 
har han sagt något till mig om dem, även 
om han skrivit kortfattat om perioden 
(Ehn 1993). Ändå tror jag att våra möten 
fick genomslag inom svensk etnologi och 

folkloristik och kanske också inom andra 
ämnesområden. Till synes av en slump 
åstadkom vi en infallsrik och tillåtande 
forskningsmiljö. Tillsammans bekräftade 
vi betydelsen av möten mellan forskare 
med olika erfarenheter – forskare som kan 
entusiasmera varandra.
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Summary

On Becoming Inspired and
on Shaping a Creative Research Atmosphere

This essay concerns the meeting between Billy 
Ehn and Barbro Klein in 1984 at the Institute for 
Folklife Research in Stockholm to which both had 
returned after long absences. The text describes 
how we inspired each other as scholars and teach-
ers and how we arranged the seminars on ref lexiv-
ity that eventually led to ‘From experience to text’. 
This book came to have an unforeseen impact. 
A conclusion is that the unexpected constella- 
tion of energies and scholarly concerns helped 
shaping an open and inviting research atmosphere. 
This underscores the importance of serendipitous 
meetings between scholars with different experi-
ences.



Jag minns hur jag började samla tändsticksaskar och cigarett
paket. 

Georges Perec, Jag minns (2005)

texten ”Lära sig se på nytt” i en antologi om etno
logiska observationer (2009) berättar Billy Ehn om 
en liten delstudie han genomförde i London den 16 
april 2008, kl. 08.35–08.47. Han iakttog en ung 

man i solglasögon vid en busshållplats på Victoria Em
bankment. Mannen dricker läsk, tar fram mobilen och 
ett cigarettpaket, ser sig om, lutar sig fram, ger observa
tören en blick och tänder cigaretten. Genom observatö
rens huvud går en rad frågor om vad mannen på bänken 
sysslar med. När mannen försvunnit på sin cykel går 
Billy Ehn fram till bänken och läser vad det står på det 
tomma cigarettpaketet. Sovereign.

Förutom intensiteten i observationen är det detaljen 
med cigarettpaketet som sticker ut i berättelsen. Ett 
exem pel på en uppövad etnologisk nyfikenhet, en jakt på 
betydelsebärande artefakter, ting, redskap. Redskap som 
etnografen/kulturforskaren ska kunna avläsa som ett 
slags nycklar eller koder som kan hjälpa en att dyrka upp 
större etnografiska och existentiella helheter, hjälpa en 
att se genom tillvarons skenbart alldagliga och banala 
ytskikt.

I en studie av hur artefakter, diskurser och människor 
samverkar i en bilverkstad i Umeå beskriver Jennie Olofs
son (2006) hur en del artefakter i verkstaden får en all
deles speciell betydelse som går på tvärs med etablerade 
koncept och diskurser. Ett stämjärn och en böjd bilan
tenn kan agera på ett kraftfullt sätt och påverka både 
omgivningen och hur vi uppfattar världen, hur världen är 
kunskapsmässigt ordnad. Stämjärnet och bilantennen 
har nämligen ett användningsområde i verkstaden som 

i
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är bredare och mångsidigare än vad de 
konventionellt sett borde ha. Stämjärnet 
används som ett universalverktyg för att 
skrapa bort rost från muttrar och bilars 
underreden eller bända fastrostade bil
delar från varandra. Antennen underlättar 
när kablar ska föras mellan motorutrymme 
och passagerarplats. Användningen ledde, 
noterade Olofsson, till ökad kontroll och 
överblick hos användaren. Handlingar 
och kontrasterande artefakter kommer då 
att tillsammans starkt bidra till att skapa 
och reproducera identitet.

När författaren Peter Englund inleder 
en ny skrivtermin tillhör det ritualerna för 
honom att fylla en gammal russinburk av 
plåt med innehåll att inmundiga. Men 
burken har en djupare funktion: tillsam
mans med vattenkokaren, tekoppen och 
asken med tepåsar står den för drömmen 
om den egna lilla bubblan i tiden och 
rummet som enligt Englund (2007) åter
finns i kärnan på varje författarexistens. 
När Peter Englund fyller på russinburken 
förvandlas han han till sin egen variant av 
Jules Vernes Ingenjör Robur, på väg att än 
en gång segla iväg, orörbar, i sitt luftskepp 
runt världen.

Englunds russinburk kan avläsas som 
en Pomiansk semiofor, en artefakt i vilken 
mening och betydelse investerats. En an
nan sådan betydelsemättad plåtburk före
kommer i filmen Amélie (2001). Plåtasken 
i Améliefilmen är en symbol för ett retro
aktivt återställande av minnen, av en 
”borttappad” barndom för pojken som en 
gång ägde asken. Men den är samtidigt en 
del i en framåtsyftande handling, en 
handling med en utopiskt innehåll: att 
”återge” askens ägare dennes barndom och 
därmed också en bättre, mer givande 
framtid.

För kulturforskaren är sådana artefak
ter, ofta klingande, ljudande, doftande 

objekt som blir subjekt och inte minst pre
dikat, ting som handlar, talar, vill någon
ting. Sådana räddningsaktioner och åter
ställanden av artefakter är en viktig del av 
vad etnologer och kulturforskare sysslar 
med. När kulturforskaren/etnologen tar 
itu med att försöka förstå vad artefakter 
betyder då placerar hon eller han sig i ett 
kraftfält av betydelsebärande, ”mättade” 
subjekt, objekt och predikat.

I en scen i Kon Ichikawas berömda film 
om de olympiska spelen i Tokyo 1964 kan 
man se hur segraren i herrarnas hundra
meterslopp, amerikanen Bob Hayes, efter 
att ha sprungit över mållinjen vänder sig 
om och möter två av sina medtävlare på 
banan. Den ene av dem tar honom i hand, 
den andre gör samma sak och kramar om 
honom. När jag ser händelseförloppet – 
det finns tillgängligt på YouTube – skild
rat i slow motion, känns handskaknings
ritualen lite konstig, främmande. Det 
måste ha att göra med att segergesten un
der de decennier som gått sedan dess för
ändrats. När jag tittar på olika lopp, också 
på YouTube, med dagens sprinterdomi
nant på herrsidan, Usain Bolt från Ja
maika, är det åtminstone två saker som 
slår mig: han vänder sig inte om direkt   
efter loppet och han utför olika karneva
listiska segerritualer som är tänkta att ha 
en stark effekt på publiken, både den när
varande och den virtuella.

Slow motion i form av oerhört lång
samma rubbningar i geografin har Lars
Eric Jönsson beskrivit i texten ”Slow Mo
tion” (2006). Jönsson påpekar att det 
långsamma moduset i dag har ett tydligt 
samband med moraliska och etiska över
väganden: det långsamma framstår som 
särskilt eftertraktat i en tid präglad av 
snuttifiering och fragmentarisering. Ett 
exempel på en långsam rörelse är den som 
är sammankopplad med de stora ”f ly
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tande” bunkrarna som nazisterna bygggde 
upp som en del i den s.k. Atlantvallen un
der andra världskriget och de olika typer 
av förflyttningar som skett med bunk
rarna sedan dess. Det bunkrarna kan lära 
oss är enligt Jönsson att vara alerta för 
distortionens, avdriftens betydelse. Bunk
rarna kan visa hur snabb och långsam rö
relse ofta kan samverka. Betongbunkerns 
”fiende”, de oerhört snabba missilerna den 
skulle motstå, bildade tillsammans med 
bunkrarna ett slags semiotiskt system som 
fortfarande kan avläsas i de avdrifter 
bunkrarna är utsatta för.

Olympiska spel kan fungera som så
dana tidsmässiga ”bunkrar” som låter en 
se viktiga sociala och kulturella föränd
ringsprocesser minst ett sekel bakåt i ti
den. Tidens långsamma rörelser blir lät
tare att synliggöra och förstå med hjälp av 
ledtrådar som man kan hitta både i verk
ligheten och i filmer. Också resande kan 
hjälpa en att se hur världen är uppordnad 
inte bara geografiskt, utan också tempo
ralt, i olika zoner av tidsmedvetande.

I Lissabon kan en nordisk turist upp
leva att portugiserna lever i en annan tids
plats än vad man som nordbo gör. Vid ett 
besök i staden för några år sedan noterade 
jag (Klinkmann 2008) hur det fortfarande 
röks i Lissabon på ett helt annat sätt än i 
Norden, hur männen klär sig på ett gam
maldags, lite snobbigt sätt, hur svart tycks 
vara den permanenta modefärgen både för 
kvinnor och män. I Sporting Lissabons 
hemmaarena Estádio José Alvalade blir 
jag igen varse handslaget som predikat. På 
läktaren kan jag se hur en skara unga 
Sportingfans hälsar på varandra genom 
att ta varandra i hand, något som jag inte 
förknippar med ungdomlighet, vilket bara 

visar på min egen kulturella och sociala 
begränsning och okunnighet. Är det den 
okunnigheten kopplad till min nyfikenhet 
som kommer att fungera som en Archi
medesk hävstång i kulturforskandet? 
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Summary

On the Meaning of Artifacts and Predicates
in Cultural Analysis

When the cultural analyst tries to understand the 
meaning of artifacts, their continuous movements 
in different contexts, he or she is exposed to a force 
field of strong subjects, objects and predicates. 
Exam ples of artifacts and predicates discussed here 
are: a cigarette case, a chisel, a tin can, a bunker 
and handshaking.



on kom gående en höstklar septemberdag 
längs Studentvägen i riktning mot Samhälls
vetarhuset. Det var den 2 september 1969, 
inskrivningsdag vid Umeå universitet, och 

flickan hette Alice och hon var just på väg till ett av sitt 
livs viktigaste händelser; hon skulle registrera sig vid 
Social högskolan. Denna rituella tilldragelse markerade 
början på hennes inskolning till student och hennes 
identitetsbyte till att bli en medlem av studentvänstern. 
Men om det sistnämnda visste hon ännu inte om, för
stås. Alice hade en ganska så touperad pagefrisyr, var rätt 
hårt sminkad, var klädd i en kort, vit, helveckad terylene
kjol och en svart skjortblus av något glansigt rayonmate
rial – eller vad det nu hette – och när byggjobbarna vid 
det nyligen påbörjade bygget av ett av naturvetarhusen 
visslade efter henne, tänkte hon smått ångestfullt: ’De 
ser förstås att jag inte är någon riktig student!’ En intel
lektuell visslar man inte efter, trodde Alice, en vanlig tjej 
däremot fick vackert finna sig i det och förväntades till 
och med känna sig smickrad av det och lite oroad om 
man inte blev visslad efter. Hon hade minsann könsko
derna i ryggmärgen, uppvuxen i inlandet som hon var 
och helt utelämnad till dansbandskulturens och glesbyg
dens stenhårda könsreglemente.

Väl framme vid Socialhögskolans korridorer blev hon 
ännu mer övertygad om sitt totala utanförskap i den nya 
världen. Där stod, satt och låg nämligen drösar av stu
denter tillhörande ett främmande folk, en helt annan ras 
än hennes: både killar och tjejer hade långt hår, arbetar
skjortor, islandströjor, grova arbetarkängor, palestina
schalar och tjejerna var helt omålade. Dessa människor 
vistades i en annan dimension än Alice, syntes det henne, 
och det kändes som att alla genomskådade henne och 
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tänkte: ’Vad har du här att göra? Du är ju 
inte en av oss! Du är en bluff, du låtsas 
bara vara student!’ Med ett sting i hjärtat 
upplevde hon deras ouppnåelighet; såna 
som de skulle aldrig ens nedlåta sig till att 
se såna som hon. Och tur var ju det; om 
deras blickar skulle råka falla på henne 
skulle hon snabbt bli utdömd som genom
kommersialiserad dansbandsbrud med 
konservativ kvinnoroll och detta med all 
rätt, hon var allt detta, visserligen i brist 
på annat eftersom det i Strömsund inte 
fanns någon annanstans att gå än på Fol
kets hus, och knappt ens det. Hon ville 
säga till dem att hörni, jag har aldrig velat 
bli så här, jag försökte faktiskt vara mods 
på högstadiet och hade Bob Dylan skrivet 
på min arméjacka, men blev så isolerad ef
tersom alla andra gillade SvenIngvars så 
jag var tvungen att ge upp och klä ut mig 
i min lilla svarta klänning och högklackat 
och toupera upp håret och sen så blev jag 
såhär men det här är inte jag, ville hon 
säga.

Men vad skulle de bry sig om det, de 
här människorna skulle väl aldrig ens 
kunna föreställa sig de villkor som hon 
hade levt med och varför skulle det över 
huvud taget vara intressant? I Strömsund, 
där hon hade bott inackorderad under 
gymnasietiden, hade det under det senaste 
året börjat bli några få avancerade ungdo
mar som markerade sig som vänsterfolk 
med snickarbyxor och flätor och så, men 
det var endast barn till Strömsunds socie
tet, postmästarens son och ICAförestån
darens och såna. I alla fall som Alice upp
fattade det. I alla fall var det inga 
skogsarbetarungar från enstakagårdarna 
med i deras skara, det säger ju sig självt.

Fyra år senare, en klar septemberdag 
1973, står Alice vid järnverkets grindar i 
Luleå och försöker sälja Proletären till de 
arbetare som går på kvällsskiftet. Hon har 

nu tagit jobb som traversförare vid NJA i 
en målmedvetet upplagd proletariserings
kampanj från KPML(r):s sida, en strävan 
att få ut studentvänstern på de tunga in
dustrierna i syfte att bygga driftceller och 
propagera för kommunismen. Trots att 
hon nödtorftigt maskerat sitt numera 
självklara vänsterstudentutseende med en 
nyinköp hatt av vit fuskpäls , har hon hela 
tiden en obehagligt naggande känsla av 
att: ’Hjälp, de ser bergsäkert att jag inte är 
en riktig arbetare!’

Mellan dessa båda känslor av icketill
hörighet har det hänt något. Alice har 
vuxit in i sin roll som representant för stu
dentvänstern och det är om hennes resa in 
i sjuttiotalets politiska värld som jag vill 
skriva.”

Ovanstående text utgör början på en 
bok som aldrig blev skriven, ett projekt 
som kapsejsade. Dels så kapsejsade jag 
själv; jag insjuknade i akut leukemi och 
genomgick en stamcellstransplantation, 
dels så fann jag efter tillfrisknandet att jag 
saknade modet att använda mig själv som 
huvudsaklig informant, för Alice det var 
ju jag, det. Projekt ”Alice” innebar att ta 
det fullständiga steget över till det som jag 
i förklädd form till stor del hade sysslat 
med under hela min tid som etnolog; att 
skriva om mitt eget sökande efter kultu
rell identitet.

När jag 1978 valde att börja läsa etno
logi, så var det just formuleringen i kurs
katalogen om att etnologi handlade om 
att ”utforska din omvärld” som fångade 
mig. Nu visade det sig att ämnet handlade 
mycket mer om att fokusera ”omvärlden” 
än att just utforska sig själv i relation till 
omvärlden, men jag gjorde ändå mitt bästa 
att försöka få in mina egna erfarenheter i 
forskningsprojekten. Billy Ehns och Bar
bro Kleins bok Från erfarenhet till text 
(1994) gjorde det mer tillåtet – ja, tom på
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bjudet – att göra forskarsubjektet synligt i 
forskningsprocessen, men därifrån till att 
göra sina egna upplevelser och minnen till 
fokus för kulturanalys var steget ändå 
långt. Så fort som jag tog upp mina skri
verier om ”Alice” uppfylldes jag av käns
lan av att göra något mycket förbjudet och 
samtidigt ytterst personligt tillfredstäl
lande. Försvagad av min sjukdomsperiod 
orkade jag dock inte hålla stånd mot en 
tänkt ogillande kritikerkör samstämmigt 
hånfullt mumlande ”navelskåderi”.

