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Kapitel 1
Varför en kurs i etnografisk forskning i socialt arbete?
Sabine Gruber & Kristina Gustafsson

Inledning
”Aldrig mer etnografi!” är en kommentar som genom åren ofta mött oss i olika seminarierum
och samtal med kollegor. Den frustration som kan anas i detta ”aldrig mer” har handlat om att
etnografisk forskning upplevs som svår att genomföra. En del har beskrivit erfarenheter av att
vara alltför utelämnad att på egen hand hantera svåra utmaningar och etiska dilemman under
de fältstudier de genomfört. Andra menar helt enkelt att det är en metod med alltför många
osäkerhetsmoment. Det kan vara osäkerhet avseende tillträdet till fältet, kvaliteten på det
empiriska materialet, eller hur materialet i slutänden ska analyseras och skrivas fram. Utifrån
våra egna erfarenheter av etnografisk forskning, med fältarbeten i olika sociala och
institutionella sammanhang i bagaget, har vi ibland förundrats över denna frustration och
osäkerhet. Vi har även förvånats över den ambivalens som tycks omge etnografi i socialt arbete.
För på samma gång som vi konstaterat att det finns både tveksamheter och motstånd i relation
till etnografisk forskning slås vi även av att många studier i socialt arbete är influerade av
etnografisk metod och skrivande, såväl på forskarutbildningsnivå som bland seniora forskare.
Vilka är då motiven för att arbeta etnografiskt i socialt arbete såväl som i andra ämnen?
Vari ligger utmaningarna? Detta är frågor som inspirerat och motiverat oss att göra en
forskarutbildningskurs om etnografi i socialt arbete. Vår ambition har varit att göra en kurs
som är grundad i etnografisk forskning, men som också speglar de överväganden som alltid
måste göras under en forskningsprocess med anspråk på att fördjupa förståelsen av exempelvis
närhet, distans, reflexivitet, tillit och etik. Med detta som utgångspunkt har vi designat en kurs
som behandlar den etnografiska forskningsprocessens olika delar, från valet av etnografi,
tillträde till fält och fältarbete, till bearbetning av material, analys och slutligen etnografiskt
skrivande. Upplägget har på så sätt följt idén om en linjär forskningsprocess. Denna
föreställning om forskning är givetvis en chimär och låter sig sällan återspeglas i forskningens
komplexa praktik. Men den är behjälplig för att bringa en slags ordning i en process som kan
vara bångstyrig och svår att överblicka.
Med avstamp i kursdeltagarnas avhandlingsstudier och de frågor som aktualiseras där
har vi diskuterat forskningsetiska dilemman och reflekterat över roller, relationer och
utmaningar i fält. En återkommande fråga har kretsat kring gränsen mellan forskare och
forskningsdeltagare. Till exempel när forskarrelationer övergår till att även anta en annan form
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av relation, såsom en vänskaps- eller kollegierelation, eller när ohållbara maktförhållanden
uppstår och hur detta hanteras i etnografiska studier. Vi har också tagit del av varandras
dokumentation, diskuterat vad en fältanteckning är och hur etnografiska fältanteckningar tar
form. När skriver vi fältanteckningar och från vilken position skriver vi dem? Vi har diskuterat
minnen och minnets betydelse i relation till fältstudien och det etnografiska skrivandet. Vi har
reflekterat över hur vi hanterar våra egna känslor i fält och vad de gör med det etnografiska
materialet. Vi har ställt oss frågor om hur vi skapar systematik i ett omfattande etnografiskt
material och belyst olika sätt att koda och tematisera materialet. Genom skrivövningar har vi
slutligen försökt fånga hur analys och skrivande hänger ihop och är sammanlänkade med
varandra. Detta har synliggjort hur olika sätt att skriva skapar olika slutprodukter. Genom att
granska och jämföra egna texter med andras texter har kursdeltagarna också utvecklat verktyg
för sitt eget skrivande. Det är dessa olika stilar av etnografi och etnografiskt berättande som
läsaren får möta och ta del av i denna rapport.
Rapporten tar avstamp i de diskussioner vi fört om den etnografiska praktiken inom
ramen för kursen, med syfte att fokusera några av de aspekter som kursdeltagarna sett som
särskilt utmanande eller intresseväckande i relation till den etnografiska forskning de själva
utför.
Kursen har pågått under fyra terminer, från hösten 2016 till våren 2018 och den har
omfattat åtta heldagsseminarier (kursplanen finns som en bilaga längst bak i rapporten).
Kursdeltagarna har olika ämnesbakgrund, cirka hälften har sin bakgrund i socialt arbete, den
andra hälften har sin bakgrund i pedagogiskt arbete och pedagogik, urbana studier och
sjöfartsvetenskap. Denna tvärvetenskaplighet har varit en tillgång som har berikat
seminarierna med många angelägna diskussioner och tillfört kursen en dynamisk och
inspirerande bredd. Bredden omfattar också kursdeltagarnas skilda förkunskaper och
relationer till etnografisk forskning. Några var redan vid kursstarten väl insatta i etnografisk
forskning, såväl avseende dess metod och analys som sätt att skriva. Andra med bakgrund i
ämnesdiscipliner där etnografi inte är så vanligt förekommande har närmat sig den
etnografiska forskningen från ett mer explicit utifrånperspektiv. Bredden, både vad gäller
ämnes tillhörighet och förkunskap om etnografi, återspeglas också i rapportens olika bidrag.
Sammantaget ger bidragen en pedagogisk grund för att förstå och samtidigt problematisera
etnografi och reflexivitet, som båda har varit bärande begrepp på kursen.
Texterna som publiceras i rapporten är kursdeltagarnas avslutande kurspaper som
bearbetats till kapitel. Instruktionen till detta paper löd så här:
Textbidraget ska behandla en specifik aspekt av det etnografiska arbete ni gör. Exempelvis en
reflektion över ett etiskt spörsmål, access till fältet, positioner i fält, analys eller text, en specifik
händelse, utmaning eller dilemma under fältstudien, etnografisk analys och skrivande eller
något annat som ni finner intressant och angeläget och som knyter an till det vi behandlat i
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kursen. Texten kan ha en prövande karaktär, bygga vidare på texter ni skrivit under kursens
gång, eller fungera som underlag att använda och utveckla i avhandlingens metodkapitel.
Formen för texten kan vara tämligen fri, men det ska vara en relativt kort text, 3000–4000
ord inklusive referenslista. Den ska behandla en fråga, en aspekt eller ett argument. Alltså
snarare ”smalt” och fördjupande än ”brett” och översiktligt.

Det är resultatet av denna skrivinstruktion som publiceras i föreliggande rapport.
Texterna har en utforskande och prövande karaktär som speglar pågående avhandlingsprojekt
och analytiska processer. De aktualiserar en rad brännande och viktiga frågor om etnografisk
forskning. Och de bjuder in till forskningens back-stage, det vill säga, de bjuder in till
forskningens köksregioner som är en passande metafor för att fånga det ”rum” där den
vetenskapliga produkten lagas till. Vår förhoppning är att rapportens olika bidrag ska utmana
och inspirera till fortsatta samtal om etnografi.

Etnografisk eufori och ångest
Vår egen erfarenhet av etnografisk forskning som något fantastiskt roligt och spännande har
varit en viktig utgångspunkt när vi planerade kursen. Vi har helt enkelt velat dela vår
etnografiska passion med andra. En aspekt av denna passion är att etnografiska fältarbeten tar
med sig forskaren till platser och sammanhang där man kanske aldrig tidigare varit. Med sitt
fokus på deltagarnas forskningsarbeten har också kursen tagit oss med till många olika fysiska
och sociala rum på socialkontor och institutioner, på fartyg till havs, till klassrum och
fritidshem. Vi har fått ta del av krigsresenärers avvägningar för att resa till ett krig, migranters
navigering på en informell bostadsmarknad, unga personers utbildning vid en folkhögskola,
barns rörelser i olika fysiska rum och ungdomars sociala aktiviteter på internet.
På samma gång som etnografisk forskning ibland kan vara närmast förförisk är den
också en krävande metod som tar forskaren i anspråk helt och fullt. Det kan krävas mod att
tränga sig på och att ta kontakt, att vara med i situationer och händelser man inte riktigt förstår
eller har kontroll över. Mer än så är den etnografiska forskaren ofta ensam ”i fält”. Det är inte
ovanligt att etnografen känner sig utelämnad till sig själv och ställs inför att härbärgera svåra
känslor, upprörande händelser och utsatthet. Att befinna sig i ett sammanhang som kan fånga
upp erfarenheter av detta slag kan vara avgörande för att mäkta med att fullfölja ett
forskningsprojekt. Med denna kurs har vi därför också velat ge utrymme för de erfarenheter
som forskarstuderande gör under sina fältstudier, men där rum för att verbalisera sådana
erfarenheter inte alltid finns tillgängliga.
Charlotte Aull Davis bok Reflexive Ethnography. A Guide of Researching Selves and
Others (2008) har varit en av kursen huvudtexter. Som Davis skriver utgår all forskning från
ett grundantagande om att vi undersöker något som existerar utanför oss själva och därför kan
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vi inte nå kunskap genom att sitta och tänka, det vill säga genom introspektion. Vi måste, enkelt
uttryck, ”ge oss ut” för att kunna studera det som finns utanför oss själva. Detta innebär att vi
aldrig kan studera något i isolering för att nå kunskap, att det alltid finns en sorts ”kontaktyta”
mellan forskare och studieobjekt. Därför är också all forskning förenad med ett mått av
subjektivitet. Denna subjektivitet kan vara mer eller mindre påtaglig, men är i princip
oundviklig.
Vissa sätt att forska kan leda till att kontaktytan minimeras och därmed även
subjektiviteten. I etnografiska studier där forskaren arbetar med metoder som tar hela
personen i anspråk, med ambition att komma människors vardag och sociala sammanhang
nära är subjektiviteten alltid närvarande och närmast ett måste. Kontaktytorna blir därför
många, omfattande och märkbara och för att hantera detta krävs en kontinuerlig reflexivitet.
Här ger oss metodologiska överväganden och skrivandet de nödvändiga verktyg vi behöver för
att reflektera över olika händelser och interaktioner. Det hjälper oss att problematisera både
den egna positionen och forskningens maktrelationer.

Rapportens kapitel och disposition
Reflexivitet präglar samtliga bidrag i denna rapport, om än på lite olika sätt. De två inledande
bidragen av Christina Söderberg och Johan Lindwall utgör exempel på hur forskaren vill skapa
distans till det hen forskar om. Söderberg som har många års arbetserfarenhet av
socialtjänstens barnavård genomför en studie av sitt tidigare arbete. I sitt kapitel prövar hon
olika knep för att distansera sig från det för henne annars så självklara och välbekanta som
framträder i det intervju- och observationsmaterial hon samlat in. Lindwall brottas delvis med
samma utmaning då han också forskar om ett område som han tidigare har arbetat med,
socialtjänstens missbruksvård. I sin text prövar han en analytisk ansats för att distansera sig i
analysen av sitt empiriska material.
Om skapandet av distans och reflexivitet är en kardinaldygd inom etnografi så är det lika
viktigt att också skapa närhet och att ge sig hän. De två nästföljande bidragen skrivna av
Mikaela Herbert och Sara Johansson kretsar runt de frågor och utmaningar som ger sig till
känna när forskaren närmar sig fältet och de människor hen vill studera. Herbert beskriver i
sitt kapitel hur hon likt en rovfågel ryttlar över fältet och oron över att på något sätt ska skada
de människor hon möter och skriver om i sin studie av utsatthet på en ojämlik
bostadsmarknad. Johansson reser frågan om hur ett fält blir till överhuvudtaget. Utifrån ett
empiriskt exempel beskriver hon hur komplext det kan vara att skapa kontakt med dem hon
vill intervjua, så kallade resenärer som rest till konfliktområden i Syrien och Irak för att delta
i krig. Hon beskriver detta som ett ständigt pendlande mellan etnografisk eufori och ångest.
Skrivandet är ett sätt att arbeta med reflexiv etnografi. Det är där forskarens möte med
fältet sätts på pränt och problematiseras och detta behandlas i två bidrag av John Ohlsson och
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Åsa Borgström. Ohlsson utforskar i sin text hur de fältanteckningar han fört under sina
observationer till sjöss består av olika lager och hur framställningen skapar en etnografisk röst.
Ohlsson analyserar sina fältanteckningar med stöd i Van Maanens genreuppdelning, den
realistiska berättelsen, bekännelseberättelsen eller den impressionistiska berättelsen. Centralt
i denna diskussion om genrer är hur forskarens position och subjektivitet skrivs fram.
Borgström som forskar om unga med intellektuell funktionsnedsättning fortsätter på samma
tema, men prövar olika genrer i relation till framställningen av etnografiska texter och visar
hur dessa tar gestalt i form av olika berättelser.
Andra sätt att problematisera forskarens position och reflexivitet återfinns i de tre
därefter följande bidragen av Ayaz Razmjooei, Sofia Österborg Wiklund och Elinor Månsson.
Razmjooei, som har sin metodologiska bakgrund i experimentell metod, har valt att arbeta
med etnografiska videoinspelningar i en klassrumsstudie om modersmålslärares arbete. I sitt
bidrag diskuterar han hur metoden kan vara betydligt mer komplicerad att applicera i
praktiken än vad etnografer ibland låter påskina och reflekterar över de (ofta) oväntade
interaktioner han ställts inför i fältet. Österborg Wiklund som bedrivit sina fältstudier i en
folkhögskoleklass reser frågor om fältrelationer och bekräftelse i etnografiska fältstudier. Hon
reflekterar över hur både forskningsdeltagare och forskare söker bekräftelse och resonerar
kring hur detta får betydelse för de interaktioner som utspelar sig i fältet och ytterst för det
empiriska material som genereras. Även Månsson problematiserar etnografi i sitt bidrag, men
på ett helt annat sätt. Hon forskar om barns delaktighet på fritidshem genom att utgå från rum
och rörelse och befinner sig därmed långt från den av tradition textburna etnografin. I denna
text får vi följa processen med att utveckla och genomföra etnografiska mini-metoder.

Referenser
Davis Aull, Charlotte (2008) Reflexive Ethnography. A Guide of Researching Selves and
Others. London, New York: Routledge.
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Kapitel 2
Hur skapa distans till det bekanta fältet?
Christina Söderberg

Inledning
Jag befinner mig återigen i situationen där jag ska observera ett samverkansmöte som
forskaren, inte socialarbetaren eller utvecklingsledaren. Min långa erfarenhet av praktiken jag
nu ska forska om i rollen som doktorand är en fördel men kan också bli ett hinder. Jag har
heller inte helt bytt roll utan är halvtidsdoktorand med ena benet kvar i praktiskt socialt arbete.
Mötet jag ska observera ska utspelas i min egen kommun, där jag arbetat i snart 30 år. Rummet
är detsamma som vid flertalet olika möten där jag deltagit i mina andra roller. Det används
som sammanträdesrum i många sammanhang och jag har deltagit i och även lett flertalet olika
möten här. Ett par av de professionella deltagarna i mötet känner jag relativt väl genom att vi
stött på varandra i olika professionella sammanhang. Idag gäller det ett möte där chefer ska
träffas och delge varandra oro runt en ungdom, ett första möte i SSPF-modellen- där skola,
socialtjänst, polis och fritidssektor samlas i individriktad brottspreventiv samverkan runt
ungdomar i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Det dukas fram kaffe och pratas lite
allmänt om polisens klena närvaro och nedskärningar på skolorna innan mötet drar igång. Jag
sitter inte vid bordet, utan på en stol vid sidan om. Jag vill markera att jag inte deltar i
diskussionen, utan är observerande forskare idag. Förvisso har jag fått en kopp kaffe, men i
övrigt vill jag ha ”en annan hatt” idag. Under mötets gång kommer jag på mig själv med att
vilja lägga mig i, ställa frågor eller tycka till om något, men jag lyckas hålla tillbaka. Jag är
medveten om min dubbla roll, men medvetenheten är ibland otillräcklig …

Vinjetten i inledningen ska ge en bild av hur närheten till fältet kan orsaka svårigheter i att inta
en självklar forskarposition i ett välbekant sammanhang. I samband med de observationer och
intervjuer som genomförts i min studie har jag återkommit till detta dilemma. Hur kan jag
kombinera den förkunskap och förförståelse jag har med genuin nyfikenhet som en helt
utomstående forskare troligen skulle ha i sammanhanget? Hur kan dilemmat bli till något
konstruktivt och bära frukt, kanske av en annan sort än den självklara? Jag vill därmed i denna
text diskutera och problematisera närhet och distans till det aktuella forskningsfältet.
Min doktorsavhandling handlar om individriktad brottspreventiv samverkan, vilken
sker mellan ett antal myndigheter och där syftet är att minska ungdomskriminalitet och
missbruk bland unga. Ett flertal arbetssätt med detta syfte har utvecklats i Sverige de senaste
decennierna. Ett exempel på ett sådant arbetssätt är SSPF-samverkan mellan skola,
socialtjänst, polis och fritidssektor. Denna samverkan bygger på att dessa fyra myndigheter
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kommer samman vid möten för att samverka runt ungdomar som riskerar att hamna i
kriminalitet och/eller missbruk. Ett annat exempel på sådan samverkan är sociala
insatsgrupper, förkortat SIG, där målgruppen ofta är lite äldre ungdomar som har kommit
längre i en oroande utveckling. Polisen har en central och framträdande roll i den här formen
av samverkan. I min avhandling vill jag förstå mer om hur den här typen av samverkansformer
motiveras idémässigt, men också hur de tillämpas i den lokala praktiken och vilka eventuella
dilemman som kan uppstå där.
Mitt intresse för det förebyggande området springer ur min långa erfarenhet av praktiskt
arbete med ungdomar i den så kallade riskzonen för kriminalitet och missbruk likväl som mina
år inom preventivt arbete. Jag har också deltagit i ett antal olika samverkansformer med
minskad ungdomsbrottslighet som mål. Fältet jag studerar är sålunda välbekant för mig. Det
kan ha sina fördelar genom att jag har tillgång till fältet som ska studeras. Det innebär att jag
exempelvis slipper undan vissa missförstånd i början av forskningsprocessen genom att det
språk och de begrepp som används är bekanta för mig. Det faktum att jag är bekant med
området måste dock också problematiseras för att forskningen ska bli kvalitativt trovärdig.
Praktikfältet ska bli ett forskningsfält.
Det kan finnas personer som ska delta i undersökningen som jag känner sedan tidigare.
Nu blir det en annorlunda relation. I intervjuer och observationstillfällen behöver jag komma
ihåg att jag är där som forskare och försöka distansera mig från min bekanta praktikerroll. Här
har jag använt etnografisk litteratur för att få hjälp och har där funnit ett par användbara knep.
I det följande ska jag med hjälp av relevant litteratur beskriva hur jag tagit mig an dilemmat
med min nära relation till fältet och det (alltför) välbekanta. Det ena handlar om
självreflexivitet under forskningsprocessen (Aull Davies 2008) och det andra handlar om att
använda metaforer i analysen. Vad gäller metaforer har jag provat att se samverkansmötet som
en ceremoni (Ehn & Löfgren 1997) och använt bröllopsritualen som metafor.

Självreflexivitet
Om man som jag har mångårig praktik bakom sig, inom såväl socialt arbete som prevention,
är mycket välbekant. Vissa skeenden och processer riskerar därmed att tas för givna av mig när
jag ska studera detta område. För att lyckas att distansera mig som forskare behöver jag
distansera mig på ett verksamt sätt och försöka göra mig oförstående (Ehn & Löfgren 1997, se
även Lindwall i denna rapport). Centralt i min process blir då en reflexivitet där den
granskande blicken riktas inåt mot forskningsprocessen i sig och medvetenheten om min roll
är närvarande. Sådan självreflexivitet krävs i all forskning och kanske ännu mer i etnografisk
forskning, där närheten till det fenomen eller de människor som studeras är än mer påtaglig.
Exempelvis är forskaren färgad av sådant som hur man ser, medvetet eller omedvetet, på kön,
kultur, etnicitet och klass och vad man själv har för bakgrund. Likaså krävs medvetenhet
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gällande den påverkan jag som forskare gör. Min närvaro i rummet under observerade möten
påverkar hur mötet avlöper samt till en del vad som sägs (Blomqvist 2012). Medvetenhet om
min påverkan men också hur jag själv påverkas av det jag observerar och de människor jag
möter bör alltså ständigt vara närvarande.
I all forskning bör forskaren även granska sig själv under processens gång. Philip
Lalander (2016) ägnar exempelvis ett kapitel i sin etnografi Människor behöver människor,
till att granska sig själv i olika situationer som uppstått under forskningsresan och är i flera
sammanhang självkritisk. Hans forskningsområde är dock främmande för honom, till skillnad
från mitt. När Beatriz Lindqvist (1991) skulle studera chilenska flyktingar som rotat sig i
Sverige, gick hon in i forskningsprojektet som vän och forskare, det vill säga både som
privatperson och analytiker. Hennes bakgrund, att hon kommer från ett land i Sydamerika, att
hon själv har varit flykting och har erfarenhet av att leva i exil var densamma som de människor
hon skulle forska om. Hennes sätt att hantera det var att försöka främmandegöra det
välbekanta, att ta ställning till sin underförstådda kunskap och vara medveten och reflexiv i
mötet med informanterna. Hon valde också att skriva in sig i texten och markera sin närvaro.
Detta val har även jag gjort, vilket den inledande vinjetten visar.
Begreppet självreflexivitet bjuder in till lite varierande tolkningar. Beatriz Lindqvist
beskriver reflexivitet som forskarens kulturella självinsikt i mötet med den Andre, informanten
(Lindqvist 1991). En liknande tolkning gör Charlotte Aull Davies, hon beskriver reflexivitet som
”A turning back on oneself, a process of self-reference” (2008, s. 4). Självreflektionen bör enligt
Davis omfatta inte bara den personliga historien som forskaren bär med sig. Den bör också
omfatta reflexion över den påverkan som den sociokulturella och disciplinära kontext
forskaren finns i har för valet av forskningsämne och de människor som studeras. Och denna
självreflektion bör finnas med i alla delar av forskningsprocessen.
Davies menar dock å andra sidan att denna ständiga självreflexivitet och granskning av
självet i processen kan leda till ett uppslukande, vilket riskerar att sudda ut gränsen mellan
subjekt och objekt och slutligen omöjliggör forskning (Davies 2008). Varje forskare bör således
stanna upp i sin självreflexivitet och kritiskt granska om det finns risk för att det plötsligt är en
själv som blivit forskningssobjektet. Återigen, den inledande vinjetten kan ses som ett exempel
på en text som egentligen handlar mer om mig själv och mina överväganden än om det möte
jag ska observera.
Med stöd i begreppet självreflexivitet ska jag nu diskutera ett exempel på hur jag som
forskare, med relativt stor kunskap om den specifika praktiken, påverkar en intervju eller en
observation. Excerptet nedan kommer från en gruppintervju med en SSPF-grupp, i vilken
tjänstemän från de olika myndigheter som ingår i samverkansformen – skola, socialtjänst,
polis och fritid deltar. Jag ville mot slutet av intervjun närma mig det faktum att samtycke till
informationsutbyte mellan myndigheter, som ska inhämtas från ungdomar/vårdnadshavare,
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ser ut att vara en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva individriktad
brottspreventiv samverkan som exempelvis SSPF:
Christina: Ja … men mycket spännande har ni sagt redan … jag tänkte det här samtycket som
är lite speciellt för SSPF, jag är nyfiken på hur ni ser på det, socialtjänsten och skolan … polisen
vet jag ju tycker att det är väldigt positivt, alltså det här att man verkligen kan få föräldrarnas
samtycke till att sitta och prata om barnet … hur ser ni på det?
Elisabeth: Du menar att det är en svårighet eller?
Christina: Nej, jag bara undrar hur ni ser på det.
Elisabeth: Det är ju en nödvändighet för att vi ska kunna göra det, det går ju inte annars.
Christina: Nej, men har det i sig förändrat arbetet, att man har den här möjligheten nu till att
få det här skriftliga samtycket?

Det som händer här kan tolkas som att jag blandar ihop rollerna som forskare och social
arbetare och att det finns en tendens till ledande frågor, nämligen mitt ifrågasättande av
informationsutbytet som lösning på ungdomskriminalitet. Elisabeth, som jag känner från min
roll som praktiker vill veta min åsikt i frågan och jag försöker distansera mig. Där har min,
menar jag, tidigare kunskap och förförståelse av fältet påverkat samtalets utveckling. När jag
ser tillbaka på mina första intervjuer i processen ser jag tendenser till att min roll som insatt
praktiker påverkat dem.

Att göra sig främmande för det välbekanta
Trots självreflexivitet kvarstår problemet rörande bristande distans och ambitionen att göra
en adekvat analys av mitt material utan för många förutfattade meningar och självklara
antaganden. Hur kan det välbekanta göras obekant och spännande? Beatriz Lindqvists (1991)
utforskande av något för henne välbekant, människor med samma bakgrund som hennes,
gjorde att hon behövde förfrämliga sig. Detta inspirerade mig. Beatriz Lindqvist behövde
förfrämliga sig utifrån sin roll som vän, jag behövde göra detsamma utifrån min roll som
arbetskollega. Hur kan jag exotisera och synliggöra det som döljer sig under självklarhetens
täcke (Lindqvist 1991, s.20 med hänvisning till Ehn & Löfgren)? Jag kommer på mig själv att
”halka in” i socialarbetarrollen under några av de samverkansmöten jag observerat. Jag har
försökt reflektera över detta både på plats och när jag läst mina fältanteckningar. Det empiriska
materialet finns där, nu ska det analyseras och tolkas, hur kan jag göra detta utan att trilla i det
så vana praktikertänkandet, det som med automatik kopplas på hos mig? Jag vill inte ägna
alltför mycket tid och kraft åt att vända blicken mot mig själv och forskninsgprocessen, utan
istället ska mitt empiriska material tala. Jag kan skriva in mig i avhandlingen, men den ska
inte handla om mig. Jag behöver hjälp för att distansera mig, förfrämliga mig.
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Samverkansmötet som bröllopsritual
Jag funnit några källor till inspiration för att hantera mitt dilemma. Utöver Beatriz Lindqvist
ger också Billy Ehn och Orvar Löfgren (1997) olika knep och strategier för att analysera och
tolka det välbekanta. Det är här som den stora utmaningen kommer, verkligheten ska brytas
upp, plockas isär och sättas samman till en ny helhet. Jag behöver alltså ställa nya frågor och
göra mig oförstående, vad betyder detta? Alternativa tolkningar ska göras och sedan göras om
igen.
Ett av de knep Ehn och Löfgren föreslår är att använda perspektivering, det vill säga att
man gör sig främmande och betraktar det man ser och hör som ”kulturella föreställningar,
idealbilder eller kollektiva symboler” (ibid, s. 107). För att se andra mönster än de välbekanta
föreslår de att forskaren tänker i liknelser.

