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 Förskjutningar som forsknings-
metod för att sätta praktiken  

i ett reflekterande ljus 
SOFIA WIBERG

inledning
I det här kapitlet kommer jag att beskriva ett förhållnings
sätt till forskning där ett laborerande med praktiken står 
i centrum. Jag kommer med utgångspunkt i det reflektera 
över hur rumsliga och språkliga förskjutningar av ett sam
manhang kan användas som ett sätt att sätta en existerande 
praktik i ett nytt ljus samt att komma åt kroppslig och er
farenhetsbaserad kunskap.

Mitt intresse för att forska väcktes ur min yrkespraktik. 
Under fem år arbetade jag som processledare för medbor
gardialoger, forum där invånare bjuds in av kommuner, 
arkitektkontor eller bostadsbolag för att delta i samtal och 
medskapande processer kring hur en plats eller en hel kom
mun kan utvecklas. Samtalen kunde handla om allt från en 
förändring av en konkret plats till mer visionära samtal om 
bredare samhällsutvecklingsfrågor. Medborgardialoger 
brukar beskrivas som ett sätt att göra stadsplaneringen mer 
transparent, stärka lokal demokrati och ge röst till erfaren
heter som annars inte hörs. Mitt eget intresse för att arbeta 
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med dialoger kom från att jag hade verkat i många stads
planeringsammanhang och upplevt att det var ett stort fokus 
på att bygga städer utåt, mot möjliga investerare och turister, 
samtidigt som den levda erfarenheten hos dem som bodde 
på en plats inte togs tillvara i samma utsträckning. Genom 
att skapa forum där invånare kunde träffas och diskutera 
såg jag möjligheten till att bredda de erfarenheter som fick 
vara med och forma staden. Jag såg det också som att in
vånare som deltog fick kunskap om kommunala proces
ser och fick nycklar till hur de kunde organisera sig kring  
andra frågor. Sammanfattningsvis såg jag det som ett möjligt 
politiskt rum för att generera gemensam reflektion, väcka 
frågor och dela erfarenheter om hur vi vill skapa fram 
tida samhällen.

Efter att själv varit med och genomfört över hundra dia
logmöten började jag dock uppleva mig alltmer tveksam till 
medborgardialogspraktiken och min egen roll. Jag kände 
skavningar, motstridiga känslor i kroppen av att något var 
fel, som jag hade svårt att sätta fingret på. Jag sökte mig till 
att doktorera för att få möjlighet att reflektera och fördjupa 
mig. Jag ville förstå mer om vad min praktiska kunskap som 
processledare bestod av och vad skavningarna kunde ses 
handla om. Snarare än att belysa medborgardialoger med 
distanserad blick var jag med andra ord intresserad av att 
komma nära den komplexa och brokiga praktiken. 

En av mina skavningar handlade om att jag upplevde 
att medborgardialogsformatet var riggat på ett så sätt att 
frågorna som kommunen ville ha svar på oftast kretsade 
kring samma teman och i regel bekräftade vad som redan 
var i »pipeline». Fokus var också på det mätbara – hur många 



Förskjutningar som forskningsmetod

91

som deltagit och hur många synpunkter som hade kommit 
in. Det producerades många glossiga rapporter med bilder 
på glada invånare som samtalade i harmoni. Det var med 
andra ord fokus på ett instrumentellt insamlande av i för
väg formulerade frågor snarare än ett intresse för att närma 
sig invånare som kritiskt reflekterande, tvivlande och kän
nande invånare. 

Statsvetaren Susanne Bickford skriver om lyssnandet 
som en politisk praktik, något hon utvecklar i boken The 
Dissonance of Democracy: Listening, Conflict and Citizen-
ship.1 Om vi ska lyssna på ett sätt som ger utrymme för poli
tiska skeenden kan vi enligt henne i förväg inte bestämma 
vad vi ska höra utan vi måste ge utrymme för oförutsägbara 
skeenden. Dialogerna som jag hade erfarenhet av var precis 
det motsatta, de gav väldigt lite utrymme för något utanför 
agendan att ske. 

En annan av skavningarna handlade om att medborgar
dialoger ofta beskrivs som neutrala forum där invånare kan 
»ges röst» och finna gemensamma lösningar som är bra för 
alla. Processledarens roll blir utifrån detta synsätt att vara 
en neutral insamlare av kunskap som invånare förväntas 
sitta på. Om vi istället ser kunskap som något som skapas 
i relation till det sociala och materiella sammanhang inom 
vilket det produceras, ser vi att vi måste ta hänsyn till såväl 
de situationella omständigheterna som samtalsgruppens 
sammansättning för att förstå kunskapsutbytet. Beroende 
på hur ett dialogsammanhang arrangeras kan olika åsikter, 
känslor och tankar formeras. Dialogerna hade ofta en för
utsägbar koreografi där jag som dialogledare höll i pennan 
och bestämde dagordningen medan invånarna förväntades 
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svara på frågor i likhet med »Var vill du ha fler bostäder? 
Arbeten? Shopping?». Tydliga svar premierades ofta. De som 
redan innan var insatta brukade därför ta mest utrymme i 
rummet, medan personer som inte vara lika säkra på sin 
åsikt oftare var tysta. 

