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writing and allows it to take on a more literary form as she writes about her own sensory
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Tack

Många är de som har varit mig behjälpliga, uppmuntrande och 
stöttande i arbetet med avhandlingen; de här raderna är till er. Trots 
all hjälp kan det ändå hända att jag har missuppfattat ett och annat, 
och det är naturligtvis jag som ansvarar för vad som står i 
avhandlingen. 

Jag tar det från början. Anders Sundin, dina ord var avgörande, 
tack vare dig skickade jag in ansökan till forskarutbildningen. Tack 
också till min forna uppsatshandledare Christian Abrahamsson som 
ivrigt uppmuntrade mig att återvända till akademin. 

Mitt handledarstöd – som under olika perioder har haft olika 
konstellationer, först en duo, sedan en trio och under det sista året 
åter en duo – har varit ovärderligt. Med så lyhörda och respektfulla 
personer i min närhet har jag kunnat låta avhandlingsarbetet ta precis 
den väg jag har velat. Att ni har trott på och utmanat min förmåga har 
gjort att jag har vågat. Jag ger er mitt djupaste tack. Irene Molina, du 
var med från allra första början och har hela tiden orubbligt stått fast 
vid uppfattningen att min avhandling kommer att bli bra och mer än 
så. Det är ett förtroende som jag har vårdat med vördnad. När jag har 
vacklat, tvekat, tvivlat har du alltid fångat upp mig och ingjutit nytt 
hopp. Dominic Power, du har en förmåga att ställa saker i ett nytt 
ljus, att se på frågor ur ett annat perspektiv och tänka i andra banor, 
som jag verkligen har uppskattat. Du har vidgat min värld och utsatt 
mina idéer för ett konstruktivt ifrågasättande, vilket har skärpt mitt 
tänkande. Sofia Cele, du har uppmuntrat mitt språkliga utforskande 
som ingen annan. Dina klarsynta kommentarer på allt från 
formuleringar till kapitelstruktur har varit ofantligt värdefulla, särskilt 
under det sista halvåret när arbetet intensifierades. Med ditt eget 
doktorandprojekt relativt nära i tid har vi kunnat dela och jämföra 
erfarenheter, något som vi har haft tillfälle att göra under de många 
bilresorna från Uppsala till Stockholm som du har bjudit på. 

Jon Loit och Ann Rodenstedt, vi påbörjade våra doktorandstudier 
samtidigt och har följts åt genom avhandlingsarbetets frustration, 
prövningar, glädjeämnen och framsteg. I er har jag funnit två nya 
vänner, vad är mer värt än det? 
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Ni andra kollegor på Kulturgeografiska institutionen i Uppsala 
som har visat mitt arbete intresse, varit till hjälp på olika sätt och 
småpratat med mig, utan er inget akademiskt sammanhang. Ett 
särskilt tack vill jag rikta till de som i olika skeden har läst och 
kommenterat mina texter; ni är Jan Boelhouwers, Anna-Klara 
Lindeborg, Jon Loit, Sara Lång, Jakob Nobuoka, Jenny Sjöholm och 
Danielle van der Burgt. Kerstin Edlund, ditt tålamod med mina 
frågor av praktisk natur tycktes aldrig sina, du har varit omistlig. 

Jag har även haft ynnesten att få utbyta tankar med och få respons 
på mina funderingar av flera personer utanför institutionen, er vill jag 
självklart nämna: Christian Abrahamsson, Karin Aras, Ylva Dahlman, 
Elin Franzén, Daniel Koch, Mattias Kärrholm, Lars Orrskog, Lukas 
Smas och Susanne Österlund-Pötzsch. 

Monica Sand, dig sökte jag upp eftersom du är en av de få i 
Sverige som har intresserat sig för rytmanalys. Med hemvist i 
konstnärlig forskning gav du mig nya infallsvinklar på mitt projekt. 
Att delta i ditt tunnelbaneexperiment, Mind the Gap, och lämna 
läsandet till förmån för görandet, var så inspirerande. Här får du mitt 
tack. 