Exempelvis skulle jag kunna använda

sammanträdesrummet och den mötesritual som pågår där som en fond för att granska och
analysera de olika myndighetssymboler och andra kulturella inslag som finns naturligt i mötet.
Författarna beskriver hur det som binder mötesdeltagarna till varandra i hög grad är den
ceremoniella utformningen av mötet och den kulturella laddningen som finns i mötesrummet
(ibid s. 89).
Detta, att se samverkansmötet som en ceremoni, en ritual, blev en spännande utmaning
för att skapa distans. Vad ser jag i själva mötet, vad växer fram i ritualen? Här har jag provat
att använda en metafor och jämföra samverkansmötet med en annan typisk ritual eller
ceremoni i vårt samhälle som kräver samverkan och samarbete, nämligen ett bröllop. Det finns
naturligtvis ett antal andra ritualer i vårt samhälle som kan användas som metaforer, men jag
valde bröllopet för att det är något som de flesta har en bild av. Det kan vara en bild från
verkligheten eller från media. Jag tänkte igenom det som sker i bröllopsritualen och det som
sker i ett samverkansmöte och konstaterade att det sistnämnda också kan ses som en ceremoni
eller ritual. Bröllopet kan tyckas som en djärv metafor, men värd att prova för att få syn på en
ny helhet. Samverkansmötet/ritualen på den gemensamma arenan (myndigheternas) är
centralt för individriktad brottspreventiv samverkan. Det är där den gemensamma bilden av
ungdomen skapas, den som ska ligga till grund för interventioner, insatser och förändring.
Likaså är kyrkan eller alternativ lokal som utses för ett bröllop, vigselakt och festarenor
för det gemensamma. Här utspelas olika former av ritualer, med aktörer som har olika roller,
en gemensamt uppsatt agenda, men också individuella uppdrag som var och en har med sig.
Kontexten för samverkansmötet är bekant och trygg för de professionella aktörerna (men
kanske inte på samma sätt för de ungdomar och vårdnadshavare som bjuds in till dessa
möten). Här är brudparet i centrum liksom den ungdom som diskuteras vid ett
samverkansmöte. Vigselförrättaren har en viktig roll i bröllopsritualen, liksom mötesledaren
vid samverkansmötet. Utöver dessa aktörer finns flera andra, som är centrala för att ritualen
ska kunna genomföras, vittnen, släkt från båda sidor och så vidare. Dessa kan jämföras med
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samverkansaktörer från olika organisationer. Under bröllopet är brudparet i centrum liksom
den ungdom som diskuteras vid ett samverkansmöte. Hur går då ritualen till, vilka
gemensamma nämnare har mötet och bröllopet?
Mötesledaren, vanligen koordinator anställd i kommunen, öppnar mötet, hälsar
välkommen och ser till att alla har en plats. Vid ett bröllop är det prästen eller vigselförrättaren
som leder ritualen. Nu inleds mötes/bröllopsritualen. Varefter aktörerna i samverkansmötet
delger sin bild av ungdomens problem nickas det runt bordet, så småningom har deltagarna
fått en gemensam bild. Konsensus har uppstått. Det kan motsvaras av att deltagarna i
bröllopsrummet spelar i samklang när bröllopet når sin höjdpunkt som är själva vigselakten,
alla står upp. En känsla av samhörighet uppstår, vi jobbar bra ihop, det är viktigt vilka personer
som deltar i ritualen, att vi fungerar tillsammans - vi blir ett VI i samförstånd. Större delen av
mötestiden har ägnats åt denna del av ritualen. Här finns ett hopp om förändring, en ljus
framtid. VI ska gemensamt åstadkomma något som ingen part hade lyckats med på egen hand,
för ritualen krävs samarbete och gemensamma krafter. Samverkansparterna ”tager
varandra”och knyter förbund, liksom brudparet. Ett förbund innebär att lova att ge och ta i
nöd och lust, ”for better and for worse”. Dessa löften kan jämföras med att
samverkansdeltagarna både får ta del av information om aktuell ungdom, men också förväntas
bidra till att en förändring ska ske.
Nästa steg i mötesritualen är just att var och en av aktörerna ska ta på sig ett åtagande
för att förändring ska komma till stånd. En handlingsplan, kanske ett äktenskapsförord, ska
upprättas där deltagarnas åtaganden ska tydliggöras. Känslan av konsensus i ritualen kan här
ibland komma att bytas mot en viss känsla av frustration, då ingen konkret plan kommer till
stånd. Här kan spänningar mellan de olika aktörerna bli synliga, de eventuella olika agendor
som aktörerna hade med sig in i ritualen kommer fram. Det kändes ju så bra nyss, men nu ser
det ut att finnas en konflikt mellan best man och brudnäbben eller brudens far, vilket pinsamt
långt tal han höll. Men ritualen kan också fortsätta i konsensus, kaffet/brudskålen är
urdrucken och aktörerna är nöjda med resultatet, vi har åstadkommit något gemensamt.
Samverkansmötet har resulterat i en plan där alla känner tillförsikt och mötet avslutas.
Bröllopsfesten avslutas med att alla deltagare går därifrån med en bra upplevelse av dagens
ritual. Länge leve brudparet och låt oss hoppas att det förbund som ingåtts inte upplöses utan
att samarbetet kommer att fungera, såväl äktenskap som fortsatt samverkan!

Avslutande reflektion
I början av min forskarutbildning och mitt forskningsprojekt såg jag mest fördelar med att
utforska ett område som var välbekant för mig. Insikten om att jag skulle behöva ”byta
glasögon” fanns där, men fördelarna övervägde trots allt ansåg jag. Mina förkunskaper om den
preventiva samverkanspraktiken i en kommun, om än inte just de arbetssätt jag skulle
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utforska, såg jag som en tillgång. Till en del stämde också detta, men som den inledande
vinjetten belyser, uppstod under resans gång situationer och frågor som gjorde att jag behövde
tänka om. Borde jag i stället ha valt ett forskningsområde som var mig främmande från början?
Hur många förgivet-taganden och självklarheter bortser jag ifrån i mitt valda forskningsfält?
Tilläggas bör att jag samlat empiri i flera kommuner utöver min egen, men att jag alltid har
presenterat mig som forskare och praktiker. Därigenom har jag möjligen fått en ingång som
kanske har förenklat det fortsatta mötet. Eller har jag gått i en fälla? Vokabulär och begrepp
som används har inte behövt förklaras, den kopp kaffe som alltid är ett inslag i dessa möten
har varit med och alla har vi varit avspända inför det som komma skall under intervjuer och
observationer.
Jag upplevde att jag körde fast i min tolkning av materialet och hade svårt att se
alternativa tolkningar och få distans till mitt empiriska material. Beskrivningen ovan hur jag
tagit hjälp av andra forskares erfarenheter för att distansera mig och hur det försett mig med
”tips och tricks” har dock hjälpt mig i att komma vidare i forskningsprocessen.
Denna distans till det välbekanta hade inte varit möjlig på samma sätt för mig utan
ritualmetaforen. När jag skrev den tyckte jag att jag tog ut svängarna rejält och det krävde mod
att använda bröllopsritualen som metafor. Även om jag inte kommer att skriva fram
bröllopsritualen i min avhandling så synliggör den delar av samverkansmötet som tidigare
varit osynliga för mig på grund av att jag tagit dem för självklara. Jag fick syn på hur det fysiska
myndighetsmötet

runt

sammanträdesbordet

och

den

konsensus

som

uppstår

i

problematiserandet av ungdomen är en form av ceremoni. Likt en familj eller släkt som sluter
upp kring brudparet strävar mötesdeltagarna efter en gemensam bild av det som skapas. Mötet
liksom bröllopet har en tydlig inramning, en början och ett slut. Men också hur konsensus och
samhörighet uppstår under ritualen samt hur förbund sluts där det handlar om ett givande och
ett tagande. Jag fascineras av hur dessa fysiska möten genom en metafor kan ses som nästan
”heliga” i det offentliga Sverige. Framöver kommer jag förmodligen att delta i liknande möten
med en delvis annan blick än tidigare.
Reflektionen över den egna rollen i forskningsprocessen har på ett sätt funnits med hela
tiden, men har förstärkts över tid. I analys av intervjuer och observationsanteckningar ser jag
när jag försökt ställa mig oförstående och när jag inte lyckats med distansen. Jag kan också,
genom att skriva in mig i texten såsom i den inledande vinjetten ytterligare komma ett steg
vidare i distansen till fältet genom att faktiskt visa min närhet. Trots de svårigheter som visat
sig rörande närheten till fältet, överväger fördelarna med att studera det som är någorlunda
bekant, det är i alla fall min slutsats. Det viktiga är, återigen, att inte någon gång i
forskningsprocessen glömma bort att reflektera och vara självkritisk i insamlandet,
bearbetningen och analysen av materialet. Dylik kritisk granskning är slutligen inte något som
bara forskaren själv står för. Lika viktigt som det är att kritiskt förhålla sig till sin egen empiri
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är att vara kritisk mot sig själv som forskare genom reflexivitet och att slutligen att låta andra
kritiskt granska det egna arbetet.
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Kapitel 3
Att förfrämliga det förment förtrogna
Johan Lindwall

Inledning
Att heta Lev Nikolájevitj Mýsjkin och efter en långvarig utomlandsvistelse återvända till
Ryssland är något som tycks medföra både för- och nackdelar. 1 Att, som furst Mýsjkin, gå till
historien som ”idioten” är måhända något som många skulle uppfatta som en klar nackdel,
men för den som vill få upp ögonen för de sociala normer och maktspel som präglade 1800talets Petersburgsocietet verkar en långvarig utomlandsvistelse föra med sig en social distans
som hjälper till att synliggöra det annars naturaliserade. Nu heter jag knappast Lev Nikolájevitj
Mýsjkin och inte heller kan jag kalla mig en fallandesjuk furste. Inte desto mindre handlar
denna text om främlingskap inför det förment välkända, men om furst Mýsjkins främlingskap
var en ofrivillig följd av hans mångåriga behandlingsvistelse i Schweiz, så handlar denna text
om att medvetet försöka slita sig ur sin invanda förståelse av det familjära – att frivilligt söka
"idiotens" plats – för att se något nytt i det välkända. I denna text diskuterar och reflekterar
jag dels kring erfarenheter av att, i rollen som etnografisk forskare, närma mig ett fält i vilket
jag själv har varit verksam som praktiker, dels kring vad det överhuvudtaget betyder att se
något nytt i det bekanta.
Först något om min bakgrund och därefter något om mitt avhandlingsarbete. Som
nyutbildad socionom fick jag 2001 en anställning inom socialtjänsten inom vilken jag fram till
augusti 2015 arbetade som myndighetsutövande socialsekreterare. Under många år arbetade
jag med att utreda behov av och fatta beslut gällande insatser för klienter som upplevde sig
eller bedömdes ha en alkohol- eller narkotikarelaterad problematik. I mitt avhandlingsarbete
har jag, i rollen som forskare, återvänt till detta fält för att studera olika aspekter av
socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika. Särskilt emanerar mina
forskningsfrågor ur det imperativ som socialtjänstlagen lägger på socialtjänsten att aktivt
sörja för att klienter som använder narkotika får insatser som de bedöms vara i behov av för
att komma ifrån bruket. Hur kommer detta imperativ till uttryck? Hur balanseras det mot
kravet på att respektera den enskildes självbestämmanderätt och integritet? När är man mer
respektive mindre aktiv och hur motiverar man olika förhållningssätt?

Lev Nikolájevitj Mýsjkin, eller Furst Mýsjkin, är huvudkaraktären i Fjodor Dostojevskijs roman Idioten från
1919.

1
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Att återvända hem
Att återvända till ett fält som under så många år varit "mitt" medförde, precis som i furst
Mýsjkins fall, både för och nackdelar. Fördelarna hade dessvärre inte det minsta att göra med
att jag begåvades med en ny frisk blick på fältet. (Det hade troligen krävt en betydligt längre
frånvaro.) Tvärtom stod fördelarna snarare att finna just i igenkännandet; min ackumulerade
fältförtrogenhet underlättade tillträdesprocessen genom att både kontakter och kunskap stod
mig till buds i sökandet efter de miljöer och subjekt bland vilka min studie till sist situerades.
Även på fältet var min förtrogenhet en resurs då den hjälpte mig att sålla i det aldrig sinande
flödet av händelser att rikta uppmärksamheten mot. Men här började förtrogenhetens fördelar
att också bli dess nackdelar; hur skulle denna välbekanta miljö, dessa välbekanta situationer,
vars språk och logik jag själv förkroppsligat i många år, plötsligt kunna visa mig något annat
än det jag redan ”visste”? Låt mig illustrera med en fältanteckning från ett tillfälle då jag
observerade en personalgrupps teammöte på ett socialkontor:
Socialsekreterarna droppar in, de har med sig olika dokument, anteckningsblock,
mobiltelefoner, och slår sig ner kring det avlånga bordet. Jag sätter mig vid ett hörn, lätt
tillbakalutad. Rummet är upplyst, belamrat av pärmar, papper och dokument. Det är
arbetsledarens rum. På väggen en whiteboard med listor över enhetens placeringar, hur länge
de har pågått och vad de kostar. [---] Mötet inleds, arbetsledaren håller i trådarna.
Socialsekreterarna anmäler om de har något "ärende att ta upp", arbetsledaren gör en lista. [--] En socialsekreterare tar upp ett ärende; en kvinna ansöker om behandlingshem.
Stämningen i gruppen är omsorgsfull. "Hon behöver ju så mycket stöd". Personalgruppen
kommer snabbt fram till att kvinnan behöver "komma iväg". Enigheten är stor. [---] En annan
socialsekreterare tar upp ett annat ärende upp. En man som brukar narkotika ska bli pappa
och ansöker om behandlingshem. Vill komma ifrån hemkommunen, tror sig inte kunna bli
drogfri i sin hemmiljö, berättar socialsekreteraren. Nu är stämningen i gruppen en annan. "Vill
han verkligen bli drogfri?”, ”Varför måste han iväg på ett behandlingshem, han får väl först
försöka genom kommunens egen öppenvårdsmottagning, har han ens försökt?” "Varför tror
han att behandlingshem är lösningen?"
(Utdrag ur mina fältanteckningar)

Att diskussioner om olika klienter kunde låta väldigt olika var något jag ofta noterade. Att
klienter som ansökte om behandlingshem sällan beviljades en sådan hjälp, om de inte först
hade prövat (och misslyckats med) behandling i kommunens egen öppenvård, var också en
vanlig observation jag gjorde, även om det också gjordes undantag från detta. Nu skulle jag
ljuga om jag påstod att detta var något som verkligen väckte min förvåning, men jag tog vid ett
tillfälle ändå detta som utgångspunkt för att utforska något som potentiellt kunde vidga min
förståelse, varför jag lyfte dessa observationer med två socialsekreterare:
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Intervjuare: Så långt ifrån alla som efterfrågar ett behandlingshem får det? Eller?
Socialsekreterare 1: Nej.
Intervjuare: Vilka är det som får det då?
Socialsekreterare 1: Dom som har behov av det. När dom inte fixar öppenvården eller när dom
har uppenbara problem som dom måste ha hjälp med. Då blir ju behandlingshem nästa steg.
Intervjuare: Så klienterna behöver först prova öppenvård... innan det kan bli aktuellt?
Socialsekreterare 1: Ja, det är något vi får till oss uppifrån. Det är den normala gången. Sen
sker det ju undantag.
Socialsekreterare 2: Ja. Och sen- vi är ju också väldigt olika som personer. Jag tror det är
ganska personligt… hur vi bedömer alltså. Vi är ju människor och har med oss våra
erfarenheter. Och det påverkar också hur man lägger fram det [på teammöten].
(Utdrag ur mina fältanteckningar)

Möjligen kan min inledande fråga ha uppfattats som så självklar att socialsekreterarna i fråga
uppfattade mig ungefär så som furst Mýsjkin ibland kom att uppfattas, men i den mån jag själv
kände mig som en "idiot" så berodde det mer på att jag tvingade mig till att ställa en fråga vars
svar jag kunde förutse. Att socialsekreterare uppfattar att det de gör handlar om att matcha
klienters behov med insatser var inte en förvånande upptäckt. Detta sätt att tänka om det
sociala arbetet är så naturaliserat att det närmast ses som självklart. Att klienter normalt sett
först behöver misslyckas med en öppenvårdsbehandling i sin hemkommun innan
behandlingshem blir aktuellt är kanske något som höjer fler ögonbryn, men för mig var
dessvärre även detta en välkänd logik. Att det till socialsekreterares arbetsuppgifter hör att
vara budgetmedvetna och ransonera med resurser var inget som pekade ut något främmande
– balanserandet mellan vad som uppfattas vara klienters behov och vad organisationen
påbjuder var bara allt för bekant! Inte heller att det kan finnas en koppling mellan
socialsekreterares olika personligheter och hur de utför arbetet gav mig någon aha-upplevelse.
Vad jag primärt fann i socialarbetarnas svar alltså det redan kända. Nu påstår jag inte att det
inte går att hitta både viktiga och intressanta spår i dessa svar, men något som var mig
främmande kunde jag inte hitta.

Närhet och distans
Den etnografiska metodlitteraturen är rik på diskussioner som rör strategier för att närma sig
det främmande; access, deltagande, att skapa och upprätthålla nära fältrelationer etc.
(Hammersley & Atkinson 1983/2007). Men när problemet är det omvända – när det förtrogna
behöver göras främmande – är litteraturen inte fullt lika hjälpsam. På ett mer allmänt plan
diskuteras forskarens relation till och position i det studerade fältet under begreppet
reflexivitet (t.ex. Davies 1999/2008) men när det kommer till konkreta strategier för att
förfrämliga fältet menar t.ex. etnograferna de Jong, Kamsteeg och Ybema (2013) att
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rekommendationerna inte sällan stannar vid en uppmaning om att inte "go native". Inte desto
mindre kan frånvaron av distans vara högst påtaglig, och det förment välbekanta och
förgivettagna på fältet kan lätt förblinda forskaren och grumla hens möjligheter att hitta det
fortfarande okända. Som de Jong, Kamsteeg och Ybema (2013) uttrycker det: "In this sense,
researchers are like fish trying to discover the water that surrounds them" (s. 169).
Ovan nämnda forskare, som själva har upplevt denna svårighet i sin forskning, har
sammanställt ett antal distansskapande strategier som de extraherat ur den etnografiska
litteraturen och även själva utvecklat (ibid.). En strategi de diskuterar kan sägas handla om att
hitta, hålla fast vid, eller t.o.m. skapa ett forskningsbart mysterium. Med referens till Agar
(1986) och Alvesson och Kärreman (2006) uppmanar de forskaren att inta en "anti-koherent
attityd", vilket kan beskrivas som en medvetet anlagd misstänksamhet mot den egna
förståelsen och att ständigt påminna sig om att "what I think is going on probably isn't" (Agar
1986:50). Som distansskapande strategi rekommenderar de också forskaren att vända blicken
mot och ta fasta på vad som uppfattas som irrationella handlingar hos fältets subjekt,
handlingar som annars ofta förbises eller betraktas som brus (de Jong, Kamsteeg & Ybema
2013). En mer teoridriven strategi som de lyfter är att applicera ovanliga begrepp på ett
”vanligt" material i syfte att uppnå en känsla av förvåning och därmed öppna upp för en ny
förståelse. Ännu en strategi som författarna rekommenderar handlar om att rent fysiskt bryta
med fältets subjekt i perioder för att skapa distans i de fältrelationer som utvecklas.
När jag planerade min studie var jag väl medveten om svårigheterna med att återvända
till ett välbekant fält med nya ögon. Jag lät mig därför inspireras av andra etnografiska forskare
som återvänt till sina tidigare yrkesfält (t.ex. Billquist 1999; Petersson 2013). För att minska
risken för att "go native" valde jag dels att situera fältarbetet på tre olika socialkontor, dels att
sprida ut fältarbetet över tid för att både få en fysisk och tidslig distans. Detta bidrog till en viss
relationell distans till fältets subjekt (och också till den mindre angenäma känslan av att
ständigt vara "ny på jobbet”) men innebar i sig självt inte att min förståelse för fältet
förändrades i någon radikal mening. En fråga som den fundersamme i ett sådant läge måhända
ställer sig är: Vad är ens en ny förståelse?

Aspektseende
Att, som de Jong, Kamsteeg och Ybema (2013) rekommenderar, söka efter ett forskningsbart
mysterium i något välbekant kan liknas vid att försöka hitta en ny förståelse – eller ännu hellre
– en ny förståelseform för ett fenomen. Johan Asplund (1970) skriver i boken Om undran
inför samhället om olika förståelseformer. En särskild förståelseform, om jag förstår honom
rätt, handlar om att förstå vad ett socialt fenomen betyder. Denna förståelseform är av ett
annat slag än att förstå t.ex. hur ofta, när eller varför ett socialt fenomen förekommer. Att förstå
vad ett fenomen betyder handlar om förmågan att se ett fenomen som något. Denna hos
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människan förekommande ”mystiska intelligibilitet” (ibid. s. 26–28) är vad som gör det
möjligt för oss att lösa gåtor och – vilket är i centrum i Asplunds framställning –
detektivmysterier. Att grubbla på en först tillsynes olöslig gåta, för att plötsligt hitta gåtans
nyckel och utbrista ”Ah, nu ser jag!”, är att få insikt i vad något betyder. Att se gåtan som något.
För att beteckna denna förmåga använder han begreppet aspektseende, med vilket han också
vill betona att ett och samma fenomen kan ha olika betydelser. Att t.ex. kunna se ett antal
svarta streck på ett vitt papper som en vas är förstås att se strecken som något, men förmågan
att – när någon pekar på samma streck och påstår att det föreställer två mot varandra vända
ansikten – studsa till och utbrista ”Ah, så kan man också se det!” är att göra ett
aspektseendeskifte. (Asplund tillför här att vissa, inte minst i forskarvärlden, tycks lida av en
allvarlig aspektblindhet.) För att återgå till socialsekreterarna ovan så såg jag initialt alltså
deras samtal och deras intervjusvar, lite förenklat, som 1) uttryck för professionella normer
(”klientens behov”), 2) uttryck för organisatoriska ramar (”öppenvård först”) eller 3) uttryck
för psykologiska dispositioner (”vi är olika”). Med Asplund blir då frågan: Kan min
aspektblindhet här förvandlas till ett aspektseende som skänker socialsekreterarnas
förehavanden en ny betydelse? Kan det här ses som något radikalt annat?

Att söka efter en nyckel och öppna upp ett nytt seende
Etnografisk forskning (liksom annan kvalitativ forskning) handlar, på ett eller annat sätt, ofta
om att lägga pussel och lösa gåtor. För att lösa en gåta är det nödvändigt att hitta gåtans nyckel.
Nyckeln utgörs av det perspektiv som förvandlar vad som annars uppfattas som antingen
alldagligt eller meningslöst, till ett dechiffrerbart mysterium. Att hitta rätt perspektiv är
således att öppna mysteriet – mysteriets nyckel som låter oss se det som något. Likaså, för att
se att ”en tecknad vas” också kan betyda ”två mot varandra vända ansikten” måste en ny nyckel
hittas. Ett perspektivskifte som omvandlar ett fenomen till ett annat måste komma till stånd.
Att byta perspektiv betyder inte att andra perspektiv blir mindre sanna – att påstå något sådant
är ett tecken just på vad Asplund kallar aspektblindhet. En uppgift för den som försöker
förfrämliga det välbekanta är således att öppna upp ett nytt seende genom att hitta ett
perspektiv som skänker det välbekanta en ny betydelse. Men var börja?
I det till synes irrationella? Efter en tids fältarbete blev jag varse att socialsekreterarnas
klientbeskrivningar kunde vara tämligen flexibla. När de pratade med personalen i en
behandlingsverksamhet som de ville skulle ta emot klienten, kunde en klient beskrivas på ett
sätt. När de pratade om samma klient med kollegan som bedömde klientens rätt till
ekonomiskt bistånd, eller med en arbetsledare i beslutsposition, var det andra bilder av
klienten som konstruerades. Och när de pratade med mig kunde samma klient ånyo få en ny
karaktär. Vad betydde detta – vad kunde jag se detta som?
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Vidare upptäckte jag efter en tid dels att mitt invanda perspektiv drevs av den
underförstådda frågan varför socialsekreterarna gjorde som de gjorde och sa vad de sa, dels
att min varför-fråga dessutom riktade blicken bort från den konkreta interaktionen som jag
observerade eller, i intervjusammanhang, var en del av. Jag sökte alltså oreflekterat efter
orsaker och förklaringar till vad jag observerade och hörde, förklaringar som dessutom låg
bortom själva interaktionen. Förklaringarna att socialsekreterarnas förehavanden var uttryck
för professionella normer, organisatoriska ramar eller psykologiska dispositioner svarar
samtliga mot den underförstådda frågan ”varför gör de som de gör?” samtidigt som orsakerna
förläggs till krafter utanför den pågående interaktionen. Detta var alltså observationernas
invanda betydelse. Men vad kunde detta också ses som? Vilka var de fenomenförvandlande
nycklar som lät uppmärksamheten riktas mot något annat och som lät andra typer av frågor
ställas?

En etnometodologisk nyckel som exempel
Pendlandet mellan teoretiskt/analytiskt arbete och fältarbete innebar inte bara att jag fick en
relationell distans till fältets subjekt, utan medförde också en möjlighet att – parallellt med
fältarbetet – kunna arbeta teoretiskt med att söka efter nya förståelseformer, och med hjälp av
ovan nämnda upptäckter erövrade jag en ny blick genom en etnometodologisk ingång till fältet
och mitt material. Vad som tidigare talade stumt fick nu, med Asplund (1970), en ny betydelse
– ett nytt rum öppnades. Till skillnad från mitt invanda seende kretsar de etnometodologiska
frågorna inte kring varför, utan undersöker hur det går till och vad som åstadkoms när
människor interagerar. Den etnometodologiska blicken söker inte efter orsaker till människors
handlande, utan riktar sig istället mot själva interaktionen som sådan och undersöker hur
sociala handlingar utförs och vad konsekvenserna blir (Heritage 1984; Potter 1996). Med en
etnometodologisk nyckel blev mysteriet med det tillsynes irrationella i socialsekreterarnas
agerande löst. Med de ibland motstridiga klientbeskrivningarna utförde de olika situationellt
designade sociala handlingar – ett interaktionellt arbete – med vilka olika saker åstadkoms.
Exempel på frågor som nu blev möjliga att ställa var: Vilka sociala handlingar utförs i olika
interaktionssekvenser och vilka uppgifter utförs genom dessa handlingar? Vad åstadkommer
dessa handlingar interaktionellt, organisatoriskt och ideologiskt? Hur går det till när de utförs?
Naturligtvis är det både möjligt och rimligt att efterfråga varför socialsekreterarna gör som de
gör, men det etnometodologiska perspektivet sätter alltså sådana frågor inom parentes och
utforskar istället hur den sociala verkligheten produceras av interagerande aktörer underifrån
(ibid.). Hur går det t.ex. till när klienters och socialsekreterares identiteter skapas och tillskrivs
olika egenskaper? Och hur görs beskrivningar av klienter och skeenden retoriskt trovärdiga?
Vad får olika beskrivningar av klienter och skeenden för konsekvenser? Hur går det till när
olika handlingar eller åtgärder konstrueras som legitima respektive icke-legitima?
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Det finns här inte utrymme att redogöra för det perspektiv som jag har arbetat med,
varför jag begränsar mig till att lyfta fram vad som utifrån denna texts fokus på
främmandegörande perspektivskifte är relevant att peka på som centralt. Ur ett
etnometodologiskt perspektiv betraktas och analyseras interaktion som en egen självständig
nivå som kan förstås utan hänvisning till något som ligger utanför själva interaktionen
(Garfinkel 1967; Goffman 1983; Heritage 1984). Yttranden ses således inte som uttryck t.ex.
för organisatoriska eller psykologiska förhållanden, utan istället som interaktionella
handlingar, situationellt designade för att utföra uppgifter i den pågående interaktion i vilken
de är en del. Yttranden analyseras således inom den kontext som den pågående interaktionen
av egen kraft bygger upp. Ett yttrande är alltså ett svar på den interaktionella kontext som den
föregående talaren har skapat med sitt yttrande, men också en social handling som på nytt
förändrar kontexten för nästa talare. Yttranden är ”context shaped and context renewing” som
Heritage (1984:242) uttrycker det. Sådant som organisatoriska eller psykologiska förhållanden
blir relevanta i samma mån som dessa rent faktiskt levandegörs eller åberopas i interaktionen.
Istället för att låta sådana faktorer förklara interaktionella skeenden ses de som tillgängliga
kulturella resurser som talare använder sig av för att utföra olika sociala handlingar. Med
Asplunds (1970) begrepp aspektseende går det här att utbrista: Ah, så kan man också se det!