I skrivandet och läsandet under doktorandtiden uppstod 
nya frågor. Vad händer om vi skapar andra villkor för hur 
vi interagerar med varandra i ett dialogrum? Om vi skapar 
ramar som belyser den kroppsliga och erfarenhetsbaserade 
kunskapen mer? Vad händer om vi skapar ett utrymme för 
att lyssna till varandra som just tvivlande och kännande 
subjekt snarare än avkrävs på entydiga svar? Vad kan det 
innebära för dialogledarrollen?

För att svara på dessa frågor hade jag potentiellt kunnat 
intervjua andra processledare och planerare eller försökt 
hitta en pågående dialogprocess som verkat intressant. 
Jag var dock intresserad av att gå bortom den vardagliga 
praktiken och experimentera, se vad som hände om man 
frigjorde sig från vissa av de premisser som brukar prägla 
medborgardialoger inom en kommunal ram. Då jag börjat 
reflektera kring min egen praktiska kunskap som process
ledare ville jag också fortsätta i detta praktikledda spår. 
Jag ville inte »endast» studera hur andra gjorde utan även 
fortsätta låta utforskandet av min praktiska kunskap stå  
i centrum. 

Dessa tankar ledde till att jag som del av mitt avhandlings
arbete i samarbete med konstnären Petra Bauer genomförde 
en serie akter där vi experimenterade med olika former för 
dialog tillsammans med en grupp på trettio personer. Ar
betet fick namnet Rehearsals – åtta akter om lyssnandets 
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politik och ägde rum på Tensta konsthall i Stockholm mel
lan 20132014 inom ramen för grupputsällningen »Tensta 
Museum». Under ett halvår träffades vi vid åtta tillfällen, en 
halvdag åt gången, och prövade olika former för att relatera 
till varandra och dela erfarenheter där kropp, känslor och 
lyssnande var i centrum. 

Att använda görandet och prövandet som forsknings
metod är vanligt inom designforskning. Inom forsknings
strömningen Research through design finns till exempel en 
inriktning som betonar hur forskning genom görandet av 
designobjekt kan vara ett sätt att komplicera och belysa exis
terande praktiker.2 Det kan med andra ord både vara ett sätt 
att föra fram kritik av existerande praktiker och att öppna 
upp för idéer för förändring. Vikten av att som forskare vara 
med och framställa alternativa idéer är också något som förs 
fram av en växande strömning feministisk rumslig forsk
ning. Här betonas att som forskare inte endast rikta kritik 
utan även pröva alternativa normer och ideal för möjliga 
framtider genom att praktisera annorlunda.3 Forskarens roll 
ses här som någon som är medskapare av de verkligheter 
som skrivs fram snarare än »avtäckare» av dem.4 

I det som följer kommer jag att reflektera över Rehearsals 
som ett exempel på en forskningsmetod där rumsliga och 
språkliga förskjutningar av praktiken står i centrum. Syftet 
med Rehearsals var inte att komma fram till en ny manua
liserbar metod för hur medborgardialoger bör genomföras. 
Alla rum är villkorade, och genom att sätta andra ramar 
för dem kommer de att villkoras på nya sätt. Snarare ville 
vi genom att på olika sätt förskjuta praktiken – skruva upp 
vissa aspekter och tona ned andra – sätta den i ett reflek
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terande ljus samt hitta riktningar mot möjliga alternativa 
förhållningssätt. 

Jag kommer först att berätta om hur vi byggde upp akter
na och genomförde dem, och reflektera över några aspekter 
som kom ut ur arbetet, för att sedan diskutera hur inslag av 
rumsliga och språkliga förskjutningar potentiellt kan vara 
intressant att använda i forskning om praktisk kunskap. 

uppbyggnad och genomförande av rehearsals 
– åtta akter om lyssnandets politik
Parallellt med att Petra Bauer och jag började formulera 
idéer för hur vi kunde pröva andra förhållningssätt till 
dialog och politiska samtal blev vi tillfrågade av Tensta 
konsthall om vi ville delta i en grupputställning. Detta gav 
oss en plats, ett fysiskt rum, att använda oss av i vårt un
dersökande. Inledningsvis bjöd vi in ett antal personer som 
i sin yrkespraktik på olika sätt intresserat sig för dialog, 
samskapande processer eller politiska möten. Dessa fick ett 
brev där vi presenterade våra utgångspunkter, ungefär som 
jag beskrivit dem ovan. Trettio personer tackade ja. Dessa 
kom från olika sammanhang, vissa adresserade dessa frå
gor i sin forskning, andra i konst och aktivism, ytterligare 
andra i tjänstepersonsrollen eller i föreningsform. Vissa av 
dem kände vi till sedan innan, andra hade vi aldrig träf
fat. I gruppen talades fyra olika språk: svenska, engelska, 
arabiska och turkiska. Tio av deltagarna kom från Tensta 
Hjulsta Kvinnocenter (KITH), en mötesplats där kvinnor 
delar erfarenheter, lär sig engelska, arabiska och svenska, 
lagar mat och stödjer varandra. Centret går att beskriva som 
en form av vardagsgemenskap, där delande av erfarenheter 
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är en central del av arbetet. Min kollega Petra hade ett upp
arbetat samarbete med dem sedan tidigare vilket gjorde att 
de fick en större roll än de andra deltagarna. De ordnade 
till exempel en egen akt samt var med i förberedelserna av 
de rum på Tensta konsthall som de åtta akterna genom 
fördes i. 