För att diskutera särskilda frågor under mer formella former har 
jag träffat fem personer: Annelie Bränström Öhman, Mona Livholts, 
Jessica Lindblom, Jin Moen och Sharon Rider. Ett varmt tack till er 
för att ni med största engagemang tog er an mina frågor under våra, 
för min avhandling så betydelsefulla, samtal. Jessica, du förtjänar ett 
speciellt tack för din läsning av kapitel nio. 

I läsgruppen hade jag äran att ha Roger Andersson, Tom Mels och 
Sara Westin. Era insiktsfulla läsningar av mitt avhandlingsmanus 
bidrog till flera förändringar, strykningar, omformuleringar, 
omflyttningar, tillägg och förtydliganden som förbättrade texten 
avsevärt. Det tackar jag för. 

Bidrag från Anna-Maria Lundins stipendiefond, Smålands nation, 
möjliggjorde vistelser i New York och Tokyo, det är jag väldigt 
tacksam för. 

Rosemary Nordström tackar jag för en utomordentlig översättning 
av sammanfattningen. 

Ett innerligt tack vill jag rikta till Tomas Bodén för det enastående 
arbetet med att ljudsätta filmen från Tokyo. Din musik förstärkte 
verkligen upplevelsen av den. Jag är mycket förtjust! 

Mamma Kerstin och pappa Jan, det här är vad er äldsta dotter som 
aldrig lämnade bokslukaråldern har ägnat sig åt under de senaste fyra 
åren. Jag förstår att det inte har varit lätt att svara på frågor från 
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kollegor och släkt om vad jag egentligen gör där på universitetet i 
Uppsala. Jag vill göra er stolta, tack för allt. 

Moster Lilian, eller Lillbabs som du alltid kommer att heta, när allt 
faller är jag glad och tacksam för att du finns endast några mil bort. 

Syster Emma och Kim, tack för att jag får komma och andas 
lantluft hos er. I slutfasen var veckan hos er ett mycket välkommet 
avbrott i arbetet; i blåbärsskogen och på badbryggan lyckades jag 
glömma avhandlingen. Emrik och Vidar, moster Jajje tycker att det är 
roligt att bada mer er, och läsa böcker och baka. 

Och så Niklas, listan kan göras lång: Du har agerat sällskap på 
mina storstadsbesök och gått alla dessa promenader, du har hjälpt 
mig med webbsidan och redigeringen av bild-, film- och 
ljudmaterialet, du offrade flera dagar av din sommarledighet för att 
korrekturläsa avhandlingsmanuset. Jag värdesätter din noggrannhet, 
din estetiska blick, ditt tekniska kunnande, din språkkänsla och din 
förmåga att övertygande bedyra att jag visst är bra när jag har 
misströstat. 

 
Hägerstensåsen, augusti 2013 
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1 Introduktion 

Att problematisera verkligheten är det första steget på vägen till 
kunskap, och det är ett steg som omöjligt kan överhoppas. (Asplund 
1970: 117, kursiv i original) 

 
Upptakten: Vi delar arbetsrum på vindskontoret på Nybrogatan, jag 
och min kollega. En dag läser han en text som jag har skrivit – det är 
något slags forskningsöversikt över platsmarknadsföring och 
destinationsutveckling, om jag inte minns fel – och säger: ”Sara, du 
borde söka en doktorandtjänst.” Det är ingenting som jag egentligen 
har funderat på, inte mer än att tanken som allra flyktigast har 
passerat mitt medvetande någon gång. När jag lämnade universitetet 
fyra år tidigare gjorde jag det med övertygelsen att jag aldrig skulle 
återvända. En massa tankar far genom huvudet: Ge upp en fast tjänst. 
Lämna kollegor som jag verkligen trivs med. Byta stimulerande 
arbetsuppgifter mot något som jag inte vet vad det innebär. Men 
framför allt: Tänk om jag vaknar upp en dag och ångrar mig om jag 
inte gör ett försök? 

Ägnar helgen åt att ligga på soffan och skriva ihop en ansökan. 
Inom mig har lusten att få ägna sig åt något som helt uppslukar en, 
något som tillåts få ta tid, väckts till liv. Skriver i min ansökan: Redan 
när jag påbörjade min kandidatuppsats visste jag med säkerhet vad min 
utgångspunkt skulle vara. Det jag hade funnit var staden. Staden var den 
organism, det system jag ville fördjupa mig i. Jag kunde uppleva den, notera dess 
årsringar, känna av dess skiftande karaktär och stämning beroende på 
utformning, struktur, tid på dygnet, årstid och storlek. 