I antologin Ethnographically Speak ing. 
Autoethnography, Literature, and Aesthetics 
(Bochner/Ellis 2002) berättas om lik
nande farhågor som amerikanska forskare 
har haft när de använt sig av auto etno
grafisk metod. Andrew Sparkes skriver 
om hur autoetnografiska forskare kan få 
epitet som narcissistiska eller ”selfindul
gent” – njutningslysten – eller snarare be
nägenhet att frossa i sina egna känslor etc. 
Jag kommer att tänka på de omdömen 
som svenska kvinnliga skönlitterära för
fattare kunde få på 1970talet när de an
vände sig av sina egna upplevelser i ro
manform – ”bekännelselitteraturen” som 
det så föraktfullt kallades (jfr Sarrimo 
2000, Jönsson 2006). Men antologin tar 
också upp de vinster som kan erhållas med 
autoetnografin, den rika kontext och den 
inlevelse som kan komma till uttryck.

Efter att ha läst denna antologi samt 
andra böcker i den flod av autoetnografisk 
litteratur som alltmer har börjat komma, 
har jag så småningom fått mod i barm. 
Egentligen så har ju de autoetnografiska 
forskarna samma slags svårigheter, men 
också fördelar som de som forskar om den 

egna kulturen. Exempelvis så har samiska 
forskare som skriver om den egna kultu
ren blivit kritiserade för att närheten ris
kerar att innebära att den analytiska skär
pan går förlorad; de står för nära sitt 
studieobjekt för att på ett ”vetenskapligt” 
distanserat sätt kunna analysera det. Mot 
detta har framförts de fördelar som stark 
kännedom och innanförskap kan innebära 
(jfr Stordahl 1996, Åhrén 2008). Jag har 
blivit mer och mer övertygad om att man 
helt enkelt bör behandla sina egna min
nen och erfarenheter på samma varsamma, 
reflekterande sätt som andra informanters 
berättelser. Efter att ha läst f lera person
liga, expressiva, omstörtande och för läsa
ren mycket givande autoetnografiska tex
ter börjar jag inse att det kanske finns 
plats i forskarvärlden för den typen av ve
tenskap – det kanske inte längre är så för
bjudet att göra kulturanalys av egna min
nen och erfarenheter. Så det blir kanske 
en fortsättning på projektet ”Alice” 
ändå . . .

Summary

”Alice in the Leftwing World”
An Autoethnographic Project That Collapsed

The article is about an autoethnographic project 
that collapsed. The project was meant to be an 
analysis of the author’s own journey into the world 
of leftpolitics in the 1970’s. To make personal ex
periences the focus of cultural analysis felt like 
something very forbidden and at the same time 
very satisfying in a personal sense. The author 
brings forward the rewards that can be reached by 
autoethnographic methods, the rich context and 
involvement which can be expressed.



i satt på restaurang och pratade om hur svårt 
det är att komma på något att skriva på temat 
”Experimentell etnografi”. Hur kan man för
stå innebörden av en sådan tematik, för det 

första? Ordboksbeskrivningarna av experiment kändes 
aviga: ”avsiktligt framkallande av ngt förlopp vars karak
tär och resultat man vill studera” (NE, Svensk ordbok: 
”Experiment”) och ”prövning av en hypotes, teori eller 
konstruktion för att om möjligt bekräfta eller vederlägga 
den (NE, encyklopedi: ”Experiment”).

Nu skiljer sig vanligen kvalitativa synsätt från så kal
lade experimentella vetenskaper (se dock t.ex. Sherman 
& Strang 2004). Det rimliga är därför att tolka temati
ken mer i termer av att experimentera i bemärkelsen 
pröva något oetablerat, ej på förhand fastlagt, ungefär 
som när ”experimentell musik” beskrivs som känneteck
nad av improviserad spelteknik.1 Impro visation förknip
pas ofta med det fria skapandet, med det oförutsedda 
och spontana, men också med lust, njutning och kreati
vitet. Därvidlag kan det etnografiska experimenterandet 
omfatta forskningsprocessens samtliga delar (Castaneda 
2006).

Efter en stund fastnade vi i en diskussion om vad som 
lockat oss i etnologiskt arbete. Vilka etnografier mindes 
vi som hade påverkat oss? Vi kom då att tänka på två 
texter av Billy Ehn: en om badstranden och en om bil
körning. Båda var, ville vi minnas, goda etnografiska 
expe riment. Eller? Vadå goda? Varför var vi så eniga om 
detta? Just nu kunde vi knappt erinra oss texternas inne
håll. Var de verkligen särskilt bra? Det kunde vi inte 
längre minnas. Vad de där emot hade gjort var att de hade 
väckt vårt intresse. De hade fått igång oss.

Den etablerade föreställningen om en ”etnologisk 
blick” som central för etnologiskt arbete översattes nu 
med en tanke om att ”etnologiska kickar” är nog så cen
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trala för såväl ämnes och metodval, som 
för resultatpresentation och läsande. Just 
då och där på restaurangen tyckte vi att 
det gick att spinna långt på det.2

Vi bestämde oss för att utgå från andras 
marginalnoteringar i våra avhandlingsut
kast i ett sökande efter hur kollegiala 
kommentarer – till exempel handledares 
– kan understödja en kicklogik. Vi vill 
utifrån dessa noteringar ge tre exem pel på 
de vanligast förekommande eftersökta 
kickarna och även ge exempel på sådana 
omdömen som en kickens logik kan ge 
upphov till.

Nyfikenhetskicken
(detfårintevaragjort)

Den kraft som ofta men knappast alltid 
driver forskare är nyfikenheten. Nyfiken
hetskicken anses nog allmänt vara en po
sitivt laddad drivkraft. Den kick som stil
lad nyfikenhet kan ge kan dock vara av 
olika slag och leda till olika typer av etno
grafiskt arbete. Empirisk nyfikenhet dri
ver en del. Andra tycks mer nyfikna på 
teoretiserande, och åter andra drivs av 
fältarbetskickar.

Nyfikenhetskicken kunde i våra av
handlingsmanus leda till kommentarer av 
typen: ”Kan du inte följa med dem hem?” 
eller ”Vad skulle hända om du ingrep?”. 
Sådana tillsynes oskyldiga kommentarer 
pekar ut en riktning och hade effekter på 
etnografins genomförande.

Häftighetskicken
(detfårintevaratråkigt)

”Tråkigt!” Relaterad till nyfikenhets kic
ken, men inte lika allmänt sanktionerad, 
är häftighetskicken, den som man kan få 

när man plötsligt ser nåt nytt, en oväntad 
tolkning som bråkar med det invanda, ett 
djärvt fältarbete, ett nytt fält. Häftighets
kicken handlar om att överraskas, men li
kaväl som av empiri och metod kan den 
väckas av olika presentationsformer. Den 
spänning som häftighetskicken antyder 
utnyttjas som reklam. I förlagets hemsi
despresentation av När ingenting särskilt 
hän  der (2007) står till exempel: ”En van
lig dag i snabbköpskön, folk stirrar ut i 
luften, inget viktigt tycks ske. Men det 
gör det”. Ett narrativ skapas som bygger 
upp förväntningarna (jfr Johansson 1998). 
I våra texters marginaler gjorde sig häf
tighetskravet mest (ganska ofta, fak 
tiskt!) påmint genom kommentarer som 
”Gäsp”, ”Och?”, ”Bla bla”, ”Trååkigt!” 
 eller ”Här börjar jag tänka på annat”. Job
biga kommentarer, men tydliga i vad som 
saknas.

Skrivarkicken
(detfårintevaradåligt)

Många talar om att en del av det analy
tiska arbetet sker framför datorn, i skri
vandet. Att ”få ihop det” kan vara njut 
bart och, liksom transkribering, en 
analytisk akt. Bland de prydliga korrektu
rerna i marginalen kunde det även stå 
”Mmmmmm” eller ”Ljuvligt!” när texten 
drev iväg och blev närmast skönlitterär, 
men också ”Usch”, ”Pust!” eller ”Neeej!” 
när nyinlärda begrepp staplades knaggligt 
på varandra. Kommentarer som ”Våga 
ta ut svängarna” kan provocera, men av 
ger en tydlig viljeyttring. Att så pass 
många söker skrivarkicken bidrar nog till 
etnologins popularitet och relativa lätt 
tillgänglighet. Men den är säkert också 
ett skäl till att många etnologer är etnolo
ger.
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Kicklogik

Att säga att etnologin välkomnar metodo
logiskt nytänkande och experimentalitet 
är knappast ämnat att uppröra, tvärtom. 
Etnologin är full av självbeskrivningar där 
man försökt ringa in denna aspekt och 
förklara dess centrala metodologiska posi
tion i ämnet. Förmågan att rikta sökarlju
set åt olika håll, att i fält följa med flödet 
eller gå tvärsemot det, att tänka kreativt, 
använda kroppen, söka det oväntade upp
skattas ofta. I princip alla metodböcker 
betonar vikten av att vara känslig inför det 
som händer, att använda sig själv som red
skap, att vara reflexiv, att kombinera olika 
ingångar till det studerade. Att driva en 
experimentell etnografi kan därför sna
rare sägas vara inherent i ämnet – även om 
vissa experimenterar mer än andra.

Tanken med ovanstående exemplifie
ring är att visa hur inte bara fältarbete och 
skrivande utan också handledning och 
kollegial läsning kan vara en performativ 
praktik som aktivt efterfrågar kickar, och 
därmed deltar i de ständiga försöken att 
organisera och driva på åtminstone en del 
av de experimentella inslag som utgör 
centralpunkt i mycket etnologisk självbild 
och forskning.

Noter

1 I många sammanhang bygger dock impro visa
tioner på redan tillgängliga fraser och styrs av 
genrekonventioner. Det experimentella kan så
ledes ses som en strävan bort från det etablerade 
samtidigt som det utgår från just det etablerade. 

Det finns intressanta paralleller att dra från detta 
till etnografiskt arbete.

2 Nu menar vi inte att etnologiskt arbete alltid ut
görs av, eller ens borde utgöras av, kickjakt. Vi me
nar dock att vi tror att det är en aspekt som kan 
vara en drivkraft i sådant arbete och som ofta 
tycks vara det – både när det gäller motivationen 
att genomföra studier och bedömningen av dem. 
Kickjakten kan också vara ett incitament för att 
ständigt utmana invanda metodologiska grepp: 
om jag testar det här – vad ser jag då?

Referenser

Castaneda, Q. E., 2006. “The invisible theatre of 
ethnography: performative principles in field
work”, in Anthropological Quarterly 79(1), 75–
104.

Ehn, B. & Löfgren, O., 2007. När ingenting sär
skilt händer: Nya kulturanalyser. Stockholm: 
Symposion.

Johansson, E., 1998. ”Berättelser om skillnad, be
rättelser om likhet”, i Miegel, F. & Schoug, F. 
(red.), dikotomier: vetenskapsteoretiska reflektio
ner. Lund: Studentlitteratur.

Sherman, L. W. & Strang, H., 2004. “Experimen
tal ethnography: the marriage of qualitative and 
quantitative research”, in The ANNALS of the 
American Academy of Political and Social Science 
595(1), 204–222.

www.ne.se, ”Experiment”.

Summary

The ethnological Kick

Much ethnography is experimental in one way or 
another, fieldwork practices as well as the written 
representations. In this text, we use commentaries 
on thesis drafts as examples in order to track and 
highlight how supervising and textreadings may 
be performative in the pursuit of what we would 
call a kickseeking ethnography.



fter drygt sex år som dekan för humanistiska 
fakulteten vid Umeå universitet är jag nu sedan 
ett par veckor tillbaka i positionen som etnolo
gisk forskare. Att vara dekan har varit ett syn

nerligen utvecklande och utmanande arbete som jag inte 
ångrar en enda sekund. Min arbetsdag är nu starkt för
ändrad med en dramatisk minskning av antalet inkom
mande mejl och en ännu mera påtaglig minskning av 
antalet möten. Jag gläds åt att kunna komma tillbaka till 
egen forskning igen och har forskningstid under det be
synnerliga ordet repatriering. Ordet kommer av latinets 
repatriare i betydelsen ”sända tillbaka”, dock oftast mest 
använt i en kontext av f lyktingars återvändande till hem
landet eller kolonialt stulna skeletts återbördande för att 
hedras enligt hemkulturens normer.

Inbjudan till att nu skriva i Kulturella Perspektiv är en 
utmaning som berör både format och tematik. De gångna 
sex årens skrivande har mestadels haft formen av remiss
hantering, budgetinlagor, verksamhetsanalyser, sparpla
ner, argumentationer för institutionsreformer men emel
lanåt något enstaka bidrag till vetenskapen i form av 
sakkunnigutlåtanden samt rapporter om forskningsled
ning och om humanistiska fakultetens starka forsknings
områden. Vilket etnologiskt experimenterande skulle jag 
kunna skriva om, när jag ännu inte ens är fullt på det 
klara med vilken forskning jag skall hålla på med fram
över? Tankfullt försöker jag återbörda mig till tidigare så 
solklara resonemang om än det ena och än det andra. 
Fullt så solklara är de nu inte längre. Framför allt träder 
inte begreppen självklart fram som de funktionella red
skap för att begripa som jag tidigare använt dem som. 
Själva den tid som förflutit med dess relativa frånvaro av 
aktiv forskning har skapat ett tomrum. Nej fel, inte tom
rum, kanske mellanrum. Nej, inte heller mellanrum, 
men vad ska jag kalla det? En liminoid statusbefriad fas? 
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Hur ska jag beskriva svårigheten att ta 
mig tillbaka till något som uppenbart har 
förflyttat sig medan jag ”varit borta”. Jag 
hittar inte orden och skämtsamt tänker 
jag mig lida av semantisk dysgrafi som 
enligt diagnosmanualen DSM IV består 
av ”oordning i skrivandekonsten”. Aningen 
frustrerat, men också nyfiket, fortsätter 
jag med försöken att återbörda, sända till
baka, repatriera mig själv till den etnolo
giska forskningen och begreppen. 

Jag söker bland min litteratur i arbets
rummet, googlar lite planlöst och inser att 
jag för denna utmaning faktiskt måste 
starta i något jag tidigare har skrivit. Jag 
beslutar mig att gå tillbaka till mina egna 
ord, men på måhända ett lite nyare sätt. I 
datorn hittar jag en opublicerad cirka fem
tio sidor lång, ganska obearbetad text från 
ett tidigare projekt. Just denna textversion 
befann sig på idéstadiet när jag lämnade 
den och vad jag minns innehöll den många 
ofärdiga tankar och många lösa trådar. Jag 
väljer att inte läsa igenom texten utan går 
till det enkla textprogrammet Wordle, 
klistrar in textmassan som den är och vips 
ser jag den på ett annat sätt, som ett ord
moln (wordcloud). Wordleprogrammet 
omdisponerar texten så att orden framträ
der som större eller mindre beroende på 
hur ofta de används. De allra vanligaste 
och förment oviktiga ”småorden” i språ

ken (prepositioner, bestämda artiklar etc.) 
kan sorteras bort. Se bild 1. 

Jag tittar på ordmolnet för att se om jag 
kan återbördas till hur jag tänkte. Forsk
ningsprojektet handlade om fiendskap 
och texten återspeglar olika empiriska 
material. Flera egennamn finns med, 
fingerade informantnamn men även fors
kares namn. Stewart måste ju vara 
Kathleen Stewart som jag var mycket in
tresserad av, henne får jag nog läsa igen. 
”Ögat” finns med, står nog för passningen 
till folkloristiken och ”onda ögat”. ”Onda” 
är ju också med, men mera frekvent än 
”ögat” så alltså funnits i f lera sammanhang 
i texten. Mest intressant dock är att det 
allra mest frekventa ordet är ”också”. Vad 
betyder det? Säger det något om hur jag 
skriver eller säger det något om materia
lets komplexitet och om den ständigt när
varande etnologiska viljan att ta vara på 
paradoxerna och motsägelserna – då blir 
det många ”också”. Nu blir jag intresserad 
av detta och går till en annan mycket mera 
bearbetad och välredigerad text, som av
ser ungefär samma empiri. Det är en text 
för en essä för dagens nyheter som publi
cerades i juni 2000. Se bild 2.

Vad har hänt i texten nu? Några av 
egennamnen är borta, en enda informant 
används i texten. Med inspiration från so
cialpsykologen James W. Pennebakers bok 
the Secret Life of Pronouns: What Our 

Bild 1.