För att vara med i projektet ville vi att deltagarna skulle 
medverka vid alla tillfällen. Detta var för att det skulle bli 
en kontinuitet i träffarna, och att projektet inte skulle utvär
deras efter varje tillfälle. Om det hade varit upp till varje 
enskild deltagare att välja om de ville komma nästa tillfälle 
eller ej, upplevde Petra och jag att det fanns en risk att vi 
skulle blir alltför upptagna med att göra deltagarna nöjda 
och på så sätt missa den utforskande aspekten av projektet. 
Genom att ställa krav på att deltagarna skulle vara med hela 
vägen hoppades vi på att kunna slappna av i större utsträck
ning och ha fokus på vad som skedde i rummet, snarare än 
tänka på om det var tillräckligt givande, eller på vilka som 
skulle dyka upp vid näsa akt. 

Akterna dokumenterades inte, mer än att vi tog bilder 
efter varje tillfälle. Anledningen till detta var att vi inte ville 
vara upptagna av inspelning under träffarna. Alla deltagar
na, inklusive Petra och jag, fick inledningsvis en loggbok 
att skriva ned reflektioner i efter akterna. Jag kommer åter
komma till dokumentationen lite senare. Det övergripande 
temat för akterna var »bostaden», men det fanns inget krav 
på att vi skulle producera något särskilt rörande det, mer 
än att det var ett tema som belystes under flera av akterna. 

Petra och jag var i utformningen av ramarna av projek
tet inspirerade av queerfenomenologen Sarah Ahmed som 
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talar om vikten av kroppsliga omorienteringar för att ändra 
makthierarkier i ett rum och möjliggöra för andra erfaren
heter att ta plats.5 Hon betonar att det är genom att inte rik
tigt bebo normerna som vi skapar kunskap om dem. Det är 
först då vi kan se vad vi tar för givet och ändra dem. Hon för 
fram att det ofta inte räcker med att »ge» folk talutrymme, 
utan att det även krävs kroppsliga omorienteringar för att 
möjliggöra fler erfarenheter att ta plats. Hon beskriver det 
som att »gå vilse» och störa ordningen för att öppna upp för 
andra förhållnings och levnadssätt. 

På liknande sätt förs det inom kritisk pedagogik fram att 
det inte räcker med att bjuda in marginaliserade grupper till 
befintliga sociala rum om vi vill att fler erfarenheter ska ta 
plats, utan vi behöver rucka på allas vanor.6 

Detta var något som vi tog fasta på när vi byggde upp 
ett ramverk för projektet. Vi ville skapa en situation under 
akterna som var lite obekant och obekväm så att deltagarna 
skulle ruckas ur sina vanliga beteendemönster. Det obe
kväma skulle inte vara otrevligt utan snarare ovant. Ett 
annat sätt att beskriva det på är att vi försökte framkalla 
skavningar med syfte att väcka en reflektion och att tvinga 
deltagarna (och oss själva) att ställa nya frågor till situatio
nen och sig själva. 

framkallandet av skavningar 
För att framkalla de här skavningarna skapade vi på olika 
sätt förskjutningar av dialogsammanhanget. Jag har nedan 
försökt sammanfatta det i fyra olika sätt som vi skapade för
skjutningar på. 
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1. Förskjutningar av det fysiska rummet
Ett sätt vi gjorde det på var att bygga upp ett fysiskt rum inne 
i konsthallen som skulle vara »lagom obekant». Vi försökte 
skapa ett rum som hade inslag av seminarierum, dialog
miljö, konstmiljö och hemmamiljö samtidigt som det inte 
liknande något av dessa helt. Det blev därför ett rum som 
saknade de referenser som vanligtvis brukar ange hur vi 
ska röra oss eller bete oss när vi är där. Idéer för rummets 
utformning togs fram i två workshops tillsammans med en 
arkitekt och deltagarna från TenstaHjulsta Kvinnocenter 
(KITH). I sitt utgångsläge bestod rummet av lila väggar, en 
stor mjuk matta, en bokhylla, golvlampor, stolar och flytt
bara bord. Det fanns också 30 vita frottétofflor. Allt gick att 
flytta på, och varje akt hade sin specifika rumsliga konstel
lation. I vissa akter fanns det inga möbler alls, och vi låg och 
satt på golvet, medan det i andra fanns bord och stolar, och i 
ytterligare andra fanns endast stolar i en cirkel. 