Några empiriska exempel
Vad synliggör då ett etnometodologiskt perspektiv på en socialsekreterares yttrande? En
socialsekreterare i min studie berättade vid ett tillfälle för mig:
[Jag] vill att folk ska bli mer delaktiga i sitt eget liv. För då gör dom bättre val. Eller, med stöd
av andra då, men att dom har ett mål som dom tycker är sunt. Och hjälpa dom att sträva mot
det. Istället för att jag ska tala om vad som är rätt och fel. Då blir det verkningslöst.
(Utdrag ur mina fältanteckningar)

Min invanda förståelse ger här för handen att socialsekreteraren t.ex. ger uttryck för
professionella normer, för organisationens bemötandepolicy eller kanske för en personligt
bunden människosyn. Men med ett etnometodologiskt aspektseende förstås svaret istället som
en interaktionell handling i den aktuella intervjusituationen. Detta kan måhända låta långsökt,
men blir begripligt när den interaktionella kontexten i vilket citatet förekommer klargörs;
citatet föregås nämligen av att jag observerar ett samtal mellan socialsekreteraren och en klient
där socialsekreteraren (enligt min uppfattning) förhåller sig relativt passiv i förhållande till
klientens narkotikabruk, varför jag efter samtalet väljer att fråga: "Hur kom det sig att du inte
föreslog någon behandlingsinsats? [Klienten] använder ju narkotika regelbundet?". Med
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frågan har jag ifrågasatt socialsekreterarens förhållningssätt och samtidigt ställt hen inför den
interaktionella uppgiften att behöva förklara sig för att inte framstå som omotiverat passiv.
Vad socialsekreterarens förklaring gör är således att rättfärdiga det förhållningssätt som
jag med min fråga har ifrågasatt – detta är det interaktionella arbete som förklaringen utför.
Genom att på detta sätt betrakta socialsekreterares svar som en rättfärdigande förklaring i vår
pågående interaktion blir det tydligt hur det etnometodologiska aspektseendet öppnar upp ett
nytt rum där nya frågor kan ställas och finna svar. Hur går det retoriskt till när förhållningssätt
rättfärdigas, och vilka retoriska och kulturella resurser används för att få förklaringar att
fungera (i den mån detta sker)? Vilka implicita egenskaper tillskrivs klienter i yttranden om
dem, och vilka förhållningssätt och åtgärder legitimeras genom att de tillskrivs dessa
egenskaper? Hur görs beskrivningar och förklaringar trovärdiga? Vilken syn på klienter
reproduceras när de tillskrivs vissa implicita egenskaper, och hur är olika sätt att se på klienter
(och människan i stort) ideologiskt förankrade? Vilka, i förlängningen, blir de organisatoriska
och ideologiska konsekvenserna?
Vi kan också återbesöka det tidigare nämnda teammötet där en manlig klients ansökan
om behandlingshem diskuterades. Efter en tids diskuterande tog arbetsledaren till orda:
Vi ska prova hemmaplansinsatser först, och vi får han inte ens till hemmaplansinsatserna.
Han har vart på behandling innan, han avbröt. Som vi var rädda för då, och det gjorde han
också. Han håller inte ut när han inte får sin medicin, när han inte får droga sig med allt- var
det ju då. Och vi är på ruta noll fortfarande. Vad gör vi? Vi måste ju först prova på
hemmaplan.
(Utdrag ur mina fältanteckningar)

Mitt invanda sätt att förstå detta citat är att arbetsledarens utsaga kan förklaras med
hänvisning till de organisatoriska ramarna – i detta fall policyn att "prova hemmaplan först".
Men med ett etnometodologiskt seende måste även denna utsaga förstås utifrån den kontext
som den pågående interaktionen skapar. I detta fall hade arbetsledarens inlägg föregåtts av ett
längre kollektivt misskännande av klientens motiv och inställning, vilket det finns spår av även
i utdraget ovan. Medelst tidigare ”kunskap” om klienten, anekdoter, olika kulturella bilder och
retoriska figurer, hade klienten konstruerats som oseriös och opålitlig. Den lokala policyn att
"prova hemmaplansinsatser först" kan då ses som en organisatoriskt tillgänglig resurs som
används i interaktionen på teammötet för att framställa beslutet att inte bevilja honom
behandlingen som legitimt och klanderfritt. (Tilläggas här kan att det vid andra tillfällen
istället gjordes undantag från denna policy, något som naturligtvis också krävde ett
interaktionellt legitimeringsarbete.) Vad det etnometodologiska perspektivet i detta
sammanhang alltså synliggör är hur organisatoriska förhållanden kan användas som
interaktionella resurser för att utföra olika sociala handlingar och interaktionella arbeten.
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Perspektivet öppnar upp för möjligheten att undersöka hur det går till när beslut och åtgärder
retoriskt framställs som legitima och hur beskrivningar av klienter görs trovärdiga och
faktiska.

Avslutning
I denna text har jag diskuterat erfarenheter av att, som etnografisk forskare, återvända till ett
välbekant fält. Jag har diskuterat problem och möjligheter med god fältförtrogenhet och
särskilt fokuserat på den fältblindhet som kan bli följden av att vara allt för hemmavan i den
miljö som beforskas. Jag har diskuterat olika sätt att försöka förfrämliga fältet – sätt att
medvetet sträva efter "idiotens" position – och med hjälp av begreppet aspektseende (Asplund
1970) har jag diskuterat hur man kan se på vad det överhuvudtaget betyder att förfrämliga det
förment välbekanta och att få det stumma att börja tala. Med etnometodologi som exempel har
jag diskuterat hur ett nytt aspektseende kan öppna upp nya utforskningsbara rum i det
tillsynes välkända – rum där nya frågor kan ställas. Jag har använt mig av erfarenheter och
exempel från mitt avhandlingsarbete, i vilket jag bl.a. intresserar mig för hur socialsekreterare
omsätter imperativet att aktivt sörja för att klienter som använder narkotika kommer ifrån
narkotikabruket, samtidigt som socialsekreterarna också ska respektera klienternas
självbestämmande och integritet och dessutom förhålla sig till en budget och vara ekonomiskt
medvetna. Jag har visat hur mina försök att komma ifrån en initial aspektbildhet resulterade,
inte i ett perspektiv som förklarar varför socialsekreterarna gör som de gör i olika situationer i
relation till dessa frågor, men väl i ett som visar hur det kan gå till och vad konsekvenserna kan
bli när de i sin vardagliga praktik balanserar mellan olika motstridiga imperativ och krav på
olika sätt. I bästa fall har jag också illustrerat ett exempel på hur "idiotens" position kan hittas
och intas i ett etnografiskt arbete, utan att vare sig behöva åka på en långvarig
behandlingsvistelse i Schweiz eller vara en fallandesjuk furste.
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Kapitel 4
Från rovfågel till byte. Om etik som process
vid forskning om känsliga ämnen
Mikaela Herbert

Inledning
Jag minns hur jag på ett doktorandseminarium, alldeles i början av fältarbetet för min
avhandling, beskrev hur jag i sökandet efter tåtar att dra i, efter ledtrådar och vägvisare, trots
min vilsenhet kände mig som en rovfågel. En rovfågel som ryttlar över fältet, med sinnena på
helspänn. Redo att dyka efter lämpligt byte. Kanske var den där personen en möjlig
forskningsdeltagare? Kanske var det där sammanhanget strategiskt viktigt för mig att försöka
bli en del av? Det var en jakt efter byte, som väckte både obehag och tvehågsenhet hos mig.
Min forskning skulle handla om syriska flyktingars bostadsförhållanden och erfarenheter på
den svenska bostadsmarknaden under de första åren i landet. Det innebar att jag ville komma
i kontakt med personer som många gånger befann sig i prekära situationer, som levde med
stora förluster och i ovisshet. Jag tvekade kring hur jag skulle gå tillväga för att i sökandet efter
”intressant material” till min forskning undvika att exploatera människor och deras
erfarenheter av utsatthet. Jag insåg dessutom att jag var på väg att träda in på ett politiskt
känsligt forskningsfält kring migranters rättigheter och levnadsförhållanden men hade vid den
här tidpunkten inte kunnat förutse till vilken grad och hur snabbt det politiska samtalet om
migrationsrelaterade frågor skulle komma att förändras i Sverige från 2015 och framåt. Med
tiden har jag dock alltmer upptagits av frågan om hur forskningsresultaten kommer att tas
emot och användas av andra och hur jag ska förstå och hantera mitt ansvar i detta skede. Med
andra ord brottades jag redan i fältarbetets första skede med den grundläggande premissen för
all forskning; att nyttan med forskningen ska överstiga riskerna, inte minst vad beträffar risken
att kränka människors integritet. Och brottningen har fortsatt alltmedan jag har sökt efter sätt
att förhålla mig till olika etiska spörsmål under forskningsprocessens gång. Den här texten
syftar till att reflektera över vad som sker när de forskningsetiska frågorna tillåts ta plats och
etik blir process snarare än procedur, i synnerhet inom forskning om känsliga ämnen.

Forskningsetik som process
Tillbaka till seminarierummet. Jag minns blickarna från kollegorna. Tveklöst något frågande.
Bekräftande var de inte. Det hummades om att forskningens etiska och känslomässiga
aspekter förstås är viktiga att reflektera över. Någon kommenterade att den räddhågsenhet jag
gav uttryck för var överdriven. Människor vill dela med sig av sina erfarenheter. Forskning i
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ögonhöjd är möjlig och forskning om känsliga ämnen är både nödvändig och viktig. Förstås.
Det konstaterades att jag inte behövde oroa mig. Jag skulle bara ta och sätta igång. Dyka ner
mot fältet. Punkt.
Jag ångrade att jag hade lyft mina tvivel genom den något dramatiska rovfågelsanalogin.
Inte minst i ett sammanhang där forskningsetiska frågor mycket sällan diskuterades. Men att
all forskning, i alla dess steg – från problemformulering och empiriinsamling till analys,
framskrivning och publicering av resultat – rymmer etiska aspekter, som kräver ett
fortlöpande kritiskt reflexivt förhållningssätt av mig som forskare är en förvissning som har
vuxit sig stark under arbetet med min avhandling. Att de vanliga forskningsetiska principerna
om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt
inblandade i forskningen ofta är svåra att omsätta i praktiken, på fältet såväl som vid
skrivbordet, har jag återkommande blivit påmind om. Att låta etikpröva projektet gav
visserligen tillfälle att aktivt reflektera över möjliga etiska dilemman som skulle kunna
uppkomma och skapade viss beredskap initialt men resulterade mer i något som liknade en
checklista än en vägledning. Det är först i skarpt läge som efterlevnaden prövas och att vid
arbetets början förutse alla de etiska utmaningar som forskningsprojektet kommer att
resultera i är helt enkelt inte möjligt (Fabian 1991). Inte minst är det så i explorativa,
etnografiska projekt som mitt eget. I etnografiskt arbete eftersträvas därtill ofta närhet mellan
forskare och forskningsdeltagare; en strävan som accentuerar vissa etiska dilemman, som ett
forskningsetiskt förhållningssätt baserat på en mer traditionellt distanserad forskarposition
har svårt att möta (Lincoln 1995; De Laine 2000).
I linje med bland andra Cutcliffe och Ramcharan (2002) och Hallowell, Lawton och
Gregory (2005), vill jag hävda att ett forskningsetiskt förhållningssätt inte kan vara någonting
statiskt eller en procedur att beta av, utan måste betraktas och behandlas som en process, som
inbegriper alla aspekter av samspel mellan människor under forskningsprocessen. Det är i
relation till andra, inte minst i den direkta interaktionen med forskningsdeltagarna, som ett
etiskt förhållningssätt blir till. Det handlar om hur relationer skapas och hanteras; om
skillnader i makt och inflytande och vilka strategier som används för att motverka detta och
om hur deltagare påverkas – emotionellt, psykologiskt och personligt – av sin medverkan
(Hugman, Pittaway & Bartolomei 2011). I den processen har forskaren inte bara gängse
forskningsetiska och professionella principer och praxis att förhålla sig till utan också sin egen
moraliska kompass. Forskaren kommer att agera med sin grundläggande moraluppfattning
som klangbotten, vilket innebär att etiska överväganden och val görs i relation till (men inte
nödvändigtvis i enlighet med) exempelvis en generell önskan och strävan att respektera och
behandla andra människor väl eller att verka för ökad rättvisa och jämlikhet mellan människor
(Cutcliffe & Ramcharan 2002). Att forska om människors erfarenheter av utsatthet motiveras
ofta av en önskan att förstå deras erfarenheter och behov bättre, utifrån ett underliggande syfte
25

att bidra till en förändring till det bättre av något slag. Här uppstår ett möjligt etiskt dilemma,
då medverkan i forskningsprojektet inte nödvändigtvis leder till en förbättrad situation för den
enskilda deltagaren utan kanske rent av utgör en belastning. Den stora etiska utmaningen i
forskning som rör svåra eller känsliga förhållanden är därför att mer direkt tillföra något av
värde till dem vars liv står i fokus för forskningen (Pittaway, Bartolomei & Hugman 2010). De
dissonanta toner som ringde likt varningsklockor i mina öron i fältarbetets första skede
skapades mot min egen moraliska klangbotten i mötet med ett komplext forskningsfält, där jag
inte skulle kunna eller för den delen vilja inta en distanserad forskarposition, samtidigt som
jag tvekade på huruvida arbetet kunde vara värdefullt för deltagarna på kort såväl som lång
sikt.

På fältet
Jag ville lära mig mer om de informella vägarna till bostad i Sverige, om svartkontrakt och
trångboddhet och bedömde att jag sannolikt kunde lära mig mycket av asylsökande och
nyanlända flyktingar, som har en särskilt utsatt position på bostadsmarknaden. Jag drevs av
att kunskapsluckorna kring de teman jag ville utforska var stora och att de personer som
framför allt berördes sällan själva kom till tals. Samtidigt hade det vid mina första steg på fältet,
i tidiga samtal och i intervjuer på tjänstemannanivå, sagts mig att mitt forskningsprojekt hade
ambitionen att till en del röra sig i vad De Laine (2000:67) beskriver som människors bakre
regioner, det vill säga privata rum dit bara insiders är välkomna och som rymmer det dolda,
olovliga eller olagliga. Jag antog därför att det skulle kunna vara svårt att få tillträde, att det
här var ett tema som människor skulle dra sig för att prata om med en utomstående, med en
forskare. Jag räknade också med att jag skulle komma att möta personer som på grund av sina
bostadsförhållanden eller av andra anledningar, befann sig i akut svåra situationer och jag var
osäker på hur jag, i en forskarposition, skulle förhålla mig då.
Jag värjde mig, tvekade, men insåg att forskaren måste vara på plats. Rovfågelns
distanserade, ryttlande rörelser där i skyn måste avstanna. Det var nödvändigt att dyka ner och
landa på fältet. Min väg tog mig till språkcaféer i Malmö, där jag i en kombinerad forskar- och
volontärroll dök in i samtal med personer som ville träna svenska. Många av dem var
nyanlända från Syrien. Det var våren 2015 och inom loppet av några månader skulle även
människor som bara hade varit ett fåtal dagar i Sverige sätta sig vid borden på biblioteket där
språkmötena ägde rum. Det var långt mer än det svenska språkets egenheter som kom att
diskuteras. Inte minst var frågan om hur man ska göra för att hitta någonstans att bo i
bostadsbristens Sverige ett ständigt återkommande tema. Även om jag stundtals kunde känna
mig falsk i mitt kontaktsökande och styrande av samtal i en riktning som intresserade mig å
forskningsprojektets vägnar, var bostadsfrågan något som engagerade de flesta. Jag mötte
även mycket uppskattning för att jag som forskare ville lära mig mer om situationen som de
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jag samtalade med befann sig i. Den konkreta insatsen jag gjorde genom att delta som
samtalspartner, bidrog snart till att mildra känslan av rovfågel inom mig och jag kunde slå mig
till ro vid caféborden. På språkcaféerna skapades möjligheter för människor att få uttrycka sina
åsikter och dela med sig av sina erfarenheter i ett sammanhang där någon lyssnar intensivt på
vad de har att säga, vill diskutera det och tar det på allvar – något som är av stort värde för
många människor (Davies 2008). Det var en långsamhetens process, där jag ägnade många
timmar åt att lyssna, vänta in och att utveckla relationer. Det var inte bara fråga om min jakt
på forskningsbyte. Det fanns ett ömsesidigt givande och tagande, det var fråga om ett utbyte.
Ur mötena på språkcaféerna följde fördjupade samtal genom enskilda intervjuer och i några
fall utvecklades fleråriga kontakter med många informella samtal och deltagande
observationer.

Förhandling och grumliga gränser
Etnografiskt fältarbete bygger i stor utsträckning på socialt samspel och De Laine (2000:121)
menar att detta präglas av olika typer av förhandlingar, uttalade eller av mer underliggande
karaktär. Förhandlingarna sker mellan parter som ibland har skilda intressen, i relationer där
fördelningen av makt kan vara ojämnt fördelad. Dessa förhandlingar inbegriper för fältarbetet
centrala beståndsdelar såsom samtycke och tillträde liksom etablering och upprätthållande av
tillit mellan forskare och deltagare över tid. De Laine (ibid.) menar vidare att forskaren även
kan sägas förhandla med sig själv, när hon försöker förstå, definiera och förhålla sig till den
egna positionen, liksom undersöker var gränserna går för hennes egen medverkan i det sociala
samspelet. Detta är en förhandling som sker i relation till den moraliska kompassen, känslor
och personliga värderingar såväl som professionell och forskningsetisk praxis (ibid.). Under
mitt fältarbete brottades jag med känslor av att vara den privilegierade rovfågeln, som gör sina
nedslag för att därefter återvända till en bekväm tillvaro med bostad och arbete. Men jag
stångades också med mig själv och andra i situationer där jag var beroende av människors
välvilja och intresse för att ha möjlighet att driva forskningen framåt och där jag på olika sätt
försökte skapa förtroende. Ibland var olika sociala kategoriseringar eller identitetsmarkörer till exempel som kvinna, förälder, välutbildad eller svensk - till min fördel, andra gånger inte.
Men i ett etnografiskt fältarbete går forskaren oundvikligen in med sig själv, med hela sin
person, som verktyg. Det är en förutsättning för den i etnografisk forskning eftersträvade
närheten, som har förmåga att locka fram nyanser och perspektiv som svårligen låter sig
frambringas på annat sätt. Närheten bär på samma gång med sig potentiella etiska dilemman
i sin tendens att grumla gränser. Det kan handla om gränsen mellan professionellt och privat
– var går gränsen mellan att vara forskare/deltagare och att vara vänner? Eller gränsen mellan
arbetstid och fritid – vad signaleras genom att svara på ett chatmeddelande i sociala medier
när det brummar till i mobiltelefonen en söndagseftermiddag? Grumligheten gör att det kan
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vara svårt för alla inblandade, såväl forskare som deltagare, att urskilja när ”forskning pågår”,
inte minst när forskaren och deltagarna möts vid upprepade tillfällen och i skiftande
sammanhang under en längre tidsperiod. Cutcliffe och Ramcharan (2002) menar att det går
att genomföra den balansakt som en etisk hållning många gånger kan upplevas som genom att
diskutera den här typen av utmaningar löpande och när dilemman uppstår, som en del av
samspelet med forskningsdeltagarna. Exempelvis måste samtycket till deltagande behandlas
som en process och inte som något som ges vid ett enskilt tillfälle på en förtryckt blankett
(Hugman, Pittaway & Bartolomei 2011). Här har forskaren ett viktigt ansvar att återkommande
påminna deltagarna (och sig själv) om frågan om samtycke liksom möjligheten att när som
helst dra sig ur, om forskningens syfte och innehåll liksom att på olika sätt signalera och
tydliggöra forskarens närvaro i samspelet, för att undvika att hamna i en försåtlig förtrolighet
som deltagaren inte aktivt har tagit ställning till. Forskningsprocessen måste med andra ord
kontinuerligt göras begriplig och tydlig, vilket ställer krav på att den information som ges
utformas på rätt sätt för den som berörs. Under mitt fältarbete försökte jag göra så genom att
aktivt och återkommande föra olika dimensioner av mitt arbete som forskare på tal. Ofta
utgjorde anteckningsblock eller inspelningsapparatur visuella påminnelser om att umgänget
var en del av mitt arbete. Men jag tog också hjälp av deltagare som bollplank för att stämma av
huruvida jag hade landat någorlunda rätt i mina tolkningar av olika situationer eller
information som jag hade tagit del av. Det hjälpte mig vid flera tillfällen att korrigera
missförstånd och att fördjupa min förståelse väsentligt men var också ett sätt att öka
transparensen kring forskningsprocessen.
Under fältarbetets gång mötte jag återkommande, precis som jag förväntade mig initialt,
människor som befann sig i utsatta situationer, i synnerhet beträffande bostadsförhållanden
men också andra svårigheter. Samtalen och intervjuerna kretsade dessutom ofta uttryckligen
om problem som deltagarna hade. För det mesta föll jag ganska automatiskt in i rollen som
”samhällsrådgivare”; jag försökte svara på frågor om hur saker och ting fungerar (formellt sett)
i Sverige, berättade om rättigheter och skyldigheter eller visade på möjliga handlingsalternativ.
Ibland erbjöd jag eller blev tillfrågad om mer långtgående hjälp. Mestadels handlade det om
relativt små tjänster som jag inte såg någon anledning att inte hjälpa till med; att ringa samtal
eller skriva brev till myndigheter, göra jobb- eller bostadsförfrågningar i mina egna nätverk
eller följa med på bostadsvisningar. Genom den här typen av aktiviteter grumlade jag gränsen
mellan mig som forskare och som medmänniska/stödperson/aktivist – en gräns som sällan är
tydlig för varken forskare eller deltagare i forskningssammanhang som bygger på mer
personliga relationer och som rör svåra förhållanden (Darling 2014). Å andra sidan är det,
menar jag rimligt att ifrågasätta om gränsen ens existerar. Mitt forskar-jag kommer inte att
lämna ”medmänniskan” hemma; skulle jag ha låtit bli att agera till stöd i vissa situationer hade
utfallet – för individen såväl som i mitt material - blivit ett annat men därmed inte mera
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neutralt eller objektivt. Agerandet hade dock varit mindre förankrat i mig som person och vill
jag påstå, mindre etiskt. Samtidigt genererade flera av de situationer där jag agerade stöd åt
deltagare material och insikter som visade sig vara viktiga för mig ur forskningssynpunkt. Det
gav upphov till ambivalenta känslor. Trots att jag förstås hjälpte till för att jag kunde och ville,
med utgångspunkt i något slags grundläggande medmänsklighet och för att det var ett sätt att
kunna ge tillbaka i en ömsesidig process av givande och tagande, har jag med ett cynismens
styng i bröstet kunnat känna hur rovfågeln kraxat inom mig och då ifrågasatt mina motiv för
att hjälpa till. Känslor av tvehågsenhet har följt mig genom avhandlingsarbetet; från dess första
fas, under fältarbetet och in i skrivandet.

I skrivandet
Tillbaka vid skrivbordet ska det material som vuxit fram i fält bearbetas, analyseras och skrivas
fram. Även i detta skede finns en rad etiska aspekter att ta hänsyn till. Det är nu deltagarnas
anonymitet och konfidentialitet ska säkerställas, vilket i praktiken emellertid kan vara svårt att
garantera. Etnografisk forskning sker ofta inom ramen för sociala nätverk där inte minst
människor sinsemellan kan komma att identifiera varandra i det publicerade materialet.
Därtill är det vanligt att detaljerade beskrivningar av de specifika kontexter som forskningen
äger rum i utgör en del av själva forskningsresultaten eller är en nyckel till att begripliggöra
dessa. För att försvåra läsarens identifiering av såväl individer som den studerade miljön
tillförs till exempel fiktiva element i varierande utsträckning i framskrivningen, där fingerade
namn på platser och personer utgör något av ett standardförfarande. Att jag framför allt gjorde
retrospektiva intervjuer samt att det förflyter ganska lång tid mellan fältarbete och publicering
av forskningsresultaten är ytterligare faktorer i mitt arbete som jag bedömer minskar risken
för skada för den enskilde deltagaren.
Däremot ser jag det som en mer komplicerad process att frambringa en text som
minimerar risken att bidra till ytterligare stigmatisering av asylsökande och nyanlända, en
grupp som redan är hårt ansatt i det offentliga samtalet. I skrivandet handlar det om att vara
noggrann med att undvika att reproducera ett stigmatiserande språkbruk, genom att inte
använda ord behängda med negativa eller missvisande konnotationer. Jag strävar också efter
att vara genomgående respektfull och nyanserad i beskrivningar av studiens deltagare och i
återgivandet av deras erfarenheter och berättelser (jämför Hugman, Pittaway & Bartolomei
2011). Här är kollegors skarpa blickar ett ovärderligt stöd i att få syn på formuleringar som
ändå har hamnat fel, oavsiktligt visar missaktning eller riskerar att misstolkas. En tankeövning
som också är till hjälp när jag i skrivandet väger mina ord och tvekar på var gränsen går, är att
reflektera över frågan om huruvida jag skulle vara beredd att låta de personer som jag berättar
om läsa det jag har skrivit. Framskrivningen behöver för den delen inte vara medhårs men jag

29

måste vara villig att stå för den inför den det berör för att den, i mitt tycke, ska vara etiskt
försvarbar.
Utöver i vilken språkdräkt texten kläs, inbegriper skrivprocessen även en lång rad
urvalsbeslut vad gäller innehållet - beslut som jag som forskare till syvende och sist är ensam
ansvarig för. Att som i mitt avhandlingsarbete rikta ljuset mot deltagarnas bakre regioner och
lyfta fram och analysera olagliga eller olovliga handlingar, som deltagarna själva har utfört eller
kan berätta om, är inte oproblematiskt. Av mitt fältarbete har till exempel handel med ”svarta”
hyreskontrakt framträtt som en bland deltagarna visserligen icke-önskvärd men samtidigt
normaliserad och vida utbredd företeelse. Det är således inte fråga om ett randfenomen av
anekdotisk karaktär som kan och bör lämnas kvar i fältanteckningarna utan sannolikt en av
forskningsprojektets centrala slutsatser. I avhandlingen analyseras företeelsen i relation till en
teoretiskt och i tidigare forskning förankrad förståelse av hur bostadssektorn i Sverige har
utvecklats under de senaste decennierna och hur detta har resulterat i ökad bostadsojämlikhet
totalt sett liksom prekarisering av bostadsförhållandena för en allt större och heterogen grupp
människor (Herbert kommande). Samtidigt inser jag att en slutsats att många asylsökande och
nyanlända ser att ett möjligt sätt att få en bostad i Sverige är att olovligen köpa ett kontrakt,
kan komma att tolkas och användas på ett sätt som inte var avsett. Ryckt ur sitt sammanhang
och bortkopplat från det analytiska och teoretiska ramverk inom vilket jag har skrivit fram det,
skulle det forskningsresultatet kunna användas för att stödja en invandringsfientlig
argumentation i syfte att försämra deltagarnas situation på gruppnivå. Den insikten har väckt
funderingar kring forskarens ansvar och roll när den slutliga forskningspublikationen möter
världen.