Bild 2.
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Words Say about us från 2011 noterar jag 
att f lera av innehållsorden (substantiv, 
verb, adjektiv), t.ex. ”konflikter”, ”männi-
skor”, ”kulturella” är stora och att ord som 
signalerar mitt eget arbete med texten 
(”tror”, ”nog”, ”kanske”, ”kolla” har försvun
nit). Platsen har fått ”stor plats”, ”Fältö” 
dominerar i storlek. Men intressant nog, 
”också” är fortfarande tämligen domine
rande i ordmolnet. 

Jag gör ett tredje försök med Wordle, 
utan att ta bort de vanligaste orden och ett 
helt annat mönster framträder. Alla så 
kallade innehållsord, de som jag fäst av
seende vid ovan, är borta eller är väldigt 
små. Nu blir det ”och”, ”som”, att” som är 
mest framträdande. Se bild 3.

Pennebakers tes är att just dessa små
ord avslöjar delar av vår personlighet, våra 
sätt att tänka, våra emotionella tillstånd 
och våra sociala samband med andra. De 
utgör bara ca en procent av språkens voka
bulär men nästan sextio procent av alla 
ord man använder. Pennebaker menar att 
t.ex. det engelska ordet ”i” används mera 
av medarbetare än av ledare eller att de 
som använder hög andel obestämd och 

bestämd artikel har bättre skolresultat än 
andra (Pennebaker 2011:ix). Om Penne
baker har rätt, dvs. att småorden avslöjar 
mycket mera än vi tror, vore det intressant 
att göra en systematisk genomgång av 
etno logiska texter. En möjlighet skulle 
vara att jämföra intervjuutskrifter med de 
slutliga etnologiska tolkningarna. Det 
kunde också vara intressant att använda 
sig av kunskaperna från Annick Sjögrens 
artikel ”Summerande och specifika be
skrivningar” i boken etnologiska beskriv-
ningar av Billy Ehn och Barbro Klein 
(1989:105 ff). Naturligtvis ska man då 
inte använda det enkla programmet 
Wordle utan mera sofistikerade instru
ment.

Så där ja, experimenterandet har kan
ske kläckt fram en forskningsidé?
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Summary

returning to the Words

The article deals with the difficulties in “repatria
tring” oneself into research after several years of 
duties within administration and leadership. The 
author experiments with previously written texts 
and uses the programme “Wordle” to analyze them 
in new ways.

Bild 3.



i är två genusforskare, Annica Karlsson Rixon, 
konstnär som arbetar med sin avhandling i 
foto grafisk gestaltning och Lena Martinsson, 
etnolog och genusvetare. För närvarande arbe-

tar vi var och en på sitt håll med något som kan kallas för 
transnationella forskningsprojekt. Vi för ett pågående 
samtal där vi diskuterar och problematiserar frågeställ-
ningar kring språkliga och kulturella översättning, något 
som är aktuellt i våra respektive praktiker. Etnografi är i 
sig ett begrepp som syftar på en översättningsproblema-
tik, att skriva/gestalta folkliv, något som även kan gälla 
en fotografisk praktik. Vi har båda valt att arbeta inom 
områden som gör att vi får experimentera, hitta på nya 
sätt och arbeta både intuitivt och teoretiskt. Det är ett 
insamlande av material som bearbetas och analyseras på 
plats såväl som i efterhand, en process som reflekteras i 
och genom bild och text.

Annica har i samarbete med Anna Viola Hallberg 
gjort State of Mind, en video, ljud, och fotobaserad konst-
installation. Verket belyser situationen för lesbiska och 
bisexuella kvinnor ur ett vardagligt perspektiv genom in-
tervjuer och porträtt gjorda i S:t Petersburg, Ryssland. 
Konstnärerna arbetar även aktivt med att visa verket i 
bland annat Postsovjetiska stater. I samband med utställ-
ningarna håller de i workshops och seminarier, bland 
annat en ”Lezzie Think Tank” tillsammans med lokala 
hbtq-aktivister.

Lena utför ett arbete i Pakistan där hon bl.a. har kom-
mit att studera de transnationella och lokala inslagen i 
fattiga kvinnors kamp för sina rättigheter.

Nedan följer ett något redigerat utdrag ur en lång 
skriftlig konversation som vi för med varandra. Vi möts i 
många olika frågeställningar och har en gemensam ge-
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nusteoretisk ingång men har samtidigt 
en ganska begränsad kunskap om varand-
ras respektive forskningsområden och vi 
tvingas därför bli explicita i samtalet.

Annica:
Anna Viola och jag stötte på ett dilemma, 
eller jag talar hellre om det som ”en pro-
duktiv tröskel”, när vi började formulera 
oss kring de grupper av personer vi kom i 
kontakt med i S:t Petersburg. Vem talade 
vi med? Vilka ord kunde / borde vi an-
vända när vi talade med / om dem. En av 
våra första frågor kom därför att handla 
om självdefinition. Vilka ord användes 
när de intervjuade definierade sig utifrån 
sin sexuella identitet? Och vad betyder 
detta i sin tur när vi förmedlar vidare, hur 
vi talar och skriver om verket, men också i 
konstverkets gestaltning? För oss låg det 
närmast att tillskriva oss själva en queer 
identitet, men i S:t Petersburg 2006 bland 
de många personer vi pratade med använ-
des inte ordet queer, eller ”quir” på ryska, 
som en sjävdefinierande beskrivning. 
”Lesbianca” var det ord som användes 
mest frekvent, men bland många av de 
yngre så kallade man sig också ”Tema”, 
som betyder samma sak på svenska, alltså 
tema. Men hur kunde det översättas i rela-
tionen till sexualitet? Vi prövade med 
eng elskans ”Dyke”, men nej, det var det 
inte . . . Kanske för att ”Dyke” är appro-
prierat från en negativ definition, vilket 
”Tema” inte verkade vara, utan ett mer 
neutralt begrepp, men samtidigt kodat, 
det vill säga inte möjligt att förstå om man 
inte är inne i cirkeln, informerad. Men det 
är bara en tolkning från min sida. Jag frå-
gade en rysk person i Sverige som är ling-
vist och feminist, men hon kände inte till 
”Tema”. Ganska nyligen lade jag ut en 
fråga om ”Tema” i min statusrad på Vkon-
takte, ett socialt nätverk som är den rysk-

språkiga motsvarigheten till Facebook. 
Jag fick svar av Anna Sunne som vi fick 
kontakt med när State of Mind ställdes ut i 
Minsk. Hon svarade ”Gay ”, på vilket 
jag undrade om det innefattade även män. 
Det gjorde det inte, enbart kvinnor, ”les-
bians”, svarade hon. Tanya, som deltar i 
verket, responderade att det innefattar 
bara kvinnor, men att det inte behöver be-
tyda att man är homosexuell, utan att det 
står för en livsstil såsom kläder och mu-
siksmak. Inom de olika ryskspråkiga hbt-
sfärerna finns alltså olika förståelser av 
ordet. Queer som mångfacetterat begrepp 
har sedan blivit centralt för mig när jag 
skriver om State of Minds många kom-
plexa nivåer av översättningar. Man kan 
till exempel tala om queera läsningar av 
både personerna och miljöerna i porträt-
ten, där den betraktande personens posi-
tion är avgörande. Eller utifrån ”Queer 
Rights”, där en västerländsk ”komma-ut”-
process inte självklart översätts till hbt-
miljön i S:t Petersburg.

Lena:
En del av mina kontakter kan inte läsa, 
 eller håller på att lära sig. En del är lärare 
men kommer från bakgrunder där det inte 
var meningen att de skulle utbilda sig. Vi 
talar inte samma språk. Vår kommunika-
tion sker oftast genom en mycket bokstav-
lig översättning, dvs genom tolk. Flera av 
mina kontakter talar också många olika 
språk. I en och samma organisation, på ett 
och samma kvinnomöte finns f lera olika 
religioner och språk. Alla, inte bara jag i 
förhållande till kvinnorna jag möter, hål-
ler alltså på med översättningar.

Mitt i allt detta har begreppet Women’s 
Right (WR) kommit att bli något jag lik-
som kan följa och se vilken roll det spelar 
i olika sammanhang. Jag har kommit att 
förstå vilken stor betydelse detta begrepp 
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har för hur f lera av mina kontakter kom-
mit att förstå sig själva och de samhällen 
de lever i. De har fått vetskap om WR ge-
nom lokala, nationella eller utländska 
NGO:s. De har berättat om före och efter 
de fick reda på att det fanns något sådant 
som kvinnors rätt, om en tid då de bara 
trodde att de var män som hade rättig-
heter. Jag kommer aldrig att glömma hur 
några av dem liksom skrattade till och hur 
de rörde sig när jag frågade om de mindes 
när de fick höra om WR första gången.

Att begreppet WR, och dess ideologi, 
kunde vara så betydelsefullt blev något de 
lärde mig, och det innebar att jag fick för-
söka förstå det på nytt. Jag hade ju sett det 
som något ganska mossigt. Jag har inte 
förstått dess verkan, inte erkänt dess be-
tydelse också för mig, för min självför-
ståelse.

Jag har kommit att uppfatta/översätta 
WR som ett globalt ständigt resande be-
grepp, som en slags kopia av kopia utan 
original. Det är en förståelse som också 
relaterar till den feministiska pakistanska 
forskaren Farida Shaheed som poäng terar 
att kampen för kvinnors rättigheter inte 
har sitt ursprung i väst. Den kampen har 
exempelvis också förts i århundranden av 
troende och icke troende i muslimska 
kontexter. Flera av mina kvinnliga kon-
takter påminner också gärna om att det 
finns stöd för WR i koranen. Andra tar 
starkt avstånd från den kopplingen och 
legi timerar det just på så vis.

Jag har också kommit att tänka på an-
vändandet av WR som en talakt i butlersk 
mening. Den skapar könade identiteter 
och subjektiviteter, är performativ. Men 
alla mina försök att förstå är naturligtvis 
bara möjliga översättning. WR omvand-
las ju genom att relateras, översättas, till 

olika lokala eller globala, religiösa, mo-
dernistiska, mytiska, filosofiska och ma-
teriella sammanhang och blir därmed på-
gående till på en massa sätt. WR kan både 
passa in och förstärka något som redan 
kan finnas, likväl som det kan störa och 
öppna för något annat. Det är viktigt att 
påminna sig om en viss riktningslöshet i 
WR.

Annica, Lena:
Texterna försöker fånga vår men också 
våra kontakters kamp för att förstå och 
begreppsliggöra om och om igen. Det 
handlar om översättningar som aldrig rik-
tigt är synonyma utan skapar glipor och 
ständigt alternativa språkliga utrymmen, 
alternativa sätt att förstå sig själv och det 
samhälleliga. Det är begrepp som rör sig 
över världen eller tillkommer som lokala 
alternativ.

Våra diskussioner kring översättnings-
problematik i våra respektive projekt har 
även lett oss till att diskutera översättbar-
het mellan våra forskningsarbeten, om 
vad ett möte mellan en konstnärlig fors-
kare och en humanistisk kan ge för nya 
förståelser av metod, material, gestaltande 
och skrivande. Det interdisciplinära ut-
bytet av erfarenheter har nyligen påbör-
jats.

Summary

translations in Motions

An artistic researcher and an ethnologist/gender 
researcher meet to discuss issues of translation in 
their respective transnational research projects, 
translations that never are quite synonymous, but 
creates gaps and constant alternative linguistic 
spaces.



ågra oansenliga anteckningsböcker med 
svarta vaxdukspärmar öppnade ett fönster 
mot en förlorad värld, när jag som gymnasist 
fann dem hemma i en låda. Det var min 

mormors dagböcker. Den 29 december 1918 kl. 1 på nat-
ten skriver hon: ”Jag borde ju egentligen gå och lägga 
mig, som en snäll f licka ägnar och anstår, och nog är jag 
trött, men jag vet inte, vad det kommer åt mig i natt, jag 
hittade den här boken oskriven i en låda, och det kom 
över mig en sådan lust, att som förr, när jag gick i skolan, 
skriva dagbok.” Naturligtvis blev jag hängande med nä-
san över mormor Esthers dagböcker och undan för un-
dan framträdde en för mig ny bild av henne. Den där 
decembernatten 1918 var hon en kvinna med såväl ett 
förflutet som en framtid.

Det förflutna bestod bland annat av hennes år i Berlin 
på 1910-talet. Dit reste hon för att arbeta som kontors-
fröken och öva upp sin tyska. Det borde hon aldrig ha 
gjort, eftersom det kom ett helt världskrig emellan henne 
och hennes nyfunna berlinerkärlek. Han stupade på ett 
slagfält någonstans i Europa och Esther fick åka hem 
och sprätta upp sina omsorgsfullt broderade monogram 
på brudlinnet. Sorgen ruvade tung över föräldrahemmet 
på Hörngatan i Norrköping. Men så gjorde framtiden 
entré i form av en ung man med ambitioner, en jur.stud. 
från Uppsala och Esther blev ånyo bedårad, förlorad, 
förledd . . .

Dagböckerna består till stor del av en förälskad ung 
kvinnas lovsång till sin älskade, men ger också upplys-
ningar om vardagslivet i textilstaden Norrköping, i 
kungliga huvudstaden och framför allt om studentlivet 
i Uppsala. Där sjungs det Gluntar och serenader, det 
gås på nation och bio, det äts i matlag och det görs inköp 
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av förnödenheter samt en och annan lyx-
artikel. Hyresvärdinnor håller ett vakan- 
de öga på sina hyresgäster, men kan ändå 
inte förhindra att kärlek och erotik blomst-
rar.

I dagboksanteckningar från den 7 april 
1920 får man exempelvis veta att det är 
svårt att få tag på grädde i Uppsala denna 
påsk, men att det däremot går bra att eki-
pera sig. Esthers älskade Manne köper en 
ny, dyr krage för 2,30 kr, varvid han und-
slipper sig kraftuttrycket ”Järnvägar!”. 
Detta är nämligen inte pengar man snyter 
ur näsan utan vidare, men smakar det, så 
kostar det. I påskpresent förärar Manne 
sin käresta en blomstergrupp med kroku-
sar, en keramikkruka och boken Inled mig 
i frestelse. Den senare torde vara Frank 
Hellers roman, som gavs ut 1919. Ur 
denna bok idkar nu det unga paret högläs-
ning.

Inled mig i frestelse . . .

Ja, nog blev Esther inledd i frestelse alltid. 
Visserligen njöt hon av sin djupa föräls-
kelse, men den hade en baksida: en ärbar 
fröken borde vänta med att bejaka den fy-
siska sidan av kärleken tills hon blivit fru. 
Esther återkommer till detta f lera gånger 
i sin dagbok. ”Jag vet ju, att om andra 
människor skulle veta, hur vår kärlek är, 
skulle de ogilla den och finna något i den, 
som inte finns där . . .”, skriver hon den 14 
april 1919. Och den 16 september samma 
år: ”Det är bara så svårt att vi inte få ge 
varandra hela vår kärlek, det längta vi 
båda efter . . .” Hon längtar efter att ”få 
vara hos” eller ”nära” sin älskade. Det 
framgår också att avhållsamheten är ett 
ideal som de unga tu har svårt att efterleva 
och ofta får Esther dåligt samvete, när de 
inte lyckas. Hon anklagar då sig själv, inte 

sin älskade Manne, för att vara alltför im-
pulsiv. Som här den 23 april 1919:

Men det får inte ske mera hädanefter!! Jag 
måste behärska mig, ty jag antar att det är jag 
med mina häftiga känslor som rår för det. Och 
det får inte alls bli så, aldrig – än så länge. För 
varje gång blir längtan att få rå om varandra 
helt, större och kanske händer det så, att det, 
som inte får ske, ändå sker. Och det vore något 
förfärligt! Då är det mitt fel! Naturligtvis!