2. Förskjutingar av hur vi interagerade med varandra
Till varje tillfälle bjöd vi in olika aktledare. Dessa var 
personer vars praktik på olika sätt relaterade till dialog, 
lyssnande och politiska förändringspraktiker. Vissa hade 
en mer aktivistisk ingång och arbetade med lyssnande för 
att möjliggöra lokal förändring. Andra hade det som ingång 
för sin konstnärliga praktik. Ytterligare en annan aktledare 
forskade på temat genus och bostaden. 

Att bjuda in olika ledare för varje akt bidrog också till 
att förskjuta rummet genom att skapa en situation som hela 
tiden förändrades. Detta bidrog i sin tur till att vi kom ifrån 
våra vanliga koreografier och varje gång behövde förhålla 
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oss till ett nytt sätt att relatera till varandra och situationen. 
Att ta in externa dialogledare gjorde också att Petra och 

jag själva kunde vara med som deltagare i akterna. Vår roll 
skilde sig givetvis från de övriga, i de att vi hade ett över
gripande ansvar, hade mer förhandsinformation och att jag 
i min forskning skulle skriva om projektet. Genom att ta in 
externa dialogledare skapades dock en viss obekanthet även 
för oss då vi inte exakt visste hur de olika ledarna skulle ta 
sig an akten. Vår roll i förberedelserna och genomförandet 
skilde sig åt från gång till gång. I vissa akter var vi mer när
varande i planeringen och byggde upp akten tillsammans 
med ledarna/ledaren medan vi i andra inte hade så mycket 
insyn i vad som skulle hända alls. Detta hade främst att göra 
med vad ledarna/ledaren hade för arbetssätt; vissa hade en 
upparbetad metod och andra byggde upp den specifikt för 
detta sammanhang. I det sistnämnda fallet var vi med mer i 
processen. Deltagarna fick i förväg inte så mycket informa
tion om vad som skulle hända, mer än ett mail med några 
förberedelsefrågor eller praktiska aspekter, som att ta på sig 
en extra tröja för att vi skulle sitta still mycket. Ibland bad 
vi dem också aktivera tankarna kring en fråga som vi visste 
att vi skulle ta upp. Tanken med att inte berätta för mycket 
var att möjliggöra ett ruckande av vanemässiga beteende
mönster. 

3. Förskjutning från röst till lyssnandet
Ytterligare ett sätt på vilket vi försköt sammanhanget var att 
vi under akterna i så stor utsträckning som möjligt flyttade 
fokus från de välartikulerade orden till lyssnandet. Genom 
att ha lyssnandet som utgångspunkt ville vi rikta uppmärk
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samheten mot dess politiska roll i dialogsammanhang. 
Medieforskaren Kate Lacey beskriver i Listening Publics: 
The Politics and Experience of Listening in the Media Age 
hur lyssnandets politiska betydelse inte har fått så mycket 
uppmärksamhet utan oftare förknippats med något passivt, 
till skillnad från den talade akten.7 I allt lyssnande, menar 
Lacey, sker dock ett (bort)sorterande, där vissa utsagor får 
ta form som ljud medan annat sorteras bort som brus. Ett 
lyssnande innebär med andra ord att det hela tiden sker ett 
urval där vissa kvaliteter får framträda och ta form medan 
andra inte bejakas. Vi var ute efter att undersöka lyssnan
dets roll utifrån just denna utgångspunkt, att behålla nyfi
kenheten inför varandra samtidigt som vi också ser att varje 
person överflödar de kategorier vi har för att beskriva hen. 
Det lyssnande vi var ute efter handlade om att lyssna till ord 
men också känslor, rytm, tystnader och kroppsspråk.

4. Förskjutning i tempo
Under akterna genomfördes allt i ett mycket långsamt tem
po. Det talades fyra olika språk i gruppen och allt som sa
des översattes. Detta gjorde att det blev en långsamhet, och 
väntan som inte brukar känneteckna dialogsammanhang.

Samtidigt som det var mycket i akterna som ruckades 
på hade vi också vissa moment som var återkommande vid 
varje tillfälle. Deltagarna tog till exempel alltid på sig vita 
frottétofflor. Vi hälsade på varandra utan att beskriva vårt 
yrke i början av varje akt. Vi bjöd alltid på mat och fika och vi 
träffades alltid lika lång tid. Vår tanke var att dessa återkom
mande moment var viktiga för att skapa viss stabilitet och 
förutsägbarhet, så att annat kunde få vara i gungning. Om 
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allt hade varit annorlunda kanske osäkerheten tagit över 
för mycket och det hade varit svårt att vara närvarande i 
situationen. Genom att ha dessa rutiner fanns det något att 
luta sig emot. 

akterna
Akterna hade som nämnts olika uppbyggnad och innehåll. 
Vissa av dem hade mer fokus på övningar där vi försökte 
komma åt den praktiska och kroppsliga erfarenheten och 
dela dessa med varandra. Andra akter hade fokus på att föra 
fram de skillnader som fanns i gruppen gällande bakgrund 
och livserfarenhet. 

