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Att forska med skrivande praktiker: 
vägar och paradoxer 

JONNA BORNEMARK 

inledning 

Medborgardialoger, jag kan ju ingenting om medborgardia
loger! Hur sjutton ska jag kunna bidra med något i det här 
forskningsprojektet?!

Jag sitter på ett första möte i Decode, ett nytt forsknings
projekt jag blivit inbjuden till. Projektet handlar om stads
planering, social hållbarhet och kanske framförallt med
borgardialoger. Teman jag inte har jobbat med innan. Men 
projektledarna tyckte praktisk kunskap verkade relevant 
och har bjudit in flera forskare som just inte är statsvetare 
eller samhällsplanerare för att få in lite nya vinklar och jag 
tyckte det lät spännande och viktigt. Men just nu känner jag 
mig väldigt osäker. Filosofi och praktisk kunskap kan jag 
något om, men det känns allt för abstrakt och teoretiskt för 
att kunna vara relevant i det här sammanhanget. Kanske jag 
ska läsa in mig lite på medborgardialoger och analysera det 
utifrån Chantal Mouffe och Jürgen Habermas? Jag funde
rar på om någon skulle ha någon glädje av det, eller om det 
inte redan är gjort? Det är på sätt och vis ett ovanligt forsk
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ningsprojekt, vi har inte i förväg bestämt exakt vad som ska 
göras i delprojekten. Det är öppet för experimenterande och 
projektledarna har tillit till att vi inbjudna forskare kommer 
hitta våra ingångar. Har de missbedömt oss?

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan akademi, några 
kommuner och näringsliv, och någon månad senare hör jag 
Maria, en av de som jobbar på arkitektfirman som är in
blandad i forskningsprojektet, berätta om hur hon tidigare 
jobbat med medborgardialoger som kommunalanställd. 
Hennes berättelse är levande, hon beskriver hur hon inför 
en knepig medborgardialog råddes av sina kollegor att hålla 
medborgarna och deras klagomål kort, att vara formell och 
uppmuntra dem att skicka in yttranden till kommunen. Hon 
beskriver sina tvivel inför de tips hon fick och hur hon, när 
hon väl stod framför gruppen av medborgare, handlade på 
ett helt annat sätt. Jag hör Marias engagemang och kunskap 
och inser att den kunskap hon har är något helt annat än 
det jag kan få genom att läsa in mig på området. Men den 
insikten gör det också blixtrande tydligt för mig vad det är 
jag kan bidra med. 

Jag har i många år undervisat i praktisk kunskap, hjälpt 
förskollärare, undersköterskor, psykoterapeuter och fritids
pedagoger i deras försök att sätta ord på sina erfarenheter. 
Vi har ett sätt att handleda erfarenhetsbaserat skrivande på 
Centrum för praktisk kunskap som jag verkligen gillar. Det 
har visat sig att även personer som är ovana vid att skriva 
får till jättefina texter när de får hålla sig riktigt nära sina 
erfarenheter. Sedan kan filosofiska och teoretiska texter och 
samtal hjälpa dem att lyfta vissa perspektiv och få syn på 
sig själva och sin situation på nya sätt. När jag hör Maria 
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inser jag att jag i det här forskningsprojektet ska göra det 
jag gör bäst. Jag ska samarbeta med de som verkligen kan 
något om medborgardialoger, de som har fått till fina samtal 
ibland och ibland stått bland uppretade NIMBYsar (Not In 
My BackYard) och försökt försvara kommunens beslut. Per
soner som ångrat sig, som tvivlat på kommunens beslut och 
som självkritiskt ibland funderat på hur de hamnade i den 
här situationer. Personer som kan lyssna, som vet hur stor 
roll rummet spelar för ett gott samtal och som anstränger sig 
för att alla ska få komma till tals.

 Jag frågar projektledarna om jag kan få göra en kurs 
inom ramen för forskningsprojektet. Jag vill skriva texter 
med medborgardialogens praktiker.

Så låt mig i den här texten undersöka hur en kurs för skri
vande praktiker1 kan vara del i en praktiknära forskning, en 
forskning vi kan kalla samverkansforskning. Det blev inte 
bara en kurs, utan två i det ovan beskrivna forskningspro
jektet, med blandade resultat. I det följande vill jag dels be
skriva det som fungerade väl i kurserna och fördelarna med 
att lägga upp forskning på detta sätt, och dels tematisera de 
svårigheter som uppstod, de paradoxer som inte kan lösas 
utan som denna forskningsmetod för med sig (liksom andra 
forskningsmetoder är inskrivna i sin problematik).

varför göra en kurs?
Som filosof är jag tränad i att förhålla mig till texter: läsa 
texter, diskutera texter, skriva texter. När jag började med 
praktisk kunskap blev det tillvägagångssättet otillräckligt 
inte bara i undervisningen utan också i forskningen. I un
dervisningen löste vi det ganska enkelt genom att hela tiden 
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väva in studenternas erfarenheter, men i forskningen har 
det inte alltid varit lika självklart hur vi ska gå till väga. 

Jag föreslog spontant en kurs där medborgardialogens 
praktiker kunde skriva texter på samma sätt som i vår un
dervisning. Men så blev jag tveksam, ska man inte hålla isär 
undervisning och forskning? Jag ville komma den prak
tiska kunskapen in på livet, en praktisk kunskap som inte 
är min egen. Så hur når man ett yrkeskunnande i ett yrke 
man aldrig har jobbat i? Hur har andra gjort? Jag såg mig 
omkring och fann förstås en lång rad med metoder: man 
kan intervjua praktikerna, man kan observera dem, man 
kan skugga dem. Man kan filma, spela in ljud och göra sina 
anteckningar. Utifrån ett sådant material kan man sedan 
skriva sina texter: tematisera, organisera, generalisera och 
abstrahera. Det är ju vanligen sådan vi tänker oss forska
rens roll. Jag såg värdet i alla dessa tillvägagångssätt, men 
kände mig själv främmande för dem. Jag kunde inte komma 
ifrån att praktikern i dessa metoder blir till ett objekt för 
den forskande blicken. Jag som forskare får vara subjekt och 
välja ut vad som är viktigast, vad som ska tematiseras, vilka 
generaliseringar som ska göras och hur abstraktionen ska 
gå till. Missförstå mig inte, jag tycker forskarens blick är 
värdefull, som forskare står jag i kontakt med de teoretiska 
fält som forskningen (också) ska bidra till, i relation till de 
teoretiska diskussionerna kan jag avgöra vad som är av in
tresse och vilka frågor som är spännande att undersöka vi
dare. Som forskare har vi under många år skolat en blick för 
just sådana frågor. I det jag ville göra är denna skolade blick 
viktig, men jag ville inte att den skulle vara allenarådande. 