Att släppa taget om bytet
Min forskning rör frågor – asylsökande och nyanländas villkor, rättigheter och tillvaro i Sverige
- som är djupt politiserade och som återfinns i en offentlig politisk debatt som på relativt kort
tid har polariserats och som präglas av en hårdnande retorik. Att peka på missförhållanden för
den här gruppen bemöts på ett annat sätt idag än för ett fåtal år sedan. Efter att ha följt
nyhetsbevakningen kring asylsökande och nyanländas bostadssituation under perioden 2013–
2018 är det min bedömning att det inte längre är en nyhet att människor bor under
hälsofarliga, trånga eller otrygga förhållanden i Sverige. Det är vid det här laget både välkänt
och relativt normaliserat (Herbert kommande). Jag kan också konstatera att de gånger det
faktiskt når nyhetssidorna nu fylls tidningarnas kommentarsfält snart med hatiska eller
hånfulla inlägg. I färd med att färdigställa en avhandling som syftar till att lyfta fram och
analysera asylsökande och nyanländas perspektiv och där jag strävar efter att ge en nyanserad
bild av konsekvenserna av en komplex samhällsfråga som bostadsojämlikheten i Sverige,
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undrar jag förstås hur mottagandet kommer att se ut utanför akademins väggar. Kan jag
påverka detta mottagande och hur långtgående ansvar har jag i detta skede?
Düvell, Triandafyllidou, och Vollmer (2009) menar att vi som forskare har ett ansvar
både för innehållet i det vi publicerar och hur det sprids. Det är därför viktigt att reflektera över
vilken målgrupp som publikationen riktar sig till och vilket intresse det kan finnas för den hos
andra utöver den tilltänkta målgruppen, liksom att fundera över hur innehållet potentiellt
skulle kunna missbrukas/tolkas. Samtidigt är det inte möjligt (eller önskvärt) att kontrollera
hur forskningsresultat används eller tolkas av andra och forskarens ansvar måste därför anses
vara begränsat för de vidare konsekvenser publicering eller annan presentation av resultat kan
bibringa. Hur forskningen kommer att brukas, när den väl har spridits, avgörs av de etiska
riktlinjer som användarna i sin tur har att förhålla sig till (Davies 2008; Düvell, Triandafyllidou
& Vollmer 2009). I antologin Engaged Anthropology: views from Scandinavia (Bringa &
Bendixsen 2016) visar icke desto mindre flera av författarna på hur forskningsresultat riskerar
att förvanskas och på hur utsatt forskarens position kan vara i samtida offentlig politisk debatt
(se till exempel Eriksen 2016; Khosravi 2016 och Schmidt 2016). I media kommuniceras
forskningsresultat framför allt genom populärvetenskapliga artiklar, debattartiklar eller
genom intervjuer, redigerade av journalister. Det är format med begränsningar, som sällan ger
utrymme för de nyanserande detaljer, motsägelser och undantag som forskarna önskar lyfta
fram och som är grunden i deras arbete och för deras expertis som, i det här fallet, forskare i
antropologi (Schmidt 2016). Samtidigt är det nödvändigt att kommunicera med och genom
media för att visa på forskningens potentiella samhällsnytta och relevans utanför akademin.
Att arbeta för att utveckla förtroendefulla och fördjupande samarbeten med journalister, för
att därigenom i någon mån kunna påverka hur forskningsresultaten kommuniceras, kan enligt
Schmidt (ibid.) därför vara en användbar strategi. I sitt antologikapitel konstaterar dock
Schmidt, som själv har erfarit ett medialt drev, inklusive hat och hot i sociala medier, att det
personliga priset kan vara mycket högt för den forskare som får en publik position eller vars
resultat blir till slagträn i en polariserad debatt. Hon betonar också att den etnografiska
metodens främsta styrka, det vill säga att vi arbetar med oss själva som redskap, i det här
sammanhanget skapar en särskild sårbarhet. Forskningspublikationen och forskaren blir
genom den erkänt subjektiva positionen nära förbundna. Att släppa taget om bytet från fältet
och låta forskningspublikationen möta en bredare allmänhet, bär därför med sig risken att inte
bara studiens deltagare och dess resultat utan också forskaren själv blir lovligt byte.

Avslutande ord
I den här texten har jag med utgångspunkt i erfarenheter från mitt avhandlingsarbete velat
belysa hur frågor av etisk karaktär oundvikligen följer med forskningsprocessens alla steg och
inbegriper alla delar av arbetet som i någon mån skulle kunna åsamka forskningsdeltagare
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skada. Då det omöjligen går att förutse alla de utmaningar ett enskilt forskningsprojekt för
med sig, menar jag att det är nödvändigt att betrakta ett forskningsetiskt förhållningssätt som
något som görs; som process och inte som procedur. Jämte forskningsetisk och professionell
praxis vägleds forskaren i sitt agerande även av sin egen moraliska kompass. Trots detta är det
ibland svårt att veta om man är på rätt spår. När den kraxande rovfågeln dykt upp inom mig
har det varit en signal om att extra vaksamhet är på sin plats. I ryttlandet försökte jag bereda
mig på det som komma skulle på fältet. Jag vände och vred på riskerna för att mitt arbete skulle
innebära en exploatering av människor som redan befann sig i en svår situation. När jag väl
dök ned mot fältet och i mötet med människor konstaterade att min jakt på byte snart var ett
utbyte, där jag både gav och fick, kom rovfågeln till ro. Men i spåren av den etnografiska
forskningens strävan efter närhet följer ibland komplicerade gränsdragningar och
förhandlingar mellan forskare och forskningsdeltagare, där etiska dilemman uppstår och jag
fick igen brottas med min inre rovfågel. I skrivandet sitter den på min axel, när jag försöker
finna form och ord för innehållet i mitt (ut)byte. Snart, snart är det dags att flyga upp, släppa
bytet till världen. Blir jag själv byte?
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Kapitel 5
Att etablera ett fält. En emotionell praktik i gränslandet
mellan ångest och eufori
Sara Johansson

Inledning
I denna text identifierar och diskuterar jag några av de utmaningar som kan förknippas med
etnografisk forskning. Ambitionen med texten är att utveckla mina subjektiva erfarenheter till
mer allmännyttiga lärdomar och därmed röra mig från det specifika till det generella. Läsaren
introduceras först kort till den studie som kapitlet bygger på. Därefter följer en etnografisk
berättelse och utifrån denna lyfts ett antal utmärkande drag och utmaningar med etnografiskt
fältarbete, som på olika sätt kan utmana – och utmatta – forskaren. De teman som är centrala
i texten är i) problemet med ”opportunistic sampling”; ii) beroendet av nyckelpersoner eller
nyckelrespondenter, det vill säga personer som visar sig särskilt värdefulla för att lotsa en
vidare till nya sammanhang och introducera nya kontakter (Atkins & Hammersley, 2007); iii)
forskningspersonernas drivkraft och vilja att delta; iv) att härbärgera och balansera i samtalen.
Texten bygger på erfarenheter gjorda i mitt avhandlingsprojekt, i vilket jag studerar hur
konflikterna i Syrien och Irak får återverkningar i svenska lokalsamhällen. De konflikter som
avses är de som kan sägas ha utbrutit i samband med den arabiska våren, även om de har sina
rötter längre bak i tiden. Fältarbetet genomfördes huvudsakligen under 2016, samt delar av
2017. När den syriska revolutionen utbröt i mars 2011 började enskilda individer lämna Sverige
för att på olika sätt engagera sig i de väpnade internationella konflikterna. Mitt syfte är att
studera det globalas manifestationer och uttrycksformer i den lokala kontexten genom att
analysera hur individer upplever och skildrar spänningarna mellan det globala och det lokala.
I avhandlingen fokuserar jag tre grupper i de områden från vilka många rest, nämligen i)
resenärer; ii) boende, och; iii) offentliga aktörer, till exempel representanter för olika
professioner.
En av mina intervjupersoner, tillhörande urvalsgruppen resenärer, är Stefan (fingerat
namn), och det är kontakten med honom som utgör den empiriska grunden för denna text.
Under intervjun berättade Stefan att han är född och uppväxt i Sverige med en mamma som
är svensk konvertit. Pappan dog mycket tidigt i Stefans liv, men kom från ett land i
Mellanöstern där han varit starkt engagerad i religiösa frågor. Själv har Stefan haft ett tufft liv
präglat av psykisk ohälsa och tung kriminalitet. Även om han hade den sunnimuslimska tron
och traditionen med sig från uppväxten så var det inte förrän under ett fängelsestraff som han
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verkligen blev troende och aktivt praktiserande. Under tiden i fängelse gick Stefan på tunga
mediciner och tillvaron var jobbig. Han tänkte mycket på döden och utvecklade en ångest för
att dö som en ”kuffar”, en otrogen. Under dessa förhållanden växte en önskan fram om att göra
tillvaron meningsfull genom att göra jihad, vilket för Stefan innebar att resa till, och att dö i,
ett muslimskt land där han kunde hjälpa oskyldiga. 2014 reste han tillsammans med några
vänner för att ansluta sig till Islamiska staten. I sista stund valde dock Stefan att avbryta resan
och åka hem till Sverige. Han vet inte riktigt varför, men tror att det kan ha berott på rädsla,
eller paranoia över att planen skulle gå snett och att han skulle bli gripen av polisen, skickad
till Sverige och stämplad som ”terrorist”. Han är fortfarande rädd för att dö i Sverige, ett ickemuslimskt land, och funderar vid tidpunkten för vårt möte alltjämt på att resa till Islamiska
staten.
I nästa avsnitt ges läsaren en inblick i mitt fältarbete. Texten är en etnografisk berättelse
konstruerad utifrån de fältanteckningar jag förde från det att jag fick kännedom om Stefans
existens fram till tidpunkten för vårt möte.

Att göra ett fält
En av mina nyckelpersoner ”har en person åt mig”, och denne har gått med på att lämna ut
ett telefonnummer där jag kan kontakta honom. Han vill inte lämna ut sitt riktiga namn,
utan har bett mig att använda ett alias, ”Stefan”. Senare samma eftermiddag skickar jag ett
sms till numret, presenterar mig och frågar efter en tid då jag kan ringa honom. Det går
drygt två nervösa timmar utan något svar, sedan ringer det. Stefan frågar vad jag skriver
om. Han säger att han i princip har ”all info om allt”, men vill veta vad jag intresserar mig
för specifikt. Vi pratar i exakt tio minuter. Stefan använder samtalet för att få en bild av vem
jag är. Han är trevlig, välartikulerad och misstänksam. Han vill inte medverka i studien om
den kommer att få en negativ vinkling som kan skada en stor del av Sveriges befolkning,
säger han. Det är för att min nyckelperson fått ett bra intryck av mig som Stefan är öppen
för att träffas, säger han. Hen betyder nämligen mycket för honom. Han frågar vilka
personer jag pratat med tidigare. Jag säger att jag inte kan berätta något alls om detta. Han
insisterar, säger att han förstår det men undrar ändå, eftersom han känner personer i flera
svenska städer. ”Tyvärr”, jag kan inte säga något. Om han litar på mig efter att vi eventuellt
har träffats så kan han ordna möten åt mig med vilken typ av personer jag vill, säger han.
I början av samtalet pratar Stefan om ett möte som en eventualitet, men det övergår
snart till att handla om ”när” snarare än ”om”. Vi befinner oss i olika delar av landet, men
han reser ibland till den plats där jag befinner mig. Han har ingen resa inplanerad den
närmaste tiden, så han frågar om jag kan ta mig till staden där han bor istället. ”Du kan
komma hem till mig”, säger han, ”så får du träffa min flickvän”. Jag är osäker på om jag
tycker att det är en god idé att träffa en intervjuperson i hans hem första gången vi ses, men
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låter det ligga kvar som ett alternativ. Jag behöver konsultera min kalender innan jag kan
bestämma datum, så jag ber att få återkomma lite senare med ett förslag. Stefan säger att
han kommer stänga av mobilen efter vårt samtal och att jag inte kan nå honom då. Han har
skaffat denna telefon, en mobil med kontantkort så att numret inte ska vara spårbart, enbart
för kontakterna oss emellan. Han säger något om att det kostade honom femtusen, men att
han gjort det för att han hoppas att något gott ska komma ur kontakten med mig. Jag ber
honom att slå på mobilen igen på fredag, idag är det tisdag, så ska jag skicka förslag på
datum till dess. När vi avslutar så tackar han mig för samtalet. Jag säger ”tack ska du ha”.
”Det är jag som ska tacka”, insisterar han. ”Nej, det är jag”, svarar jag. Så lägger vi på. Jag
känner mig uppspelt efter samtalet, som jag tror kan leda till något bra, glad och lite nervös.
Torsdag kväll skickar jag ett sms och föreslår ett datum. Det går inte särskilt lång tid
innan telefonen ringer och hans alias står på displayen. Jag svarar, men vi hinner knappt
mer än hälsa innan samtalet bryts. Han ringer upp direkt, och säger: ”Jag är i [min stad]”.
Han vill träffas. Jag känner mig aningen överrumplad och vill gärna hinna förbereda mig
en aning. Vi kommer överens om att höras runt lunch nästa dag och sedan träffas på
eftermiddagen. Han ska höra av sig runt klockan tolv. Han kan hämta upp mig med bil och
ordna ett ställe där vi kan vara, säger han. Jag föreslår istället att vi ska vara i min tillfälliga
bostad, och han tycker att det låter bra.
Fredag morgon skickar jag ett sms med min adress. Stefan: ”Hej, är det möjligt att ses
efter tvåtiden då det är fredag och jag måste till moskén?” Jag: ”Absolut! Vad ska vi säga,
halv tre?” ”Låter bra!” Strax efter klockan två kommer ett sms: ”Kommer cirka en timme sen,
kan du ändå?” Jag svarar att det fungerar. Klockan 15:10 plingar telefonen till. Sms från
telefonbolaget: ”+46xxxxxxxxx har försökt att nå dig 1 gång, 2016-10-21 kl: 14:59”. Stefan
har ringt mig utan att samtalet kopplades fram – elva minuter tidigare. Jag ringer genast
upp, men nu är telefonen avstängd. Jag skickar ett sms istället, ber honom ringa igen. Det
går en timme utan att jag hör någonting. Jag sms:ar min nyckelperson och frågar om hen
kan nå honom åt mig. Jag får svar omgående, hen skriver att hen ska vidarebefordra mitt
meddelande. Tiden går, men inget händer mer än att en mängd alternativa scenarier
passerar genom mitt huvud. Jag har svårt att tro att han bara struntat i vårt möte, det var
ju han själv som tog initiativ till att träffas, och vi har dessutom haft kontakt flera gånger
under dagen. Och om han bara struntade i det skulle han väl knappast ha ringt först? Kanske
träffade han vänner och kunde inte avvika från sällskapet utan att väcka misstankar kring
vart han skulle? Jag vet ju att han är mycket försiktig i vår kontakt, med hemlig telefon och
påhittat namn. Framåt kvällen skickar jag ett sms där jag skriver att jag förstår att något
kom i vägen och att jag hoppas att vi kan hitta en annan dag att ses. Det kommer inget svar,
och jag känner en stor klump i magen – och en icke oansenlig irritation riktad mot
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telefonbolaget – då jag är rädd att jag gått miste om möjligheten till en mycket innehållsrik
intervju.
Två dagar senare plingar det till i mobilen. Stefan: ”Vilket datum är du i [hans
hemstad]?” Jag slänger iväg ett snabbt förslag på datum samt tid, och han svarar: ”Då ses
vi!”. Jag ber honom kolla mobilen igen någon dag innan så att vi kan bestämma plats. Han
bekräftar och önskar mig en bra kväll. De kommande dagarna ordnar jag med hyra av ett
rum i en offentlig byggnad i Stefans stad. Det känns bekvämare än att träffas i hans hem.
Fyra dagar innan vi ska träffas skickar jag ett sms och berättar om rummet jag bokat och
föreslår en plats där vi kan mötas. Eftersom vi ska vara i hans stad så skriver jag också ett
förslag på vad vi kan säga om vi skulle råka gå på någon han känner.
Dagen efter ringer han mig när jag sitter på ett tåg. ”Vart ska vi ses?” undrar han, och
så frågar han om han ska ta med något. Jag säger att det behöver han inte, bara sina tankar.
”Såna har jag många”, säger han med starkt eftertryck. När vi lagt på undrar jag om jag
gjort ett misstag. Vad var det han kunde ha tagit med? Kanske har han bilder eller annan
dokumentation som han kunde tänka sig att visa. Alla ljud runtomkring mig på tåget, och
katten Kastor som alltid ligger snällt i mitt knä när vi är ute och reser men som under just
detta samtal gjorde ihärdiga försök att hoppa ner på golvet, gjorde att jag inte var helt
fokuserad under samtalet. Det känns ändå bra att ha pratat med honom, det gör mig
tryggare i tron att han kommer dyka upp denna gång. Han hör av sig ännu en gång, dagen
innan vi ska ses, och ber mig upprepa vilken tid och plats vi kommit överens om.
Dagen för vårt möte har jag en lång tågresa bakom mig när jag söker skydd för regnet
inne i den byggnad utanför vars entré vi ska träffas. Jag är fortfarande inte helt övertygad
om att han kommer dyka upp. Men så ringer telefonen och han säger att han står utanför,
på trappan. ”Det går inte att missa mig, jag syns”, säger han. Ute på trappan ser jag en lång
kille i dunjacka med mobiltelefonen mot örat. Jag närmar mig snett bakifrån, och påkallar
hans uppmärksamhet. Vi hälsar i hand och han presenterar sig nu med vad han säger är
hans riktiga förnamn. Intervjun blir av.
Under vårt möte berättar Stefan om den första gången vi skulle ses, då telefonsamtalet
inte kopplades fram. Det visar sig att han hade stått utanför min port när han ringde. När
samtalet inte nådde fram trodde han att jag medvetet stängt av telefonen eller tryckt bort
honom. Han hade då bestämt sig för att aldrig prata med mig, men min nyckelperson hade
övertalat honom att göra ett nytt försök. Hen hade insisterat, sagt: ”Du kan väl träffa henne
en gång, få en bild. Du behöver inte prata.” Han hade gått med på det till slut och kontaktat
mig igen, varför vårt möte tillslut kunde bli av.
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Det sköra fältet
Inom fältet för så kallade ”terrorstudier” har det uppstått ett slags konsensus kring att det är
problematiskt att generera empiriska data genom att interagera med individer. Detta förklaras
med hänvisning till frågor om personlig säkerhet, politisk känslighet och metodologiska
svårigheter (Hemmingsen 2011; Nilsson 2018). Även om jag inte kategoriserar min forskning
som terrorstudier brottas jag i min studie med liknande svårigheter eftersom den i hög grad
omfattar samma individer och handlingar. Under mitt fältarbete, som pågick cirka nio
månader, var processen med att identifiera och kontakta respondenter en central, och
stundtals komplicerad, del av arbetet. Det fanns sällan en utkikspunkt från vilken jag kunde
överblicka processen. Istället fick jag vara följsam gentemot fältet såsom det uppenbarade sig
och gripa möjligheterna när de presenterade sig, men också hantera situationen när de gled
mig ur händerna.
Med den etnografiska berättelsen ovan vill jag synliggöra den skörhet mitt fältarbete
präglades av. Kontakter som var upparbetade över lång tid kunde både försvinna och
återkomma, och det fanns inte några garantier för vad som skulle vara görbart. Osäkerheten i
kontakten med resenärer, nödvändigheten att vara följsam mot fältet och vikten av att våga
känna tillit var ständigt närvarande. Det fältarbete jag genomfört kan bäst beskrivas som en
process som kontinuerligt skapades och tog form, snarare än som en tillrättalagd och rätlinjig
process som låter sig överblickas på förhand. Detta gjorde att fältarbetet i de bästa av stunder
kändes organiskt och levande, medan jag i de svårare stunderna kunde uppleva vandringen
längsmed ”sökandets väg” som ett ständigt famlande. Marco Nilsson (2018) har intervjuat vad
han kallar ”jihadistiska foreignfighters”, och reflekterat kring sina erfarenheter av detta för att
bidra till en bättre metodologisk förståelse av vad det innebär att bedriva empirisk forskning
kring denna eller liknande grupper. Nilsson menar att framförhållning, som att avtala om en
mötestid, är något som kan vara svårt att upprätthålla. Exemplet med Stefan illustrerar just
hur uppgjorda planer kan gå i stöpet eller behöva justeras flera gånger om. Tillit kan ta lång
tid, och kräva upprepade möten, att bygga upp. Nilsson (2018) betonar vikten av att ”dricka
te”, med vilket han syftar på betydelsen av att skapa en avslappnad stämning och upprätta en
lyckad interaktionsritual. Det handlar helt enkelt om att göra något vardagligt tillsammans och
därmed avdramatisera situationen. Att identifiera och etablera kontakt med respondenter
handlar inte enbart om att vara flexibel och skicklig på att bygga relationer. Många gånger
handlar det kort och gott om att ha tur, att befinna sig på rätt plats, med rätt person, vid rätt
tillfälle.

Det är en urvalsprocess som Nilsson (2018:7) refererar till som ”opportunistic

sampling”, vilket delvis beskriver mitt urvalsförfarande.
Den ständiga framskjutningen av mötet med Stefan visar hur den framförhållning och
känsla av kontroll jag kunde ha var begränsad. Det fanns en ständigt närvarande ovisshet, inte
bara gällande huruvida bokade möten skulle bli av, utan även huruvida respondenter skulle
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kunna och vilja förmedla nya kontakter. Om tillgången på respondenter bröts skulle även
genererandet av ny empiri avta. Fältarbetet präglades således av en sårbarhet som ställde krav
på såväl tålamod som tillit. Att jag överhuvudtaget kom i kontakt med Stefan var helt beroende
av att vår gemensamma kontakt hade gått i god för mig. Innan Stefan och jag väl befann oss
ansikte mot ansikte hade min gatekeeper behövt övertala honom ännu en gång. Detta var
kännetecknande för många av de kontakter jag fick under mitt fältarbete. Att någon på förhand
bekräftat att jag var pålitlig var många gånger det enda skälet till att en ny respondent gick med
på att träffa mig. Att skapa tillit med och knyta relationella band var därmed ett viktigt inslag
i fältarbetet, då detta kom att utgöra ett slags socialt kapital som hjälpte mig vidare. Det var
omöjligt att på förhand veta vilka personer jag skulle kunna komma i kontakt med – likaså
vilka frågor som skulle vara möjliga för mig att ställa. Vid fältarbetets inledning hade jag endast
en handfull inbokade möten, och varje gång jag träffade en respondent frågade jag om denne
kunde sätta mig i kontakt med ytterligare personer. Urvalet kan därmed sägas ha skett i två
huvudsakliga steg. Först ett urval av platser och områden runt vilka fältarbetet skulle
koncentreras. Därefter ett succesivt urval av enskilda respondenter. Jag var mitt eget främsta
och kanske enda verktyg då de sociala relationer jag skapade var helt avgörande för fältarbetets
fortsatta utveckling. Att etablera kontakt med intervjupersoner, och främst med resenärer, var
ofta tidskrävande och avkrävde resurser i form av såväl tid som tålamod, där jag via enskilda
personer långsamt arbetade mig framåt utan att kunna styra över när jag skulle får fatt på
personerna igen. Detta innebar att jag upplevde tiden i fält som ”emotionellt intensiv”, och
kasten kunde vara tvära mellan ångest och eufori. Att respondenter hänvisar en vidare till
ytterligare forskningsdeltagare kallas snöbollsurval, vilket innebär att varje intervjuperson blir
en bärande länk i en succesivt framväxande kontaktkedja.
Även när ett möte väl äger rum kan situationen bjuda på överraskningar och plötsliga
utmaningar. En kvalitativ intervju bör förstås som ett samspel mellan intervjuaren och
intervjupersonen där båda gemensamt bidrar till att producera mening (Kvale & Brinkmann,
2014), och där ett slags förhandlande äger rum där båda parter ger och tar. Detta kan ske
genom att intervjupersonerna får utrymme att gå utanför forskningsstudiens ramar. Det
innebär att de olika samtalspositioner parterna intar kan variera under interaktionens gång
och ibland påverkar parternas definitioner av situationen. Under mitt fältarbete var jag ibland
med om att positionerna intervjuare/intervjuad försköts till bakgrunden och att interaktionen
istället kom att handla om att den person jag samtalade med exempelvis försökte övertyga mig
om fördelarna med att bli muslim. Missförstånd av olika slag kan uppkomma, vilket var fallet
när mobiltäckningen svek och jag trodde Stefan dragit sig ur vårt möte, medan han trodde
detsamma om mig, vilket riskerade att helt bryta vår kontakt. Vad gäller Stefan framkom dock
att han verkade ha en stark drivkraft att träffa mig, och precis som jag gjorde han vissa
ansträngningar för att vårt möte skulle kunna äga rum. Vad dessa drivkrafter bestod i är okänt
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för mig, men utifrån hans egna ord hoppades han att något gott skulle komma ut av hans
deltagande. Människor kan även uppleva en slags tjusning med att få tala om sig själva, bli
lyssnade till och att stå i fokus för någons odelade intresse, vilket kan fungera som drivkraft för
att tacka ja till medverkan i en forskningsstudie. Det är därmed troligt att Stefans
ansträngningar

för

att

träffa

mig

kan

förstås

både

utifrån

individuella

och

kollektiva/altruistiska intressen.
En annan emotionell utmaning följer av att interagera med personer med starka åsikter
om laddade ämnen rörande exempelvis våld och ideologi. Med Stefan tog sig dessa svårigheter
uttryck på flera sätt. Under vårt samtal behövde jag aktivt arbeta med att uttrycka mig neutralt.
Ibland behövde jag styra om inriktningen på samtalet eller lämna vissa ämnen otillräckligt
berörda för att han inte skulle känna sig pressad och för att jag inte skulle hamna i en situation
där jag tvingades ta ställning i vissa ideologiska frågor. Stefan ställde många frågor om vilka
andra Islamiska statensympatisörer jag träffat, samt uttryckte nyfikna funderingar om de
kurder jag intervjuat, som han betraktade som bittra fiender. Detta innebar att jag behövde
hantera dessa frågor på ett sätt som vare sig gav honom information eller provocerade honom.
Upprätthållandet av denna ”neutralitet” är särskilt svårt att tillämpa då samtalet rör frågor om
våld och politik (Nilsson 2018). Enligt Nilsson är det vanligt att uppleva ”etnografisk ångest”,
vilket han menar orsakas genom att vissa upplevelser i fältarbetet måste förtryckas. Detta inte
minst om forskaren har tillgång till och måste bygga relationer med individer på olika sidor av
konflikten, vilket var fallet för mig. Jag menar att begreppet etnografisk ångest kan utvidgas
och ges flera alternativa betydelser utöver den Nilsson (2018) tillskriver det. Pendlingarna
mellan med- och motgång, mellan känslor av kontroll och maktlöshet, är en självklar del av ett
fältarbete som etableras och framträder efter hand. Min relation med Stefan var inte något som
bara ”fanns där”, som jag kunde ta förgiven, kontrollera och överblicka. Tvärtom befann den
sig hela tiden i riskzonen för att ändras, brytas, omkullkastas och slängas om. För mig var det
avgörande att förmå hantera denna osäkerhet, anpassa mig efter förändrade omständigheter
och att känna fortsatt tilltro till processen. Med etnografisk ångest vill jag därför beskriva mina
emotionella reaktioner på fältarbetet. För mig handlade pendlandet mellan etnografisk ångest
och eufori främst om känslan att få tillgång till, eller förlora, värdefull empiri. Dessa känslokast
följde mig ständigt i spåren då kontakten med intervjupersoner ömsom bröts och återupptogs.