Varför det skulle vara Esthers ”fel” och 
inte bägge parters är svårt att förstå. Kan 
det vara föreställningen att kvinnor står 
närmare naturen än män som spökar? 
Kvinnor som likt skogsrån förför och 
fördär var oskyldiga män? Men det skulle 
ju likaväl ha kunnat vara idén om män-
nens förmodat råa och djuriska sexualitet, 
som fungerat som förklaringsmodell i 
detta sammanhang (Frykman & Löfgren 
1979).

Det är för övrigt i Mannes mun, inte 
sin egen, som Esther lägger oron för en 
oönskad graviditet. Den 7 april 1920 skri-
ver hon – för första och sista gången med 
rött bläck – att Manne försäkrat henne att 
han älskar henne ännu mer än förut, men 
att de inte längre kan ”hålla av varandra” 
som de brukat. Det är helt enkelt för ris-
kabelt; ”. . . han vill ej att något skall hända 
mig”. Visserligen har de fattat detta beslut 
många gånger förr, ”men vi ha i alla fall 
inte hållit vad vi kommit överens om”. 
Inte heller nu tycks föresatsen ha varit ge-
nomförbar:

Det kom stora tårar i min älsklings ögon då han 
talade. Så kysste vi varandra och gick hem till 
oss igen. Hur det sedan gick vet jag inte mera. 
Jag vet bara att vi helt hastigt var varandras en 
enda sekund. Men för sista gången.

Den 7 april 1920 är också sista gången 
Esther skriver i sin dagbok. Hur det gick 
med avhållsamheten fortsättningsvis får 
vi alltså inte veta. Men 1923 gifte hon sig 
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äntligen med Manne och tre döttrar kom 
att födas inom detta äktenskap. Den 
yngsta dog vid födseln.

Minnet av mormor

Innehållet i min mormors dagböcker för-
vånade och generade mig en smula, när 
jag som gymnasist läste dem. Det kändes 
nästan som om jag tjuvkikade på henne 
genom nyckelhålet. Frågan är om hon 
tänkt sig att någon någonsin skulle läsa 
vad hon skrivit. Idag läser jag dagböc-
kerna – och tjuvtittar frejdigt som nyfiken 
etnolog (jfr Ehn & Löfgren 2001) – med 
delvis andra ögon. Bland annat funderar 
jag på vad dessa anteckningar berättar om 
ett ungt pars genuskontrakt omkring 1920 
(Hirdman 1988). Föga överraskande 
framstår Esther, när hon själv håller i pen-
nan, som mer aktiv i sina val, än vad min-
nesbilden av henne ger vid handen. Tvek-
löst beundrar hon sin fästman och blivande 
make och visst underordnar hon sig ho-
nom. Men när det exempelvis gäller hen-
nes syn på erotiken i studentlyan i Upp-
sala, förefaller hon inte vara den blott 
passiva och mottagande parten. Kanske 
hade hennes berlinerkärlek gett henne er-
farenheter som hennes systrar saknade, 
kanske hennes agerande inte var så ovan-
ligt bland borgerlighetens döttrar, som vi 
ibland tycks tro.

Esthers beskrivning av Manne är gi-
vetvis den förälskade unga kvinnans föga 
neutrala blick på den älskade. Och jag kan 
inte låta bli att le åt beskrivningen av den 
känslige unge mannen med tårar i ögo-
nen, den smärte yngling, vars kropp Es-
ther åtrådde, den man som för sina barn-
barn har beskrivits som en patriark och 
hustyrann, den man som med tiden blev 
en korpulent farbror och rådman.

Mormor Esther dog i mitten av 
1950-talet och hann aldrig träffa sina 
barnbarn. Men hon lever kvar i familje-
folkloren, smyckena, silverskorna, foto-
grafierna och porträttet som målades efter 
hennes död och som nu hänger på väggen 
i min matsal. Hennes osynliga närvaro 
kan också förnimmas i det älskade som-
marhuset under ekarna vid Glan. I detta 
hus, som byggdes 1907, ligger också hen-
nes tunna tjugotalsbrudklänning pietets-
fullt hopvikt i en kartong.
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Summary

Crazy and in Love
From Grandma’s Diary 1918–1920

When reading my grandmother’s diary, written 
1918–1920, I became acquainted with her as a per-
son whom I never knew. In the familyfolklore, she 
is described as a rather passive woman, subordi-
nated to her husband. In her diaries we meet a 
young woman, who had spent some time in Berlin, 
lost her fiancé in World War I, returned to Sweden 
and fallen in love with a young student of law in 
Uppsala. Her text describes the everyday life, but 
also her thoughts about having a sexlife or not with 
her boyfriend. She is here an active part and does 
not wait until she is married, although she risks 
getting pregnant. By reading the diary, the notion 
of my passive grandmother totally faded away.



It’s a blurring of the line separating public and private space . . . 
There are women who paint their nails and those who strip them 
of paint with cotton balls soaked in pungent polish remover . . . 
And then there are the clippers, a class of men and women given 
away by the unmistakable ping in otherwise silent subway cars. 
Emilia Kelley…watched a woman finish clipping her fingernails 
only to move on to her toenails one summer morning on the 
Red Line. ‘She slipped off her shoe, pulled up her foot and start- 
ed clipping away’ (Layton, quoted in Letherby & Reynolds 
2005:168).

n recent years, I’ve spent a good deal of time study-
ing routinized forms of mobility . . . above all else, 
commuter activities on local trains. One thing 
which has surprised me is how readily commuters 

seem to be able to make themselves at home on a rush 
hour train. They may arrive panting on the platform mo-
ments before departure time, or they may stand there 
daydreaming for five to ten minutes waiting for the train 
to arrive, but whatever the case, once on the train the 
rhythm of their commute changes as do the activities 
they engage in. Rather than being incarcerated in a seat, 
as de Certeau described the situation (1984:11), this is 
the point at which I would argue that the micro-proc-
esses of home-making are activated. Borders are quickly 
erected, and flexibly defined personal spaces are estab-
lished.

Closed eyelids, open newspapers, worn earphones, are 
all effective barriers to the surrounding world, but this is 
the last line of defense. There are both subtler and more 
complex processes at work here. As Deleuze and Guat-
tari have pointed out when reflecting upon the notion of 
home, and processes of home-making, “. . . home does 
not pre-exist: it was necessary to draw a circle around 
that uncertain and fragile center, to organize a limited 
space. Many, very diverse, components have a part in 
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this, landmarks and marks of all kinds” 
(1987:311).

But it’s interesting to observe how these 
processes of homemaking take shape in 
different context. In Boston, for example, 
the majority of MBTA subway stations 
feature a Dunkin Donuts at the entrance. 
Morning commuters file by with a news-
paper in hand purchasing coffee, donuts 
and muffins on their way to the trains. 
This routine may run “as if on autopilot” 
as Highmore phrases it (2004:310), but in 
order to achieve this f low, commuters 
have already memorized portions of 
Dunkin Donuts menu – prices included. 
They have developed a feel for how long a 
line of customers will take to serve. They 
check their watches and look for informa-
tion about coming trains. They may not 
be able to tell you in words how long it 
takes to serve a customer, but as they 
check their watches they are half con-
sciously making rather exact calculations. 
How efficient or inefficient is the sales 
clerk today? Do the people in front of me 
look like they know what they want, or 
are they going to stand there for a few sec-
onds indecisively? How many minutes and 
seconds are needed to get to the train from 
here? For some this might be a moment of 
stress, but for others it’s just about timing. 

The trains themselves feature a limited 
number of hard plastic seats, and a wealth 
of hand straps and poles to hold onto. Si-
multaneously eating a donut, drinking a 
cup of coffee, and reading the Boston Globe 
in this environment requires the mastery 
of a number of skills that are different 
than those used to navigate the subway 
station. Rather than opening the news-
paper like they might at the kitchen table 
on a Sunday, commuters have somehow 
learned and mastered a form of subway 
Origami in which they fold the paper in 

upon itself – converting the rather large 
and floppy format of the Globe into a small 
rigid book-like block that is folded in such 
a way that they can read articles column 
by column through simple twists and 
turns of the page. Periodically holding 
onto a hand strap with the left hand, bag 
between their legs, they now eat, drink 
and read with the right hand. And even as 
commuters become increasingly packed 
together the morning meal ritual remains 
largely uninterrupted.

The situation is somewhat different in 
Southern Sweden. Dunkin Donuts has 
not yet arrived, instead the station en-
trances are lined by paperboys (and girls) 
competitively trying to hawk one of three 
different free morning papers. Commut-
ers make eye contact with the person 
handing out their paper of choice. No 
words are exchanged as the paper (folded 
in this context into a baton like object) is 
handed off to people who don’t break 
stride.

On the platform, people have obviously 
developed preferred places from which 
they await the train. The objective here is 
to guess where the train doors will stop 
and open, while simultaneously having a 
feel for how full different cars on this train 
might be. These trains feature padded and 
upholstered seats with retractable trays; 
they lack hand straps, or poles to hold 
onto for those who might have to remain 
on their feet. While Boston’s commuters 
generally expect to stand, the success of 
the Southern Swedish commute is entirely 
dependent upon one’s ability to quickly 
find a seat and claim it. Indeed, when one 
of the local newspapers ran a critical series 
of articles on the state of the commuter 
services in the region, the newspaper was 
immediately bombarded by readers’ com-
plaints – and their number one complaint 
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was the lack of seating that forced many 
people to stand on their way to and from 
work. The commuter rail authorities re-
sponded by lengthening the trains, pro-
viding much more seating.

The rush for seats still exists, but once 
seated, the tempo of the commute shifts 
again as new boundaries are constructed, 
and different sets of activities are engaged 
in. All of this may seem rather trivial, but 
this is serious business in the course of 
everyday life. Indeed, the degree of sig-
nificance that people invest in the most 
banal of commuting routines is most dra-
matically illustrated by the rather extreme 
step the small rural town of Åtvidaberg 
took in the winter of 2006. After a period 
of continuous bickering (which at times 
escalated into outright fist fights) amongst 
elderly commuters over who had the rights 
to claim specific seats and places on the 
public buses, politicians felt that the situa-
tion had quite literally gotten out of con-
trol – so they suspended the bus services 
indefinitely. In Åtvidaberg, the bus ride 
into town was much more than an instru-
mental means of moving around. The 
passengers riding the bus often knew one 
another, taking a seat in this context was a 
political act in the constitution of one’s 
self identity vis-à-vis everyone else – and a 
matter of such importance that at least 
some found it to be worth fighting over. 
To some extent, it might be argued that 

this is one of the points at which the bor-
der between that which is trivial and that 
which is of utmost importance becomes 
complicated. We may take our daily rou-
tines for granted, but as it turns out, they 
are rather important to us.
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Summary

mobile Homes & Subway Origami

Commuting is not the form of mobility that people 
first speak about when referring to life changing 
events, or key moments in the constitution of their 
cultural identities, but it is here, in mundane mo-
ments of mobility (and immobility) that people 
develop both a cultural and corporal perception of 
the state of their lives and the world around them. 
This article brief ly sketches out some of the cul-
tural dynamics embedded in the routines of com-
muting.



är jag började läsa etnologi blev begreppet 
den etnologiska blicken en ögonöppnare för 
mig och många andra studerande. Proble
matiken kring seendets och oseendets alla 

aspekter har sedan varit något jag aldrig kunnat släppa. 
De första åren var min blick riktad främst mot den mate
riella världen för att sedan lyfta mot de symboliska ut
trycken för kultur och social tillhörighet. Inte minst 
gällde detta frågan om hur vi medvetet och omedvetet 
ser på och kommunicerar med andra människor. Med 
blickens hjälp kategoriserar vi och bestämmer vår egen 
och andras plats och tillhörighet.

Vi befinner oss i en tid där bilden och seendet har fått 
en allt större betydelse. Fotografiska museet i Stockholm 
har blivit en succé och drar en stor publik. Innebär det 
också att vi blivit mera medvetna, lärt oss något om seen
dets betydelse och hur vi uppfattar andra människor? Jag 
är inte säker på det. 

Den blick vi riktar mot någon kan vara på både gott 
och ont. Det kan vara en blick av kärlek och beundran 
eller en nedlåtande och diskriminerande blick full av för
akt för svaghet. Alla har vi någon gång känt oss uttittade 
och upplevt att någon stirrat på oss. Är den stirrandes 
blick välvillig eller kanske föraktfull, vad har fångat den
nes uppmärksamhet? En mans första reaktion brukar 
vara att kolla så att gylfen är stängd. Detta går också att 
rätta till. Förhållandet är annorlunda om det som förmo
das dra till sig blickar har att göra med kropp och sin
nen. För många med synliga avvikelser från den förvän
tade normativiteten, till exempel funktionsnedsättningar, 
blir det en livslång erfarenhet att bli stirrad på, uttittad 
och samtidigt objektifierad som ett föremål.

Hur länge kan man stirra på någon innan den betrak
tade känner obehag? I boken Staring. How We Look 
(2009) diskuterar den amerikanska professorn i Women’s 
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Studies, Rosemarie GarlandThomson, 
hur vi ser på personer med funktionsned
sättning. Hon belyser frågan både ur be
traktarens perspektiv och ur den betrakta
des upplevelse av att bli betraktad av 
någon. Hon ställer bland annat frågan om 

hur vi kommunicerar med blicken i möten 
med det ovanliga och okända. En viktig 
poäng i hennes bok är att den betraktade 
med sin blick och frimodighet kan bemöta 
och förändra den stirrandes blick och där
med också påverka de bakomliggande 

exempel på hur blicken fångats av några föremål med speciell laddning och betydelse. Skräp och högt värderade 
och saknade ting trampas ned i smutsen. Foto: Claes G.Olsson.
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ofta stereotypa och felaktiga föreställ
ningarna.

I boken ger hon en rad exempel på hur 
personer med synliga kroppsliga funk
tionsnedsättningar själva aktivt bemöter 
de stirrande blickarna genom att visa upp 
sina kroppar, t.ex. i media. På detta sätt 
tar de tillbaka kroppen och förvandlar den 
till en normalitet.

Det är stor skillnad mellan att bli sedd, 
vilket är en nödvändighet för människans 
välbefinnande och att bli stirrad på därför 
att man har en synlig avvikelse eller be
teende.

Hur vi använder vår blick och dess kon
sekvenser är något vi behöver reflektera 
över. Den etnologiska blicken har gjort 
mig medveten och ibland mera nyfiken än 
vad som varit lämpligt. Min blick kan 
dröja kvar lite för länge både vid det jag 
uppfattar som vackert och vid det som är 
ovanligt och därför intresserar mig. 

Hur vi reagerar på andras blickar varie
rar betydligt. Att bli betraktad och be
undrad är för några ett mål i sig i vilket 
individen medvetet investerat sitt kapital. 
För andra kan det bli en mycket obehaglig 
upplevelse där föraktet är synligt i betrak
tarens ögon. Tänk så mycket enklare det 
då är att rikta blicken bort från männi
skorna mot marken, mot de materiella 
lämningarna av kulturen. Under några år 
har jag vid promenader medvetet gjort 
detta i kontrast till den mänskliga ögon
kontakten. Ibland har jag haft kameran 
med mig och kunnat dokumentera det 
som fångat min blick. När väl radarn låst 
sig för en form och ett specifikt föremål 
har detta fastnat på hjärnan och återkom
mit under f lera år i upprepade fotografier. 
Ibland har jag känt mig närmast besatt 
och smugit ut tidigt på mornarna för 
att fotografera tappade hårsnoddar, vilka 
finns i tusentals, borttappade vantar, över

körda och platta burkar och cigarettpaket 
m.m. Bilderna har tagits rakt upp och ned 
utan konstnärliga ambitioner som en be
kräftelse på det jag sett.

Det mest intressanta har varit det jag 
kallat för ”vantplockning” samt fotografe
ring av vantar, vilka av någon anledning 
hamnat på marken. Vantplockning kan 
utföras året runt men de två högsäsong
erna är vid snösmältningen på våren då 
allt tinar fram och på hösten då det är 
kallt på mornarna men varmt på dagen. 
Koncentrationen på vad man har på hän
derna brukar då minska varför marken 
fylls av vackert hemstickade vantar och 
mer eller mindra slitna handskar. Mest 
rörande är de små barnvantarna. De kan 
nästan få mig att gråta, sannolikt för att 
jag känner igen min egen sorg över en tap
pad favoritvante eller handske. 