Det fanns ytterligare några problem jag ville undvika 



63

Att forska med skrivande praktiker: vägar och paradoxer 

i relationen mellan mig som forskare och praktikerna på 
området. Jag ville undvika den sortens forskning där den 
skolade blicken är ute efter att avslöja och visa upp det som 
annars inte uttalas i praktikerna, det som sopas under mat
tan och täcks över. Forskning som vill visa på strukturer 
som praktikerna inte ser och som kanske till och med vill 
»dra ner byxorna» på praktikerna. (En sorts walraffande 
forskning som i högsta grad kan vara motiverad i andra 
sammanhang, se till exempel Roland Paulsens relation till 
Arbetsförmedlingen i Vi bara lyder.)2 Jag ville inte intervjua 
medborgardialogens praktiker för att visa hur de har dolda 
agendor eller går maktens ärenden. Sådan forskning kan 
vara viktig, men här var jag mer intresserad av hur man 
kan utveckla en kritik med hjälp av och utifrån praktiker
nas yrkeskunnande. 

Jag ville inte heller hamna i en situation där jag som fors
kare med min teoretiska blick fjärmar mig från praktiken 
på ett sådant sätt att den som står mitt i praktiken får svårt att 
förstå kritiken. Jag ville också undvika att skapa en rävsax 
där det inte finns någon »bra» handling eftersom praktiken 
som sådan uppfattas som i grunden problematisk. Ett exem
pel på det senare är Rosalyn Deutsches kritik mot offentlig 
konst i Evictions: art and spatial politics.3 Hennes kritik hör 
just till en teoretisk tradition med stark samhällskritik. Det 
hon för fram är viktigt på området, men för personer som 
jobbar med offentlig konst riskerar den bli ganska ofruktbar. 
Även om praktikern kan förstå kritiken, och till och med 
delvis sympatiserar med den, finns det andra sidor av prak
tiken som gör att praktikern uppfattar området som fortsatt 
viktigt att arbeta med. Nu är forskning som denna inte till 
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för att formulera råd till praktiker, de ska snarare hjälpa 
till att utveckla en tankerymd kring ett visst fenomen. Men 
risken kvarstår: om »teorin» blir allt för högflygande och 
praktiken, som idag, allt för låst vid det som låter sig mätas 
och vägas, skapas ett växande gap mellan dessa områden. 

Praktiken i sin tur efterfrågar ofta dialog med forskning
en och söker »praktiknära forskning». Många gånger är det 
evidensbaserade manualer som efterfrågas av ledningen, 
så att de kan försäkra sig om att deras personal gör rätt. En 
sådan önskan utgår ifrån att all kunskap skapas på univer
siteten och bara tillämpas på fältet. I en sådan tradition ska 
forskaren just studera praktikerna på distans för att abstra
hera fram de bästa arbetssätten. Denna inställning innebär 
många gånger en kunskapssyn som bär på en övertro på den 
generella kunskapen och en blindhet inför den situationella 
kunskapen och är inte något jag vill bidra till. I många yr
kespraktiker försvinner i ett sådant kunskapsparadigm de 
viktigaste kompetenserna: det går inte att manualisera fram 
varken empati eller omdöme. 

Jag ville alltså inte intervjua, skugga eller observera. Jag 
ville låta praktikerna hålla i pennan själva. Och jag ville 
skriva om praktikernas texter. Jag insåg att vi faktiskt redan 
har bedrivit forskning, och inte bara undervisning på det 
här sättet på Centrum för praktisk kunskap. De allra flesta 
antologierna i vår egen publikationsserie innehåller bidrag 
från våra studenter som arbetar inom olika yrken. Allra tyd
ligast är det i publikationer som Omtankar: praktisk kun-
skap i äldreomsorgen (red. Lotte Alsterdal) och Inifrån och 
utifrån: om praktisk kunskap i förskolan (red. Lotte Alster
dal och Maria Pröckl) som dels utgörs av texter skrivna av 
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studenter och dels av texter som deras lärare och Centrum  
för praktisk kunskaps forskare skrivit och som bygger vi
dare på studenternas texter. Studenttexterna i den första 
volymen kommer från en uppdragsutbildning för personal 
inom äldreomsorgen och i den andra från den erfarenhets
baserade förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. 
Men vi har också gjort mer tematiska böcker som bygger på 
erfarenhetsbaserade texter av våra studenter eller kollegor, 
böcker som Vad är praktisk kunskap? (red. Jonna Borne
mark och Fredrik Svenaeus) och Kvalitetsjakten: om profes-
sionalitet i välfärden (red. Lotta Victor Tillberg). 

Andra uppdragsutbildningar har blivit till böcker utgiv
na av uppdragsgivarna, böcker som Bibliotekariens prak-
tiska kunskap: om kunskap, etik och yrkesrollen (red. Eva 
Schwarz) liksom Att lära en företagsekonom att tänka (red. 
Jonna Hjertström Lappalainen, AnnSofie Köping Olsson, 
Tommy Larsson Segerlind).4 

Att forska genom att göra en kurs var inte så nyskapande 
som jag först hade tänkt. Den kurs jag hade i åtanke skilde 
sig dock på åtminstone en punkt från de flesta av publika
tionerna ovan: eftersom de skrevs inom ramen för antingen 
en reguljär utbildning eller en uppdragsutbildning fanns 
det många texter att ta av. De bästa och de mest spännande 
av dessa kunde sedan väljas ut och bearbetas för publice
ring. Undantaget var Att lära en företagsekonom att tänka 
som gjordes inom ramen för Hjertström Lappalainens post 
docprojekt. Texterna i de tidigare publikationerna var inte 
heller skrivna med tanke på publicering utan som del av en 
kurs där lärarna sedan tyckte att många blev så bra att ett 
urval var värt att publicera. Hur skulle det påverka arbets
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sättet och texterna om själva kursen var utformad som del 
av ett forskningsprojekt?

ett praktiskt tillvägagångssätt 
Sagt och gjort 2015–2017 genomförde jag två kurser i praktisk 
kunskap inom ramen för det ovan nämnda forskningspro
jektet. Den första kursen gick enligt planerna, medan den 
andra stötte på problem som krävde ett radikalt omtän
kande. 