Ett exempel på det första var en akt där vi genomförde 
en gemensam dagboksläsning. Deltagarna fick skriva ned 
vad de gjort, timme för timme dagen tidigare. Det fick högst 
vara en mening per klockslag. Under akten läste vi sedan 
upp detta för varandra, en timme i taget. Vi gick runt i en 
cirkel där den som vaknat först läste upp vad den gjort och 
sedan läste alla andra samma klockslag. Vi fortsatte så tills 
alla hade avslutat dagen. Övningen var ett sätt att synlig
göra våra vardagliga rutiner och att få ta del av och spegla 
dessa mot andras. Det blev ett sätt att få syn på delar av våra 
vardagsrutiner som är så självklara att de lätt glöms bort. 
Det blev också ett sätt att synliggöra skillnader i yrkesliv och 
livsrytm bland deltagarna. 

Ett annan akt där vi förde upp och delade kroppslig och 
erfarenhetsbaserad kunskap var en akt där en koreograf lät 
alla deltagare dela med sig av varsin vardagsrörelse som vi 
sedan satte ihop till en gemensam koreografi. Även denna 
övning blev ett sätt att komma åt våra vanor, att uppmärk
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samma hur kroppen är med i allt vi gör och att den har in
vanda mönster, och hur olika praktiker medför olika typer 
av vardagsrörelser. För att möjliggöra en gemensam kore
ografi blev vi också tvungna att anpassa våra kroppar till 
varandra. Några behövde vila, andra kunde inte göra vissa 
rörelser. Det blev därmed ett sätt att relatera sin kropp till 
andras i rummet, och se hur våra olika livsbakgrunder på
verkade kroppens förmågor. 

En akt där vi betonade skillnader var den som bestod av 
en ljudpromenad i tystnad, ledd av aktivistgruppen Ultra  
Red. Vi stannade på några utvalda ställen i Tensta och lyss
nande till ljud och pratade sedan om deras politiska bety
delse. Genom detta flyttade vi uppmärksamheten till vad vi 
hörde snarare än vad vi såg. Detta blev ett sätt att uppmärk
samma hur olika ljud kan ha helt olika betydelser för oss 
beroende på vad vi har för tidigare erfarenheter. Ett ljud som 
för någon signalerade fara kan för andra vara förknippat 
med ett barndomsminne. Detta blev också ett sätt att upp
märksamma hur vi vid samma tillfälle och på samma plats 
kan uppmärksamma helt olika ljud. 

För att ge en bild av vad akterna handlade om beskrivs 
nedan kort deras olika teman och upplägg.

Akt 1. Dansfest
Rehearsals inleddes med en dansfest som organiserades 
tillsammans med Sarah Degerhammar och Tanja Tuu
rala. Degerhammar är en feministisk performanceartist 
och aktivist. Tuurala arbetar som koreograf, dansare och 
lärare. De hade innan akten samlat ihop vardagsrörelser 
från deltagare som vi under akten satte ihop i en gemensam 
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koreografi. Tanken var att dela vardagliga rörelser med var
andras kroppsliga vardagsliv. 

Akt 2. Vad hör vi?
Den andra akten organiserades tillsammans med Ultra Red, 
en internationell grupp som arbetar i gränslandet mellan 
ljudkonst och politik. Genom pedagogiska metoder för lyss
nande vill de väcka frågor kring politisk kamp och sociala 
frågor. Under de senaste 20 åren har gruppen arbetat i olika 
lokala grupperingar kring frågor om boende, utbildning, 
antirasism och migration. Under akten genomförde vi en 
tyst ljudpromenad där vi delades in i grupper på tio personer 
i varje. Under en timme besökte vi fem olika platser i Tensta. 
På varje ställe stannade vi och gjorde en ljudinspelning. Vi 
satte oss sedan i mindre grupper och gjorde en gemensam 
mindmap över vilka ljud vi hört var och deras politiska 
innebörd.

Akt 3: Makt, kropp, rum
Den tredje akten organiserades tillsammans med Carina 
Listerborn, professor i stadsbyggnad på Malmö universitet, 
och Ragnhild Claesson, doktorand på Malmö universitet. 
Listerborns forskning adresserar relationen mellan makt, 
kropp och rum i relation till social hållbar utveckling. 
Claessons forskning lyfter fram intersektionella aspekter 
av kulturmiljöfrågor i stadsutvecklingsprocesser i Malmö. 
I akten satt vi i smågrupper och delade personliga erfaren
heter kring boende och livsvillkor. Vi berättade för varan
dra om vår första bostad och skapade sedan gemensamma 
berättelser där vi utgick från våra blandade erfarenheter. 
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Akt 4: Rörelsernas språk 
Koreografen och dansaren Stina Nyberg ledde den fjärde 
akten. Relationen mellan ljud, musik och rörelser är ett 
återkommande tema i hennes arbete. I akten var fokus på 
ett lyssnande till kropp. Vi gjorde olika övningar som adres
serade våra kroppar i relation till varandra på olika sätt 
och som innehöll inslag av meditation, dans och kroppsliga 
vardagsrörelser. Vi lyssnande till våra kroppar, till våra ge
mensamma rörelser och till andra ljud i rummet. 