Personliga föremål som en vante är lad
dade med starka känslor av tillhörigheter 
och betydelser. Ibland ligger det också 
mycket kärlek och arbete bakom dess till
komst. Min blick mot marken har därför 
inte varit bortkastad utan har lärt mig en 
del om mig själv och om människan och 
hennes förhållande till tingen. Det mest 
givande är ändå att se och möta männi
skan med en blick som inte orsakar onö
digt lidande utan spontan glädje och igen
kännande.

Summary

Where Has the ethnological Way
of Looking Gone?

This article discusses ways of looking – directions, 
intentions and meanings. How can ways of look
ing cause needless suffering or show empathy and 
acceptance? Even gazing towards the ground to 
discover things being lost or thrown can raise 
thoughts about human conditions and the mean
ing of objects.



åren 2008 bjöds jag in för att delta i ”Experi-
mental Ethnography”, en workshop vid Uni-
versity of California Irvine. George Marcus 
och Kaushik Sunder-Rajan samlade forskare 

för att diskutera etnografins utveckling och expansion. 
Vi utgick från Hans-Jörg Rheinbergers begrepp ”experi-
mental systems” Michael Fischers artikel om ”cultural 
analysis and experimental systems” (2007). Utgångspunk-
ten passade väl in i min fältarbetesfas där forsknings-
fokus var under förändring. Vad innebar ”experimental 
systems”? Hur kunde ”experimental systems” förstås i 
rela tion till etnologi?

På fältet

Ett halvår innan mötet på UC Irvine hade jag påbörjat 
fältarbete bland experimentella plasmafysiker i USA. 
Utgångspunkten för studien var akademisk mobilitet 
bland forskare i Big Science. Jag var intresserad av labo-
rativa vetenskaper där experimentalister är beroende av 
stora maskiner. Maskiner blir centrala epistemologiska 
objekt och villkor för hur vetenskap görs utifrån experi-
mentella förutsättningar (Knorr Cetina 1999).

En tjugo meter lång maskin som producerar långsam, 
joniserad plasma var i centrum för fysikernas arbete. 
Miljöerna jag rörde mig mellan var laboratorium för 
plasmaexperiment och datahantering, verkstäder för un-
derhåll och konstruktion samt kontor och lunchrum.

Den studerade miljöns komplexitet men också plats-
baserade gripbarhet både krävde och möjliggjorde ett 
nära fältarbete. Jag följde med fysikerna i labbet då de 
genomförde experiment, arbetade med mätinstrument, 
analyserade data, programmerade plasmaströmmar i 
Maya, byggde kopparrör, städade, arbetade med out-
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reachverksamhet, åt pizza och var på kon-
ferens.

Tålmodigt förklarade informanterna 
för mig varför en fysiker måste kunna 
bygga sin egen joniseringsmaskin. Eller 
varför fysikerna förde så noggranna labb-
anteckningar och ritade så mycket. Häpet 
betraktade jag – i mina ögon – plojprylar 
som bytte händer vid konferenser: Laser-
studsbollar, alienpennor, självlysande 
halsband och t-tröjor med texten ”Don’t 
Drink and Derive” (det sistnämnda an-
sågs hysteriskt roligt). Fysikerna berättade 
att konferenserna bland annat handlade 
om att plocka på sig så många gratisprylar 
som möjligt som hade med plasma/fusion 
att göra. Själv smög jag ner några av de 
mindre föremålen i min väska. T-tröjan 
lät jag bli; jag deriverar ju inte ens i nyk-
tert tillstånd.

Min egen etnografiska aktivitet synlig-
gjordes då betydelsen av etnologiska 
forskningen högljutt ifrågasattes, eller då 
min verksamhet fungerade anekdotiskt. 
”Jag kan inte fatta att man ger pengar till 
den här typen av forskning!” kunde infor-
manterna utbrista mitt framför näsan på 
mig. Å andra sidan berättade de beredvil-
ligt för utomstående fysiker om vem jag 
var och orsaken till min närvaro i labbet. 
Samtidigt var informanterna konfunde-
rade. Hur gjordes data av min metod?

Välja och välja bort

En dag genomförde jag observationer i en 
av verkstäderna. Labbchefen undrade om 
jag hade några förväntade resultat. Var det 
någon hypotes som jag redan nu trodde 
mig kunna bevisa? Jag förklarade att etno-
loger visserligen har en uppsättning frågor 
i början av ett fältarbete, men att fokus 
inte är determinerat och därmed kan 

skifta beroende på vad som händer under 
materialinsamlingen. Jag tog spjärn. Hade 
jag hamnat i blåsväder?

Labbchefen tittade på mig. ”Ja, det är 
väldigt likt så som vi också arbetar här. Vi 
genomför experiment och sedan ser man 
vad som händer. Det tar ju tid att förstå 
och analysera samt eventuellt replikera 
experimenten.”

lättnad! Förvåning!
Fältarbetets fokus är svängbar. Kun-

skapsobjekten/subjekten är närvarande 
varje dag, ibland flera veckor, månader i 
sträck. Bland plasmafysikerna var det 
människor, maskiner, diskurser, praktiker. 

Efter en tids fältarbete hade jag visser-
ligen samlat in material som rörde min 
ursprungliga forskningsfråga: Akademisk 
mobilitet. Fältarbetet hade genererat en 
annan typ material; förkroppsligad kun-
skap om fysik i samband med de experi-
mentella praktikerna och maskulinitet i 
relation till maskiner.

Vilken betydelse hade informanternas 
praktiker av experimentell fysik, som fär-
dighet och skicklighet att bygga maskiner 
för den experimentella fysikens homo-
sociala gemenskap? Män och maskiner, 
muskler och kroppsarbete blev allt mer 
centrala. Fältarbetets axel vreds i en ny 
forskningsinriktning.

Experimentella system

I artikeln ”From Experimental Systems to 
Cultures of Experimentation” (1995), dis-
kuterar Rheinberger vetenskapsteoretiska 
definitioner på experiment och kunskaps-
görande. ”Experimental systems [. . .] are 
systems of manipulation designed to give 
unknown answers to questions which 
themselves we are not yet able clearly to 
ask” (Rheinberger 1995:110).
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Den experimentelle forskaren produce-
rar vetenskap inom ett system av experi-
ment som inte nödvändigtvis behöver vara 
väl definierat. Framför allt finns det inom 
detta system inte några givna svar (Rhein-
berger 1995; Fleck 1979). Experimentella 
system ska generera frågor och peka på 
nya riktningar. Lokal vetenskapskultur, 
epistemologiska objekt och disciplinära 
praktiker är delar av en icke slutgiltigt 
fastställt ordning (Rheinberger 1996; 
2008).

Rheinbergers definition av experiment 
i görandet av kunskap kan jämföras med 
”a way of thinking about how the anthro-
pological and social science notion of cul-
ture has evolved as an analytical tool” 
(Fisher 2007:1; 42). Att utnyttja antro-
pologins och kulturanalysens multipla 
metoder för materialinsamling, tolkning 
och kontextualisering är centrala.

För experimentell etnologi

Experimentella kulturer ifrågasätter givna 
gränser som odlas fram inom vetenskap-
liga discipliner och utmanar reglerande 
mekanismer inom ett disciplinärt kun-
skapssystem. Etnologin har i vissa lägen 
utpekats för att vara en bred, ibland näs-
tan eklektisk disciplin som lånar, f lyter ut, 
öppnar upp. Det är dessa aspekter som 
gör den etnografiska och kulturanalytiska 
forskningen så viktig, så intressant, så 
central som redskap för att söka kunskap. 

Experimentella kulturer baseras inte på 
homogenitet. Rheinberger framhåller att 
de är resultat av praktiker, materialitet och 
epistemologi (1995:117 ff). Som experi-
mentellt system utgörs etnologiämnet 
med etnografiska metoder visserligen av 
sammanhängande sådana. I dessa förbin-
delser och förgreningar finns det sökande 

rotsystem och sökande utlöpare. Det finns 
gränser att överskrida!
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Summary

experimental ethnography

This article highlights pivotal turns that might 
take place while collect data during ethnographic 
fieldwork. The author discuss how a thorough 
fieldwork among experimental plasma physicists 
and the ethnographic fieldwork in relation to 
Rheinberger’s concept experimental systems and 
how ethnography as such can be understood from 
the angle of being experimental. 



tnologer har byggt sina versioner av vetenskap 
på en radikal och frigörande kulturrelativism. 
Den enkla grundregeln är att värden som gäl-
ler i den ena byn inte säkert gör det i den andra, 

att skönhet, kvalité, konstfullhet är kulturellt bestämda 
kategorier som varierar väldeliga. Därför är de f lesta 
etno loger misstänksamma mot alla slags idéer om uni-
versellt eviga värden, särskilt om det gäller estetiska vär-
den. Så också den här etnologen.

Men så dyker det upp ögonblick när saker ställs på sin 
spets, en händelse eller detalj som provocerar och dröjer 
sig kvar, som om den insisterade på något. I början av 
1990-talet hade Sovjetunionen just upphört. Plötsligt 
var det möjligt att på telefon engagera artister från 
 avlägsna delar av Sibirien till Falun folkmusikfestival. 
 Första besöket någonsin i Sverige för musikanter från re-
publiken Tuva skulle det bli, första mötet med den märk-
liga sångkonst tuvinierna kallar chöömej. En vild chans-
ning! Men konserterna gick hem. Artisterna och deras 
musik gjorde ett djupt intryck på festivalpubliken. Som 
”övertonssång” och ”strup sång” tog chöömej plats på den 
svenska musikscenen.

Året därpå blev jag inbjuden att besöka Tuva. Den nya 
regeringen hade initierat ett världsmästerskap i chöömej. 
Sångare från Tuva och omgivande regioner hade anmält 
sig, mongoler, altajer, burjäter, chakasser, och så en  japan. 
Som svensk musiketnolog ombads jag ta plats i juryn 
tillsammans med en tuvinsk kollega, en rysk musik-
vetare, en tysk filmare, en finländsk antropolog, en hol-
ländsk gudvetvad och några till. Inför fullsatt salong i 
stora teatern i huvudstaden Kyzyl radades vi upp på sce-
nen, presenterades, och så var det hela igång.

Under f lera dagar sjöng sångarna sina stycken. De 
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valde själva repertoar, genre och stil. Enda 
villkoret var att det skulle ingå någon 
form av övertonssång. Arran görerna var 
översvallande välvilliga, artisterna spända 
och nervösa. Publiken lyssnade andäktigt, 
överseende, jublande, allt efter uppträdan-
dets art och sinnesstämning. Juryn svet-
tades. Det var inte bara det att vi inte fått 
några som helst instruktioner eller be-
dömningskriterier. I juryn fanns också 
minst sagt blandade erfarenheter av det 
slags sång som skulle bedömas. Medan 
några var verkliga specialister, så fanns 
det också några som knappast hade någon 
aning alls, vars enda merit var att de var 
västerlänningar och därför ansågs ”neu-
trala”. Men det verkligt besvärliga, skulle 
det visa sig, var det känsliga storpolitiska 
spelet i bakgrunden.

I alla delar av det forna Sovjetunionen 
pågick ett intensivt sökande efter en väg 
framåt, mot bättre tider. I otillgängliga, 
fattiga och plågade utkanter, som Tuva, i 
Sajanska bergen, på gränsen till Mongo-
liet, fanns just inte mycket att bygga på. 
Vad hade man egentligen att erbjuda en 
helt ny omvärld? Chöömej, blev svaret, 
den unika konsten att sjunga tvåstämmigt 
med sig själv, som sedan länge hade funge-
rat som tuvinskt varumärke. Men chöö-
mej är en konst spridd bland många folk, 
från Altaj i norr, till Tibet i söder. På 
1990-talets början hade den nya mongo-
liska regimen i Ulan Bator gjort framstö-
tar hos Unesco för att få chöömej förklarat 
som unikt mongoliskt kulturarv. Det hade 
förstås retat upp folk i Tuva. Så medan 
sångarna gav publiken sitt lystmäte av 
chöömej på teatern i Kyzyl, så gick det 
upp för oss i juryn att det vi förväntades 
åstadkomma var en käpp för våra tuvinska 
värdar att sätta i hjulet för mongolerna.

När den siste sångaren sjungit färdigt 
var det dags att ge besked. Vem skulle ut-

ses till världsmästare? Fort skulle det gå. 
Medan publiken kvar i salongen, ivrigt 
väntande, samlades den svettiga och ner-
vösa juryn i ett rum bakom scenen. Som 
ordförande förväntades jag ta initiativet 
till inledande diskussioner om procedurer 
och bedömningsgrunder. Men hur skulle 
det gå till? Vi hade inte ens något språk 
gemensamt, allt måste översättas i f lera 
led. Jag såg framför mig en lång kväll. 
Nödlösningen blev en fråga. ”Har alla en 
vinnare?” Alla nickade. ”Skriv namnet på 
en lapp så får vi se!” Tolv lappar skrevs, 
vecklades upp, lästes. På alla stod samma 
namn. När överraskningen, skratten och 
alla lättnadens suckar lagt sig meddelade 
vi resultatet till publiken. Jubel! Också 
publiken hade utsett samma vinnare.

Så fel det kunde ha blivit, men så rätt 
det blev. Vinnaren vann en häst, tvåan en 
moped. Juryn vann publikens gunst. Mu-
siken vann över storpolitiken. Någon vi-
dare käpp blev det inte för de tuvinska 
värdarna att sätta i mongoliska hjul. Men, 
frågar sig nu etnologen, hur var det egent-
ligen möjligt för ett dussin personer från 
lika många länder och med så många olika 
utgångspunkter att var och en för sig utse 
en och samma vinnare? Och dessutom 
just den som också den stora publiken ut-
sett? Och det i en så särpräglad och ovan-
lig genre som chöömej?

Svaret lätt kunnat bli något om det 
evigt sköna och universellt vackra. Men 
nej. Även om chöömej räknas som skön 
konst i Tuva och angränsande trakter, så 
är det knappast fallet västerut, var ifrån ju 
alla utom en i juryn kom. Mindre ”skön” 
musik är faktiskt svår att föreställa sig. 
Bra texter då? Absolut inte. Chöömej är 
närmast instrumentala kompositioner, där 
sångaren utifrån en låg stillaliggande gut-
tural ton bildar visslingsliknande överto-
ner i munhålan. Men själva framförandet 
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då, performance? Nej, knappast det hel-
ler. Den erfarne artisten, charmören och 
scenpersonligheten fick mopeden, han 
kom tvåa. Hästen, första priset, gick till en 
blyg ung man, vars rätta element helt 
uppen bart inte var scenen. Var det då en 
Susan Boyle-effekt? När den oansenliga 
”fula ankungen” visar sig vara en fullfjäd-
rad svan?1 Kanske. Fast i Susan Boyles fall 
måste man nog föreställa sig en utbredd 
överenskommelse om det vackra och 
sköna, som först låg henne i fatet, men 
som sedan gav henne osannolik framgång 
som sångerska. När det gäller chöömej 
finns definitivt ingen sådan utbredd över-
enskommelse. Har denna sångkonst över-
huvudtaget haft lyssnare i väst, så har det 
varit i kategorin ’udda’ och  ’särpräglat’, 
knappast ’skönt’ och ’vackert’.