Den första kursen var inspirerad av Marias berättelse 
och jag ville tillsammans med henne och andra tjänsteper
soner som på kommunal nivå jobbar med medborgardialo
ger undersöka de praktiska kunskaper som ligger bakom 
arrangerandet av en lyckad medborgardialog, likväl som 
jag ville diskutera vad en lyckad medborgardialog alls är. I 
projektets andra del, och därmed i den andra kursen, ville 
jag utveckla diskussionen om tjänstepersonens kunskap ge
nom att undersöka den korsning av konst och byråkrati som 
finns på Statens konstråd. Tanken med att söka sig just dit 
var att spänningsfältet mellan konst och byråkrati utmanar 
traditionella idéer om tjänstepersonens uppgift och yrkes
kompetens. De hade nyligen också dragit igång ett större 
projekt under namnet Konst händer, där de som statstjäns
tepersoner var tvungna att jobba på nya sätt.  

I den första kursen samarbetade jag med Upplands Väsby 
kommun där flera tjänstepersoner och mellanchefer kunde 
gå kursen som del av den egeninsats kommunen skulle göra 
inom ramen för forskningsprojektet. Det är enkelt att ha 
många deltagare från samma arbetsgivare, det gör också 
att man kan arbeta med miljön på ett mer genomgripande 
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sätt än när deltagarna kommer från helt olika håll. Men det 
är också problematiskt när gruppen blir allt för homogen 
efter som det riskerar att göra diskussionerna allt för ensi
diga. Så jag ville ha med deltagare med lite andra erfaren
heter och blev glad när jag fick med en konstnär som varit 
aktiv i olika medborgaraktioner, en politiker och en konsult 
som håller medborgardialoger, allt som allt var det 10 del
tagare som genomförde kursen. På så sätt fick vi en rikare 
spridning av erfarenheter kring medborgardialoger. Med en  
politiker i rummet måste tjänstepersonernas diskussion om  
»politikern» bli mer nyanserad och med en aktivists perspek
tiv på demokrati blir diskussionen om demokrati rikare.

I den andra kursen samarbetade jag alltså med Statens 
konstråd. Temat för kursen var mötet mellan konst, sam
hälle och byråkrati och alla deltagare jobbade i skärnings
punkten mellan dessa områden. Även här hade jag basen 
hos en arbetsgivare, Statens konstråd, men fick också med 
deltagare med andra perspektiv. Av de 12 deltagarna var fyra 
anställda på Statens konstråd, några var konstnärer som 
samarbetade eller tidigare hade samarbetat med Statens 
konstråd och några var personer som jobbade i föreningar 
eller andra statliga myndigheter som var inriktade på konst. 

På båda kurserna samarbetade jag alltså med en ar
betsgivare, men bjöd också in andra som hade någon sorts 
professionell eller semiprofessionell kunskap på området. I 
sådana miljöer finns förstås makthierarkier som påverkar 
rummet, men min erfarenhet är att i en bra arbetsmiljö, 
med en chef som uppskattar reflektion och självkritik (så
väl individuell som organisatorisk) och där deltagarna har 
fasta tjänster är dessa problem mindre än man skulle kunna 
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tro. I en miljö där vissa deltagare står i ett mer komplicerat 
maktförhållande till andra deltagare, till exempel för att få 
framtida uppdrag, är det långt svårare att få till en bra och 
öppen miljö. Nackdelen med en kurs med deltagare som 
kommer från helt skilda miljöer är att de kan bli väldigt 
ensamma med tankearbetet på sina arbetsplatser. Det kan 
också ta lite längre tid att skapa en god miljö om deltagarna 
inte alls känner varandra och kanske är allt för respektfulla 
mot varandra inledningsvis – vilket också kan slå över till 
att de blir allt för kritiska och hårda när de inte har något 
grundläggande förtroende.  

Syftet med båda kurserna var tvåfaldigt. Dels skulle 
kursdeltagarna få ut något av kursen, de skulle få lite orien
tering inom några relevanta teoretiska diskussioner och 
de skulle få de nya kunskaperna bekräftade i form av 7.5 
högskolepoäng. Dels skulle jag som forskare få material till 
forskningsprojektet. Dessa två syften drar delvis åt olika 
håll, men kanske inte så mycket som man skulle kunna tro. 
De sammanfaller i ett gemensamt intresse för mötet mellan 
dessa praktikers kunskaper på området, ett skrivande som 
synliggör saker som inte tidigare varit synliga, och teore
tiska diskussioner som lyfter nya aspekter. Just mellan dessa 
praktiker och mig, och ytterligare några forskare, kunde 
nya kunskaper formuleras. 

Kurserna följde det upplägg vi brukar ha för en 7.5 hpkurs: 
8 träffar à 34 timmar, samt en avslutande heldagsworkshop. 
Halva tiden använde vi till föreläsning och diskussion av 
olika teoretiska texter och andra halvan handlade om delta
garnas egna texter. På den första kursen var det svårt att få 
ihop tiderna och därför gav vi två tillfällen att välja på varje 
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gång: ett reguljärt och ett extratillfälle där deltagarna själva 
fick lyssna på föreläsningen på ljudfil och undervisningen 
därmed bara bestod av texthandledning. 

De texter vi läste var filosofiska, idéhistoriska, konstteo
retiska, planeringsteoretiska och så vidare, men de handla
de också om praktisk kunskap och om hur man skriver fram 
sina kunskaper. Eftersom jag själv, särskilt inledningsvis, 
inte kunde särskilt mycket om planeringsteori eller var 
orienterad inom medborgardialoger samarbetade jag med 
Jonathan Metzger, forskare på KTH, som är kunnig inom 
dessa områden. Vi turades också om med att hålla inledande 
föreläsningar och textintroduktioner.  

att skriva tillsammans
Metoden är här alltså att arbeta med texter tillsammans. 
Låt mig i korthet beskriva hur det går till och vilka cen
trala problem som finns. På dessa kurser skriver alltså 
deltagarna texter från praktiken där vi tillsammans gräver 
djupare i centrala teman och dilemman. Texterna skrivs 
fram genom ett processkrivande där de utvecklas från gång 
till gång. Inför varje undervisningstillfälle läser alla delta
gare varandras texter som sedan diskuteras en i taget i hela 
gruppen. Deltagarna får därmed respons inte bara från mig 
som handledare, utan också från de andra som har kun
skap från samma praktik. Ungefär halva tiden brukar gå åt 
till att skriva fram en mångfacetterad, gestaltad berättelse. 
Berättelsen ska vara en ärlig och detaljerad redogörelse för 
något som författaren har varit med om och skrivas i pre
sens och första person singularis. Den situation som på detta 
sätt gestaltas bör vara en komplex situation som av någon 
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anledning stannat i författarens minne. (Vi återkommer till 
karaktären på dessa berättelser.) När berättelsen är klar 
diskuteras den med hjälp av de reflektioner som den väcker 
hos såväl författaren som den övriga gruppen, och med olika 
teoretiska perspektiv som gör att nya sidor i berättelsen kan 
utvecklas och undersökas. 