Avslutande diskussion
I detta kapitel har jag skrivit om subjektiva erfarenheter i relation till allmänna etnografiska
problem. Texten har varit koncentrerad kring att skriva fram det sökande och den ovisshet som
präglar det etnografiska fältarbetet och som innebär att forskaren ständigt, inför sig själv såväl
som andra, behöver motivera och rekonstruera det som sker eller inte sker i fält. Detta har jag
själv erfarit och ambitionen med texten är att skicka med läsaren att etnografi är ett belönande
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men krävande arbetssätt, och att det är en fördel att vara förberedd på att en kommer behöva
hantera osäkerheter och vara följsam gentemot fältet. Att ha en förståelse för detta kan bidra
med ett lugn och en acceptans inför det faktum att en behöver överlämna sig åt omständigheter
en inte alltid kan styra över.
En studies faktiska genomförande överensstämmer sällan med de tillrättalagda och
stegvisa processer som beskrivs i läroböcker. Svårigheten att på förhand uppskatta hur urvalet
och tillgången på respondenter kommer utveckla sig kan leda till att det emellanåt rentav
känns lite oklart vad det egentligen är en undersöker. Att arbeta induktivt och utgå från ett så
kallat ”foreshadowed problem” (Malinowski 1922), en inledande forskningsfråga av öppen
karaktär som sedan får modifieras, förfinas och förändras allteftersom fältarbetet fortskrider,
är typiskt för en etnografisk ansats. Detta förhållningssätt gör att det kan vara svårt att på
förhand veta vart materialinsamlingen ska ta sin början och vilka miljöer och respondenter
som kommer att vara av intresse (Atkins & Hammersley, 2007). Jag fick under mina månader
i fält gott om tillfällen att reflektera kring studiens ”hur?, ”vad?” och ”varför?”.
En slutsats utifrån min diskussion i detta kapitel är att fältet är något som görs, och att
fältarbete således handlar om att vara inbegripen i ett ständigt görande. Detta görande ställer
krav på forskaren att träna sin förmåga att förhålla sig till det oöverblickbara, då det sällan
finns en utkikspunkt från vilken en metaforisk horisont låter sig betraktas. Snarare kan
fältarbetet liknas vid att färdas genom en dimma som lättar och avtäcker marken meter för
meter alltmedan en rör sig framåt. En annan slutsats är att etnografiskt fältarbete är en
emotionellt intensiv aktivitet, och att forskarens starkt begränsade möjligheter att överblicka
processen på förhand innebär ett pendlande längsmed ett känslospektra spännandes från vad
jag kallar ”etnografisk ångest” till ”etnografisk eufori”. Vad den enskilde forskarens
etnografiska ångest består i hänger förstås samman med dennes personliga egenskaper; det
som inspirerar den ene kanske stressar den andre. Utifrån min ambition att skriva en
doktorsavhandling inom en rimlig tidsram och med ett relevant empiriskt material, handlade
det för mig främst om oron att upparbetade relationer skulle brytas och att skapandet av empiri
då skulle stanna av. Min viktigaste lärdom var emellertid att om en bara uthärdar stunderna
av etnografisk ångest så kommer belöningen som ett resultat av tålmodig ihärdighet eller
ibland, som ett utslag av ren skär tur.
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Chapter 6
The production of ethnographic voice in field notes
John Ohlson

Introduction
The documentation of field notes: notebook jottings, scribbled text, sketches, mobiletelephony-based photographs and video footage along with my memory constitutes what I
term in this paper as phase one of field note production. Computer-based notes: phase one
transcribed, constitute phase two. Interwoven and symbiotic, these phase two entries mark the
beginning of a layering process which helps to form part of the empirical bedrock of an
upcoming doctoral monograph. The monograph regards risk perception onboard two sister car
and passenger vessels operating in north European trade: Blue Moon and Red Rose 2. It
constitutes the final stages of study focusing on risk and its management within the maritime
sector and my, at first tentative, then increasingly more determined steps into the challenging,
captivating and productive world of ethnographic methodology. Working with this
methodology has also increased my awareness for further ethnographic study.
Phase one field notes; scribbled notebook entries, the ‘gnomic, shorthand
reconstructions’ 3 of field work are not considered as potentially productive in this paper and I
therefore make no further significant reference to them here, my focus lying instead on their
product, the phase two entries 4. Central issues to phase two, 5 are: one, the role that the
researcher’s feelings play in the production of field notes; and two, how field note content is
transposed to the next level of the writing process, in a process of layering. Working now with
the benefit of hindsight, each observation made onboard raised a particular feeling within me
ranging from: awe, annoyance, irritation, bewilderment, surprise or inquisitiveness with most
certainly others in between. Linked to this, I wanted to understand how, or if, this experiencing
of the moment, the witnessed chain of events - the observation - could affect the ethnographic
voice in the phase two notes written, if indeed ethnographic voice was traceable at all.
I began to realise that field notes might not merely serve to stimulate memories of
fieldwork, but their narrative, such that it is, may also be available to influence the

The four-month data collection period (September – December, 2017), excluding preliminary interviews includes: 53 interviews, 6
handwritten notebooks, 55 computer-written A4 pages TNR12 (phase two) field notes, one hour of video footage and approximately 200
photographs.
3
For a fuller description of Van Maanen’s views on notebook entries see Van Maanen 1998, footnote 10 p. 123.
4 My own term for this particular genre which is based on the process of utilising phase one notebook entries for phase two note
production. Other terms for the same type may include: journal, diary, progress report.
5 These two points are listed as part of a characterisation of note-taking presented in a module of the PhD course: Forskarutbildningskurs
om etnografisk forskning i socialt arbete organised jointly by Linnaeus and Linköping Universities, Sweden, 2016-2018 and led by Associate
Professors Kristina Gustafsson and Sabine Gruber.
2
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ethnographic voice of a final text. Whilst a final text is as yet unattainable, its production
planned somewhere in the foreseeable future, I became interested in the possibility of finding
ethnographic voice at this earlier stage of the writing process. After consulting amongst others
Davies (2008, p.233) on the extensive nature of field notes, and Fangen (2014, p.91) on their
integral role in observation recall, I returned to Van Maanen (1998). This was primarily due to
Tales of the Field’s explanation of ethnographic tradition as well as its concern with, in
particular, the ethnography nearing or having reached its final stage. Also because that within
it the daily records that constitute field notes are seen as starting points for application of
theory rather than the primary stages of an ethnographic writing process. They are portrayed
as problematic in terms of ethnographic substance and are afforded little to nothing in relation
to the traditions of ethnographic writing. Therefore, whilst they could well convey the
researcher’s feelings of the situation at the time, they exist purely to jog the memory; the real
stuff of ethnography, the higher levels of the layering process, coming at the later stages. These
‘rich storehouses of materials’ then which serve to ‘tickle and otherwise stimulate memories of
fieldwork’ (ibid., footnote 10 p.123) remain, on the whole, narratively unattached to the final
product. That said, my line of questioning here is whether an ethnographic writing style can be
identified at this early stage. More specifically, the question raised is whether ethnographic
tradition, through ethnographic voice, is present at the phase two field note phase.
Closely linked to this problematisation, the objective of this paper focuses on the extent
to which ethnographic tradition by way of ethnographic voice, is present in phase two notes. I
will compare two separate excerpts of stage two field notes, written on two different occasions
during recent field study. An analytical tool, ‘the toolkit´ used to aid investigation of this, is
presented below.

The toolkit: ethnographic voice
In order to be able to screen phase two field notes for ethnographic voice I constructed an
analytical tool based upon Van Maanen’s 1998 work Tales of the Field. On Writing
Ethnography (cf. Borgström chapter 7 in this report). I revisited chapters three, four and five
which focus on ethnographic tradition and created a synopsis of the three traditions that were
presented there: realism, confessionism and impressionism. Within the toolkit, various topics
are presented. Firstly, the ethnographic tradition is put forward accompanied by a defining
quotation taken from Van Maanen. Secondly, I present the term ‘aspect’ to depict the focus of
the text or, put alternatively, the matters that the particular tradition concerns itself with.
Thirdly, the conventions of the particular tradition are presented; and, lastly I introduce the
conventional character which pertains to the manner of the particular tradition’s conventions’
orchestration.
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As regards the first tradition, realism, typically a distance is kept from the field as the
realist narrates in the third-person, aiming for correctness and an authentic representation of
the observed (ibid., p.45). Mundane accounts of everyday life are presented with the use of
typical forms to denote what is characteristically commonplace. The use of authentic language,
real talk 6, the type commonly used by the observed, is used in symbiosis with the projection of
the native’s point of view. The manner by which members of the culture address everyday
issues is personified in common denominator people who act as the messengers in this area of
the realist tradition. Interpretive omnipotence provides the ethnographer with the final say on
how the culture of the observed is to be presented and interpreted (ibid., p. 51).
The confessionist tradition clashes epistemologically with the realist form, although it is
often used in unison with it, and seldom alone (ibid., p.75). Its use of personalised accounts
involving tales of infiltration, rapport building, of hardships endured and overcome by the
researcher as well as the effects of the fieldwork on the researcher are typical of this genre
(ibid., p. 73), with ‘much confessional work … done (in order) to convince the audience of the
human qualities of the fieldworker’ (ibid., p. 75). The researcher is however rarely portrayed
as a victim of circumstance in confessionist script, rather semi street-wise, a trickster aware
that there is an unknown situation ahead and feeling well able to deal with it.
As impressionist art catches the moment conveying the artist’s impression of, maybe, a
poppy field, so impressionist ethnography paints wordy pictures to create for the audience an
understanding for, and connection with, the individuals under study in the research field. The
audience is kept in touch by the researcher, taming the reins of the sporadic but sequential
discourse with intermittent signposting. Van Maanen describes that despite this, the
impressionist account is much like field work; intense, spontaneous and invigorating and
although at once seemingly fragmented, disjointed and disarrayed in its presentation, it
displays a tightly controlled replication of a sequence of events. Impressionist accounts
highlight the doing of the fieldwork as opposed to the doer (confessionism) or the fieldwork
done (realism), in its attempt ‘to evoke an open, participatory sense in the viewer,´ (ibid.,
p.101).
Figure 1 below provides a synopsis of the different traditions of ethnographic voice and
represents the methodological equipment for analysis – the toolkit for ethnographic voice. The
majority of the terminology presented has been borrowed from Van Maanen (1998, chapters
3-5).

6

For a short discussion on the long-awaited marriage of authentic language to realism see Van Maanen 1998 footnote 10 p. 69.
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Tradition

Aspect

Convention

Conventional character

Realist tales

The done

Experiential
authority
Typical forms

The Police did X
Dispassionate third person voice
Mundanity is sub-grouped
Common denominator people
Authentic language/ real talk

‘It is I who will
describe them or
create them’

Confessionist
tales

Native’s point of view

The doer

‘Upriver among the
natives’

Impressionist
tales
‘The attempt is to
evoke an
open, participatory
sense in the viewer’

Interpretive
omnipotence

Non-apologetic
Self determination
Researcher creates the focus

Personalised
authority
Fieldworker’s
of view

I saw the police officer do X
point

Naturalness

The doing

Textual identity

Fragmented
knowledge

Characterisation

Dramatic control

Almost complete conversion
Mistakes as learning experience
Happen-stance
The good guy
Just-like-anyone-else
Member tests
Etiquette book likeness
Officer Butland blindly opened fire,
the bullet …
Looking at, listening to the police
officer felt …
See, feel, hear, touch, smell
Audience ‘sits ringside’
Event-by-event as they are recalled
Textual structure similar to fieldwork
structure
Cultural knowledge is transferred in
fragments
Can appear disjointed
Named individuals not common
denominators
Name, face, motive, character, lines to
speak
Entertaining narrative: interesting
individuals
Interest, coherence, fidelity of the
narrative

Figure 1. The toolkit covering the traditions of ethnographic voice: realism, confessionism and impressionism
(after Van Maanen 1998)

In the next section evidence of the different traditions of ethnographic voice as presented in
Figure 1 is sought in two sets of empirical data: in Figure 2 for Blue Moon and in Figure 3 for
Red Rose.

Ethnographic voice in phase two field notes
In this section I make an attempt to find evidence of the different traditions of ethnographic
voice in the two sets of empirical data, both presented below: Figure 2 Blue Moon and Figure
3 Red Rose. The methodology and organisation notes embedded in the empirical data
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represent an addition during the second onboard period, and serve to backtrack over the
preliminary days, enabling additions and thereby contributing to the layering process.
Organisation, methodology as well as theory notes are the main insets. Next step(s), night
notes and a section used once termed reflexive, are later additions.
Figure 2, below, presents an excerpt of stage two field notes taken onboard Blue Moon.
Blue Moon. The discussion on crewmember numbers led to a discussion between six members of the bridge team. This was almost
sublime. After my being less than one hour on the vessel a detailed, unplanned, informed discussion took place between leading vessel
personnel on the topic of vessel evacuation and risk. Geographically it centred on the control panel adjacent to the entrance to the
bridge, Personnel-wise it involved six officers. Timewise: approximately five minutes.
Methodology notes: I sat on a chair close to the starboard wing taking notes, within earshot (7 metres) fully visible but separated
from the personnel group.
The bridge conversation.
At the end of the lifeboat drills which were controlled from the bridge a spontaneous conversation ensued involving six bridge
officers. Translated by the author the conversation centred on the following statements
-

yes, it can all be written down, the procedures, what you’ve got to do … but when you get down there it’s another matter
they don’t know the way through all the staircases
the route to the Emergency Station isn’t easy
the Team Leaders (some) seem unconfident as to what they are expected to say
imagine doing this with 2,000 passengers (this vessel carries 1000)
the only real way to count them is in the lifeboats

The informal discussion was concluded by the master who had been present and contributed to the discussion, all personnel had been
accounted for, all drills completed successfully and the next stage of the day was planned. I was issued with a key-card pass to all areas
of the vessel and to my cabin in the master’s cabin/office. During this registration on the system a conversation ensued regarding a pile
of key-card passes on the master’s desk (used for evacuation). They had all (approximately 40) expired their three-month validity
period, the senior master telephoned the relevant personnel and the problem was solved promptly. Key cards are required to enter a
new section through security/fire doors - you can exit but you cannot enter. If they have expired you cannot enter the next section,
which, in a fire situation poses a risk.
They should also be kept well away from your mobile telephone. Otherwise you will have to ask someone to let you through the doors
so that you can: go the master, explain to him that your key card is non-functional and why it is non-functional, stand there whilst he
programmes a new one, feel like a schoolboy again, and then pick up the new key card.
Later, a discussion between two bridge members related to the purchase of new mattresses for the passenger cabins whilst a request
for safety equipment (for a fraction of the expense) had been rejected by company management.
Organisation notes: Informal, open, self-critical discussion by bridge team regarding central aspect of crew safety – in presence of
’visitor’ conducting research onboard. The first three quotations above relate directly to risk perception. Revalidation of key-cards –
risk evaluation / minimising risk.
The brief time spent on Blue Moon, approx. two hours, has shown:
-

-

informal onboard leadership
informal discussions on job-specific matters
self-criticality, openness, risk awareness
mistakes made – overtly accepted, considered, acted upon
the importance of safety and keeping up-to-date with new purchases of safety equipment

Figure 2. Phase Two field notes. Blue Moon, Period One, Day One

Crew members present on the navigation bridge at the time are put on display along with
theoretical coverage of certain features of the work accompanied by a hesitant account of why
the work was carried out in the first place, in line with Van Maanen’s account of the typical
realist tale. A third person voice is used and it lists the actions of the bridge team, to the extent
of bullet-pointing the conversations that took place, in line with experiential authority. There
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is also a tendency towards the portrayal of typical forms, the description of ‘six members of
the bridge team’ (on the first line) amalgamating characters into a team unit. The native’s point
of view is expressed, in the company expenditure discussion (mattresses versus safety
equipment) towards the end. Despite the lack of authentic language, nothing here in verbatim,
a broader understanding of real talk, discussions around matters that particularly concern the
bridge team, is displayed, and a feeling of the gist of the conversation that centred on real, valid
issues is conveyed.
Van Maanen (1998) writes of the no-nonsense manner in which realist accounts are
presented, the researcher having the final say on how the culture is presented and interpreted
(p.51). The text reveals traces of self-reflection and doubt particularly within a whimsical
reflection on how it felt to have nullified a key card hours after being issued with one which
exhibits strains of confessionism. As regards naturalness: a member test, passed or failed is
still a member test, the mistake made bearing an implied learning experience and protracting
the fieldworker’s point of view. A definite sense of being upriver among the natives also
prevails, in that codes must be conformed to and rules followed. The ‘sublime’ informal bridge
discussion provides a coded image of being on the outside looking in whilst simultaneously
present physically in terms of being within earshot and theoretically as regards maritime risk.
Figure 3, below, presents stage two field notes taken onboard Red Rose.
Red Rose. A fairly rough night I think although I slept through it. Up at six, breakfasted and up on the bridge a little after seven, Red
Rose was about to enter port so the bridge team was on station and fully focused for the job in hand.
Methodology notes: There are good times and bad times to make your presence known at sea, I have decided to make myself as
inconspicuous as humanly possible. I am treated in a polite and friendly manner at all times but my pure presence may have an effect
on bridge members. I have imposed a speak-when-you’re-spoken-too rule on myself, for no other reason than to allow bridge members
to carry on with their work uninterrupted, without having to think that they might have to engage me in conversation.
I was greeted by Master Charles on the navigation bridge. I had written an e-mail to him from my cabin the previous day mentioning
that I had not been able to come up to the bridge that day but would most likely run into him today. He advised me that Officer Butland
was now the acting Safety Officer, and I mentioned that he had prepared me for that at the end of my previous period. Master Charles
asked if I would like to join the deck team on Deck 5 for loading and discharging, I received a reflective vest from Butland and took the
lift down to Deck 5, introduced myself to one part of the deck team and found a place out of the way. Fifty-six long vehicles, and a
number of cars, were to be loaded in less than an hour.
The teamwork involved in directing this kind of tonnage into such a minimally confined area seemed just short of telepathic. There was
an understanding within the deck team that extended to the same understanding with the lorry drivers. Analogies that ran through my
mind ranged from paddocking an immense herd of single-filed, slightly vexed Belgian Blues, to a synchronised badminton match with
huge, rectangular Sumo wrestlers. Mere flicks of the hand, a raising of the palm, pointing, circling, ‘downing’ then a palm up guided 12
ton vehicles into their allotted position with no room to spare. When one deck member required help, another was in place to offer
assistance, when a lorry driver needed to contract his off-side mirror, a member of the deck crew was already in place. Despite the
obvious presence of heavy machinery, this operation was organic; the deck team within itself and simultaneously without itself working
as one with the drivers of the long vehicles. All-in-all the positive stress was akin to watching a team of conductors interpret a common
score; it had precise tempo, exquisite shape and perfect technique, with hands and fingers as batons. 707 Chief Officer Commons
mentioned in conversation after the operation, unwittingly underestimating the operation:
‘ … yes, we have only got 90 minutes to dock, load and depart so everything has to be done quickly’
1330

Interviews in the Conference Room on Deck 10.

Figure 3. Phase Two field notes. Red Rose, Period Two, Day Two
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With impressionism an attempt is made to evoke an awakening of the senses in order to
include the viewer in the observation. Named individuals carry out their tasks as they did in
this excerpt, directing the single-filed, slightly vexed Belgian Blues into their allotted positions.
The text implies a sense of the kinetic, matching the movements of personnel and machinery:
‘… flicks of the hand, a raising of the palm, pointing, circling, ‘downing’ then a palm up guided
12 ton vehicles into their allotted position with no room to spare’. The characterisation that
does come into play relates to Chief Officer Commons and the day-to-day manner that the
loading and discharging operation was afforded, the beginnings of character found in the
underestimation of the operation that had just taken place. Lines to speak and motive can also
be traced in this brief mention.
Likeness of the deck team to a team of conductors interpreting a common score might
serve to gain the interest of the viewer, orchestral conducting and vehicular directing finding
metaphoric common ground in the strictly controlled and well-rehearsed performance of the
loading and discharging operation. The intricacy of the teamwork, displayed through use of
dramatic control potentially has the audience sitting ringside. And whilst this excerpt does
provide traces of impressionism other strains run through it. The common sense, realist, listing
of events in the everyday routine of breakfasting and arriving at a workplace, bears with it a
just-like-anyone-else naturalness of confessionism. The guidance of the discourse from bridge
presentations to vehicle deck operations seems in line with interpretive omnipotence whereby
the researcher creates the focus for the excerpt, and portrays realism.

Voicing concerns
The impressionism present in the Red Rose loading and discharging operations differs
markedly from the use of the realist voice as found in the Blue Moon navigation bridge
discussion. Neither of these locations conveyed any kind of familiarity for me, in the case of
Blue Moon this was the first time I had been on the navigation bridge, and on Red Rose this
was my first loading and discharging observation. And yet, my use of voice differs. On Red Rose
an attempt to provide an impression of the vehicle deck’s kineticism was made yet only, in
hindsight, from a visual perspective. I can remember the smell of the diesel fumes, of burnt
rubber on the oil-patched metal floor and the delicious relief provided by the influx of chill air
flushing through from stem to stern as the trucks, lorries and cars exchanged positions, but all
of this was absent in the notes. Neither present was the shudder of the deck flooring as the
traffic giants bowled obediently past along their lanes, hugely, brutishly following the gestures
of the deck crew. Nor of the screech of tire, the shrill of whistle or muffled scream of distant
orders. The aftertaste of diesel fumes and the cacophony of this mechanical ballet can be
retrieved now, but only by me as the observer, and only by deeper, and suggested reflection. I
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realise now that impressionism and its conveyance involves all the senses. 7 With even further
reflection, I also realise that the lorry drivers have been dehumanised, most recently in the last
footnote the lorries are afforded an identity of their own.
The realist account on Blue Moon provides a more official account in comparison to the
Red Rose. The navigation bridge observation intrigued in the same way that the lorry deck
stunned, it enticed where the lorry deck shoved and immersed just as the lorry deck slamdunked. The reason for the shift from one voice to another may demand further reflection
outside the scope of this paper but a starting point could be a white collar-blue collar divide or
even the level of personal, physical risk involved in the respective observations. The exposure
of the senses may be another factor that lends itself more to the impressionist voice. As for my
voice in this chapter; once again, reflection provides an important insight into how I somehow
manage to be there and yet not, an invisible confessionist. An avoidance of me, myself and I is
noticeable throughout, and only on rare occasions do I use the first person singular. Despite
exposure to the techniques of confessionist voice production it feels unfamiliar to use personal
pronouns generally in a written text, and perhaps more so with short forms, but I’m working
on it.

Concluding remarks
As regards methodology, the choice to use Tales of the Field. On Writing Ethnography as a
reference point was made due to my pre-knowledge of the work and its well-acclaimed
reputation along with its chapter-wise explanation of the three traditions of ethnographic
voice. The latter acted as the basis for development of the toolkit covering the traditions of
ethnographic voice. The conventions and conventional character served their function as
signifiers of ethnographic voice, and whilst the different signifiers of aspect were used less
directly, the basic guidelines that they provided enabled a broad delineation between the three
traditions.
Turning to reflexivity, this is expressed both by means of the retrospective additional
‘notes’ including methodology, theory and organisation as well as within the text of the field
work itself, albeit in a more subtle guise. Finding ‘a place out of the way´ on the Red Rose, for
example, prior to the discharging and loading operations was voluntary but expected, this,
along with the key card renewal on the Blue Moon both display an awareness of self as an
inexperienced addition to the crew list.
From the results of this study it can be seen that experiences felt at the phase one
observation stage (note-taking or memory) are partly transposed into ethnographic voice at

7

A later deck observation, this time on Blue Moon, would find me gesturing and shouting to the loading officer when an articulated lorry
was about to damage itself and the ceiling of the loading deck. The loading was subsequently halted, and the articulated lorry ordered to
disembark the vessel.
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phase two. There is therefore enough evidence to suggest that field notes do not merely serve
to stimulate memories of fieldwork, but sections with an inherent narrative, portrayed in a
particular voice would be available to the researcher to adopt, change or dismiss later on in the
writing process. These ‘secret papers of social research’ (Van Maanen 1998, footnote 10 p. 124)
are then sources of ethnographic voice either at an early stage of development, as fully fledged
passages ready for transferal to a final text, or of course, for complete dismissal. Tracing
examples of phase two ethnographic voice to actual final drafts might serve to benefit research
in this field as would study of the interplay between the three voices in the same ethnographic
text.
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Kapitel 7
Ett möte – tre berättelser
Åsa Borgström

Inledning
Terminen har precis börjat igen efter jullovet, det är en onsdag morgon i januari och eleverna
släntrar in i det rymliga klassrummet på tredje våningen. Genom stora fönster syns den
gråmulna himlen och trädkronorna som rör sig i vinden. Ute är det fuktigt, kallt och blåsigt
men inne i klassrummet är det varmt och ombonat. Snart är klassrummet halvfullt och
eleverna pratar lågmält med varandra. Lugnet avbryts av att en flicka stormar in i klassrummet
och fångar allas uppmärksamhet. Hennes mobil är urladdad och hon frågar febrilt efter en
laddare. Flickan är 16 år och går första året på gymnasiesärskolans nationella program. Jag
kallar henne Hanna. Första mötet med Hanna påverkade mig och fick mig att reflektera över
mig själv och min roll som forskare.
Charlotte Davies (2008) definierar reflexivitet som att vända sig tillbaka till sig själv, att
det är en process av självreferens. Inte i den paradoxala betydelsen som René Magrittes
målning Bildernas opålitlighet (La trahison des images) (1928–1929) som avbildar en pipa
och text som säger ”Detta är inte en pipa” (”Ceci n’est pas une pipe”). Textens mening beror på
vad ordet ”Detta” (”Ceci”) refererar till: sig själv, målningen eller bilden av pipan. I detta
sammanhang handlar självreferens snarare om att forskaren lämnar avtryck och är synlig i
texten (Davies 2008). Frågan om reflexivitet men även skrivandet är av central betydelse inom
etnografisk forskning. Skrivandet av fältanteckningar är fundamentalt i fältarbetet och de är
också en viktig källa vid senare analys (Davies, 2008). I framskrivandet av etnografiska
berättelser har jag som forskare en förhållandevis stor frihet att styra hur olika situationer ska
framställas och vad jag vill förmedla till läsaren. Enligt etnografen John Van Maanen (2011) är
det framförallt tre genrer som är framträdande i det etnografiska skrivandet; den realistiska,
den bekännande och den impressionistiska genren.
Syftet med detta kapitel är att utforska och reflektera över Van Maanens textgenre genom
att skriva fram en enskild händelse, mitt första möte med Hanna, utifrån ett realistiskt,
bekännande och impressionistiskt perspektiv. Jag kommer att diskutera och jämföra de olika
etnografiska berättelserna som produceras i detta skrivande, vad som synliggörs respektive
osynliggörs och vilka styrkor och svagheter som kan finnas med de olika genrerna. Jag för
också ett resonemang om John Van Maanens strikta uppdelning mellan olika texttyper.
Avslutningsvis diskuterar jag hur jag skulle kunna använda Van Maanens olika genrer i mitt
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avhandlingsarbete, som handlar om unga människor med intellektuell funktionsnedsättning
och identitetsskapande på sociala medier.
Under läsåret 2017/2018 intervjuade jag ungdomar i åldern 16–20 år på nationella
programmet vid tre olika gymnasiesärskolor. Tack vare ett antal nyckelpersoner, rektorer och
lärare, kunde jag genomföra individuella intervjuer, parintervjuer och fokusgrupper (tjej-och
killgrupper). Jag fick även möjlighet att ta del av ungdomarnas offentliga sidor på sociala
medier, till exempel på Youtube och Instagram men även bloggar. Parallellt med detta gjorde
jag fältanteckningar där jag antecknade särskilt intressanta händelser; händelser som stack ut,
grep tag i mig och på olika sätt berörde mig. Första mötet med Hanna var just en sådan
händelse. Det som grep tag i mig med Hanna var hennes livliga personlighet, och förtvivlan
över att hon saknade sin mobilladdare men även omgivningens reaktioner på hennes
agerande.
Centrala begrepp i avhandlingsprojektet är intellektuell funktionsnedsättning, internet
och sociala medier. Intellektuell funktionsnedsättning kan definieras på olika sätt. Den
definition som ligger till grund för avhandlingsarbetet är att intellektuell funktionsnedsättning
präglas av betydande begränsningar i intellektuellt och adaptivt beteende, som tar sig uttryck
i begreppsmässig, social och praktisk anpassningsförmåga och att funktionsnedsättningen ska
ha uppkommit innan 18 års ålder (Schalock et al., 2010). I avhandlingsarbetet förstås internet
som en del av en social verklighet som inte går att särskilja från det sociala livet i övrigt (Berg,
2015). Vad det gäller sociala medier så definieras de som en grupp av internetbaserade
applikationer (”appar”) som bygger på Web 2.0 och tillåter skapande och utbyte av användargenererat innehåll. Exempel på sociala medier är: samarbetsprojekt, bloggar, gemenskaper
som delar innehåll mellan sig, sociala nätverkssidor samt virtuella spel- och sociala världar
(Kaplan och Haenlein, 2010).
Avhandlingen har en induktiv- och explorativ inriktning och utformandet av metoden
har inspirerats av etnografisk forskning.