Akt 5: Spatial experiences 
Den femte akten leddes av konstnären och skådespelaren 
Ellen Nyman. Den här akten belyste våra olika erfarenheter 
av fysiska, geografiska och mentala rum, och synliggjorde 
de olika former av kunskaper som dessa skapat. Fokus var 
på olika erfarenheter av migration, språk och klass. Under 
akten gjorde vi olika övningar, som privilege walk, där olik
heterna i rummet blev framträdande. 

Akt 6: Vardagsgemenskaper 
Den sjätte akten organiserades av Tensta Hjulsta Kvinno
center (KITH). Under akten lagade vi mat tillsammans. Alla 
deltagare fick ta med sig frågor som de ville ställa till de 
andra i gruppen. Medan vi lagade mat diskuterade vi dessa. 
Frågorna handlade till exempel om vad ett politiskt lyss
nande kan vara och vad vi tycker om att göra på vår fritid. 

Akt 7: Terrestrial excursions
Den här akten leddes av ljudkonstnären HongKai Wang, 
vars arbete involverar frågor om vi kan skapa hem bortom 



Sofia Wiberg

104

fysiska rum genom våra minnen. Akten syftade till att min
nas gemensamt genom att lyssna till varandras minnen 
kring död och livet efter detta. I akten fick vi utgå från ett 
manus som Wang skrivit kring sina erfarenheter av detta 
och sedan i grupper skriva om det utifrån våra gemensam
ma erfarenheter. I slutet spelades de nyskrivna texterna upp 
av två skådespelare.

Akt 8: Känslornas politik
Sista akten leddes av Petra och mig. Fokus var på våra var
dagsrutiner och hur vi kunde förstå dem i relation till var
andra. Alla deltagare ombads skriva ned vad de gjorde och 
kände, timme för timme under en dag. Under akten läste vi 
upp detta för varandra. Detta var ett sätt att se på vardagsli
vets organisering. 

dokumentation 
Efter akternas slut genomfördes enskilda intervjuer med 
alla deltagare där de fick prata om sina upplevelser av pro
jektet. Deltagarna (inklusive Petra och jag) hade också möj
lighet att, som jag tidigare nämnt, skriva ned reflektioner i 
en personlig loggbok efter varje akts slut.

När jag avslutade Rehearsals var jag inte helt säker på 
hur jag skulle använda mig av intervju och loggboksma
terialet i min avhandling. Jag prövade flera olika varianter, 
med citat från deltagarna, med längre berättelser utifrån 
deltagarnas berättelser, men upplevde att intervjuerna och 
loggböckerna var begränsade i att de bland annat inte lyck
ades fånga situationerna tillräckligt nära. De hjälpte mig 
inte heller att komma åt det som brändes i organisatörs och 



Förskjutningar som forskningsmetod

105

processledarrollen. Eftersom jag aldrig tidigare genomfört 
ett projekt som detta var det svårt att i förväg veta vilken in
samlingsmetod och dokumentationsform som kunde fånga 
mina och deltagarnas erfarenheter. 

Jag bestämde mig till sist för att skriva fram mina egna 
upplevelser av Rehearsals i form av gestaltningar. Jag ut
gick från minnesbilder och mina nedskrivna anteckningar 
från specifika situationer i projektet som jag upplevt som 
komplexa och svåra. Dessa reflekterade jag sedan över med 
hjälp av litteratur.8 Detta innebar inte att jag helt övergav 
intervju och loggboksmaterialet. Det utgjorde fortfarande 
ett viktigt bakgrundsmaterial som fanns med mig i fram
skrivandet. Intervjuerna har också varit viktiga för mig i 
senare texter där jag reflekterat vidare över projektet, som 
exempelvis denna. 

reflektion om akterna
Något som många deltagare beskrev i intervjuerna och som 
även jag upplevde var att akterna i större utsträckning än 
förväntat satte ljus på den vanemässiga praktiken. Jag re
flekterade över hur jag agerade, stod, satt, vad som hände i 
mig när jag var tyst, när jag pratade, när jag ledde samtalet, 
när jag släppte och lät rummet vara. Detta fick mig också att 
se hur jag brukade agera när jag arbetat som dialogledare 
i olika kommuner. De andra deltagarna beskrev också hur 
akterna gjorde att de fick syn på hur de brukar bete sig och 
agera i liknande situationer. Det går att beskriva som att det 
blev ett reflektionsprojekt där allas reflektionsförmåga över 
sitt eget görande blev förhöjd.

Något som kom fram i intervjuerna med deltagarna var 
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svårigheten att gå bortom sina vanor. Många upplevde att 
det var obekvämt att agera på ett sätt som var ovant. En 
deltagare beskrev det som att det skapade ett mellanrum. 
Hon upplevde en dubbelhet i att se mellanrummet som  
intressant och viktigt att stanna upp i, eftersom det belyste 
hennes vanor från ett annat ljus och öppnade upp för nya 
handlingsmöjligheter, samtidigt som det också gjorde situa
tionen konstlad och obekväm. 