På det här sättet kommer man åt såväl praktikernas erfa
renheter som deras reflektioner, och hjälper dem att utveck
la dem. Det är alltså berättelserna och erfarenheterna som 
står i centrum, och de teoretiska perspektiven hjälper till att 
utveckla reflektionen och vidga synfältet. Texterna kan där
med både synliggöra praktiker som redan finns och utveckla 
dessa. Dessa två hänger samman: att synliggöra kunskaper 
som tidigare varit implicita förändrar också praktiken. När 
frågor kommer upp till ytan måste man ta ställning till dem 
på ett annat sätt. Ett tema som var viktigt på dessa kurser var 
frågan om hur personligt engagerad en tjänsteperson bör 
vara. Här finns det förstås en rad olika förhållningssätt och 
det blir ofta en tyst självklarhet på en arbetsplats hur man 
bör förhålla sig. På båda dessa kurser läste vi bland annat 
Max Weber och Aristoteles och diskuterade med hjälp av 
dem hur dagens tjänstepersonsroll har vuxit fram och hur 
just tjänstepersonens personliga omdöme många gånger är 
det som måste offras i neutralitetens namn. Detta tema var 
också centralt i flera av praktikernas berättelser, och målet 
var att lyfta några teoretiska perspektiv så att praktikerna 
bättre skulle förstå såväl sina egna reaktioner som de roller 
de är inskrivna i. 

Teorierna kom dels inifrån professionens fält, och dels 
var de mer generella och filosofiska. Historiska texter hjäl
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per oss se det vi tar för självklart i samtiden genom att skapa 
kontraster, de kräver dock också en idéhistorisk inramning 
just eftersom de kan vara främmande för samtida läsare. 
Teorierna lyfter en mer generell och abstrakt nivå än prak
tikerna dagligdags har möjlighet att undersöka eller intres
sera sig för. Här finns dock en risk att teorierna förlorar 
sig i sina abstraktioner och det är ett kontinuerligt jobb att 
hitta texter som undersöker dimensioner eller frågor som 
praktiken är förbunden med. När det gäller tjänstepersons
yrken kan det vara texter som behandlar just omdömets roll, 
demokratin som ständig konflikt eller konsensussökande, 
ickevetandets roll i all handling, maktstrukturer eller 
känslans relation till rationalitet. Det är frågor som har 
filosofiska dimensioner och som just inte kan besvaras på 
något definitivt sätt. Det är frågor man inte kan »lösa» på 
ett teoretiskt sätt och sedan implementera i en praktik med 
hjälp av en manual, och som just eftersom de saknar finalt 
svar kan ta oändligt med tid och hyllmeter i anspråk, tid som 
praktikern just inte har.  

Men det är också frågor som praktiken alltid redan har 
implicita svar på, dessa svar finns inskrivna i själva yrkes
strukturen och i praktikernas handlingar. Det innebär att 
det kan kännas svårt att handla på annat sätt än det förgivet
tagna. Min erfarenhet är dock att när praktikern får syn på 
dessa frågor finns det i detaljerna ett mycket större hand
lingsutrymme än man kanske hade trott. I bästa fall kan 
teorierna hjälpa till att synliggöra olika perspektiv vilket 
ibland kan leda till större förståelse för sig själv och andra 
inom samma praktik, och ibland till en bredare handlings
repertoar. 
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För att som forskare få syn på det som är relevanta frågor 
för praktiken måste man gå i nära dialog med praktiken, 
och det gör man bäst genom att bli väldigt konkret. Ju mer 
praktiken generaliseras, desto svårare blir det att få syn på 
dessa frågors konkretionsnivå. När praktiken beskrivs på ett 
generellt sätt är det också enkelt att hitta goda och konflikt
fria formuleringar som alla kan skriva under på, detta är 
ofta värdegrundsarbetets och liknande policyarbetens cen
trala problem. De döljer snarare än bearbetar och utvecklar 
etiska konflikter som finns inbakade i praktiken. I en forsk
ning som sker i samarbete mellan forskare och praktiker 
kan det vara lättare att komma åt en konkretionsnivå som 
inte sopar problemen under mattan, utan som lyfter fram, 
synliggör och bearbetar de spänningsfält som är inskrivna 
i den aktuella praktiken.  

Som forskare på ett område man inte kan så mycket om, 
och som praktikerna är hemtama på, finns det utrymme att 
ställa de grundläggande »dumma» frågorna på nytt. Denna 
relation skapar också en viss balans och respekt mellan 
forskare och praktiker, vi har helt enkelt olika kompetens
områden. Eftersom man som forskare inte kommer inifrån 
praktiken är man inte heller del av den positionering etc. 
som kan finnas inom ett fält. Likafullt måste forskaren ha, 
eller tillägna sig, en viss insikt i områdets centrala spän
ningar och kunna lyssna. Samtidigt behöver forskaren na
turligtvis ha kunskap om de teoretiska dimensionerna och 
en förmåga att se hur dessa kan ta plats i praktiken. Efter 
djupdykningen ner i konkretioner kan forskaren förhopp
ningsvis hitta nya ord för att karaktärisera de spänningar 
som finns på fältet och därigenom diskutera centrala frågor 
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på ett sätt som är relevant både för praktiken och för vissa 
teoretiska/akademiska frågor.

Även praktikerna har möjlighet att ställa de grundläg
gande frågorna till teorierna. Men det är som sagt var inte 
här de hittar sitt eget skrivandes utgångspunkt. Istället är det 
viktigt att de hittar sin fråga utifrån sin praktik. På Centrum 
för praktisk kunskap ber vi ofta studenterna att skriva om 
en situation som har stannat kvar hos dem, en situation som 
skaver och som de kanske inte förstår. Denna »skavande» 
känsla är i sig ett exempel på hur en känsla kan innehålla en 
kunskap. Skavandet visar att det här finns något som inte är 
klart, som inte är färdigtänkt och förstått eller som visar på 
en sida av praktiken som behöver förändras. Det är sällan 
vi har möjlighet att ta tillvara på sådana skavningar, men 
kanske skulle praktikerna ha mycket att vinna på att bli mer 
lyhörd för dessa.5 Här kan vi också se att våra känslor bär 
på mycket kunskap. 