I det här sammanhanget används begreppet

explorativ för att betona en utforskande ansats som så lite som möjligt är färgad av en teoretisk
utgångpunkt. Unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier är ett relativt
outforskat ämne och internet ger upphov till utforskande av nya angreppssätt och metoder.
Dessa metoder men även sättet att närma sig ungdomarna utanför nätet innefattas av den
explorativa ansatsen. Etnografisk forskning har vissa gemensamma drag; människors
handlingar och berättelser studeras i vardagliga sammanhang snarare än i förhållande som är
skapade av forskaren, material samlas in från olika källor där observation och/eller informella
samtal vanligtvis är huvudkällorna, materialinsamlingen är till största delen ostrukturerad så
till vida att det inte finns någon detaljerad forskningsdesign specificerad från början och att
kategorierna som används för att tolka vad människor säger inte är inbyggda i processen för
materialinsamlingen utan istället genererade ur analysen (Hammersley och Atkinson, 2007).
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Vanligen fokuseras ett fåtal fall för att underlätta en fördjupad studie och analysen av
materialet består i tolkning av mening, funktioner och konsekvenser i lokala och eventuellt
vidare kontexter (ibid). Dessa aspekter har tagits i beaktande, även om materialinsamlingen
förutom fältanteckningar främst bestått av semi-strukturerade intervjuer, enskilt och i par,
samt fokusgrupper.
I mitt skrivande har jag bland annat hämtat inspiration från etnografiska studier så som
Jagade. Livet på flykt i en amerikansk stad (Goffman, 2015) och The Feeling of Migration.
Narratives of Queer Intimicies (Ahlstedt, 2016). Gemensamt för dessa etnografier är att de
skiljer sig från hur vetenskapliga texter brukar vara utformade. Den förstnämnda handlar om
unga svarta män i en amerikansk storstad och har formen av en, som Van Maanen (2011)
beskriver det, impressionistisk berättelse, med en litterär framställning snarare än traditionellt
vetenskaplig sådan. Den sistnämnda analyserar berättelser om queerpartnermigration och är
till viss del också impressionistisk, men har även formen av det Van Mannen definierar som
en bekännelseberättelse med en personlig och självcentrerad stil.

Tre olika perspektiv – tre olika berättelser
Olika perspektiv genererar olika former av etnografiska berättelser. Här presenteras ett
realistiskt-, bekännelse- och impressionistiskt perspektiv utifrån hur van Maanen diskuterar
dem (Van Maanen, 2011, se även Ohlson kapitel 6 i denna rapport).
Etnografisk realism kännetecknas, enligt van Maanen främst av frånvaron av författaren
i den färdiga texten. Bara vad medlemmar ur den studerade kulturen säger och gör och
förmodligen tänker är synligt i texten. Realistiska berättelser har i konsekvens med detta en
dokumentär stil som fokuserar på minutiösa, ibland värdefulla, men ofta triviala detaljer av
det vardagsliv de studerar. De kännetecknas således av omfattande och nära citat som
meddelar läsaren att det inte är fältarbetarens (forskarens) bild som kommer fram, utan
snarare autentiska och representativa kommentarer direkt från fältet (Van Maanen, 2011).
Etnografen ska vara så osynlig som möjligt och påverka fältet så lite som möjligt och
informanternas perspektiv ska komma fram i så ”ren” form som möjligt. Samtidigt
kännetecknas realistiska berättelser av att etnografen har sista ordet för hur det studerade
fenomenet ska tolkas och presenteras, en form av ”tolkande omnipotens” (Van Maanen, 2011),
vilket kan uppfattas som motsägelsefullt.
Karaktäristiskt för bekännelseberätteler är den personliga stilen. De ersätter vanligtvis
inte realistiska berättelser, utan finns parallellt och lutar sig mot samma metoder. Mycket
bekännelsearbete är gjort för att övertyga läsaren om fältarbetarens mänskliga kvalitéer (Van
Maanen, 2011). De detaljer som har betydelse i bekännelseberättelser är de som utgör
fältarbetarens erfarenheter och eftersom de självbiografiska detaljerna ramar in berättelserna
blir det tydligt att det är fältarbetares synpunkter som är representerade i berättelserna,
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samtidigt handlar det enligt Van Maanen (2011) om en balansgång mellan informanternas och
etnografens perspektiv. Det finns likheter mellan realistiska- och bekännelseberättelser och de
kan existera parallellt. Samtidigt skiljer sig dessa genrer på en central punkt, och det handlar
om vem som är huvudperson i berättelsen. I realistiska berättelser är informanterna i fokus
medan forskaren och dennes reflektioner är navet i bekännelseberättelser.
Impressionism är en konstriktning som utvecklades under slutet av 1800-talet,
framförallt i Frankrike. Ordet impression betyder intryck och kännetecknande för
impressionisterna var att de inte ville avbilda naturen så som den såg ut i verkligheten utan
hur de uppfattade den (Nationalencyklopedin, 2018). Impressionistiska berättelser
rekonstruerar i dramatisk form de delar som forskaren betraktar som särskilt
anmärkningsvärda och därför värda att skriva om. I impressionistiskt skrivande hålls både
subjekt och objekt i konstant beaktande. Intentionen är inte att berätta för läsaren vad de ska
tycka om en upplevelse utan istället att visa dem upplevelsen från början till slut. Därmed dras
läsaren direkt in i berättelsen och får möjlighet att förstå problemen samtidigt som de vecklar
ut sig. Impressionistisk etnografi kan uppfattas som fragmentarisk men kännetecknas
samtidigt av detaljrikedom och att etnografen ger plats åt enskilda röster i berättelserna (Van
Maanen, 2011). Det betyder till exempel att olika intryck som klädsel, dofter och känslor ges
plats i den impressionistiska berättelsen.

Första mötet med Hanna
Mötet med Hanna väckte min medkänsla och fick mig att för en stund kliva ur rollen som
forskare. Nedan utforskar jag hur detta möte kan gestaltas utifrån de genrer som jag redogjort
för ovan.

En realistisk berättelse
Plötsligt rusar en flicka in i klassrummet och ropar ”Jag behöver en mobilladdare! någon som
har någon?!”. Flickan heter Hanna, hon är 16 år och är en av eleverna i klassen. På Hannas
fråga om mobilladdare svarar läraren med lugn röst att hon inte har någon att låna ut.
Lektionen har inte startat än och Hanna fortsätter att fråga efter en mobilladdare. Det samlas
en grupp elever runt omkring Hanna, men ingen av dem har mobilladdare eller erbjuder sig
att låna ut mobilladdare. Minuterna går och Hanna blir alltmer frustrerad. Till slut får Hanna
låna min mobilladdare. Hon blir tyst och säger ”Tack snälla” och ler mot mig. När hon har
lugnat sig ursäktar hon sig och säger ”Förlåt”. Jag berättar att en av eleverna ska få möjlighet
att bli intervjuad idag. Hanna utropar ”Jag vill bli intervjuad” men det finns också en annan
elev som visat intresse sedan tidigare så då står det mellan de två. Det slutar med att den andra
eleven säger ”Det är ok” och låter Hanna gå före. Hanna gör sig klar men när hon ska lämna
klassrummet kommer hon på att mobilen ligger kvar på laddning och hon frågar om hon får ta
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med den. Läraren säger ”Den ligger säkert i klassrummet” men jag säger att det är ok att hon
tar med den till intervjun. Hanna går snabbt fram till eluttaget, drar ur laddaren och tar
mobilen i handen. Läraren följer med oss ut från klassrummet och lotsar oss genom flera stora
uppehållsrum där tjejer och killar från olika program hänger tillsammans. Läraren visar oss
till ett inglasat rum i andra änden av skolan. Utanför rummet har andra elever på skolan rast
och gör grupparbeten tillsammans.

En bekännelseberättelse
Jag blir förvånad när dörren plötsligt öppnas. En flicka rusar in i klassrummet och ropar ”Jag
behöver en mobilladdare! Någon som har någon?!”. Flickan heter Hanna och är en av eleverna
i klassen. Det är någonting med Hanna som berör mig direkt, hon går rakt in i hjärtat. På
hennes fråga om mobilladdare så svarar läraren med lugn röst att hon inte har någon
mobilladdare att låna ut. Jag tänker att läraren kanske använder sig av ”lågaffektivt
bemötande” som är en metod för hantering av problemskapande beteende och bland annat går
ut på att utstråla lugn och akta sig för att bli smittad av andras oro. Jag avvaktar en liten stund
och förhandlar tyst med mig själv. Ska jag låna ut mobilladdaren som jag har i väskan eller
inte? Varför skulle jag inte göra det? Vad skulle kunna hända? Jag behöver bara vara noga med
att få tillbaka den. Jag är lika beroende av min mobilladdare som Hanna. Jag vet inte om det
är medkänsla eller att jag inte står ut med Hannas frustration som till slut får mig att säga ”Du
kan få låna min mobilladdare”. Hanna blir tyst och säger ”Tack snälla”. Hon ler mot mig och
jag tycker att hon ser tacksam och glad ut. När hon har lugnat ner sig ursäktar hon sig och säger
”Förlåt”. Jag svarar ”Det är ingen fara, jag är van”. Jag vet inte varför jag svarar så, det kommer
helt oreflekterat. Jag vet inte riktigt själv vad jag syftar på, att jag är van för att jag arbetat i
många år med barn och ungdomar eller att jag är van för att jag har tre egna barn. Hanna
lyssnar intresserat på vad jag har att säga och när jag berättar att jag arbetar som forskare säger
hon rakt ut ”Forskare?!”. När jag talar om att en av eleverna ska bli intervjuad vill hon absolut
bli intervjuad. En annan elev har visat intresse tidigare så det står mellan de två. Det slutar
med att jag säger halvt på skoj, halvt på allvar ”Vi kanske får dra lott”. Den andra eleven säger
”Det är ok” och låter Hanna gå före. När Hanna ska lämna klassrummet kommer hon på att
mobilen ligger kvar på laddning. Hon frågar om hon får ta med den. Läraren säger ”Den ligger
säkert i klassrummet”. Jag gör en snabb avvägning. Det skulle kunna vara bra om hon tar med
sig den, då skulle hon kunna visa vad hon gör på mobilen; bilder, inlägg och vilka sociala
medier hon använder. Risken är också mindre att jag glömmer att få tillbaka mobilladdaren
efter intervjun då vi troligtvis inte kommer att komma tillbaka till klassrummet. Jag tvekar en
kort stund men säger till slut att det kan vara bra om hon tar med sig mobilen och att hon kan
ladda den under intervjun. Hanna blir glad och utifrån mitt perspektiv har förutsättningarna
för en bra intervju ökat ytterligare. Det känns lite som om jag har intervjun ”i min hand”.
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Hanna går snabbt fram till eluttaget, drar ur laddaren och tar mobilen i handen. Läraren följer
med oss ut från klassrummet och lotsar oss genom flera stora uppehållsrum där tjejer och killar
från olika program hänger tillsammans. Läraren visar oss till ett inglasat rum i andra änden av
skolan. Andra elever har rast eller arbetar med grupparbeten utanför men trots stöket runt
omkring känner jag mig förhoppningsfull inför intervjun.

En impressionistisk berättelse
”Jag behöver en mobilladdare! Någon som har någon?!”. Hanna rusar in i det rymliga och ljusa
klassrummet klädd i huvtröja och militärjacka. På hennes fråga om mobilladdare svarar
läraren lugnt ”Jag har ingen mobilladdare att låna ut”. Hannas klasskamrater samlas runt
henne men fortsätter att prata om annat. Hanna blir mer och mer frustrerad och fortsätter
fråga efter en mobilladdare. Till slut säger jag ”Du kan få låna min”. Hanna blir tyst och säger
”Tack snälla”. När hon har lugnat ner sig ursäktar hon sig och säger ”Förlåt”. Jag berättar att
en elev ska bli intervjuad idag och Hanna utbrister ”Jag vill bli intervjuad”. En annan elev har
visat intresse sedan tidigare, så det står mellan de två. Den andra eleven säger ”Det är ok,
Hanna kan gå före”. Hanna gör sig klar men när hon ska lämna klassrummet kommer hon på
att mobilen ligger kvar på laddning. ”Får jag ta med den?” frågar hon. Läraren svarar ”Den
ligger säkert i klassrummet”. Vi tittar på varandra och jag säger att det är ok och att hon kanske
kan ladda den under intervjun. Hanna går snabbt fram till eluttaget, drar ur laddaren och tar
mobilen i handen. Läraren följer med oss ut från klassrummet. Hon lotsar oss genom flera
stora uppehållsrum där tjejer och killar från olika program hänger tillsammans. Det är ett sorl
av röster och doften av olika parfymer blandas med våta ytterkläder. Läraren visar oss till ett
litet, avlångt och inglasat rum i andra änden av skolan. Utanför sitter klungor av elever som
antingen har rast eller arbetar med grupparbeten.

Diskussion
Gemensamt för etnografiskt skrivande är friheten att utforma texter på olika sätt, samtidigt
innebär det ett stort ansvar och det väcks flera etiska dilemman. Kommer informanterna känna
igen sig i berättelsen? Är det enbart forskaren som ska avgöra vilka delar som är värda att lyfta
fram? Finns det risk för att texten blir så omarbetad att den inte längre faller inom ramen för
vad man kan kalla forskning, utan att det snarare är en skönlitterär text? Detta är olika aspekter
som är viktiga att ta i beaktandet i framskrivandet av etnografiska berättelser oavsett
perspektiv.
I framskrivandet av den realistiska texten strävade jag efter att hålla mig i bakgrunden
vilket var en utmaning då jag var en del av händelsen. Utan min närvaro i klassrummet så hade
situationen inte utvecklats som den gjorde. Jag var dessutom inte bara observatör utan även
igångsättare, vilket var ett dilemma när jag i efterhand skulle skriva fram händelsen utifrån
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detta perspektiv. Det väckte frågor kring om det överhuvudtaget går att ha ett renodlat
realistiskt perspektiv eller om det är en illusion. Att utgå från bekännelseperspektivet föll sig
mer naturligt men även här uppkom svårigheter då det finns risk att förlora fokus så att texten
handlar mer om mig som forskare och mina tankar än fältet jag studerar och analyserar. Hur
intressant är det egentligen vad jag som forskare tänker kring ett fenomen, vilka överväganden
jag gör och vilka tankar som ligger bakom mina beslut? Att skriva en impressionistisk
berättelse var den största utmaningen, därför att här ställs det högre krav på berättarförmåga
och dramaturgi. Här fokuserade jag på mina upplevelser den där januarimorgonen när jag
mötte Hanna för första gången.
I den realistiska berättelsen framträdde Hanna och hennes omgivning, i klassrummet
och skolan, på ett renodlat sätt medan jag som forskare och mina tankar och reflektioner stod
i centrum i bekännelseberättelsen. Mina intryck, vad jag upplevde i klassrummet och genom
korridorerna på väg mot samtalsrummet stod i centrum i den impressionistiska berättelsen.
På samma sätt som jag stod tillbaka som forskare i den realistiska berättelsen, även om det inte
var fullt görbart då jag var en del av interaktionen, fick mina tankar stort utrymme i
bekännelseberättelsen. Dessutom tolkade jag delvis både lärarens och Hannas tankar. På det
viset tog jag stort utrymme i bekännelseberättelsen, till viss del på bekostnad av utrymmet för
personerna på fältet. Den impressionistiska berättelsen byggde på mina upplevelser, vilket
betyder att jag som forskare tog relativt liten plats i texten medan mina intryck fick desto större
utrymme. Det betyder inte att jag var osynlig i texten utan snarare tvärtom. Texten blev färgad
av mig som forskare, då jag styrde vilka upplevelser som skulle framträda och hur de skulle
gestaltas.
Det finns styrkor och svagheter med alla tre perspektiven. Den realistiska berättelsen kan
uppfattas som den mest objektiva men riskerar samtidigt att upplevas som alltför beskrivande.
Bekännelseberättelsen ger utrymme för reflektion men tenderar på samma gång att fokusera
alltför mycket på mig som forskare och mina tankar och reflektioner. Den impressionistiska
berättelsen uppmuntrar till kreativitet men riskerar i samma ögonblick att upplevas som alltför
fragmentarisk. Van Maanen (2011) strikta uppdelning mellan de olika perspektiven kan
uppfattas styrande men den kan också ses som en ram för att komma igång med olika typer av
skrivande. Intentionen med den här texten var att se hur ett enskilt scenario kunde genera tre
olika berättelser, vilket det till viss del gjorde även om perspektiven, särskilt det realistiska och
bekännelseperspektivet, går in i varandra.
I mitt avhandlingsarbete är intentionen att empirin ska styra val av teoretisk
utgångspunkt. Det betyder att jag som forskare vill ta ett steg tillbaka och låta empirin vara
vägledande. Bakom detta ställningstagande finns en önskan om att lyfta fram och synliggöra
unga med intellektuell funktionsnedsättning och deras egna röster. Materialinsamling består
till största delen av enskilda intervjuer, parintervjuer och fokusgrupper. Under par- och
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gruppintervjuerna, har det stundtals uppstått en alldeles speciell interaktion och dynamik
mellan deltagarna som skulle vara värdefull att fånga upp. Det handlar bland annat om att de
lyssnar på varandra, visar empati och pendlar mellan roliga och allvarliga ämnen. Jag skulle
kunna använda all tre genrerna i mitt avhandlingsskrivande, men utifrån de intryck jag fick i
par- och gruppintervjuer skulle det vara särskilt intressant att skriva utifrån ett
impressionistiskt perspektiv. Det skulle inte bara hjälpa mig att få fram ungdomarnas samspel
utan även deras visuella och verbala uttryck i form av till exempel klädstil och språklig jargong.
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Kapitel 8
A mathematician’s struggle with ethnography
Ayaz Razmjooei

Introduction
In How to Design and Evaluate Research in Education, Jack R. Fraenkel and Norman E.
Wallen (2008) introduce many kinds of experimental methods. All these methods have at least
two groups of participants, an experimental- and a control group. While the participants in the
control group act as before, the factor that should be investigated is changed in the
experimental group. Since the groups may differ from the beginning, before the experimental
method is set into practice a pre-test is usually employed to capture and eliminate all
independent factors. After the intervention the researcher compares the achievements, actions
or development of the participating groups by using a post-test. Experimental methods are
usually quantitative and answer to the “what”, “who”, “when” or “where” questions. But the
material collected through experimental methods can be analysed by a qualitative analysis
when the aim is to answer “how” and “why” questions.
I have a background in mathematics and mathematics education where I mostly used
experimental design research methods. However, my current research is on the practice of
teaching Persian as a heritage language in Sweden. When I started as a PhD student in
educational practice, I decided to do ethnography, a methodology that was completely new to
me. As I had worked as a mother tongue teacher of Persian, I am familiar with the practice of
teaching Persian as a heritage language. Nevertheless, heritage language education as a
research field and doing ethnography were completely new to me.
In choosing ethnography as my research method I was inspired by Anthony Giddens
(1984) according to whom in ethnography “the study of day-to-day life is integral to analysis
of the reproduction of institutionalized practices” (p. 282). Ethnographic methods can be
utilized in several ways and I have decided to make use of video-ethnography. My argument
for using video-ethnography is that heritage language education involves many different
practices such as code-switching, numerous interactions between the teacher and the pupils
and parallel actions occurring in the same setting. These parallelly occurring actions and events
would be hard to capture using filed notes, photographies or audio records. Nevertheless, use
of ethnography in general and video-ethnography in particular is not without challenges. In
this chapter, I shall discuss the challenges that I have encountered during my fieldwork.
At first, I discuss the difficulties with explaining what really counts as ethnography for
language centre directors and school principals. Thereafter I describe how problematic it was
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to act as a non-participant observer in a classroom where the pupils and the teacher wanted to
engage me in their activities and in conversations. At last I discuss the challenges of videorecordings as an integral part of doing ethnography.

What does doing ethnography mean?
When I started my fieldwork, I was somewhat unsure about what the term “ethnography”
actually meant. Therefore, I found it difficult to answer teachers’- and school principals’
questions about the method. The teachers and principals I contacted wanted to know what my
fieldwork actually implied. For example, Margaretta, one of the school principals I got into
contact with sent the following question via e-mail (translations from Swedish are mine):
Will your participation involve extra tasks for the teachers (for example, do you want to discuss
the content after the lessons)?

I did not know how to answer the question without risk getting access to the field. Videoethnography does not necessarily imply extra tasks for the teachers. However, I could not tell
in advance whether I wanted to interview the teachers after the lessons. Moreover, I believe
regardless of the method used being “studied” always gives some extra work to the teachers.
The presence of a researcher in the class, especially if he has a camera to record with, may affect
the teacher in terms of dressing, behaving and the feelings of stress or uncertainty in the
interaction that takes place in the classroom between the participants and the researcher.
Therefore, it was really difficult for me to give Margaretta a convincing answer, partly because
I was unsure of what would happen during my fieldwork and partly because she had the power
to act as a gate-keeper and not allow me to gain access to the field.
Margaretta has also asked whether my participation would affect the content/design of
the lessons. I did not really understand what Margaretta actually meant by this question. I
found it difficult to answer her question and to describe in detail what exactly I wanted to do
and what consequences my method would have for the content or design of the lessons. It was
probably due to my uncertainty that Margaretta, at last turned down my request about
conducting fieldwork in her school
Nevertheless, her question made me think about what “intervention” may actually mean.
Based on my previous experiences with experimental methods my answer would be “no” I did
not mean to do an intervention in positivist terms. However, when doing ethnography, the
answer is not as clear-cut. It is in fact possible that my presence in the classroom would imply
an unwanted intervention as far as the content or the design of the lessons is concerned. Could
I claim that ethnography would not influence the content or design of the lesson at all? I
did/could not know the answer in advance but according to my experiences during the
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fieldwork, the teachers did change their routines and the content or design of their lectures
although I did not ask them to do that.
Sometimes, I got the approval from the school principals, but I got rejected by the
teachers. When I met the teachers, they asked the following questions repeatedly “how should
I do to be better for you and your research?”, “can you please tell me what I should do?”, “how
many pupils in the classroom is acceptable?”, “which materials, which subject and which
teaching method should I choose to help your research become better?”. In my answers to
these questions I emphasized that I would like to have everything to be normal and that they
could work as usual. Nevertheless, I believe that some teachers didn’t trust me, and they might
have thought that I wanted to evaluate their work or to criticize their competence or their
pedagogical skills. I experienced that during my fieldwork one of the teachers adjusted the
content or the design of the lectures because as it was stressed it “would look better” in my
thesis. I started to suspect that certain adjustments were made when during a lesson a pupil
asked the teacher “why are you using the smartboard. You have never done this before?". The
teacher answered that because she wanted “Mr Razmjooei results look finer”.
These experiences made me reflect on the advantages and disadvantages of the
ethnographic method and made me think that it is important to reflect on what impact my
presences made on the behaviour and practice of the participants.
My previous experiences with experimental methods posed some difficulties for me
because in contrast with the experimental research methods, while using video-ethnography I
could not foresee what I would encounter or what kind of questions I would get. This
uncertainty conveyed a great deal of stress for me because I did not know how to handle
instantaneous situations. I was also uncertain about how my reactions may affect the
participants (as regards to ethical issues) and the results of my study (in terms of validity). It
took me some time to realize and understand that it was part of social interactions and the
social context I have studied and therefore, I was also part of I have studied. Thus, I had to
accept that it was impossible to avoid mistakes and misunderstandings or predict what would
happen and what others would say. At the same time, it has become clear that my reflections
over the developments during fieldwork were part of my study.

Closeness and distance in participant observations
While doing research in classroom environment, I did not participate in the pupils’- or
teachers’ duties, thus "attendant observation" is a concept that captures my experiences better
than "participatory observation" (Lundgren, 2000; Ambjörnsson, 2004). I chose the role of an
attendant observer because I never participated in the same activities as either the pupils or
the teachers. I did not want to disturb or distract the participants (cf. Norlund Shaswar, 2014).
This was important for being able to capture the interactions in the classroom. But my role as
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the attendant observer was challenged on several occasions, for instance, when the pupils and
teachers asked questions directly to me or asked me to do something during lessons. The
following illustration shows how I met such a challenge during my fieldworks and how I
handled it.
Darya (the teacher) has brought some juice, muffins and fruits to celebrate Nowruz (Iranian
new year) in the classroom. She shared the edibles and invited me to participate in the feast.
Nowruz is an important tradition and I expected that it would be celebrated during class. I was
almost sure that the teacher would invite me to attend the celebration. At the same time as I
was aware of the teacher's financial situation, I found it hard to accept this. At first, I was
contemplating on offering to buy some cakes and juice for the class on my own but given the
fact that one of my interests was studying how a teacher celebrated Iranian ceremonies, I didn't
want to affect the way the celebration was prepared and done. Since Nowruz is celebrated only
once a year, I only had one chance to collect data on how it was done in the Persian class, so I
did not interfere and let the teacher do the celebration according to her plan. My personal
feelings clashed with my professional role as a researcher. During the lesson, I found it
impossible to refuse Darya’s requests to join them.