Så där har jag gått på, radat upp möj-
liga förklaringar, för att sen avfärda dem. 
Så vad var det då? Jo, tvingas etnologen 
medge, när allt kommer omkring hand-
lade det kanske ändå om något särdeles 
skönt och vackert, något som tränger ige-
nom, penetrerar och transcenderar, som 
må vara svårt att beskriva och förklara, 
men ändå lätt att uppfatta och känna igen. 
Vad den där unge mannen i Kyzyl åstad-
kom var inte bara förbaskat bra chöömej, 
ett odiskutabelt första pris och en häst, 
utan också ett ’punctum’, en kvardröjande 
irritation hos etnologen över hans egen 
inlärda misstänksamhet mot precis det 
sättet att förstå vad som hände, och så 
åstadkom han att en inlärd och mekaniskt 
applicerad kulturrelativism ställdes på hu-
vudet. Den sortens kulturrelativism som 
börjar med att postulera att det sköna och 
konstfulla är kulturellt bestämda former 
av ordning, knutna till specifika avgrän-
sade meningssammanhang eller ”kultu-
rer”. Fortsättningen följer direkt därav: 
det är med hänvisning till sådana speci-

fika kulturer som märkvärdigheter som 
chöömej kan förstås och förklaras. I Tuva 
sjunger man på tuvinska, typ. Med ett så-
dant bakvänt och tauto logiskt resonemang 
blir ’kultur’ både det som ska förklaras 
och det som förklarar. Och därmed bidrar 
ju faktiskt etnologen till att upprätta pre-
cis de former av ordning och kulturer han 
tar som sin uppgift att utforska och för-
klara. Vad den här etnologen lärde i Tuva 
var vikten att ständigt minnas att kultu-
rella variationer inte kan vara det som för-
klarar, utan istället måste vara just det 
som ska förklaras. Och det betyder i sin 
tur att när sådana ordningar penetreras, 
överskrids och transcenderas så kan det 
hända att man finner sig själv stå där 
stum, utan andra förklaringar än det sköna 
och vackra, som kanske varken kan eller 
behöver förklaras.

Not

1 Susan Boyle tävlade i ”Britains Got Talent” den 
11 april 2009. Till i september 2011 har hennes 
framträdande setts av över 75 miljoner tittare bara 
på You Tube. http://www.youtube.com/watch?v= 
RxPZh4AnWyk.

Summary

Art and Cultural Relativity
when the Beautiful and nice transcends
the Culturally Relative

Cultural relativity is a key to much cultural re-
search. What are its limits? The author describes 
the first world championship in chöömej (”throat 
singing”), held in Kyzyl, Tuva, Siberia, former 
USSR, 1993, in terms of a Barthesian ‘punctum’. 
From the perspective of the jury, the author dis-
cusses the capacities of the winner and concludes 
that one of these was an ability to overcome and 
transcend preconceptions of cultural relativity, a 
phenomenon of methodological and theoretical 
importance.



rån en resa till Havanna hemförde jag en 
vacker cigarrlåda. Jag hade förstått att då det 
nu åter är à la mode att röka cigarr, borde 
man absolut köpa med sig några av dessa 
rökverk hem. Jag gav så småningom bort ci
garrerna, men behöll lådan, som snart visade 

sig röna ett minst lika stort intresse som dess innehåll 
hade gjort. Den födde habegär hos några och nostalgiska 
minnen hos andra. Varför omvandlas gamla, triviala för
packningar till ett slags vardagens relikskrin på samma 
sätt som en simpel konservburk, då den befriats från sitt 
pappersomslag, kan bli en ädel designprodukt i hemmets 
interiör? Handlar det om ett andligt innehåll som vi fyl
ler materien med? Mina tankar gick i tre riktningar: 
före måls värden måste handla om sinnlighet, men också 
om hur det lilla attributet kan leda oss till insikter i stora 
samhällsförändringar i synen på hälsa och jakten på be
stående värden. Det tredje tankespåret om berättelsers 
materiella förankring, fick mig att förstå varför föremål 
bevaras. Jag kallar det Genius rei.

Sinnlighet och samtida femtiotalsnostalgi

Inuti är cigarrlådan fordrad med vackert papper dekore
rat med hav, palmer, tobaksodlingar, lantarbetare på fäl
ten och en traditionell liten stuga, en så kallad casa de 
tabaco där tobaksbladen med nål och tråd fästes upp på 
störar för att torka. Egentligen ger denna lådas insida oss 
insikt i ett av UNESCO:s senaste världsarvsområden 
Vuelta Abajo i Viñalesdalen, där världens bästa tobak till
verkas. Och i mitten av allt detta finns en vacker kvinna. 
Lådan är tillverkad av tunt cederträ och stängs med hjälp 
av en liten mässingsspik. Kvar på utsidan finns rester av 
de stämplar och sigill som garanterat att denna låda 
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innehållit äkta vara, dvs. prima cigarrer 
som handrullats på Partagas cigarrfabrik 
i Havanna. Där sitter kvinnor och män i 
alla åldrar och tillverkar de ädla rökverk 
som är berömda över hela världen. Den 
äldsta är en sjuttioårig kvinna som är känd 
vida utanför Kuba genom sin medverkan 
i Win Wenders film Buena vista social 
club. Filmen förflyttar oss till det 1950tal 
som idag kanske är Kubas främsta turist
attraktion.

Sinnligheten handlar mer om svårfun
nen hantverksmässig materialäkthet, en 
förpackning tillverkad enligt traditionella 
föredömen och sedvänjor, av ädlaste trä. 
Cigarrlådsträet är virke från en alldeles 
speciell växtart som kallas cigarrlådsceder. 
Det är mjukt och lätt och luktar gott. Det 
odlas bara i Västindien. Lådan innehåller 
alltså både nostalgi och sinnlighet.

Rökningens fasor
och cigarrens återkomst

Lite bokhylleetnografi ger vid handen att 
det fanns en betydande cigarrindustri i 
Sverige vid förra sekelskiftet och en bild 
visar att tillverkning och paketering av ci
garrer då såg likadant ut i Stockholm som 
det idag gör i Havanna. Om min cigarr
låda införlivats i någon museisamling 
och därmed blivit en del av det offentliga 
minnet, kunde forskaren använt den till 
att diskutera en hel rad företeelser under 
1900talet.

Det är svårt att föreställa sig Fidel 
Castro utan sällskap av cigarren. Men ris
kerna med rökning fick Fidel att sluta. 
Han ville vara en förebild för sina lands
män i strävan efter ett hälsosamt liv. Hos 
oss i Sverige har dock cigarren idag åter
tagit sin plats som statusmarkör utifrån 
vår samtids värden och villkor, inte minst 

som manligt maktattribut. Cigarren är en 
ren naturprodukt, ett rökverk med rötter i 
mayakulturen och förknippat med det yt
tersta av kultivering och särskiljande. En 
hel rad ritualer, verktyg och distingerande 
kunskaper omgärdar cigarrökningen. I sin 
avhandling Den rökande människan. Bil
den av tobaksbruk i Sverige mellan 1950 
och 1990tal (Carlssons 2002), beskriver 
Ulrika Torell bland annat vilken betydelse 
cigarren återfått i dagens riskmedvetna 
samhälle. Då den inte låter sig masskon
sumeras knyts den inte samman med 
ohälsa och död utan med behag, f lärd och 
njutning hos dem som kan kontrollera be
gären.

Om än cigarren har en auktoritativ po
sition i den sociala ordningen som få andra 
attribut så är dess värde emellertid änd
ligt, medan lådans är bestående. Och 
 lådan för också mina tankar till sådant 
som betraktas som kvinnligt, till husmo
derns återbruk, till knapphet, f lit och nit. 
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Här förvarade mormödrar virknålar och 
knappar, pengar och andra värdesaker. 
Ett skrin för vardagens heliga saker.

Livets materiella
förankring

Den amerikanska antropologen Janet 
Hos kins (Biographical objects, Routledge, 
1998) har visat hur betydelsefulla föremål 
är i människors levnadsberättelser. De 
hjälper oss att ordna och sortera, berätta 
och relatera livet. Föremål är ceremoniella, 
rituella, statusfyllda och meningsbärande 
tecken med vars hjälp vi formar relationer 
till varandra. Människor kan inte bara 
rela tera till hållpunkter i livet med hjälp 
av föremålen utan ofta har de också for
mat sina liv tillsammans med föremål av 
olika slag.

Men föremålens liv är inte sällan längre 
än människornas. De har en alldeles egen 
förmåga att samla på sig kunskap och er
farenhet som gör att andra människor kan 
ta dem till sig och använda deras egenska
per på sitt sätt. Samma cigarrlåda kan an
vändas i generationer och var och en ska
par sitt innehåll i den. Tingen överlever 
oss och med deras hjälp kan vi besegra 
 livets förgänglighet. Sannolikt är det ur 
detta som vårt behov av att bevara för ef
tervärlden har sitt ursprung. På samma 
sätt som vissheten att vi skall dö, intensi
fierar önskan att leva, kan man redan i 
samtiden få en nostalgisk förnimmelse av 
hur förfärligt det vore att förlora vissa 
före mål.

Idéhistorikern Karin Johannisson har 
kallat nostalgi för en bitterljuv känsla av 
längtan (nostalgia, Bonniers 2001) och 
det var också en sådan längtan jag fann i 
min cigarrlåda. Till en förfluten tid då 
vackra band och knappar återbrukades av 
f litiga kvinnohänder eller till omsorgsfullt 
sparade slantar att använda till något all
deles speciellt. Min låda känns för hög
tidlig att fylla med vardagliga småsaker, 
den måste användas för betydelsefulla 
souvenirer. Vad rymmer din cigarrlåda?

Genius rei

Bevarandet av saker och ting kan ha ett 
värde i sig då de helt enkelt öppnar möj
ligheter för framtida nyttjare att fylla dem 
med sina betydelser. Och det är med före
mål som med platser, de har en enastående 
förmåga att ackumulera värden. Sakerna 
har inte bara ett materiellt utan också ett 
andligt värde som gör det befogat att tala 
om ett Genius rei.

Summary

A Cigarbox from Havana

This essay is analyzing why a beautiful Cuban ci
garbox causes ethnological ref lexions on the sen
suality of everyday reliquaries as well as issues 
around health, bittersweet nostalgia and the ca
pacity of things to give stories a material anchor
age. The findings support a conclusion that mate
rial objects can create both contemporary insights 
in changes in society and traces back to the past.



den här texten prövas relationen mellan etnologer 
och etologer, utifrån några populärkulturella re-
presentationer av djuriskt och mänskligt. För ett 
par år sedan befann jag mig på en personaldag med 

mina kolleger vid institutionen för kultur- och medie-
vetenskaper. Under en övning, med viket syfte jag inte 
längre minns, positionerade vi oss i olika hörn av ett litet 
större rum. Utifrån konsulternas frågor fick vi stegvis 
välja vilket djur vi ansåg oss likna mest i en viss fråga. 
Var det ett lejon, en uggla eller en hund, en Sankt Ber-
nard närmare bestämt? Eventuellt fanns det ytterligare 
ett djurslag med någon sävlig egenskap (typ sköldpadda 
eller sengångare), som varken jag eller mina kolleger 
längre kan erinra oss. Hur som helst minns jag vilken 
spirande gemenskap det växte fram i hörnet med ugglor 
där jag stundom befann mig, ett litet f lin under luggen 
och kommentarer som ”jaha här är du också . . .?!” En ny 
sorts distinktion bortom hierarki och ämnesgränser ma-
terialiserades i rummet. Vad den stod för var lite oklart 
och det var kanske övningens avsikt. Vad flera av oss 
minns däremot var lejongruppens och hundgruppens 
antagonism, där f lera kolleger antog kroppsspråk, röst-
volym och ordval vi sällan skådat. Inte heller det är något 
ovanligt när personal ska leka lekar och bli medvetna om 
sig själv och sina kolleger på förhoppningsvis nya sätt.

Djuren som valts har en stark igenkännbar symbolik 
med kulturellt förankrade betydelser. Leken befinner sig 
inom en populärkulturell genre där just jämförelser mel-
lan djur och människor och en sorts utväxling av dessas 
innebörder sker. Människor tillskrivs djuriska egenska-
per och kan vara klok som en pudel, listig som en räv, 
hingstig med flera uttryck. Att pinka in sitt revir är en an-
nan benämning hämtat från djurriket. En mer korrekt 
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benämning för denna överföring av dju-
riskhet i syfte att skapa hybrider mellan 
människor och djur eller för att beteckna 
människors djuriska beteenden är zoom
orphism (från grekiska fritt översatt ”dju-
risk form”). Det samma gäller för över-
föring av mänsklighet, för ett förmänsk- 
ligande av djur och ting där antropomorfism 
(från grekiska fritt översatt ”mänsklig 
form”). Djur i fabler, varulvar och vampy-
rer är exempel på tidigare hybrider av dju-
riskt och mänskligt i olika varianter och 
med olika syften.

En nyligen uppmärksammad kultur 
som bygger på denna relation är den så 
kallade furrykulturen. Furry Fandom är 
en subkultur i västvärlden huvudsakligen. 
Den som är en furry känner en djup sam-
hörighet med en eller f lera djurarter. 
Denna samhörighet kan leda till att 
 personer har alter-egon som uppträder i 
virtuella furrygemenskaper eller i djur-
dräkter till vardags eller på särskilda 
Furry-events. På en blogg för furries i 
Sverige diskuteras bland annat ”Hur an-
thro föredrar du dina djuries?”. Den dju-
riskhet som en furry materialiserar kan 
vara allt på en skala från realistiskt utfor-
mad till förmänskligade varianter, ibland 
med överdrivet förmänskligade drag likt 
tecknade serier. För vissa verkar det vara 
en mer lättsam lek med identiteter medan 
det för andra sägs utgöra en betydelse-
bärande del för identiteten, där en del av 
garderoben utgörs av djurliknande dräk-
ter. Dessa personer bär till exempel dia-
dem med öron eller en lös svans för att det 
känns mer rätt för dem (jfr ”Outsiders”, 
Kanal 5, oktober 2011). Här materialise-
ras således konkreta exempel på en ytter-
ligare kategori av möjlig identitetstillhö-
righet, förutom genus, klass, ålder . . ., så 
även ”furry”, eller art.

På mitt skrivbord finns andra mappar 

med insamlat material med antropomorfa 
och zoomorpha uttryck. Ett exempel ut-
görs av en DN-bilaga från maj 2011 med 
temat ”Mitt liv som hund 2011”. Här be-
skrivs hundrasers tio-i-topplistor, tips på 
filmer med hundar, träningstips och en 
hund som är certifierad för epilepsipatien-
ter. Vidare får vi följa hundarna Chanel, 
Herman och Caesar som varit på lyx-spa 
på Harrods i London och fått tvätt, klipp, 
andedräktsbehandling med mera. På me-
nyn står lyxpedikyr med guldsprej som 
avslutning, aromaterapibad med eteriska 
oljor och djuphavsvatten, ansiktsmask 
med blåbär och vanilj, smycken och de-
signkläder som finns att köpa på avdel-
ningen ”Pet Kingdom”. Alla produkter 
sägs vara testade på människor först. Detta 
utgör möjligen exempel på djurs klassresa, 
men framför allt på överklassens djurhåll-
ning, där graden av kommersialisering 
och integrering i mänskliga aktiviteter 
som exempelvis att gå på lyx-spa måste 
anses påfallande ny.

Ett annat exempel på relationen mellan 
djuriskt och mänskligt är boken Allt jag 
vet om män har jag lärt mig från min hund 
(2011), tillika en blogg av den amerikan-
ska författaren Clare Staples där hon upp-
manar sina (kvinnliga) läsare att uppfostra 
sina män på samma sätt som sin hund! 
Det som i förstone verkar vara en skojig 
och humoristisk jämförelse visar sig vara 
”på allvar”. När hunden eller mannen be-
ter sig dåligt är tipset att undvika ögon-
kontakt, vara respektlös och dra sig till-
baka.

Inte oväntat utmynnar boknotisen i 
Expressen snabbt i upprörda debatter på 
chattforum med genus och jämställdhet 
som tema. Sedan 1996 har Staples även 
haft en alter-ego blogg med namnet Mr 
Big, där en av hennes hundar agerar en 
välbesökt bloggskribent, med inlägg som 
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arkiverats sedan 1996. I september 2011 
skriver Mr Big – en grand danois – det 
sista inlägget och försöker att försvara och 
förklara sin sorti för trogna läsare som 
också kommenterat denna förlust.