När dessa skavningar skrivs fram i sin konkretion, i pre
sens och ur ett förstapersonsperspektiv, blir de i all sin spe
cificitet ofta mycket relevanta för andra, framförallt förstås 
för personer inom samma praktik, och igenkänningsfaktorn 
blir stor. Det finns en spännande paradox här, som är alla 
berättelsers styrka; ju mer specifika de är, desto mer allmän
giltiga blir de. Där det generella, i till exempel policydoku
ment, blir tomt och livlöst visar berättelsen på det levande. 
I berättelsens erfarenhet följer vi med, i policydokumentets 
punkter försöker vi förstå vad det betyder för det levande. 
Genom att berättelsen tar oss med sig är vi explicit i det som 
vi alltid redan delar, det erfarande livet, och därmed har vi 
en grundläggande närhet i berättelsen.6 Den professionella 
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blicken från andra praktiker inom samma fält är också en 
central ingrediens i arbetet med att utveckla dessa berättel
ser vilket är anledningen till att vi på Centrum för praktisk 
kunskap (så gott som alltid) jobbar med grupphandledning.  

Det är dock inte alla som genast hittar till en sådan här 
skavning, snarare drivs de av mer generella frågeställ
ningar som de i praktiken kan hitta en lång rad exempel på, 
exempel som dock vart och ett inte är uttömmande. I sådana 
fall kan det vara värt att skriva ner flera exempel, flera små 
berättelser. Det viktiga är dock att låta dessa exempel »rinna 
över sina breddar», det vill säga bli mer detaljerad än vad 
som krävs för att vara exempel på just den generalitet som 
praktikern ville lyfta fram. En rik berättelse gör det möjligt 
att bli överraskad av sin egen berättelse, snarare än att ha 
poängen alltför uttänkt. Det är därför också viktigt att vara 
så ärlig som möjligt gentemot sitt eget minne (vilket på intet 
sätt omöjliggör att andra har en annan version av samma 
händelse).  

Det är alltså centralt att det finns gott om tid för att skriva 
berättelserna och låta dem utvecklas, ungefär halva tiden av 
skrivarhandledningen brukar gå åt till detta – och gjorde 
också det på de här kurserna – andra halvan av tiden går till 
reflektionen över berättelserna. För att kunna tänka något 
nytt måste man öppna mot ett ickevetande, om kunskapen 
redan är färdig finns varken behov av eller utrymme för 
något nytt. Detta utrymme skapas alltså i berättelsernas de
taljrikedom som gör att minnet kan överraska. I teorierna 
finns en motsvarande öppning mot ett ickevetande just i att 
de kan vara svåra att förstå. Här gäller det att hålla en balans 
och hitta teoretiska texter som är inbjudande och tillräckligt 
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läsarvänliga, men som samtidigt inte blir uttömda av en ge
nomläsning eller två.  

En fördel med den här metoden är alltså att man får prak
tikerns egna ord i publiceringsbart skick. Sådana texter ska 
alltså inte ses som »oberörda» av forskaren utan just ses 
som en samprodukt som bara är möjlig genom mötet mel
lan två praktiker: forskningspraktiken och den undersökta 
yrkespraktiken. Just därför finns det här en möjlighet till 
något som kan överraska både forskaren och praktikern. 
Därför gäller det också som handledare att handleda »la
gom mjukt», vilket är en svår balansgång: Man måste vara 
ödmjuk inför att praktikern har resurser och ser saker som 
inte jag som forskare ser och som de kan behöva lite tid 
för att kunna veckla ut och göra synliga. Samtidigt får jag 
som forskare inte backa från att utmana praktikern, ställa 
frågor och hålla i ramarna. Här gäller det att vara försiktig 
eftersom vi befinner oss inom en hierarki, där forskaren på 
kursen är en »lärare» och praktikern »student». Vi ska också 
vara medvetna om att det finns en samhällelig hierarki där 
forskaren har ganska hög status – å andra sidan är det inte 
säkert att en humanistisk forskare har så hög status inom 
den undersökta praktiken. Sådana hierarkier kan det också 
vara svårt att prata explicit om.  

De texter som på detta sätt skrivs av studenterna, eller 
snarare medforskarna, bidrar i sig till kunskapsutveck
lingen och blir rätt inramade ett »forskningsresultat». Den 
första kursen, den om medborgardialoger som gjordes till
sammans med Upplands Väsbys kommun, resulterade där
för i antologin Medborgardialog – om det svåra i att mötas: 
praktikers reflektioner om ett av demokratins viktigaste 
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verktyg. Den innehåller åtta texter från medforskarna som 
ramades in av en inledning av mig och två avslutande texter, 
en av mig och en av kursens andra lärare Jonathan Metzger. 
Det mest fruktbara med en sådan antologi, i jämförelse med 
mycket annan forskning om medborgardialoger, är just att 
den lyfter fram och granskar praktikerna sådana som de 
är idag, från de direkt inblandades perspektiv. Den relativt 
matiga inledningen skissar i korthet upp en idéhistorisk ut
veckling och den teoribildning som medforskarnas texter 
använder sig av och bidrar till. Just fokuset på praktiken och 
på de förhållningssätt och förmågor som är mest centrala 
i den här praktiken blir också det centrala temat i de två 
avslutande »lärartexterna».

Som forskare får man på det här sättet en unik inblick i 
olika yrkespraktiker, i de resonemang som styr verksamhe
ten och i deras praktiker. Det vi kan sägas studera är alltså 
en praktik snarare än en viss yrkesgrupp, och för att ro den 
uppgiften i land krävs det alltså inte bara skolade forskare 
utan också personer som är kroppsligen förankrade i den 
praktiken. Det innebär också att forskarens bidrag till ex
empel kan vara att diskutera delar av medforskarnas be
rättelser och reflektioner och med hjälp av dem lyfta vissa 
teoretiska aspekter på ett sätt som helst sätter såväl praktik 
som teori i nytt ljus.

fördelar, nackdelar och etisk hänsyn 
Den här metoden kombinerar alltså ett inifrånperspektiv 
med ett utifrånperspektiv, inte bara genom att praktikern 
kommer inifrån fältet, och forskaren utifrån. Utan också, 
och kanske framförallt, för att praktikern får verktyg att se 
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på sin praktik utifrån, medan forskaren får möjlighet att för
djupa sig i hur praktiken ser ut inifrån. Kanske är dualismen 
mellan inifrånperspektiv respektive utifrånperspektiv till 
och med felaktig här, det handlar snarare om att utveckla 
en tanke och en rörlig reflektionspraktik som just för att den 
kan bli väldigt närsynt och fokusera på små konkreta detal
jer kan blottlägga det generella i det situationella.  