I avhandlingen gestaltade jag en akt där deltagarna 
bör jade ta egna initiativ till aktiviteter. Trots att en av ut
gångspunkterna för projektet var att vi ville öppna upp för 
oförutsägbarhet, var min direkta reaktion när situationen 
började bli självorganiserad att så snabbt som möjligt ta oss 
tillbaka till den i förväg planerade agendan. Jag blev helt 
enkelt obekväm av att tappa kontrollen. I stunden ville jag 
tillbaka till den koreografi som jag var van vid från tidigare 
dialogsammanhang där jag hade pappret med frågorna på 
och där det fanns en rytm som jag kunde bestämma. Jag re
flekterade över denna situation utifrån processledar rollen, 
att öppna upp för oväntade skeenden kräver att vi håller den 
osäkerhet som uppstår i att inte veta vad som kommer att 
hända eller vad vi kommer att höra levande. 

En annan lärdom som projektet gav mig var att det sna
rare än att eliminera makt i relationer mellan deltagare 
synliggjorde hur asymmetriska relationerna var, men också 
att asymmetrierna förändrades beroende på vad vi gjorde 
tillsammans. När vi gjorde kroppsliga övningar ihop var 
det till exempel några som upplevde det som väldigt enkelt 
och hade lätt att ta plats i rummet. De beskrev att det gav 
utrymme för att leka, improvisera och att det tillfälligt gav 
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dem större handlingsfrihet, medan andra upplevde att de 
blev väldigt självmedvetna och obekväma. På liknande 
sätt var det andra som i reflektionsövningarna hade lätt att 
formulera sig verbalt medan andra blev mer tysta. Asym
metrierna fanns med andra ord hela tiden, men ändrade  
form.

 I reflektionen tillbaka till medborgardialogspraktiken 
ser jag bland annat värdet av att uppmärksamma olika 
rumsliga, materiella och språkliga aspekter, att beroende 
på hur processerna organiseras kan olika saker träda fram 
och lyssnas till. Det gör att olika »mikroval», som just rums
lig organisering, frågornas karaktär etcetera är viktiga att 
beakta och reflektera över. 

En annan reflektion är att lyssnandet inte är något enkelt 
som en bara gör. Det är något som är högst aktivt. Det tar 
också tid att lyssna till varandra. För att möjliggöra det kan 
det behövas mer kontinuerliga och långsiktiga dialogplatt
formar. Om en vill lyssna till sådant som inte endast bekräf
tar ens blick behöver en också komma i kontakt med och 
stanna upp i ett obekant tillstånd med sig själv, något som 
kan vara obekvämt. Som dialogledare är det också centralt 
att ha en relation mellan aktivitet och passivitet – att både 
aktivt styra och samtidigt låta situationen »ta form» i sig. 

I Rehearsals delade deltagarna inte samma profession. 
Vi delade alla ett intresse för dialog och politiska samtal, 
men utifrån olika yrkesbakgrunder. Reflektionerna som vi 
gjorde under och efter Rehearsals reflekterades därför inte 
tillbaks till en och samma profession utan till flera olika. De 
som arbetade i en kommunal kontext som planerare tog med 
sig saker tillbaka dit, de som forskade om frågor rörande 
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medborgardeltagande och politiska samtal tog med sig tan
kar till den kontexten, de som arbetade på Kvinnocenter i 
Tensta Hjulsta reflekterade kring akterna i relation till hur 
de kan organisera undervisning och samtal där, jag i min 
avhandling etcetera. 

Det var på så sätt inte ett kollektivt forskningsprojekt i 
bemärkelsen att vi skrev texter ihop eller att jag forskade på 
gruppens praktiska kunskap, utan i mitt avhandlingsprojekt 
var det min egen praktiska kunskap som stod i centrum. I ef
terhand kan jag se att projektet hade kunnat drivas i en mer 
kollektiv riktning, där vi producerat material tillsammans. 
Loggböckerna kunde till exempel ha använts mer ingående 
och utgjort ett rikare material där vi kunde ha hittat en form 
för att skriva och reflektera tillsammans kontinuerligt ge
nom projektet. 

att forska om sin egen praktiska kunskap
Att forska om sin egen praktiska kunskap innebär som jag 
ser det att vara i en dubbel roll. Det är lätt att skriva fram det 
som att det finns två olika berättarjag, ett yrkesjag och ett 
forskarjag och att dessa skulle ha olika egenskaper och för
hålla sig till situationen på olika sätt. Att forskarjaget skulle 
vara mer »utzoomat» och förhålla sig till situationen med 
mer distans. 

Här delar jag dock vetenskapsteoretikern Donna Ha
raways syn att en blick alltid är situerad – alltid kommer 
någonstans ifrån – och att vi alltid tänker och gör saker i 
relation till något annat.9 Det går med andra ord inte att helt 
zooma ut och få en helhetsblick, varken i forskar eller prak
tikerrollen. Haraway för fram att vi därför behöver fråga 
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oss vad vi sätter oss i dialog med, vilka historier, relationer 
och situationer vi tänker andra historier, relationer och si
tuationer med. 