Exemplen ovan frammanar många 
fniss, rynkor i pannan och sökandet efter 
möjliga kulturanalytiska in-, ut- och kan-
ske nödutgångar, men framför allt ett akut 
behov av att riva den otympliga dikotomin 
natur och kultur. I f lera hundra år har det 
cartesianska vetenskapliga arvet uppehål-
lit gränser mellan företeelser som ytterst 
hänger samman. Är det inte så att dessa 
antropomorfa och zoomorpha exempel 
ut manar relationen mellan natur och kul-
tur, djuriskhet och mänsklighet? Sam-
mantaget menar jag att dessa exempel 
både pockar på en förnyelse av de kultur-
analytiska bågarna och en kraftig juste-
ring av synskärpan, speciellt för att bättre 
kunna uppmärksamma det närmast lig-
gande. Vissa metodologiska utmaningar 
medföljer. Glöm dock exotiseringen. Den 
som tänker sig att ”go native” under en 
mjuk päls som förklädnad under ett delta-
gande fältarbete hos furrygrupper gör det 
bäst att läsa på innan och inte tro att det 
räcker med att ta på sig en ”djuries”.

Finns det något att vinna på ett utbyte 
mellan etologi och etnologi? Kanske är 
forskningsfrågor och perspektiv redan 
tämligen lika, för lika? Inom etologin stu-
deras, vad jag kunnat utläsa, djurs be-
teende på liknande sätt som etnologer 
studerar människors dito. Etologer stude-
rar till exempel hur det unga djuret präglas 
av sina föräldrar och sin omgivning. Andra 
traditionella frågor för etologen är val av 
partner och parbildande, där det stora an-
talet etnologiska studier faktiskt lyser med 
sin frånvaro, men där åtminstone något 

eller några av exemplen ovan kan relate-
ras. I den gren av etologin som studerar 
djurens kommunikation finns också en ge-
mensam infallsvinkel. Här studeras till 
exempel att en del av de ljud som djur ut-
sänder kan vara ”hederliga” (ange avsän-
darens art-tillhörighet) medan andra kan 
vara ”ohederliga”, genom att på ett falskt 
sätt ”förespegla mottagaren en social sta-
tus eller en resurstillgång utan verklig-
hetsbakgrund” (www.ne.se/lang/etologi). 
Uppföljaren till diskursen ”Hur gör djur?” 
borde bli ”hur görs djur?”.
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Summary

Embrace Your Pet and
Embrace Your Animal Within!

This article presents, analyse and challenge the is-
sue of nature and culture, animal and human, and 
arguments for a need for sharpening the “etnogra-
hic gaze” for the meaning of and exchange between 
animalish, human and the mixture of them booth, 
in current representations in popular culture.



gentligen är all etnografi experimentell. Man 
vet aldrig riktigt hur möten med människor i 
fältet kommer att gestalta sig, vilka vändningar 
fältarbetet tar och vilket empiri som blir resul

tatet. Då och då blir man tvungen att improvisera och i 
efterhand utvärdera utfallet. Det gäller inte minst djup
intervjuer där samspelet mellan några få personer är så 
intensivt och exklusivt. Vårt gemensamma forsknings
projekt om polska läkare i den svenska vården – där vi 
bland annat genomför omfattande arbetslivshistoriska 
intervjuer– har väckt frågor som rör relationen mellan å 
ena sidan forskarroll och forskningsdesign och, å andra 
sidan, den kunskap som projektet ger. Intervjuer görs på 
polska av Katarzyna, som själv är polskfödd, och på 
svenska av Magnus som är svenskfödd. Här nedan redo
visar vi vårt pågående samtal om metod och etik som just 
ett samtal.

Samtalet

Magnus: Vi kände ju oss väldigt trygga när vi förberedde 
oss för intervjuerna i och med att vi har en liknande all
mänetnologisk bakgrund och kompletterande teoretiska 
perspektiv. Vi var också väldigt sampratade om projek
tets kunskapsmål. När vi jämförde våra första intervjuer 
med polska läkare kunde vi till en början konstatera att 
vi fick liknande övergripande innehåll – men samtidigt 
fick vi syn på vissa skillnader i intervjuförloppet, i hur 
personerna presenterar detaljer i sin yrkesbana eller sina 
intryck av Sverige och Polen, i vilka följdfrågor som vi 
tordes ställa och hur elaborerade svar vi fick.

Katarzyna: Skillnaderna ska inte överdrivas och de 

e

Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander

Ett samtal om samförståndsblinkningar 
och solskenshistorier

Katarzyna WolaniK 

Bo strÖM är fil.dr och lektor i 

etnologi vid Umeå universitet och 

medlem i nätverket ”tantforsk”. 

Hon är också verksam vid söder-

törns Högskola, där hon tillsam-

mans med docent Magnus Öh-

lander arbetar med projektet 

”Polska och svenska läkare i den 

svenska vården. En kulturanaly-

tisk yrkesstudie.”

MagnUs ÖHlandEr är 

docent i etnologi vid institutio-

nen för genus, kultur och historia, 

södertörns högskola. Han har 

bland annat skrivit om den 

svenska hälso- och sjukvårdens 

bild av immigranter samt om vad 

debatten om reklamen för glassen 

nogger Balck säger om hur rasism 

förstås i den samtida svenska of-

fentligheten. För närvarande är 

han verksam i ett forskningspro-

jekt om immigrerade läkare verk-

samma i sverige.

KUltUrElla PErsPEKtiV 2011:3–4, årg. 20, s. 80–82.
© Kulturella Perspektiv och författarna. issn 1102-7908



81Ett samtal om samförståndsblinkningar och . . .

KULTURELLA PERSPEKTIV 2011:3–4

bleknar ju djupare vi kommer in i materia
let. Men det finns faktorer här som inte 
tycks ha att göra med den etnologiska 
skolningen i intervjumetodik utan med 
hur vi positionerar oss och blir positione
rade av intervjupersonerna i en mångtydig 
förening av nationalitet, kön, akademisk 
grad, livserfarenheter; och kanske även 
personlighet – min mer pratsamma och 
lättsamma stil mot din mer korrekta och 
tillbakahållna?

Magnus: Det första som slog mig var 
att dina intervjuer blev så mycket längre 
än mina. När jag läste och jämförde fanns 
ett annat slags samtal i dina intervjuer, 
inte i alla, men i några. Ni är mer utförliga 
och känslosamma. Jag är lite orolig för att 
jag får mer tillrättalagda, ”frontstagever
sioner”. Fast oron kanske är obefogad.

Katarzyna: Troligen är det så att när 
jag intervjuar på polska så känns det mera 
”hemvant” för intervjupersonerna och då 
blir tonen lätt informell och intervjun gli
der ibland över till ett ledigare samtal. 
Men ett samtal med ”backstage”inslag 
skapar f ler etiska dilemman för mig som 
forskare. Intervjupersonerna kanske sän
ker garden och glömmer att det de säger i 
denna trevliga intervju kommer att analy
seras och vissa citat tryckas i bl.a. svenska 
tidskrifter. Intervjun blir även ett tillfälle 
då mina forna landsmän kan prata av sig 
och skratta åt vissa frustrationer och irri
tationsmoment, som annars sällan dryf
tas. Så ur den etiska och även metodolo
giska aspekten känns det lättare och 
rakare att intervjua utan så mycket sam
förstånd! Det handlar också om att ta mo
raliskt ansvar för den kunskap som produ
ceras.

Magnus: Bitvis märks det att ni har en 
referensram som jag saknar. Ger era ge
mensamma referensramar upphov till 
samförståndsblinkningar?

Katarzyna: Absolut! Jag märker att det 
är lätt att ingå ett samförstånd i den de
lade erfarenheten av migrationen, ibland 
t.o.m. en sorts allians kring minnet av ett 
seglivat språkligt och kulturellt underläge, 
även om vi är väl integrerade i det svenska 
samhället idag. I vissa avseende är det 
också närmare till ömsesidig förståelse när 
jag intervjuar kvinnor. Men å andra sidan, 
när jag lyssnar på eller läser dina intervjuer 
uppfattar jag också väldigt mycket sam
förstånd, på många nivåer! Det är ju inte 
bara det ”polska” och migrationen som 
skapar samförstånd, där finns klass och 
kön och – inte att förglömma – det ”svens 
ka” som gemensam nämnare! Dessa per
soner har ju sin tillhörighet, enligt vad de 
själva säger, i båda länderna – så vi borde 
nog inte överbetona det ”polska” som mer 
äkta än det ”svenska” i samförståndet!

Magnus: Jo. I mina intervjuer finns nog 
samförståndsblinkningar kring yrkeslivet, 
att vara man och – som du säger – också 
svenskheten, t.ex. en intervju där vi talar 
om skärgården och jag på något sätt vet 
vilka frågor jag ska följa upp med. Är det 
så att jag som intervjuare mer represente
rar Sverige? Mina intervjupersoner kriti
serar svenskar och svensk vård, men min 
känsla är att det på något sätt är mer 
ener gi i samtalet när dina intervjupersoner 
kritiserar det svenska. Jag har också fått 
en och annan solskenshistoria om en 
lyckad migration och väg in i yrkesrollen. 
Även om de du intervjuat är mycket fram
gångsrika tror jag att du inte har en enda 
renodlad solskenshistoria i dina intervjuer. 
Blir det vanskligare att kritisera Sverige 
och svenskarna när man pratar med en 
svensk?

Katarzyna: Det borde det rimligen bli. 
Å andra sidan fick du faktiskt f lera exem
pel på konflikter inom vården, då de 
polska läkarna kände sig överkörda eller 
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misstänkliggjorda! Läs t.ex. din intervju 
med Lech när han beerättar om operatio
nen. Skillnaden är kanske att man inte 
sammanfattar det i termer av ”sådana är 
svenskar” utan ”så gjorde de i Xkliniken, 
det var en dålig arbetsstämning där, där
för bytte jag”. Därmed blir dina exempel 
mer nyanserade och konkreta, medan det 
i mina intervjuer förekommer fler genera
liserande omdömen om ”svenskarnas” sätt 
att vara eller organisera vården.

Magnus: Så då menar du att det finns 
en mängd olika arenor för samförstånds
blinkningar? Somliga av dessa – som Po
len, kvinnlighet och migration – är mer 
tydliga i dina intervjuer och andra – som 
svenskhet och att vara man – är mer fram
trädande i mina. Jag har ändå en känsla av 
att du ställer följdfrågor som jag aldrig 
kommit på eller vågat ställa. I en intervju 
pratar du och Eliza om att erövra svenskan 
som språk. Eliza säger att när hennes 
svenska fungerade riktigt bra började folk 
”påpeka nyanser” och det börjar gå henne 
på nerverna. Då frågar du ”Är det för att 
hjälpa, eller bara för att anmärka?”

Katarzyna: Hm, här inspirerades jag 
säkert av mina egna minnen – både att få 
beröm för språket och att bli rättad kan 
betona någons utanförskap, tyvärr. Men 
det intressanta är att du inte hade vågat 
ställa den sortens frågor – blir då liknande 
erfarenheter, ursprung eller samma kön 
ett nödvändigt alibi för vissa samtalsäm
nen? I så fall ger olika gemenskaper skilda 
utrymmen för vad man vågar och inte vå
gar som intervjuare.

Magnus: Du har nog rätt. Mer övergri
pande tänkte jag på detta hur vi i inter
vjuerna, med dess varierande gemen
skapsarenor, skapar vårt material. I våra 
intervjuer utforskas, laboreras med och 
artikuleras migrations och yrkeserfaren
heter liksom det kulturella. De intervjua  

de berättar om hur de utforskat kulturella 
variationer och själva förändrats kulturellt. 
Allt det finns i alla intervjuer, men är det 
inte mer detaljerat och mångbottnat, 
”tjockt berättat”, i dina intervjuer?

Katarzyna: Visserligen, fast kanske 
borde vi inte överdriva intervjuarens in
verkan? Även med olika samtalsstilar blir 
det övergripande budskapet faktiskt väl
digt likt och vårt kunskapsmål uppfyllt, 
bara vi ständigt beaktar hur vi blir till
talade och vilka generaliseringar som an
vänds. Den kunskap vi får är i princip 
densamma, men den får vaskas fram på 
lite olika sätt.

Magnus: Som forskare vill vi förstås 
producera en pålitlig kunskap och be
skriva saker och ting så korrekt och rätt
visande som möjligt. Särskilt om forsk
ningen får någon form av politiska 
konsekvenser vill man att den ska vila på 
en gedigen grund och ge bästa möjliga 
trovärdighet. Grillspettet i vår pågående 
diskussion är att metod och möjligheter 
till analys är tätt sammanvävda med kun
skapsproduktionens etik. Därför är det 
också viktigt att göra forskningsetik till 
en tydlig aspekt av metod överväganden: 
hur påverkar forskarroller och etiska 
aspekter vilka analyser vi kan göra?

Summary

a Conversation on Moments of Common ground
and success stories

This article is a “conversation” between two re
searchers on the subject of interviewing and ethics. 
In the project about Polish doctors in the Swedish 
health care, the interviews conducted by the two 
researchers turned out to be different in character, 
alluding to different kinds of common understand
ing – and thus demanding somewhat different an
alytical and ethical considerations. Still, they gave 
similar knowledge on the research subject.



inyi Jiang antogs 2008 till ”Master in 
 Applied Cultural Analysis” (MACA). Pro-
grammet ges gemensamt i etnologiämnena 
vid Köpenhamns- och Lunds universitet. 

Xinyi intresserade sig tidigt för sopor som empiri för till- 
lämpad kulturanalys. Hon arbetade nära VA-syd, ett 
kommunalt bolag som hanterar vatten och avlopp i 
Malmö. I ett inledande arbete utvärderade Xinyi en in-
formationskampanj från VA-syd riktad mot boende i 
stadsdelen Västra Hamnen i Malmö. Utsorteringen av 
matavfall hade inte fungerat optimalt vare sig kvalitativt 
eller kvantitativt. Detta trots stora satsningar på miljö 
och avfallshantering i bostadsområdet som byggdes 2001 
– ett prestigeprojekt för bostadsmässan Bo01.

Matavfall i vardagslivet

Xinyi fortsatte med sopor och matavfall i sitt arbete med 
masteruppsatsen (2010). Jag hade då förmånen att till-
sammans med Charlotte Hagström vara handledare. 
 Xinyi är inte den första etnolog som intresserat sig för 
sopor. I Sverige var Billy Ehn tidigt soporna på spåret, 
Kerstin Smeds likaså. Själv har jag sedan ett par års tid 
haft sopor och avfall som mitt huvudspår i forskningen. 
Men Xinyi hade en fenomenal förmåga att hitta nya in-
fallsvinklar. Framför allt visade hon stor uppfinnings-
rikedom när det gällde att kombinera och hitta på nya 
tekniker. Intervjuer kombineras med direktobservatio-
ner, deltagande observationer, videoinspelningar, foto-
dokumentation och web-enkäter. Ytterligare en teknik, 
den egna uppfinningen ”Food Waste Game” ingick i 
arse nalen av verktyg för att avlocka vardagslivet infor-
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mation om vad matavfall kan vara. Mer 
om den senare.

Fältarbetet förlades till en internatio-
nell studentkorridor i Lund, bostadsom-
rådet Bo01 i Västra Hamnen i Malmö, 
samt ett café i Lund. Informationen från 
dessa miljöer genomkorsas av frågeställ-
ningar som handlade om värde, makt, 
lukt, orenhet, oordning, struktur, defini-
tioner, social och kulturell kontext, tanke 
och handling.

I diskussionen om värde finner vi en 
svensk lärare som äter ett oskalat äpple, 
bara det på gränsen till vämjeligt för en 
kinesisk student. Värre blir det när läraren 
dessutom äter upp både kärnor och kärn-
hus.

Matavfall är resultatet av värdekon-
sumtion, det uppstår när matens inre 
värde har konsumerats resonerar Xinyi. 
Om allt går att äta uppstår följaktligen 
inget matavfall. Mat transformeras till av-
fall i kulturellt föreskrivna processer och 
föreställningar om vad som är ätligt och 
oätligt. Skal är ett sådant kulturellt signi-
fikant tema. Potatisskal, äppleskal, apel-
sinskal är oätliga i vissa delar av världen, 
ätliga i andra. Men även det som vanligt-
vis betraktas som avfall kan transformeras 
och ätas. Exempelvis kan apelsinskal som 
normalt kastas bli ätliga i frukostmarme-
laden eller vara aktiva ingredienser i asia-
tisk folkmedicin.