Ett sådant arbete kan bara ske genom att en grundläg
gande lojalitet utvecklas mellan praktiker och forskare. Det 
måste finnas en ömsesidig tillit och möjlighet att såväl av
slöja sina egna misstag och svagare sidor, som att våga tänka 
tankar som ännu inte är färdiga. Detta innebär att det ställs 
höga etiska krav på forskaren. Denna relation och den yta 
som skapas tillsammans är styrkan men samtidigt också 
forskningsmetodens största nackdel. Det kan hända att man 
som forskare får inblick i praktiker som det skulle vara av 
allmänintresse att föra upp till (mycket) kritisk diskussion. 
Det vill säga den sortens forskning som vill visa fram det 
som man inom praktiken inte vill ska bli synliggjort. Det 
kan vara maktanalyser av dolda rasistiska eller misogyna 
strukturer, kapitalets roll, hur praktiker handlar oetiskt el
ler liknande. En sorts forskning jag ovan kallade »draner
byxornaforskning». 

Jag har i mina projekt inte stött på något riktigt smaskigt, 
men ju närmare man kommer en praktik desto mer insikt 
får man i var dessa historier skulle kunna grävas fram. 
Forskaren kan också ha en mer kritisk tolkning av ett visst 
fenomen än praktikerna. Här gäller det att hålla tungan rätt 
i munnen och acceptera att lojaliteten måste komma först 
(möjligen med undantag av extremfall där regelrätta lag
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brott eller djupt omoraliska praktiker uppdagas). All tillgång 
till praktiken kommer här ur lojaliteten som därför inte får 
förrådas. Här gäller det också att inte ha för lågt förtroende 
för praktikernas förmåga till självkritik. Min erfarenhet är 
att så länge praktikerna befinner sig i en trygg miljö kan de 
hantera en stor dos kritik, som om den blir allt för känslig 
kanske kan konkretiseras i enrum och inte inför hela grup
pen. Små steg tillsammans med praktikerna är här av långt 
högre värde än stora, radikala steg där praktikerna lämnas 
därhän. Vill man ifrågasätta en praktik är detta alltså fel me
tod, vill man utveckla den inifrån, och utifrån praktikernas 
egen kritik, är det rätt metod. 

Vi måste också fråga oss vilken nytta deltagandet i kursen 
har för deltagarna. Det finns en risk att man förlorar sig i ab
strakta resonemang eller i en enskild, specifik och passerad 
händelse. Bildningsprocesser, som sådana här kurser ofta 
är, tar tid och kraft, och vi lever i en stressad tid vilket gör 
att det kan vara svårt att få syn på nyttan. Studenterna på den 
här sortens kurser brukar ofta vittna om hur mycket det ger 
och att det kan kännas djupt meningsfullt – men det är inte 
heller ovanligt att folk hoppar av när det blir konkurrens om 
tiden och kraften. Bäst är det om man inom den här typen av 
forskningsprojekt kan avlöna praktikerna – liksom forska
ren är avlönad. Inom de två kurser som beskrivs här var det 
meningen att de flesta deltagarna skulle genomföra kursen 
på betald arbetstid eftersom detta Vinnovaprojekt innebar 
att deltagande myndigheter bidrog med en egeninsats. Jag 
har dock en misstanke om att deltagandet i kursen för flera 
deltagare blev ytterligare en arbetsuppgift som skulle kläm
mas in och att det i praktiken fick genomföras på fritiden.
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Man bör också ha en förberedelse på att kursen kan bli 
känslig för vissa deltagare. De kan stöta på frågor som om
kastar världen, vilket är något jag har stött på i olika grad. 
När det går som längst kan medforskaren ifrågasätta sig 
själva på ett djuplodande sätt och kanske (tvingas) byta 
jobb. Jag har sett hur texter förändras allteftersom en blind 
fläck plötsligt blir synlig. Ett tillfälle när det här hände, 
men inte blev så allvarligt att det ifrågasatte hela prakti
ken och yrkessituationen, var när en tidig beskrivning av 
en medborgardialog innehöll en kort passus om »gubbarna 
på bänken», det vill säga alagarna, och deras deltagande. 
Allt eftersom diskussionen om texten fördjupades och för
fattaren utvecklade texten, visade det sig att det kanske var 
dessa gubbars perspektiv som var det mest intressanta, och 
det som inledningsvis var en liten detalj hamnade allt mer i  
centrum. 

Ett visst mått av självbedrägeri kan också uppenbara sig 
i skrivprocessen. Jag har stött på det ett par gånger, men 
kan just av etiska själ inte konkretisera dem. Vid ett tillfälle 
förändrades berättelsen mer radikalt än den förskjutning 
jag beskrev ovan. Författaren gjorde helt enkelt helt om 
halvvägs genom skrivandet och insåg att den beskrivning 
hen gjort av situationen faktiskt var helt fel. Här hade jag 
inledningsvis anat att situationen inte riktigt var så som den 
först var beskriven. En sådan situation gör förstås handled
ningen komplicerad. Jag kunde inte veta eller pressa på, jag 
kunde inte följa de aningar jag hade genom att ställa hen 
mot väggen. Hur frustrerande det än var kunde jag bara följa 
med, fortsätta fråga utan att tjata och bara publicera det hen 
var bekväm med. I det här fallet ledde det som sagt var till 
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att författaren själv upptäckte att den första versionen inte 
var sann och skrev om. 

Inte heller bör man skriva en reflekterande text över si
dor i yrkesutövningen som är allt för känsliga, även om de 
känns väldigt spännande för forskaren. Hänsynen till prak
tikerna/medforskarna kommer först! På liknande sätt kan 
man upptäcka fördomar och förgivettaganden som kommer 
på skam hos en själv, som den gång jag föreläste om väs
terländska pedagogiska tanketraditioner och det självklara 
»vi:et» stockade sig i halsen när jag plötsligt fick ögonkon
takt med en student i slöja. Arbetet med självbedrägerier och 
fördomar i det här formatet har en reformatorisk snarare 
än revolutionär karaktär, förändringen måste få växa fram 
genom ständigt nya kritiska frågor och självreflektion. 

I en reflekterande text finns det alltid ett självkritiskt 
spår, och en asymmetri i det här samarbetet är att »studen
ten» förväntas utveckla en självkritik, medan det inte finns 
lika utvecklade former för forskarens självkritik. Därför 
skulle en metodologisk självkritik behöva läggas till med
forskarnas självkritik. I det forskningsprojekt som ligger 
som bas här är det just den här typen av texter som kan 
utgöra i alla fall en del av den självreflektionen. 

Och liksom jag inte vill hänga ut mina studenter i exem
plen ovan möter mina medforskare liknande problem. De 
ska så konkret som möjligt berätta om situationer som kan 
vara etiskt komplicerade. Ibland kan det finnas en stor risk 
att en kollega hängs ut. Här gäller också samma lojalitets
princip, även om texten i ett stadium är ärlig, kan detta mot 
slutet behöva förvridas för att anonymiseras. Denna förvrid
ning får dock inte komma för tidigt och innan reflektionen 
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är skriven eftersom det skulle riskera att göra reflektionen 
mindre ärlig. 