A lesson to be drawn from the example is that it is not always possible to remain just an
observer and impartial researcher and that an ethnographer has always an impact on what is
happening in the field. As Charlotte Aull Davies mentioned, “we cannot research something
with which we have no contact, from which we are completely isolated. All researchers are to
some degree connected to, a part of, the object of their research” (2008, p.3). Therefore, the
right strategy is not to avoid these contributions, instead, these type of interactions and events
are to be involved in the analysis and revealed to the readers.
For me, familiarity with the environment of mother tongue education in Sweden had
both some advantages and some disadvantages in relation to “closeness to” and ”distance
from” the object of my study (cf Lindwall chapter 3 and Söderberg chapter 2 in this report). An
advantage in researching a well-known environment was that I was familiar with the
environment and that I could pay attention to what should be studied instead of getting to
know the environment. But this familiarity was also an obstacle because based on my
normative representations, I was afraid of taking things for granted (Ambjörnsson, 2004).
Therefore, I tried to distance myself from my background as a mother tongue teacher in
Persian in the school environment in Sweden. I wanted to avoid positioning myself as a teacher
rather than as a researcher (cf. Hjelmér, 2012; Norlund Shaswar, 2014). This was particularly
important in the Swedish context, since there is no special university degree or teacher
certificate for teaching Persian as a mother tongue in Swedish schools. Thus, the teachers'
background and their competence are very varied. This is another reason why I tried to be
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careful with my professional role so that the teachers would not see me as a competitor in the
classroom.
To be able to stick to my role as an observer I opted for doing ‘attendant observations’
instead of ‘participatory observations’. Nevertheless, on some occasions, I got involved in some
teaching-related activities because the teachers asked me some questions directly and
incorporated me into a conversation. The following example illustrates how it worked:
Darya (the teacher) wanted to explain the meaning of a word to Fardin (one of the pupils).
After she explained the word on her own, she turned her head towards me and said, “let me
ask Mr Razmjooei (Ayaz) about it, was I right Mr Razmjooei?” This way I was invited to become
an active participant of the lesson. That word the teacher asked about has two different
meanings. Darya explained the word with one of its meanings. I knew that the word meant
something different in the given context. It should be another meaning of the word here. Since
I had already presented my position as a researcher to the participants, and as I mentioned
above, I tried to avoid taking a position as a teacher assistant, I did not expect such a question.
When we get a question and one who asked it expects a quick response, we cannot think about
and analyse for a long time how to answer the question, instead, we automatically respond
with a quick answer. So, I immediately replied that the meaning was mentioned by Darya was
also correct but, in this context, that word means something else.

Afterwards, when the teacher continued her teaching, I did think about whether I did the
right thing. What I found out was that it is not possible to separate the researcher’s role from
the other roles (e.g., colleague, friend…) in a social context. When I, irrespective of whether I
am a researcher or not, meet some people every week and for a long time, we know each other
after a while. And it is common that we invite each other to cookies or to ask each other some
questions. Thus, I learned that as a researcher I cannot choose an absolutely non-participating
role. It was in fact both undesirable and impossible. Moreover, if I look at things through the
participants' eyes, I am not just a researcher. I am also a person who talks with them in their
mother tongue i.e., Persian, a person who belongs to their Iranian culture and traditions, a
person who has several years of experience in teaching Persian. And these common
characteristics build a relationship between us that through their eyes, my role as a researcher
may has the least importance for them.

Challenges with doing video recordings
Another challenge during my fieldwork was related to using video recordings. The effect of
filming on participants is rarely discussed by researchers. Karin Allard (2013) claims that the
camera usage was not perceived as a disturbing moment in her study. Marie Nordmark (2014)
mentions that small cameras on tripod do not attract the attention of the participants and
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filming with small camcorders therefore does not raise any particular attention. Anne Palmér
(2008) mentions that she had asked a group of pupils and teachers about how they experienced
the recordings and they answered: “I have not noticed the cameras”, “I forget the cameras”.
Palmér argued that she had also asked them if they ever felt obstructed by the camera and she
received a negative answer. When she asked similar question in another group of pupils, she
was told that they felt nervous about the recordings in the beginning, but they became
accustomed to the cameras fairly quickly (p. 67). Similarly, Maria Simonsson (2004) claims
that in the beginning of filming, the camera is in focus of attention but after a while, the
participants become accustomed to it, and do not reflect significantly on it. My own
experiences of doing video-recording are very different. The pupils I video-recorded were at
times very aware about the camera. The following example shows how this awareness was
visible during my fieldwork:
Mitra (one of the pupils) has found a little spider in her hair. She rose quickly up, shouted,
touched her hair and shook her head to get the spider away. But her eyes suddenly fell to the
camera. At first she shouted even higher and then she changed her place and sat down asked
calmly but worried “did the camera capture me!?”

This excerpt has been selected from a lesson in the middle of my data collection’s period.
I recorded with two small cameras on tripod. Mitra’s reaction shows that she didn’t forget
about the cameras. Mitra’s reaction caused some ethical problems. I thought that Mitra became
sad because her reaction and behaviour was captured by cameras. In some researches where
video-recording is used to collect data, the researcher is absent. But I was present in the
classroom while the cameras recorded. If I was not there and could only watch the films later,
my feelings could be completely different. At that time my presence made me unhappy that my
filming made Mitra sad. I assume that Mitra could not concentrate on her work for some
minutes; and neither could I. This event may also have affected other participants, especially
the teacher. I wondered whether the teacher regretted that she allowed me to film because she
had responsibility for the pupils. Moreover, this event made me think of the fact that even
though I had some specific aims, the cameras couldn’t choose to film just the “relevant”
moments. What I mean by “relevant” are the situations which had a relevance to my research
aims. The cameras, filmed all events in the classroom. For example, once a pupil was in pain,
and held her stomach with her hands. She did glance at the camera for a second and I got an
uneasy feeling about intervening into her private life for my research needs.
In this part, I argued that in contrast with what many researchers had stated, the
participants usually don’t forget about the presence of the cameras. One alternative could be
avoiding video-recording and instead using audio-recordings or field notes. But as I mentioned
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before, video-recording had many advantages that I couldn’t overlook. Instead, I can reflect
about any single episode in relation to the aim and research questions.

Discussion
I have addressed some challenges caused by ethnography when I utilized this method for the
first time. In the beginning, I thought I must try to avoid such challenges. However, my
understanding about ethnography has developed during the fieldworks and I realized that I
would need to accept such challenges as part of doing ethnography and try to manage them.
During my field work I have become part of the social context I have studied, and I influenced
the research process (Hammersley & Atkinson, 2007). In addition, it is impossible to predict
what would happen in the field.
During my fieldwork I also had to find my own role in the process of data production and
to make decisions on the degree of "closeness to" and "distance from" the field. I realised that,
it is undesirable and impossible to be impartial during fieldworks. Even attendant observations
require some kind of relationships to the participants and to the context (Davis, 2008). And
what is important is to be reflexive and be aware about these relationships and interactions. In
contrast with what I thought in the beginning (about the disadvantage of high level of
interaction), I found that ethnography requires a high level of interaction (ibid.).
Ethnography is more than being there and asking questions, it is also about constantly
answering questions and perhaps also being questioned. However, such invitations and
questions are not problematic, on the contrary, it makes the researcher to be seen as part of
the context he is studying, and that is the advantage with ethnography.
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Kapitel 9
Bekräftelse i etnografisk forskning
Sofia Österborg Wiklund

Inledning
Att delta i etnografisk forskning kan vara en både omtumlande och förvirrande process för
såväl forskare som forskningsdeltagare. Som med så mycket annan kvalitativ forskning öppnar
skapandet av ett etnografiskt material upp för en myriad av händelser, relationer,
konstellationer och tolkningar. Forskningsprocessen är, såsom Sara Johansson påpekar
(kapitel 5 i denna rapport) ofta oförutsägbar och sårbar; relationer upprättas, bibehålls eller
bryts, fält byggs upp men kan också göra sig otillgängliga i en handvändning. Mycket av denna
oförutsägbarhet, och sårbarhet, bygger på att det är just sociala varelser som är involverade i
arbetet. Detta, menar jag, gör etnografisk forskning oundvikligen till en komplex social praktik
som forskaren på olika sätt måste förhålla sig till och parera.
I det här kapitlet vill jag undersöka en specifik social aspekt av etnografisk forskning;
nämligen bekräftelse, och vilken roll som bekräftelse kan spela i skapandet av det etnografiska
fältet. Intresset för detta väcktes under den fältstudie jag har genomfört inom ramen för mitt
avhandlingsprojekt om folkhögskolans transnationella kurser i global utveckling. Fältstudien
omfattar två heltidskurser med aktivister för global rättvisa/utveckling som jag har följt under
ett läsår.
Under fältstudiens gång blev jag alltmer medveten om hur just bekräftelse blev en så
utmärkande del av de sociala processer som utspelade sig på fältet. Bekräftelse präglade
inträdet på fältet, upprättandet av relationer och den sociala dynamiken under observationer
och intervjuer. Sist men inte minst blev det också tydligt för mig hur bekräftelse inte bara rörde
min egen vilja att bekräfta intervjupersonerna, utan också en egen önskan att bli bekräftad av
forskningsdeltagarna. Inte bara som forskare genom givna förtroenden och genom att bli
insläppt på fältet, utan också som person i ett socialt sammanhang, i detta fall en social rörelse
för global rättvisa. Precis som Christina Söderberg och Johan Lindwall beskriver (kapitel 2 och
3 i denna rapport), speglar även mitt arbete den komplexitet som är förbunden med att som
forskare redan stå med ena benet i den sociala och institutionella kontext som studeras.
Vad menar jag då med bekräftelse i etnografisk forskning? Det finns mycket skrivet om
emotioners och affekters betydelser inom antropologi och etnografi. Den här texten är dock
inte något teoretiskt bidrag till dessa diskussioner, utan bygger på mina reflektioner och
erfarenheter från den fältstudie jag genomfört. Här förstår jag alltså bekräftelse som en
empirisk erfarenhet snarare än ett teoretiskt begrepp. Ur ett etnografiskt perspektiv tänker jag
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mig att bekräftelse är en del i den sociala dynamik som uppstår på fältet och präglar relationer
mellan forskningsdeltagare, inte bara mellan forskaren och informanterna, utan mellan
samtliga som deltar och är närvarande i forskningen (jmf. Aull Davis, 2008; Hammersley &
Atkinson, 1995).
När jag mer specifikt har försökt definiera vad jag menar med bekräftelse i den
etnografiska forskning som jag har erfarit landar jag i en beskrivning av ganska konkret social
interaktion i den kulturella kontext som klassrummet ingick i, det vill säga olika mer eller
mindre medvetna tekniker för att bekräfta och erkänna den andre. Till exempel genom att visa
att man lyssnar, försöker förstå och är intresserad av vad den andra har att säga. Exempel på
det kan dels vara subtila interaktioner, såsom kroppshållning, ansiktsuttryck, nickanden och
hummanden, dels mer explicit interaktion som att skratta åt skämt eller försöka återge vad den
andra sagt och relatera det till egna tankar. Det kan förstås i kontrast till ”icke-bekräftandet”;
från att på mer eller mindre subtila sätt inte bekräfta den andra eller den andras perspektiv,
till att rent av förlöjliga, förminska eller ignorera. Utöver det finns det såklart en uppsjö andra
sätt att förstå bekräftelse, men i den här texten begränsar jag mig till denna konkreta
beskrivning.
Eftersom bekräftelse skapas i social interaktion kan förståelser och innebörder av det
vara komplexa. Till exempel behöver bekräftelse inte nödvändigtvis betyda att man håller med
varandra. Däremot kan bekräftelse lätt förväxlas med medhåll och kan därmed också skapa
missförstånd kring innebörder av olika slags bekräftelser. Kanske är detta särskilt påtagligt
inom etnografi, där forskaren ofta bekräftar informanterna som en del i lyssnandet, eller inger
och förmedlar en känsla av samstämmighet, även när det inte föreligger en sådan.
Mitt grundantagande är att bekräftelse på intet sätt är neutralt eller en oviktig företeelse
i etnografi. Istället ser jag bekräftelse, liksom egentligen alla aspekter av forskning, som högst
politiska. Bekräftelse, som politik, påverkar vilken forskning som blir möjlig, vilka förtroenden
som kan ges och vilka forskningsfrågor som blir aktuella. Kommer exempelvis skildringar från
periferin fram i en forskning som enbart bekräftar berättelser från centrum? Jag utgår ifrån
att intersektionella maktdimensioner, och de sociala relationer de inbegriper, alltid är
medskapare av det etnografiska fältet samt forskarens och forskningsdeltagarnas upplevelser
av det. Inte minst utifrån ett maktperspektiv anser jag därför att det är viktigt att lyfta
betydelsen av bekräftelse och vad den gör med forskning. Vilken forskning blir möjlig, och
vilken forskning blir omöjlig, beroende på vilken bekräftelse som sker i fält? I det här kapitlet
kommer jag att reflektera utifrån några exempel från mitt fältarbete som speglar det jag menar
med bekräftelse i etnografisk forskning, samt vilka dilemman det har inneburit i den kontext
där jag har befunnit mig. Jag har valt att lägga fokus på inträdet på, eller kanske snarare
tillträdet till, fältet och hur det kan förstås utifrån bekräftelse.
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En studie om folkhögskolans transnationella kurser i global utveckling
Reflektionerna i den här texten bygger som sagt på de fältarbeten och intervjuer jag har
genomfört under arbetet med min avhandlingsstudie om folkhögskolans transnationella
kurser i global utveckling (kurser som tidigare kallades u-landslinjer). I avhandlingen, som
skrivs inom pedagogik och vuxnas lärande samt folkbildningsforskning, studerar jag de
sociala, politiska och historiska aspekterna av kurserna ur ett utbildningsvetenskapligt och
kritisk teoretiskt perspektiv.
Kurserna, som funnits på folkhögskolorna sedan sextiotalet, utgör en viktig del av den
svenska institutionaliserade folkbildningens internationella verksamhet. De är förankrade i
olika sociala, politiska och/eller religiösa rörelser både i Sverige och utomlands, såsom
miljörörelsen, globala rättviserörelser, solidaritets- eller missionsrörelser. Samtidigt har de
historiskt en koppling till Sveriges internationella utvecklingssamarbete och myndigheten
Sida. Kurserna är ofta uppbyggda som längre heltidskurser på flera månader. De består i
många fall av en förberedelsetid på en folkhögskola i Sverige, ett resande moment där
utländska samarbetsorganisationer tar emot deltagarna i sina respektive lokala verksamheter,
samt en avslutande period som deltagarna åter spenderar på folkhögskolan. Tiden efter
studieresan ägnar sig deltagarna ofta åt lokalt informationsarbete om den specifika kontext
som studerats.
Texten bygger på observationer och intervjuer från ”klassrummet”, i vid bemärkelse.
Klassrummet ser jag inte nödvändigtvis som en fysisk lokal, utan helt enkelt som den plats där
lär- och undervisningspraktiker, formellt och informellt, äger rum. För att avgränsa mig
ytterligare har jag valt att fokusera på det sårbara moment som tillträdet till ett av de klassrum
där jag skulle bedriva fältstudier innebar; då jag blev introducerad för folkhögskoledeltagarna
för allra första gången och ville framstå som övertygande och värdig deras förtroenden.

Om bekräftelse på fältet
I etnografisk litteratur brukar ofta den ”neutrala” och osynliga forskaren, ”flugan på väggen”,
ställas mot den ”totalt deltagande” etnografen, som hänger sig helt åt att smälta in i det
studerade sammanhanget. Vad beträffar bekräftelse i etnografi kan flugan på väggen och det
totala deltagandet tänkas leda till att etnografen arbetar med bekräftelse på ganska skilda sätt.
Lite tillspetsat föreställer jag mig den distanserade, till synes ”neutrala”, forskaren som en som
inte uttrycker särskilt mycket emotioner inför det informanterna berättar, och som håller
analys och tolkningar hemliga för informanterna. Denna i kontrast till den deltagande
forskaren som jag tänker mig har möjlighet att använda hela sin person för att öppna upp för
förtroenden och som kanske öppet samarbetar kring den forskning som forskningsdeltagarna
önskar skapa.
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I min egen forskning har jag lutat litet mer åt det senare förhållningssättet, deltagandet.
Men istället för att helt överlåta mig till fältet har jag försökt att balansera mellan en deltagande
position och en mer avvaktande sådan, där jag har väntat på informanterna att släppa in mig i
olika sammanhang. Jag har också sett det som, just på grund av det mer deltagande
förhållningssättet, extra viktigt att påminna både mig själv och de andra forskningsdeltagarna
om min roll. Jag är inte där som lärare, folkhögskoledeltagare, den terapeut jag ibland kanske
blev sedd som i intervjusituationerna, eller ens aktivist i samma rörelser. Jag är där som kritisk
forskare, med det etiska ansvar det för med sig. Ett konkret sätt att göra dessa påminnelser på
har varit just genom att kontinuerligt be om tillträde till olika sammanhang och aktiviteter; får
jag vara med här? Känns det OK för alla?

Exempel från klassrummet
Det var min första period på skolan, läsåret hade precis börjat och klassen var mitt uppe i att
lära känna varandra och förstå kursinnehållet. Själv var jag uppfylld av att försöka överblicka
och navigera i de dynamiker, identifikationer och processer som pågick. Läraren som bjudit in
mig och som entusiastiskt redan innan hade börjat berätta om sina erfarenheter av att leda
kurser av det här slaget, hade sett till att jag fått tid avsatt för att presentera mig. Inte bara som
forskare, utan som person. Jag hade också fått tillåtelse av klassen att vara med på några
workshops som behandlade ganska personliga frågor. Läraren förklarade att det nog var bra
om jag såg till att bjuda på mig själv. Det var inte alls självklart att jag skulle få vara med på
den här typen av personliga kursmoment eftersom man ”öppnar sitt hjärta för varandra” som
läraren förklarade. Sedan skrattade hon och sa skämtsamt ”Men du får vara med på min
workshop, jag har inget problem med att öppna mitt hjärta för dig!”. Jag skrattade och sa att
hon ju redan gjort det. Hon svarade att hon hade tänkt på det, och att det hade slagit henne
att: ”herregud, vad har jag egentligen sagt?”. Sedan skrattade vi igen.

Utdraget från fältmaterialet kommer från mitt allra första besök på folkhögskolan.
Läraren har övergripande förklarat min forskningsstudie för deltagarna innan mitt besök, och
jag har delat ut skriftlig information. Nu ska jag alltså presentera, inte bara min idé, utan också
mig själv, och sedan förhoppningsvis få ett enhälligt positivt beslut från klassen, samt få
premisserna satta för på vilket sätt de vill delta. Som vi också ser är jag inte ensam om att vilja
bedriva forskning med den här klassen, utan läraren är redan innan engagerad och vill att
klassen ska vara med. Hon ger tips och råd om hur jag ska gå tillväga för att presentera mig på
bästa sätt och återkopplar efteråt; ”Det där gick ju bra, jag tror att det är bra att du bjuder på
dig själv!” Som fältanteckningarna vittnar om har jag och läraren redan etablerat en relation.
Vi har haft intervjuer, pratat i telefon och nu bor jag också hemma hos henne under fältarbetet.
De tidigare ganska formaliserade intervjuformatet har glidit över till ett mer vänskapligt flow
av ett oavbrutet pågående samtal. Hon berättar hela tiden fängslande skildringar av sina år
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som folkhögskollärare, och jag lyssnar andlöst, ställer frågor och försöker hålla samma takt
som henne med mina anteckningar.
I transkriberingarna ser jag senare hur vårt flow också karaktäriseras av att vi bekräftar
varandra i samtalet; hon berättar något, jag hummar och svarar jakande på hennes frågor om
jag förstår. Jag försöker återge det hon berättat med egna ord för att få bekräftat att jag förstått,
och hon bekräftar genom att utbrista ”Ja, precis!” på mina återgivelser. Flowet ger ett rikt och
intressant forskningsmaterial, men när jag läser anteckningarna senare undrar jag om det
också gör gränserna för forskningen mer otydliga. Kanske spelar bekräftelse en roll i att läraren
nästan glömt bort att vi deltar i forskning; hon undrar vad hon egentligen har sagt när hon,
som hon säger, har öppnat sitt hjärta för mig. Här tänker jag att det rent forskningsetiskt är
extra viktigt att vara medveten om att gränser mellan etnografiska och vänskapliga samtal kan
vara otydliga både på fältet och i materialet, och att det för forskarens del gäller att försöka
skilja på vad som senare kan skildras och vad som kanske inte behöver skildras i publicerad
forskning.
Min och lärarens entusiasm för forskningen verkar vara något jag, när jag introduceras
till klassen, tydligen också förväntar mig ska spilla över på deltagarna. Jag gör som läraren
föreslår och presenterar både min studie och min person för dem. Jag förklarar mitt
forskningsintresse som något som har sprungit ur min egen erfarenhet av att gå en liknande
folkhögskolekurs några år tidigare, då jag var i samma ålder som deltagarna. Jag visar bilder
och berättar anekdoter från den tiden.
Lite nervöst blickade jag ut över samlingen med deltagare och letade efter något tecken på
erkännande och intresse. Istället möttes jag av neutrala ansikten. Jag blev nervös och kände
mig lite obekväm. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det berodde på, men trots att alla
deltagare tillsammans, åtminstone preliminärt, hade beslutat om att delta i forskningen hade
jag en känsla av att det finns en vis skepsis.

Ridå. Känslan i stunden var som att göra ett framträdande på en scen för att sedan inte
få några applåder efteråt. Min presentation fick inte den respons, eller bekräftelse, jag tydligen
hade föreställt mig, vilket gjorde mig nervös - tänk om de beslutar sig för att inte vara med alls!
I relation till bekräftelse påminner just den här incidenten mig om vilka förväntningar man
som forskare kan ha på sina informanter. Här var min förväntan tydligen att de skulle vara
engagerade, intresserade och uttryckligen bekräfta min närvaro, särskilt i den initiala fasen av
fältarbetet. En fråga jag tar med mig från den erfarenheten är vad det egentligen gör med
forskningen när en sådan dynamik uppstår.
I detta fall varade inte skepsisen från deltagarna mer än någon dag. Dock
karaktäriserades den första tiden av ganska mycket förvirring bland oss alla; vad gör jag där
och vad är min roll? Vad är deras roll gentemot mig? Hur ska vi bete oss mot varandra? Är
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forskaren att lita på? Förvirringen var också något som kunde skapa motstridiga positioner
och komplexa situationer, särskilt med tanke på att jag blev positionerad som ömsom en del
av lärargruppen, ömsom en del av deltagargruppen. Som jag har beskrivit i inledningen
äntrade jag aldrig fältet som en totalt ovetande utomstående, utan med ena foten redan inne i
samma sfär. När jag satte båda fötterna på fältet gjorde jag det med förkunskaper och
symboliskt kapital som gjorde att jag, när jag blev positionerad som deltagare i klassrummet,
hade ett visst ”försprång”. Jag var äldre än kursdeltagarna, hade redan gått två år på en
liknande kurs och talade dessutom det språk som deltagarna studerade inför sin resa. Det var
tillgångar som underlättade i relationen till lärarna, men som ibland verkade kunna skapa
distans i relation till deltagarna. Det var en effekt som var helt i kontrast till den ursprungliga
tanken med att ”bjuda på mig själv”, som ju var för att skapa kontakt. Därav kände jag att jag
behövde navigera i uppdelningen mellan lärare och deltagare, något som kunde bli svårt i vissa
lägen.
Nästa exempel kommer från just ett sådant försök att navigera på fältet. Vi befinner oss
på en språklektion lite senare under fältstudien. Klassen har delats upp i smågrupper, och jag
har hamnat i en grupp som ska diskutera ett ämne tillsammans med läraren.
En av deltagarna ger läraren mycket respons, ställer frågor etc. De andra ger också respons,
men de ser inte lika engagerade ut. Inte ointresserade men lite ”Jaha, intressant, men lagom”
liksom. Jag glömmer bort mig och blir lite för intresserad av ämnet och börjar ställa frågor,
både för att ge respons och av genuint intresse. Jag märker att läraren blir glad och börjar
berätta mer samt att hon vänder sig mot mig och blir ivrig. Situationen blir plötsligt lite som
en förlängning på de intervjusituationer jag och läraren tidigare haft. Ganska omedelbart och
samtidigt kommer vi båda på oss att vi har andra roller nu och att vi kanske håller på att gå
utanför dem. Hon vänder sig till deltagarna igen och jag går tillbaka till att ta mer av en
åskådarhållning. En av deltagarna tittar på mig med en lite misstrogen blick. Jag förstår att
jag kanske, inte förstört deras lektion kanske, men kanske snott showen. Lagt mig i lite för
mycket. Jag försöker hålla låg profil och inte fråga mer.

Jag tänker att det jag i anteckningarna kallar ”respons” också kan förstås i termer av
bekräftelse. Inte bara bekräftelse i en metodologisk bemärkelse, som i relationen mellan
informant och forskare, utan också med en mer allmän innebörd. Förutom att läraren och jag
redan hade en upparbetad relation som vi föll in i, trots att det här inte var en intervjusituation
utan

en

klassrumssituation,

så

agerade

jag

utifrån

mina

tidigare

lärar-

och

klassrumserfarenheter. Jag upplevde det som att vi åhörare inte visade tillräckligt med
bekräftelse på att undervisningen var intressant, och utan närmare reflektion försökte jag väga
upp det genom att visa engagemang och ställa frågor. Men eftersom jag deltog i klassrummet
på premisserna för en forskare så fick min intervention också andra innebörder och
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konsekvenser. Min vilja att bekräfta lärarens undervisning verkade förskjuta fokus från
lektionen och skapa en distans till deltagarna. Efter den erfarenheten försökte jag tona ned
min relation till lärarna för att istället fokusera lite mer på relationerna till deltagarna.