Maktresonemanget bygger på att både 
människor och avfall har makt. Männi-
skor genom att definiera, konsumera, 
ordna, systematisera och klassificera vad 
som är avfall. Avfallets makt består i dess 
avslöjande potential vad gäller livsstil och 
kulturell identitet. En annan aspekt på 
avfallets potential är dess strukturerande 
effekter för etnicitet, identitet, familj och 
dagliga rutiner. Genom kulturspecifika 
regler för oätlighet och avfallsklassifika-

tion reproduceras kultur, sociala relationer 
och samhälle.

Matavfallsexperimentet

För att undersöka om det fanns någon 
skillnad mellan definition och praktik i 
hanteringen av matavfall konstruerade 
Xinyi ett ”Food Waste Game”. Experi-
mentet försiggick i två studentgrupper på 
den internationella studentkorridor där 
Xinyi själv bodde. Deltagarna hade olika 
nationaliteter, en av dem var svensk.

Experimentet var upplagt i tre faser: 
definition, igenkännande och sortering. 
Först fick deltagarna skriva ned vad de 
ansåg vara matavfall. Svaren kom snabbt 
och utgick från kulturellt grundade klas-
sifikationer och definitioner som delta-
garna redan bar med sig. Matrester, för 
gammal mat, skal, sådant som går att 
kompostera, mat som blir över, biproduk-
ter, sådant som ska slängas – var svaren.

Nästa steg utgick från VA-syds infor-
mation om matavfall. Kände deltagarna 
igen exemplen, var de överens med företa-
get om att detta var matavfall? Till skill-
nad från deltagarnas egna definitioner 
fanns nu även produkter som inte hade 
med mat eller presumtivt ätbara ting att 
göra – servetter, hushållspapper, kaffefil-
ter. Deltagarna godtog VA-syds definitio-
ner av matavfall. Oavsett kulturell bak-
grund accepterade de pappersprodukterna 
som oundvikliga inslag i matavfallet. De-
finitionen av matavfall vidgades.

Den tredje delen i experimentet gällde 
sortering i praktiken. Korridorkökets av-
fallskärl ställdes fram och deltagarna upp-
manades att sortera ut matavfall. Äggskal, 
matrester, kaffefilter etc sorterades ut men 
även andra slags material. Plastasken som 
innehållit vindruvor, pizzakartongen, 



85Xinyi Jiang – en experimentell etnograf från shanghai

KULTURELLA PERSPEKTIV 2011:3–4

äggkartongen – man enades om att detta 
var matavfall eftersom det innehållit mat. 
Även en oidentifierad plastpåse fick status 
av matavfall: eftersom den fanns i köket 
borde den haft med mat att göra. Trots att 
deltagarna visste att kartong och plast är 
annat slags material sorterades det alltså 
som matavfall på grund av sin kontakt 
med mat. Definitionen av vad som är 
matavfall utökades alltså ytterligare.

Genom denna egenhändigt uppfunna 
metod kunde Xinyi belägga hur definitio-
nen av matavfall vidgades och kom att in-
kludera allt f ler kategorier. Att plastför-
packningar felsorteras som matavfall 
behöver alltså inte betyda brist på kun-
skap. Det kan istället bero på associatio-
ner som på sitt sätt är rimliga.

Lärdomar

Xinyi Jiangs etnografiska förmåga, iakt-
tagelseförmåga och lust att utforska var-
dagens mysterier genererade helt ny kun-
skap. Vinflaskorna och plastförpack - 
ningarna som skadat det avancerade 
vakuum-systemet för matavfall i Västra 
Hamnen i Malmö kunde tolkas på annat 
sätt än som slarv och ointresse. Experi-
mentet i Lund visade att det lika gärna 
kunde bero på att definitionerna för vad 
som är avfall är töjbara och flexibla. Defi-
nitioner på förhand och information ger 
en teoretisk förståelse. När de sekund-
snabba besluten fattas i sorteringsögon-
blicket kan en annan rationalitet bli avgö-
rande.

Även klassiska kunskapsfält om smuts, 
orenhet och oordning fick nya innebörder 
med Xinyis etnografi. Smuts och saliv är 
särskilt intressanta när det gäller mat. Att 
äta mat som någon annan ätit av är ett ta-
buerat område. Som sätts ur spel mellan 

kärlekspar, nära vänner eller (vissa) famil-
jemedlemmar. Hur detta fungerar i prak-
tiken observerades i cafémiljön. Diskus-
sionerna i korridorköktet visade hur man 
kunde resonera om mat som hamnat på 
golvet. Den blir smutsig och oätlig – så-
vida inte ”fem sekunders regeln” tilläm-
pas. ”Det som genast tas upp har aldrig 
fallit” lyder ett ryskt talesätt, en variant på 
temat om att den mat som snabbt tas upp 
är OK att använda. Här finns stor kultu-
rell variation där snusk-stämpeln ligger 
nära till hands för en främmande köks-
praxis, inklusive den svenska.

God etnografi är ett signum för god 
etno logisk forskning. Masterprogrammet 
MACA:s inriktning på tillämpning un-
derstryker detta. I Xinyis fall kombinera-
des kravet på tillämpning med en excep-
tionell talang för experiment och upp - 
täckarglädje. Man skulle kunna tro att det 
mesta är känt i ett empiriskt fält där man 
själv varit verksam i f lera år. Exemplen 
från Xinyis masterarbete visar att så inte 
är fallet. Det finns alltid något nytt att 
upptäcka.

Referenser
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Summary

Xinyi Jiang – an experimental ethnographer

In a master thesis on food waste the importance of 
culturally defined behaviour is addressed. By con-
structing a “Food Waste Game”, experimental 
ethnographer Xinyi Jiang show how definitions of 
what can be considered as food waste change. The 
Food Waste Game give evidence to sorting by 
asso ciation, meaning that packaging of different 
materials is considered to be food waste.



Ulf Hannerz, Café du Monde: 
Platser, vägar och människor 
i världsvimlet. Stockholm: 
Carls son Bokförlag, 2011.

Vad är det som avgör att vi 
som läsare skall känna tillit 
eller förtroende till etnogra
fiska kulturanalyser i tryckt 
form?

Det som kännetecknar den 
skrivna texten är, menar 
 Jacques Derrida, att den kan 
frigöra sig från sitt ursprung
liga sammanhang, och att 
den blir repriserbar i ständigt 
nya sammanhang. Även om 
det inte går att dra någon helt 
tydlig gräns mellan tal och 
skrift, vill Derrida hävda att 

KULTURELLA PERSPEKTIV 2011:3–4, årg. 20, s. 86–88.
© Kulturella Perspektiv och författarna. ISSN 1102-7908

det är skriften, inte talet, som 
är språkets primära uttryck. 
Han vidgar och nyanserar 
dock sina resonemang något 
genom att definiera skrift 
som varje språkligt uttryck 
som lämnar ett spår eller in
skrift (Derrida 1976).

I denna mening är talet i 
sig självt en form av ”skrift”, 
om än oändligt mycket f lyk
tigare än skriften, i den snäva 
betydelsen av ordet. Med tex
ten materialiseras således 
språket. Är det därmed frå
gan om retorik, om stil och 
språkligt handlag som avgör 
hur vi skall se på en text? 
(Layton 1999.)

Men sammanhanget då? 
Ja, dessa frågor har diskute
rats i skilda sammanhang. 
Clifford Geertz t.ex., häv
dade att det är svårt att gå 
tillbaka och verkligen kon
trollera de företeelser som en 
etnograf beskrivit. Det som 
Malinowski upplevde hos 
Trobriandfolket t.ex., är hi
storia nu och allt har föränd
rats – vi kommer aldrig att 
uppleva det på samma sätt 
som han gjorde. Vi bör därför 
läsa etnografier/kulturanaly
ser som texter och fråga oss 
vad det är i texten som får den 
att verka övertygande och 
trovärdig (a.a. 1999).

Geertz menar att ”etno
grafier” är övningar i litterär 
förmåga snarare än framläg
gandet av verifierbara bevis. 
Geertz har för övrigt utsatt 
f lera av sina kollegor för lit
terär kritik (och även fått kri
tik själv för ett eget sårbart 
författarskap) och slagit fast 
att ”frågan är här inte san
ningen i sådana redogörelser”, 
utan hur de görs trovärdiga 
(Geertz 1988).

Kanske kan det uttryckas 
så att det etnografiska fältar
betet förklaras som en övning 
i att ”läsa” de människor och 
det fält som studeras. Fältar
betet bör sedan inte blandas 
ihop med frambringande av 
en etnografisk redogörelse.

Socialantropologen, pro
fessor emeritus vid Stock
holms universitet, Ulf Han
nerz, tangerar dessa intres
santa frågor i sin uppslagsrika 
bok Café du Monde, som 
handlar om fältstudier i 
världsvimlet under mer än 
fyrtio år.

Från utsiktsposter i städer 
och länder som Washington, 
New Orleans, Nigeria, To
kyo, Stockholm, Brasilien, 
Caymanöarna eller Tel Aviv, 
har Hannerz vecklat ut sitt 
antropologiska känselspröt. 
Skarpa iakttagelser av kultu

Anmälningar och notiser

Etnografi och kulturanalys med världen som arbetsfält
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rer, människor, platser, mil
jöer, händelser är sådant som 
kännetecknat hans forskar
profil. Ulf Hannerz dispute
rade 1969 med Soulside: In-
quiries into Ghetto Culture and 
Community, en avhandling 
som rönte stor uppmärksam
het. Här analyserar han kul
turen i ett svart ”getto” i 
Washington DC, och dess 
relationer till en dominerande 
vit mainstream-kultur.

Under en lång internatio
nell forskarkarriär har han 
kommit att starkt kopplas 
samman med begrepp och 
uttryck som urbanantropo
logi, kreolisering, globalise
ring, multilokalt, mediean
tropologi, kulturers sociala 
organisation och translokala 
fält, för att här peka på några 
områden eller fält som intres
serat denne världsresenär.

Det är ett knippe ”depe
scher” som Hannerz har lagt 
på den nyfikne läsarens bord. 
De handlar till stor del om en 
mångfaldens värld som inte 
står stilla, och om ett kultu
rens landskap som människor 
hela tiden ger nya former. 
Man kan läsa boken både 
som en forskarmemoar och 
som en rapportbok. Överallt 
där Hannerz drar fram längs 
kulturernas många korsvägar 
radar forskningsobjekten upp 
sig, ställer sig i vägen, ford
rande.

Han reflekterar över slum
pens roll i den antropologiska 
forskningsprocessen – alle
städes finns det plats för till
fälligheter, oväntade möten, 
svårförutsedda händelser el
ler vägval – han kallar det 

”serendipiteter” efter engels
kans ”serendipity”. Han ser 
faktiskt (och nog även många 
andra antropologer och kul
turforskare med honom) 
seren dipiteten som ”särskilt 
central i antropologin”. Inte 
så att antropologer bara skulle 
treva runt på måfå, men att 
de har särskilda möjligheter 
att kanske kunna fånga in det 
oväntade när de rör sig i nya 
miljöer.

Men kanske handlar det 
ändå inte enbart om slump, 
säger Hannerz: ”Det kan 
också röra sig om en medve
ten benägenhet att försätta 
sig i situationer där det ovän
tade kan inträffa, att effektivt 
snappa upp något och ta sig 
vidare därifrån till mer ut
vecklad och ordnad kunskap. 
Serendipiteten, inser man då, 
har många miljöer”.

Till sist handlar det också, 
som jag nämnde inlednings
vis, naturligtvis även om hur 
allt detta berättas; det vill 
säga om stil, ton och form, 
liksom det som Hannerz är 
så välutrustad med: ett stort 
mått av kritisk blick, genuin 
nyfikenhet och stark när
varo.

Synen på världen och män
niskorna ruckas en smula ef
ter läsningen av Ulf Hannerz’ 
essäsamling – för en stund 
blir världsvimlet, myllret, 
plötsligt alldeles transparent. 
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Relativt roligt
Matthew M. Hurley, Daniel 
C. Dennett & Reginald B. 
Adams Jr, Inside Jokes: Using 
Humor to Reverse-Eingineer 
the Mind. London/Cam
bridge/Massachusetts & 
Lon don: The MIT Press, 
2011.

Jag litar inte på någon som är 
helt renons på humor, inte 
heller på oseriösa lustigkur
rar. Nej, det är människor 
som är seriöst roliga, som tar 
humorn på allvar, som jag 
känner mig tryggast med. De 
som har distans till sig själva, 
till sin mänskliga felbarhet 
och är immuna mot över
spändhet och prettoskap.

Därför tror jag också på en 
nyutkommen bok om humor: 
Inside Jokes: Using Humor to 
Reverse-Engineer the Mind, 
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av Matthew M. Hurley, Da
niel C. Dennett och Reginald 
B. Adams Jr. Den var från 
början en doktorsavhandling 
av Matt Hurley, som sedan 
har utvidgats med hjälp av 
hans handledare samt filoso
fen Dennett.

Filosofiska teorier om hu
morns väsen är legio ända se
dan Aristoteles dagar. Flera 
tunga filosofer och veten
skapliga tänkare har genom 
århundradena utrett saken. 
Kända teorier är Kants, Scho
penhauers och Kierkegaards 
oförenlighetsteori, Hobbes 
överlägsenhetsteori, Freuds 
utloppsteori, med f lera. Men 
ingen av dessa teorier tycks 
riktigt ha fångat den svår
gripbara humorn. Författarna 
till Inside Jokes hävdar att ti
digare teorier oftast inte var 
förklarande (eller möjligen 
gav fel förklaring), men att 
element från många av dem 
pekar mot en kognitiv teori 
om vad vi skrattar åt. Frå
gorna som måste ställas är: 
Vad är humor bra för? Vad 
har gjort den så värdefull? 
Varför känner vi sådan mun
terhet av vissa historier och 
skämt? Varför är bara män
niskor eller förmänskligade 
djur eller föremål värda att 
skratta åt? Och vad är skrat
tet förresten, är det alltid 
kopplat till humor? Varför 

skrattar man t.ex. när man 
blir kittlad, fast man inte 
tycker det är roligt? I boken 
ställs tjugo frågor, som för
fattarna utreder och sedan 
sammanfattar svaren på i slu
tet.

Kärnan i humorteorin i 
Inside Jokes är ungefär så här: 
när vi står inför ett problem, 
beslut eller utmaning skapar 
vi snabbt en sorts situations
bild, ett ”mentalt rum” för det 
vi måste förhålla oss till, där 
vi för samman den kunskap 
vi har, tidigare minnen, asso
ciationer, föreställningar, för
väntningar osv. Detta måste 
ske improviserat och på en 
höft (heuristiskt). Därför är 
det också viktigt att vi kan 
korrigera tankefel, att rätta 
till det som blev lite tokigt i 

hastigheten. En sådan ”kog
nitiv rensning” är viktig för 
att vi ska klara oss bra i livet 
och har därför premierats av 
evolutionen. Vi har utvecklat 
en förmåga att känna mun
terhet när vi avslöjar tanke
fällor och hopp i galna tun
nor, först hos oss själva och 
därefter också hos andra. 
Denna positiva känsla, be
släktad med glädjen i att göra 
en upptäckt eller få en insikt, 
kallar författarna en ”episte
misk känsla”. En annan sådan 
är nyfikenheten. Humorn är 
alltså i grunden en nödvändig 
”korrekturläsning” av våra 
mentala rum och belöningen 
den bubblande munterheten, 
tillika drivkraften för att man 
ska vilja rätta till det som blev 
fel.

Även om författarna cite
rar den berömda liknelsen 
mellan att analysera humor 
och att dissekera en groda – 
det är inte många som är in
tresserade och grodan dör av 
det – så tar denna bok inte 
död på humorn. Den förkla
rar humorsinnet så bra att 
man uppskattar det än mer 
och inser hur viktigt det är 
för oss.

Martin Holmberg, docent 
vid inst. för medicinska 
vetenskaper, Uppsala 
universitet
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