Här finns också en inbyggd problematik i att jag som 
forskare har en examinerande funktion och har en tydlig 
idé om både vilken sorts text medforskarna ska skriva och 
vad som är en bra text i sammanhanget. Man kan fråga sig 
om forskaren får ett allt för stort inflytande över de texter 
som produceras och att medforskarna i rollen av att också 
vara studenter allt för mycket »vill göra rätt». Å andra si
dan, som ovan poängterats, är det medforskarnas värld vi 
rör oss inom och det kan aldrig vara något annat än deras 
berättelser som är utgångspunkten. Men en svårighet som 
uppstått är hur mycket jag ska hålla fast vid »vårt» sätt att 
skriva essäer på och hur experimentell jag kan låta med
forskarna vara. Den frågan uppstod särskilt i relation till 
konstnärerna som deltog i den andra kursen. Till konstnä
rens professionalitet hör just en idé om form för uttrycket 
och de kan uppleva att vår form för essäerna är allt för rigid. 
Här hade jag dock större frihet under kurserna som var del 
av ett forskningsprojekt att experimentera med formen, ett 
experimenterande jag tror i längden också kan vara av nytta 
för essäskrivandet på våra reguljära utbildningar. 

 
när det inte går som det var tänkt 
Den första kursen jag gjorde på detta sätt, som del av ett 
forskningsprojekt, gick som det skulle. Det blev alltså en 
antologi med en inledning, åtta artiklar av kursdeltagarna 
och två forskarartiklar av kursens lärare. När forsknings
projektet gick in i nästa fas tänkte jag fortsätta undersöka 
hur tjänstepersonernas yrkesroll kan förstås och utvecklas 
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tillsammans med praktiker. De åtta tillfällena var fördelade 
på två terminer och vi träffades en gång i månaden. Den 
första terminen fungerade bra – även om en person hop
pade av på grund av sjukdom – och de flesta skrev klart sina 
berättelser. Men under sommaren hände något och när vi 
skulle dra igång igen blev det strömhopp från kursen. Flera 
var sjukskrivna, någon bytte jobb, andra fick uppdrag de 
inte kunde tacka nej till och som innebar att de inte hann 
med kursen. Hela upplägget kollapsade. Vi fortsatte med de 
inplanerade träffarna med ett reducerat antal deltagare, 
men la ner ambitionen att deltagarna skulle skriva vidare 
på sina egna texter.  

Jag funderade förstås på om det hände saker på kursen 
som jag inte var medveten om? Det var en komplex grupp 
där det fanns en rad olika typer av förbindelser och makt
relationer mellan deltagarna. Avhoppen hade goda skäl, 
men min erfarenhet är att de flesta som hoppar av den här 
typen av kurser presenterar mycket rimliga skäl, men inte 
sällan är det även andra skäl som har med kursen att göra 
som gör att de slutar. Ofta är kursen mer arbetskrävande än 
de hade trott. Den grupp jag hade denna gång var högpro
filerad och hade ett högt arbetstempo vilket nog påverkade 
avhoppen. Men det kan också vara så att deltagarna inte såg 
tillräcklig nytta med den arbetsinsats de var tvungna att 
lägga ner. Kanske var upplägget mer styrt av mina behov än 
av deras? Kunde jag ha varit mer lyhörd inför deras perspek
tiv och intressen, likväl som för spänningar inom gruppen 
som kanske var större än jag trodde? Jag skulle kanske ha 
vågat stanna kvar i varför kursen inte var tillräckligt rele
vant och inte genast gått vidare till problemlösning och hur 
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vi skulle fortsätta. Det hade varit mer smärtsamt att stanna 
kvar, både för dem och för mig, men kanske skulle jag ha 
och frågat mer och försökt få till ett samtal om varför de 
inte längre kunde prioritera kursen, kanske bett dem skriva 
något kort om det eller pratat med dem om detta en och en. 
Kanske hade det varit mer givande i längden?

Den här typen av kollaps innebar att jag ännu tydligare 
insåg hur sårbar den här metoden är. Forskaren är i väldigt 
hög grad beroende av andra. Men när kursen nu inte kunde 
fullföljas som tänkt var jag tvungen att tänka på ett helt an
nat sätt. Jag hade skrivna berättelser, men också goda rela
tioner till kursdeltagarna. Det gjorde att jag valde att göra 
individuella intervjuer med alla deltagare som var med från 
början för att på så sätt komma åt den reflektion vi nu inte 
fick på papper.

Intervjuerna blev bättre än jag hade trott och jag insåg 
att det kanske var själva relationerna som var kursens vik
tigaste effekt. Det fanns en grundläggande lojalitet och till
lit mellan oss som gjorde att jag vågade nagla mig fast lite 
längre vid känsliga frågor och inte behövde upprätthålla 
den artighet som man kan känna vid intervjuer med per
soner man inte känner. När jag tyckte någon blev allt för 
generell och formulerade sig på en »policynivå» vågade jag 
pressa på och be om en annan typ av svar. Och eftersom 
vi hade gemensamma referensramar kunde jag också göra 
mig förstådd och förstå deras svar på ett mer djuplodande 
sätt. Det visade sig också att det förtroende deltagarna hade 
för mig också smittade av sig på andra inom samma praktik, 
vilket gjorde att jag även kunde intervjua andra personer än 
de som gått kursen och få tillgång till rätt känsligt material 
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(framförallt kritik mot hur Statens konstråd arbetat i pro
jektet Konst händer). 