Slutligen
Jag har i detta kapitel reflekterat över erfarenheter av bekräftelse i etnografisk forskning, och
vilken roll som bekräftelse kan spela i skapandet av, och tillgången till, ett fält. För mig som
forskare var det här något som ibland innebar positioner och förhållningssätt som krockade
med varandra. Jag kunde identifiera mig både som lärare och deltagare, och blev växelvis
positionerad som både och. Som jag har märkt i efterhand fungerade också bekräftelse som ett
verktyg för att skapa förtroende, att få tillgång till fältet och att få informanter att vara
intresserade av att prata med mig.
Som Davis (2008, s. 89–90) påminner oss om är urvalet av forskningsdeltagare i
etnografi inte envägs; ofta är forskaren lika mycket vald av forskningsdeltagarna som tvärt om.
Som vi ser i transkriptionen var mitt deltagande på fältet inte självklart från början, utan
villkorad utifrån premissen att om förtroenden ska ges, ska förtroenden också fås, av mig. I
kontakten med forskningsdeltagarna använde jag min person och mina egna erfarenheter för
att förklara mitt intresse för just den här typen av folkbildning. Jag hade hela tiden med mig
en kritisk medvetenhet om att vad jag valde att dela med mig av också skulle ha betydelse för
vilka förtroenden som skulle ges. Samtidigt balanserade jag mellan att förhålla mig personligt
till fältet, men utan att bli för privat. Att skapa ett fält var på så sätt en process av förhandlande
och av att bygga relationer, legitimitet och förtroenden. Något som jag i efterhand har försökt
förstå i termer av en slags relationell bekräftelse.
En del av mina sätt att vara på i folkhögskolemiljön, och framför allt i rollen som forskare,
upplevde jag inte som naturliga och självklara, utan som förvärvade och därmed i ständigt
behov av att upprätthållas. Jag kände ibland en osäkerhet kring hur mycket jag kunde ge av
mig själv, vad jag kunde bekräfta, hur mycket och på vilket sätt, utan att falla ur en professionell
forskarroll. Ibland har jag ifrågasatt på vilka sätt bekräftelse kan bidra till att gränser suddas
ut och informanter öppnar sig mer än vad de skulle ha gjort i en mer formell och avskalad
intervju. Sociologen Lena Sohl fångar den dubbla känsla i relation till att förhålla sig till ett
”lagom” distanserat forskarideal; ”Tankarna om att gå över gränsen handlade om ett
upprätthållande av en position där jag skulle framstå som oberörd, vilket i grunden stred mot
hela mitt sätt att arbeta, eftersom jag ville bryta med ett forskarideal som byggde på en
distanserad manlig, vit, heterosexuell medelklassubjektivitet” (Sohl, 2014, s. 81).
Min avslutande reflektion om bekräftelse i etnografisk forskning är att samtidigt som
forskarens medvetna eller omedvetna sätt att arbeta med bekräftelse kan locka fram vissa
berättelser, så sätter det också stopp för och omöjliggör andra möjliga framställningar. Precis
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som all forskning riskerar bekräftelse i etnografi att reproducera och förstärka existerande
maktordningar. Jag märker att intervjuerna och observationerna i mitt material präglas av
många förhandlingar kring vad som är en bra och rättfärdig aktivist och hur materialet också
klassas, könas och rasifieras specifikt via just dessa interaktioner. För mig väcker det frågor
om hur intersektionella maktordningar reproduceras i den etnografiska praktiken, och i vilken
grad de lyckas bli utmanade, också i förhållande till bekräftelse.
Slutligen vill jag återkoppla till utgångspunkten att bekräftelse, som en komplex social
aspekt av den etnografiska processen, på intet sätt är oviktig. Jag hoppas därför på fler
diskussioner om vad bekräftelse gör med etnografisk forskning, och hur vi kan tänka kring
bekräftelse i termer av makt.
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Kapitel 10
Teori i praktiken. Att utarbeta etnografiska mini-metoder
Elinor Månsson

Inledning
Etnografisk metod brukar utgöras av att en forskare, nästan alltid i singular, tar del i det
vardagliga livet i ett sammanhang som forskaren är intresserad av att studera, samt
dokumenterar detta deltagande. Hur forskaren deltar och dokumenterar kan skilja sig avsevärt
mellan olika projekt och styrs av sådant som forskningens frågeställning och fokus, forskarens
uppfattning av hur kunskap kan produceras samt hur forskaren ser på sin egen roll och relation
till forskningsdeltagarna som kunskapsproducent/er. Detta relaterar alltså till etnografens
utbildning, bakgrund, förförståelse och perspektiv och intressen. I relation till detta har också
platsen för studien och studiens deltagare betydelse för hur studien kan genomföras. Det kan
röra sig om allt från hur tillträdet till ”fältet” sker, till hur intresserade deltagarna är av att ta
aktiv del i forskningen, till miljö- och ramfaktorer som påverkar hur, när och till vilken grad
forskaren kan delta i de olika verksamheterna och vardagsliven. Detta betyder att det inte kan
finnas något generellt sätt att göra etnografi; istället skapas det i varje etnografiskt projekt en
specifik och situerad metodologi, som formas av interaktioner av alla de aspekter som utgör
just detta projekt. Hur dessa specifika metoder beskrivs i etnografiska texter skiljer sig också
åt. I det här kapitlet kommer jag att diskutera några reflexiva, teoretiska och praktiska aspekter
av hur jag utarbetade en specifik och situerad metodologi i mitt eget etnografiska
avhandlingsprojekt om normer för funktionsförmåga i ett fritidshem. Fokus i det här kapitlet
ligger alltså på en prövande process i vilket forskaren i samspel med projektets olika aspekter
och deltagare, utarbetar sina egna metoder för kunskapsproduktion.
Vidare knyts detta an till en större diskussion om kvalitativa metodologier. Patti Lather
(2013) menar att i ett samhälle där forskningsverksamhet och även utbildningssystem allt mer
”marknadiseras” i enlighet med nyliberala logiker, finns det anledning att som
utbildningsforskare försöka hitta alternativa sätt att bedriva studier. Det blir därmed viktigt
att utveckla forskningsmetoder som kan bidra med annorlunda och kritisk kunskap som inte
bara dekonstruerar nuvarande kunskapsparadigm, utan också producerar nya möjligheter,
eller som Lather (2013:638) uttrycker det:
”To think differently means to work within and beyond the reflexive turn, to problematize
inquiry, […], to trouble identity and experience, and what it means to know and to tell. Most
importantly, it means ‘no methodological a priori’”.
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Lather menar alltså att det i samtida diskussioner och tillämpningar av kvalitativ
forskning blivit angeläget att ifrågasätta och problematisera standardiserade idéer om hur
forskning bör eller kan bedrivas. För att inte fastna i debatter och dekonstruktioner av
forskning bli det även desto viktigare att fokusera på potentialen för vad som kan göras i det
egna specifika projektet. Här inspireras Lather av filosofen Gilles Deleuze för att kunna
visualisera kvalitativa metoder, inte som en standardiserad verksamhet som lätt låter sig
beskrivas och generaliseras, utan som multipla metoder, ”a thousand tiny methodologies”
(Lather, 2013:635). I den här texten använder jag därmed begreppet mini-metod, utifrån
Lathers sätt att beskriva den situerade och icke generaliserbara metodologiska processen.
Syftet med den här texten blir alltså dubbelt: Dels kommer jag processuellt beskriva
sammankopplandet av olika delar i forskningsapparaten, för att på så vis skissa upp ett
exempel på hur utvecklandet av mini-metoder kan se ut i praktiken. Dels kommer jag att
använda detta exempel som en utgångspunkt för att fundera över och visa på potentialen i en
utveckling och expansion av etnografiska metoder bortom konventioner och uppdelning av
teori och praktik.

Studiens ingång och utveckling
Det etnografiska arbetet som diskuteras i denna text utgör stommen i mitt avhandlingsprojekt
som undersöker hur normer för funktion och förmåga möjliggör och/eller hindrar elevers
delaktighet i fritidshem och skola. I fokus för det etnografiska arbete som diskuteras står
görandet av förmåga och delaktighet på ett fritidshem i vilket jag tillbringat återkommande
perioder som mer eller mindre deltagande observatör i över ett års tid. Min första tid som
deltagande observatör producerade en mängd tankar och känslor och relationer och
förflyttningar och skrivna blad och Word-filer. Det som framträdde här förstår jag som en
relativt konventionell version av etnografiskt fältarbete och deltagande observationer som
dokumenterades med fältanteckningar. Den sista terminen utvecklades dock denna
forskningsmetodologi från att vara observerande till att bli mer interaktiv med eleverna.
Istället för att jag som observatör undersökte fritidshemmet som miljö, bjöds eleverna in till
ett gemensamt utforskande. Detta tog formen av samtal som genomfördes medan vi rörde oss
i fritidshemmets lokaler, samtidigt som vi filmade med en mobilkamera. I denna text kommer
jag att reflektera över den process i vilken den etnografiska metoden utvecklades under denna
senare del av fältarbetet. Jag kommer att dela med mig av utvalda delar av den reflexiva process
i vilken denna mini-metod framträdde och visa hur detta skedde i ett sammankopplande av 1)
mig själv som forskarstuderande, 2) verksamheten, personerna och miljöerna i vilket denna
etnografi utspelas och, 3) teoretisk, metodologisk och etnografisk litteratur.
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I mina tidiga observerande fältstudier hade jag framförallt fastnat för elevernas rörelser
i rummen, hur de navigerade de olika utrymmena i skolan och på fritids och på vilket sätt deras
olika sätt att röra sig underlättades eller hindrades av andra mänskliga (elever, lärare) och ickemänskliga (möbler, dörrar, artefakter) aktörer i miljön. Fältanteckningar tog ofta formen av
ritningar och kartor med noteringar om ljud och rörelse och av kroppars positioner och
förflyttningar i plats.

De första utkasten på fältanteckningar (se även Ohlson kapitel 6 i denna rapport) tog
alltså ofta formen av kartor och teckningar som skissade upp rum, platser, möbler och saker,
och placerade människor som prickar vars rörelser dokumenterades som streck med pilar.
Ibland saknades det prickar och det var snarare rörelser i sig, det vill säga strecken och pilarna,
som var i fokus. Detta var framförallt fallet på platser där det fanns mycket rörelser, av många
samtidiga eller efterföljande förflyttningar, som vid ingångar och utgångar, eller förflyttningen
mellan olika rum på fritids. Det jag skissade var alltså elevernas (och ibland lärarnas) olika
rörelsemönster och rutter så som de tog plats i miljön. I mina observationer lade jag ofta märke
till att rörelser och rutter kunde se olika ut för olika elever och att vissa elever verkade ha mer
utrymme eller möjlighet att röra sig än andra. Detta, noterade jag, berodde ibland på lärarnas
eller andra elevers sätt att fysiskt eller verbalt hindra eller tillåta rörelse eller förflyttning
genom regler, tillsägelser och uppmuntran. Det berodde också på hur platserna var
organiserade med möbler, dörrar och andra artefakter.
Samtidigt som mina observationer visade på upprepningar av institutionella praktiker i
fritidshemmets miljö, började jag fundera på hur jag skulle kunna förstå något mer, något
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annorlunda, om elevernas erfarenheter av dessa förutsättningar. Jag insåg att jag ville hitta
metodologiska praktiker som skulle möjliggöra att de elever som nu förekom i mina
anteckningar fick bli mer aktivt deltagande skapare av kunskap i studien. Sammantaget ville
jag alltså hitta ett sätt att genomföra min studie så att flera perspektiv fick ta plats vid sidan av
mina. Jag ville att denna metod inte bara skulle undersöka delaktighet och förmåga, utan att
den skulle producera och förkroppsliga delaktighet och förmåga på ett sätt som gick att förstå
och göra både inom och bortom den institutionella vardag som jag nu var en (forskar-) del av.
Traditionella intervjuer med deltagarna, som ett sätt att få insyn i deras erfarenheter verkade
som ett alldeles för praktikfrånkopplat tillvägagångssätt. Jag tvivlade på att sittande samtal i
avgränsade rum skulle producera nya perspektiv på mina observationer av elevernas sätt att
vara och röra sig i sin fritidsvardag. För att den etnografiska fritidsstudie jag hade inlett skulle
öppna upp för andras perspektiv, hämtade jag istället inspiration i en kombination av
metodlitteratur som utvecklats med ett fokus på dels 1) kroppsliga praktiker som relateras till
den omgivande miljön och dels 2) med ett demokratiskt deltagarperspektiv, där forskarens roll
som ”expert” destabiliseras.

Annorlunda metoder: Tillbaka till litteraturen
I mina tidiga observationer riktades fokus oftast inte mot specifika individer utan följde
mönster och praktiker som kunde säga något om hur barns institutionella vardag formas, levs
eller görs via kroppars rörelser i rum. Att just dessa aspekter fångat min uppmärksamhet kan
nog förklaras av den teoretiska ingång som forskningsprojektet tar avstamp i; feministiska och
antirasistiska teorier om kroppsligheter i institutionella rum (Sara Ahmed, 2007) samt kritisk
teori om kroppars funktioner och förmågor (Fiona Kumari Campbell, 2008). För att undersöka
dessa praktiker närmare, ville jag testa möjligheten att ta in navigerandet av platser med
rörelse och rutter, inte bara som en teoretisk aspekt av min analys av observationerna, utan
också som en del av utforskandet i sig, av platsen och forskningsdeltagarnas upplevelser av
platsen. Min förhoppning var att ett sådant tillvägagångssätt också skulle möjliggöra för sådan
kunskapsproduktion som arbetar inom och bortom snäva maktstrukturer och diskurser, och
producerar nya verkligheter (se Lather, 2013).
I Sarah Pinks (2008) artikel ”Mobilising visual ethnography: Making routes, making
place and making images” beskrivs en forskningsmetod som går ut på att forskningsdeltagarna
promenerar och filmar för att undersöka hur de skapar plats på många olika sätt. Pink (2008)
vill komma åt en mångfald av representationer och erfarenheter av samma fysiska kontext och
är intresserad av vad etnografen kan lära sig av en analys av hur människor skapar, använder,
berättar och visualiserar rörelserutter i en stad. Förutom bilder och representationer
omfamnar denna visuella etnografi även verbala och taktila former för kommunikation, det vill
säga de möten som sker mellan kroppar, handlingar och miljöer. Jag inspirerades av detta i
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min ambition att försöka förstå något om hur eleverna själva förstår och upplever att de skapar
och använder sina rörelser i fritidshemmet. I Pinks forskning blir rörelser och rutter medvetet
skapade och dokumenterade av forskningsdeltagarna i forskningsprocessen. Denna ansats
väckte idén att fråga eleverna om de ville göra undersökningar av sitt fritidshem tillsammans
med mig, genom att filma platser och aktiviteter med en mobilkamera.

Mini-metodförsök: Visuell etnografi…
Med inspiration från Pinks mobila och visuella metod utformades ett tillvägagångssätt med
gruppintervjuer om två till tre elever. Syftet att intervjua i grupp var ett led i mitt intresse av
aktivt deltagande. Jag ville inte hamna i en situation där endast jag styrde intervjuerna genom
att ställa frågor och föreslå vad vi skulle göra, utan hoppades att intervjuerna skulle kunna
fungera som ett aktivt deltagande för eleverna där jag som forskare kunde ”släppa kontrollen”
och låta saker hända (seLatour, 2004). Jag bedömde att min maktposition som vuxen i relation
till eleverna i skolan skulle vara mindre om de inte var ensamma med mig, samtidigt som det
också gav möjlighet för dem att visa upp lekar och aktiviteter som de brukade göra tillsammans
med andra elever.
Intervjuerna genomfördes i tre delar. Första delen var en sittande intervju som spelades
in som ljud. Detta blev ett tillfälle att presentera och diskutera studien med de deltagande
barnen samt att försäkra mig om elevernas frivillighet att delta i filmandet. Här ställde jag
också frågor om elevernas upplevelser av att gå på fritids och bad berätta om olika aspekter av
sin tillvaro på fritids. Den andra delen bestod av en filmad promenad i fritidslokaler. Eleverna
fick visa upp och berätta om platser och aktiviteter som de brukade ägna sig åt, eller tyckte var
av betydelse, samtidigt som vi filmade med min mobilkamera. I den tredje delen satte vi oss
återigen ned och summerade vad vi hade gjort, samt fortsatte ett samtal utifrån de platser och
aktiviteter som berörts under intervjuns tidigare delar. Intervjuerna genomfördes på
lektionstid, då fritidshemmets lokaler var nästan tomma på andra människor och vi ostört
kunde röra oss mellan olika platser och aktiviteter.
I den första intervjun, som också fick bli något av en pilotintervju, deltog tre flickor som
var energiska och ville visa väldigt mycket olika saker framför kameran. Eftersom två av
eleverna sprang åt olika håll i fritidslokalerna och ropade på mig att filma dem, visade det sig
bli svårt att dokumentera den delen av intervjun på ett fokuserat sätt. Efter denna första
erfarenhet bestämde jag mig därför att dels minska deltagarnas antal till två elever per intervju
för att förhoppningsvis få till ett mer fokuserat samspel, och dels dra inspiration från vad
Lather (2013) skulle kalla ”standardiserad och traditionell kvalitativ metod” om att göra
gruppintervjuer med barn. Härifrån fick jag en idé om hur jag kunde skapa former för aktivitet
i intervjutillfället som skulle ge eleverna större inflytande, samtidigt som det kunde sätta
tydligare ramar för den filmade promenaden. Med inspiration från Faith Gibson (2007)
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utvecklades övningen där eleverna fick skriva ned tre förslag var på aktiviteter eller platser som
de ansåg att vi borde prata om och filma för att bäst kunna förstå deras fritids. Sedan jämförde
vi och diskuterade de olika förslagen och eleverna kom gemensamt överens om vilka förslag vi
skulle välja att filma och i vilken ordning. På det viset bestämdes det på förhand vilka platser
vi gick till i intervjuns andra del, då vi filmade. Det ledde till en tydligare orientering för både
kameran och oss deltagare utan att det var jag som hade bestämt riktningen från början. Under
intervjuerna var det också upp till eleverna att själva bestämma om de ville filma eller om jag
skulle göra det.
Min förhoppning var från början att detta sätt att genomföra intervjuerna skulle bidra
till en produktion av både delaktigheter och en mängd olika (funktions-) sätt att navigera och
röra sig i fritidslokaler. Det var först när vi hade hunnit genomföra ett flertal filmade
intervjutillfällen som jag insåg flera teoretiska implikationer som också framgår i Pinks text,
men som jag inte varit helt fokuserad på vid läsningen då jag främst letade efter metodologisk
inspiration. Pink (2008) menar att detta sätt att göra etnografi på ger en möjlighet att förstå
plats utifrån lokal politik och komplexa maktrelationer. Ett sätt som jag blev varse detta på var
att ju fler intervjuer vi gjorde, desto tydligare märktes det att vad som uppfattades som problem
eller fördelar med fritidslokaler och aktiviteter skiljde sig avsevärt åt mellan de olika barnen
beroende på deras olika positioner och förmågor.
Ett exempel på detta var hur olika intervjuer producerade olika verkligheter för
aktiviteten pingis, eller platsen pingisbordet. Detta var en populär aktivitet som de flesta elevpar som jag filmade med ville visa upp. Tillsammans turades vi om att filma och spela pingis
två och två, samtidigt som vi pratade om hur det brukade vara när de spelade pingis i vanliga
fall. Här blev det uppenbart att olika elever upplevde pingisbordet som en mer eller mindre
lätt eller svår plats att vara på. Vissa elever uttryckte en problemfri relation till denna aktivitet
och plats. Jag lade märke till att de problem som dessa elever upplevde runt pingis-spelandet
var att de ibland inte fick tillåtelse att spela pingis för personalen, samt att det ibland kunde bli
konflikter kring reglerna. Detta upplevdes som problematiskt eftersom dessa konflikter kunde
leda till att de ibland fick spela mindre. Några andra elever talade istället om denna plats som
en konfliktzon, där vissa av eleverna tog över och där de själva inte fick möjlighet att spela på
samma villkor som de elever som ansågs bättre på själva aktiviteten. Det visade sig att de elever
som beskrev aktiviteter som problemfria, ofta blev beskrivna som ”problem” eller hinder av de
andra eleverna: De utpekades som att de tog upp plats på andras bekostnad. Det verkade alltså
finnas en maktaspekt i att elever som ansågs bättre på en aktivitet också tog upp plats på ett
sätt som upplevdes som problematiskt för de elever som inte ansåg sig lika bra på just denna.
En tidig iakttagelse av de filmade intervjuerna var alltså att elevernas olikheter i förmåga för
de olika aktiviteterna verkade spela roll för hur de upplevde sina möjligheter till delaktighet i
aktiviteten.
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Jag vill stanna vid detta en stund och lyfta något mer om hur dessa skillnader kom till
uttryck vid intervjutillfällena. Detta förmedlades nämligen inte endast när eleverna talade,
utan också via vad de gjorde och hur de rörde sig i de olika rummen under intervjuerna. I
intervjuerna kom barnens (och mina) olika förmågor och funktionssätt att bli materialiserade
i samspel med de miljöer och aktiviteter som vi rörde oss i. När vi undersökte pingisbordet tog
sig detta olika uttryck, inte endast genom hur eleverna reflekterade verbalt (eller inte) om hur
de brukade uppleva denna aktivitet, utan också via hur vi faktiskt spelade med varandra under
dessa intervjutillfällen. Även de delarna av intervjuerna som utgjordes av mer traditionella
sittande samtal skilde sig åt. Detta var inte endast på grund av innehållet i vad som sades, utan
också hur det sades; från vilken plats i rummet, med vilket intresse och koncentration som
samtalen genomfördes. Här kommer den andra texten in som jag inspirerades av när jag
bestämde mig för att göra intervjuer i rörelse, Aaron Kuntz och Marni Presnalls (2012) artikel
om intravjuer.

Mini-metodförsök: … och intravjuer
Förutom Pinks visuella etnografi var jag också inspirerad av en annan metodologisk inriktning
när jag planerade och konstruerade intervjuerna med eleverna. För att på ett mer teoretiskt
eller epistemologiskt plan resonera kring dessa gående och filmade intervjuer, hade jag utgått
från Kuntz och Presnalls (2012) resonemang om intervjuer som utgörs av en ontoepistemologisk rörelse från den klassiska kvalitativa intervjun till den posthumanistiska
intravjun. Kuntz och Presnall (2012) bygger vidare på Pinks (2008) sinnliga och visuella
etnografi och diskuterar vad som händer när intervjuer genomförs i rörelse. Deras förståelse
är att gåendet och förflyttningen kan skapa en rörelse som också kan förstås som affekt.
Indirekt påverkar detta möjligheterna till meningstillblivelse i varje händelse. De säger sig vilja
utmana de logiska strukturer som formar traditionella metodologier och intervjuer och frågar
sig:
”How does the traditional structure of the interview contribute to specific embodiments,
affects and meaning making? If we alter this simplistic structure to bring more focus to its
material enactment, do we also affect the meanings made? How can we tell?” (Kuntz och
Presnall, 2012:733)

Kuntz och Presnall menar alltså att i traditionella (förståelser av) intervjuer sker en
process i vilken kunskap abstraheras bland annat i översättningen från ett förkroppsligat och
meningsskapande möte, till en utskriven transskript. I denna process, menar de, sker en
mystifiering i och med separationen mellan det materiella (mötet) och det diskursiva
(nedskrivna ord). Deras syfte är att motstå denna simplifiering i forskning och röra sig mot nya
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och kreativa formationer av kunnande/vetande. För att teoretisera detta använder de sig av ett
exempel av en intravju som de genomfört gående med en lärare i en skolmiljö, i vilken de pekar
på hur själva förflyttningen mellan olika platser skapar nya möjligheter för vad som kan sägas
och hur. Därmed blir intra-aktionen mellan plats och materialiteter och vad som sägs,
intressant att undersöka som en meningsskapande händelse.
Jag använde denna teoretiska ingång för att arbeta med en slags situerad forskarreflexivitet i intervjutillfällena. Genom att förstå de olika tillfällena som just händelser som i
sig själva genererade kunskap, snarare än att tänka på dem som omständigheter från vilka
någon sorts material skulle produceras, upplevde jag att mitt förhållningssätt som intervjuare
förändrades. Jag kunde förhålla mig reflexivt genom intervjutillfällena och låta händelserna
utspela sig på elevernas och miljöernas villkor, snarare än att försöka få vissa saker att hända,
såsom att styra samtal till koherenta dialoger (som skulle kunna producera text). Mitt fokus
handlade istället om att undersöka hur eleverna kunde bli aktivt deltagande vid de olika
aktuella tillfällena. Trots att jag hade en ”mall” eller intention för hur intervjuerna skulle
genomföras, den tredelade intervjun som jag beskrev ovan, varierade därför det exakta sättet
på vilket intervjuerna lades upp mellan grupperna. Det kunde bero på sådana omständigheter
som till exempel hur länge deltagarna ville eller förmådde sitta stilla under den första
intervjudelen, hur engagerade de var i att berätta om sina erfarenheter, och vad det var för
väder utomhus. En av eleverna genomförde till exempel hela den första samtalsdelen samtidigt
som hon stod upp på sittdynan på en kontorsstol och snurrade runt. Några andra elever avbröt
samtalet flera gånger för att istället ägna sig åt att leka ”hänga gubbe”. Vid vissa av dessa
tillfällen gav jag helt upp idén om att intervjun skulle bestå av tre delar som följde på varandra,
och hoppade istället fram och tillbaka mellan filmade aktiviteter och sittande samtal, på ett
sätt som var anpassat till elevernas önskningar och förmågor. Genom att vara lyhörd inför
elevernas infall och behov upplevde jag att det skapades ett kreativt samspel där vi tillsammans
satte villkoren för både innehållet och formen för undersökandet av deras fritidshemsvardag.
Den stora skillnad som rådde mellan de olika intervjutillfällena såg jag inte som uttryck
för individuella skillnader mellan eleverna, utan snarare som intra-aktiva händelser som
producerade olika förmågor, funktionssätt och former för delaktighet på en viss plats. I våra
filmade, gående intravjuer producerades alltså multipla erfarenheter och perspektiv på elevers
(och forskares) förplatsligande i fritidshem. Det utforskande av fritidshemmet som vi gjorde
tillsammans skedde i stunden; som en förkroppsligad rörelse i intra-aktion med de aktiviteter
och miljöer och erfarenheter som beskrevs, visades och utfördes i samspel med kameran. På
våra utforskande promenader spelade vi pingis, sparkade fotboll, klättrade på soffor och
klätterställningar, byggde med lego, ritade teckningar, hade kuddkrig, myste på madrasser på
golvet och hittade hemliga hörn i korridorer. Samtidigt som vi rent fysiskt ägnade oss åt dessa
aktiviteter, pratade vi också om dem och eleverna beskrev saker som de upplevde brukade
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hända på de olika platserna, vad som fungerade bra eller dåligt i olika aktiviteter, och hur det
kändes att vara i de olika rummen och platserna. Därmed skedde det ett slags samskapande,
eller intra-aktion, av deltagarnas kroppar och miljöer, artefakter, forskaren, och kameran som
gav upphov till nya förståelser av vardagliga aktiviteter och rum i nuet.

Potentialen i mini-metoder: Avslutande reflektion
Att arbeta med mini-metoder är ett sätt att lyfta fram det specifika och situerade i varje
etnografisk erfarenhet. Det är ett sätt att kontinuerligt hålla liv i en reflexivitet i forskningens
alla stadier av förberedelser, design, teoretisk fördjupning, analys och framförallt de dagliga
kontakterna med deltagare och medproducenter av ny kunskap. Båda de texter som jag
huvudsakligen har hämtat inspiration från kan ses som exempel på sätt att göra etnografisk
forskning om och i rörelse med ambitioner att inte bara beskriva och tolka, utan att göra något
i själva forskningstillfället. Det skapas nya förståelser och förhållningssätt tillsammans med
forskningsdeltagarna, som en del av produktionen av det material som forskaren ska försöka
skapa mening i via analytisk verksamhet. Jag använde Pinks (2008) och Presnall och Kuntzs
(2012) metoddiskussioner som inspiration för att arbeta inom och bortom standardiserade
forskningsmetoder, genom ett försök att producera nya förståelser och nya verkligheter som
inte endast tar plats i forskarens analyser, utan även i forskningens materiella,
förkroppsligade, och förplatsligade möten. Istället för att endast försöka producera
förklaringar och tolkningar av verkligheten, försöker dessa metodologier sig på ett varande och
kännande tillsammans, det vill säga forskarsubjekt, (mänskliga och icke-mänskliga) deltagare
och miljöer i intra-aktion. Lather (2013:640) beskriver detta som social och kollektiv
(forsknings-)praktik som skapar (makt-)förskjutningar och öppningar i själva görandet. Vad
Lather uppmanar till är alltså en reflexivitet som går bortom forskarens egna känslor och
tankar, och som försöker att koppla in i och utföra forskning som redan fungerar inom och
bortom begränsande maktstrukturer och normer (som omgärdar både forskningen och
forskningsintresset). Ambitionen för maktkritiska mini-metoder blir att nyfiket undersöka och
tillåta variationer både i forskningsmetodologier och i den ”verklighet” som forskningen
befinner sig i och producerar. Ingen av intravjuerna med fritidseleverna var den andra lik. På
precis samma sätt som elevernas förmågor och funktionssätt varierar och skiftar och förändras
i relation till miljö och andra människor, avspeglas detta även i de skilda sätt som de olika
intravjuerna blev till och förplatsligades. I våra gående intravjuer producerade alltså eleverna,
miljöerna och jag nya och olika förståelser av vad det kan betyda att vara delaktig på fritids.
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