Både forskar och praktikerrollen innehåller ett reflekte
rande, teoretiserande och praktiserande. Alla praktiker är 
teoriimpregnerade och vice versa.10 Forskning är också en 
praktik som handlar om ett görande och relaterande, som 
innebär ett bortsorterande och framskrivande. När jag re
flekterar kring vad som kom ur Rehearsals kan jag därför se 
att sådant jag sett som intressant för processledarrollen även 
gäller i en forskarroll. Vetenskapliga metoder utvecklas ald
rig i ett vakuum utan är alltid påverkade av sitt specifika 
materiella, kulturella och sociala sammanhang. Att förhålla 
sig till hur den materiella och sociala kontexten påverkar 
vad som kan komma fram, att öppna upp för oförutsägbar
het etcetera, gäller därför lika mycket för vad jag ser som 
viktiga förhållningssätt till metod för en forskare som för 
en processledare. 

förskjutningar som »metod» för  
forskning om praktisk kunskap
Samtidigt som jag ser det som viktigt att dela med sig av 
förhållningssätt till och exempel på metoder är det också 
utmanande eftersom jag förstår metod som något som alltid 
är kontextbundet och omöjligt att manualisera. Metoder är 
också ofta mycket mer »röriga» än vad de framstår som när 
en i efterhand ska beskriva dem. Det är därför lätt att det i en 
text som denna framstår som att varje beslut har tagits i en 
ordnad och linjär följd när det egentligen skett mer »huller 
om buller». 
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Med det sagt vill jag ändå avsluta med några sammanfat
tande tankar kring hur jag utifrån Rehearsals tänker att för
skjutningar potentiellt kan användas, i större eller mindre 
utsträckning, i forskning kring praktisk kunskap, både om 
en är intresserad av att forska med utgångspunkt i sin egen 
praktiska kunskap eller med en yrkesgrupp.

Jag ser att förskjutningar går att använda i större skala, 
likt Rehearsals, för att experimentera och laborera med en 
praktik. Genom att flytta ut den från sin vanliga kontext, där 
det går att pröva att skruva upp vissa parametrar och ratta 
om så att den blir förvriden, går det att se den i ett nytt ljus. 
I Rehearsals försköt vi som jag beskrivit parametrar som 
rytm, tempo, ljud, ommöblering. Det behöver så klart inte 
vara samma parametrar men genom att förskjuta vissa sa
ker kan en intressant reflektionsyta skapas mot den vanliga 
praktiken, där vanor och förhållningssätt kan komma upp 
till ytan, men också nya idéer uppstå. Här är det viktigt att 
den just inte ligger för nära praktiken utan att den är något 
annat, att den tillåts vara visionär, radikal eller förvriden, 
för att det just är när det inte är som det brukar som den 
vanemässiga praktiken blir belyst. 

Att arbeta med att genomföra ett projekt som involverar 
många personer och som innehåller ett stort mått att prö
vande ställer dock krav på en förmåga att hålla den osäker
het som kan uppstå, både i sig själv och hos deltagarna. Det 
handlar om att skapa ett rum där alla vågar stanna upp i det 
obekanta och utforska det, att förhålla sig nyfiket till vad 
som sker i stunden. Min erfarenhet är att det kan behövas 
mycket struktur och ramar för att möjliggöra det. Att för att 
kunna möjliggöra att deltagare, och en själv, vågar vara kvar 
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i ett obekant tillstånd med sig själv och utforska något nytt, 
behövs det att det finns andra saker som är bekanta och för
utsägbara. 

Ett annat sätt att använda förskjutningar i mindre skala 
kan vara att genomföra vissa av de övningar jag nämnt för 
att sätta igång tankar hos en yrkesgrupp kring den vardag
liga eller kroppsliga erfarenheten. Att göra en dagboksöv
ning, ljudpromenad eller att arbeta med vardagsrörelser 
kan vara ett sätt att få en grupp personer att börja reflektera 
över sin praktik, som i sin tur kan vara ett intressant under
lag att utgå från i fortsatta intervjuer/observationer/samtal.

Jag ser också att små förskjutningarna, som att ta av sig 
skorna och ta på sig tofflor, att möblera om i ett rum eller att 
ändra tempot, kan vara intressant att använda sig av för att 
skapa en samtalsmiljö i till exempel en intervjusituation. 

Förskjutningar som dessa kan vara till hjälp i utfors
kandet av praktisk kunskap eftersom de kan synliggöra det 
oreflekterade, oartikulerade och ibland vanemässiga hand
lande som praktiker till viss del består av. På så sätt kan 
de utgöra en plattform för reflektion om en yrkespraktik. 
Eftersom de är experimentella skapar de en slags testmiljö, 
som ger utrymme för att pröva saker som ramarna inte an
nars tillåter. Ur en sådan miljö kan nya idéer för hur den 
utforskade praktiken kan förändras komma. 
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