Det blev ingen antologi denna gång, men jag hade ett 
rikt material: dels deltagarnas nedskrivna berättelser och 
intervjuerna med dem. Men också texter, teman och föreläs
ningar som kursen genererat. Detta material har jag i skri
vande stund idéer kring att använda på ett sätt som inte bara 
kommer forskningssamhället till del, utan även praktikerna 
mer direkt. Jag skulle vilja göra ett arbetsmaterial för reflek
tion baserat på en rad paradoxer som spänner upp den värld 
tjänstepersoner i kommunal och offentlig förvaltning måste 
handla inom. En sådan paradox är den mellan ett Haber
masianskt konsensusideal och Mouffes fokus på konflikt.7 I 
relation till medborgaren, till exempel i medborgardialoger 
eller offentliga konstprojekt, måste tjänstepersonen placera 
in sig själv någonstans på linjen mellan en mycket hög tilltro 
till att man kan komma fram till gemensamma lösningar 
eller en uppfattning av sig själv och kommunen/myndighe
ten som en plats som måste härbärgera olösliga konflikter. 
Tjänstepersonsrollen innebär att man måste ta ställning 
till denna fråga och ständigt på nytt placera in sig själv nå
gonstans mellan extremerna. Renodlade extrempositioner 
är dock förbehållet teoretikerna eftersom praktikernas ar
betsuppgifter innebär att de försätts i situationer där det, 
å ena sidan, måste finnas en tilltro till det gemensamma 
samtalet och situationer där det, å andra sidan, uppstår 
olösliga konflikter som måste härbärgeras. Forskningen le
der därmed förhoppningsvis till en större förståelse av den 
aktuella praktiken, och förstår den situation praktikerna 
måste handla inom som ett spänningsfält utan enkla svar.
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Mer problematiskt blev det när jag skulle skriva en ar
tikel till en antologi som skulle ges ut av uppdragsgivarna, 
Statens konstråd. Den ursprungliga tanken var att utgå från 
de självreflekterande texterna från kursen och skriva en 
reflektion kring arbetssituationen utifrån paradoxer som 
den ovan beskrivna. Men när jag försökte mig på det, utan 
praktikernas självreflektioner i bearbetad text tyckte jag att 
det blev allt för slätstruket. Det fanns inget grus i maskine
riet och en stor risk att bara stryka personer med rätt mycket 
makt medhårs. Men så fick jag kontakt med en person som 
samarbetat med Statens konstråd i Konst händer – det pro
jekt jag hade följt med hjälp av kursen – och som beskrev en 
serie problem. Det största problemet var kanske att hen inte 
vågade prata explicit med personalen på Statens konstråd 
– vilka i sin tur visste att det fanns kritik som inte nådde 
deras öron på grund av en komplicerad maktstruktur. Här 
fanns det grus jag letat efter. Jag började skriva en mer kri
tisk text som lyfte fram en maktstruktur och läste in delar 
från mina tidigare intervjuer i ett sådant ljus. Men jag fick 
därmed ett nytt problem: närmade sig min forskning nu den 
dranerbyxornaforskning jag tycker man måste undvika 
när man jobbar nära, och till och med har som mål att forska 
med praktikerna? I en första version av texten använde jag 
onekligen citat från intervjuerna mot praktikerna. Pekade 
jag ut en skev maktsituation mellan min anonyma källa och 
personalen på Statens konstråd genom att skapa en annan 
skev maktsituation, den mellan mig och mina »studenter» 
på kursen? Den första versionen fick också mycket kritik 
från flera av de intervjuade som tyckte jag missförstod eller 
förvred deras berättelser. Missbrukade jag ett förtroende? 
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Jag ville inte förråda erfarenheten från min anonyma källa, 
men inte heller »mina» studenter och medforskare. Min lös
ning blev att försöka beskriva de paradoxer som spänner 
upp den värld som dessa praktiker befinner sig inom. Para
doxer som alltså inte går att lösa utan som alla handlingar 
måste ske inom och i kraft av. På så sätt kunde jag lyfta fram 
generella maktstrukturer som det ändå går att handla inom. 
Jag behövde inte ställa den anonyma källan i konflikt med 
de anställda på Statens konstråd utan kunde kanske på så 
sätt vara solidarisk med båda genom att beskriva deras 
handlande inom paradoxerna.8

avslutning
Avslutningsvis skulle jag på liknande sätt vilja beskriva två 
paradoxer som forskningsmetoder som denna rör sig inom. 
Det vill säga, hur man än handlar i denna forskningspraktik 
så måste den förhålla sig till dessa paradoxer som aldrig kan 
lösas en gång för alla. Utan dessa paradoxer skulle denna 
praktik inte vara möjlig, utan vara något helt annat.

Den första paradoxen spänns upp mellan en sida som 
innebär att man inte misstänkliggör praktikerna, utan utgår 
från att de är kloka, sympatiska och tänkande individer. Den 
andra sidan innebär att forskaren inte heller får bli tandlös, 
utan uppgiften att utmana praktiken är ibland smärtsam för 
såväl forskare som medforskare. Här handlar det inte alltid 
om att hitta en balans i bemärkelsen en mittpunkt mellan 
dessa båda som forskningen alltid ska befinna sig i. Sna
rare handlar det om ett situationsomdöme som kan avgöra 
var inom denna paradox man i varje specifik situation ska 
befinna sig: ibland mer i en tillit till medforskarna – ibland 
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mer mot en utmaning av dem. När den andra kursen kol
lapsade uppstod en förskjutning från den ena polen till den 
andra. Efter den första versionen av texten försköts den till
baka mot den första polen igen men på ett nytt sätt som inte 
hade varit möjlig utan förflyttningen inom denna paradox. 

Den andra paradoxen spänns upp mellan forskarens 
kunskap å ena sidan och dennes ickevetande å andra si
dan. Forskarens kunnande innebär att denne redan vet en 
massa saker som den kan dela med sig till medforskarna 
av. Detta kunnande kan dock lägga sig som ett allt för starkt 
filter över medforskarnas tankar och på så sätt försämra 
forskarens förmåga att lyssna. Ickevetandet är nödvändigt 
för att ett experimenterande ska kunna komma till stånd, ett 
undersökande som är på lite osäker mark och kan anpassa 
sig efter överraskande situationer och vara lyhörd för det 
tidigare ohörda. Ett sådant ickevetande kan dock innebära 
en osäkerhet på om man har något att ge liksom en osäker
het hos medforskarna huruvida undersökningen kommer 
leda någonstans.9 Varje kunskap, liksom varje ickevetande 
innebär alltså alltid både en förlust och en vinst – men det är 
bara inom detta spänningsfält som ny kunskap kan skapas. 

Det jag initialt ville undvika, dranerbyxornaforskning 
och teorin som lämnar praktiken, är därmed extremer inom 
dessa paradoxer. Dranerbyxornaforskning är en extrem
variant av den första paradoxens utmanande förhållnings
sätt till praktiken, medan teorin som lämnar praktiken är 
en extremvariant av den andra paradoxens vetande bortom 
praktiken. 

Formulerandet av forskningsmetoder kanske här hand
lar om att öka medvetenheten om vilka paradoxer som gör 
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handling och kunskapsproduktion möjlig inom en viss typ 
av forskning. Ett sådant formulerande får aldrig misstas för 
att hitta den rätta platsen inom dessa paradoxer, eller om att 
lösa paradoxerna. Det kan aldrig vara ett recept där man 
förväntar sig att samma ingredienser leder till samma re
sultat liksom den aldrig går eller bör genomföras »på samma 
sätt». Istället handlar det om att visa på forskningens olika 
vägar och möjliggöra för kloka och initierade beslut i de en
skilda situationerna.
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