Veckorna går, jag blir kallad till intervju och en dag får jag 
beskedet att jag är antagen. Kämpar med beslutet, våndas, försöker 
att väga för- och nackdelar mot varandra, rådfrågar personer i min 
närhet. Pappa berättar om när han hade planer på att börja studera på 
universitetet, när han ville byta bana från snickare till ingenjör, och 
hans pappa sade att man ska följa magkänslan, det som känns rätt. 
Och innerst inne vet jag nog vad jag vill. 

Så jag tackar ja, ovetandes om hur svårt jag kommer att ha att 
acceptera min nya situation som doktorand. Ledan inför att behöva ta 
de obligatoriska kurspoängen och ånyo ikläda mig rollen som student, 
med inlämningsuppgifter som ska bedömas av andra och 
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promemorior som ska opponeras på. Den vilsna känslan av att vara i 
otakt med det övriga samhället. Och det allra mest påtagliga: 
ensamarbetet. Det är jag och min avhandling från och med nu. 

Hur jag ska tackla ensamgnetandet, frustrationen över att inte förstå och 
mina egna höga krav på mig själv, hur jag ska uppbåda självdisciplinen som 
krävs, hur jag ska finna arbetsglädje och rutiner? (Reflektion i 
avhandlingspromemoria, 16 augusti 2010). 

Här börjar den vingliga, händelserika och slitsamma 
avhandlingsresan. 

Om när min rytm ändrades 

Så stängde jag dörren till ett arbetsliv som under nästan fyra år hade 
strukturerat min vardag. Från en dag till en annan upphörde detta 
inrutade liv när jag påbörjade min nya tillvaro som doktorand. Visserligen 
medförde kurserna en viss struktur, men i takt med att de avklarades fick 
dagarna lösare konturer. Fast ändå inte. Jag fladdrade inte omkring som 
ett vilset löv i vinden; jag vände inte på dygnet eller gav upp allt vad 
rutiner heter. Att doktorandstudier var ett arbete med 
fyrtiotimmarsvecka var något jag vidhöll benhårt. Med Luther sittandes 
på axeln fortsatte jag att ställa alarmet för väckning varje morgon.  

Trots att klockan inte längre styrde mina förehavanden försökte jag 
att skapa rutiner för dagar där tiden egentligen var irrelevant. 

Länge kände jag mig obekväm när jag åkte tunnelbana mitt på dagen 
eftersom jag upplevde att det tydde på att jag inte var en del av 
arbetslivet, att jag saknade ett sammanhang. Och det är konstigt att den 
känslan var så stark trots vetskapen om skiftarbeten, flexibla och 
obekväma arbetstider. Men samtidigt, under perioder när arbetet nästan 
uteslutande handlade om att läsa och skriva på avhandlingen, och jag satt 
hemma, då började jag följa en annan rytm. Min egen, inre rytm om man 
så vill. 

Det mest påtagliga var att mina mattider ändrades; att rovdjursäta 
några få gånger om dagen passar mina behov. Ljuset har också betydelse 
för min rytm. Sommarhalvårets ljusa morgnar och kvällar inverkar 
positivt på min prestationsförmåga. Med längre dagar kan även 
arbetsdagarna bli längre. Och jag omfamnar det. Följer kroppens signaler. 
För jag vet att i november, när dagarna är så korta och dunkla att 
inflödet av dagsljus genom fönsterrutan nästan är obefintligt, då kommer 
tröttheten att drabba mig. 
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Så småningom börjar mitt doktorandprojekt få konturer och 
nyckelorden för avhandlingen framträda: kropp, rytm, stad och 
kunskap. En fascination för staden förenas med ett intresse för 
kunskapsprocessen. Den egna kroppsliga erfarenheten är 
utgångspunkten. Den är avgörande för upplevelsen av platser och 
den leder mig vidare i mitt kunskapssökande. Jag väljer att kalla det 
för rytmanalys: Ett sätt att förhålla sig till, utforska, tolka och förstå 
världen som tar hänsyn till det kroppsliga. 

Ett viktigt mål för avhandlingen, som jag tidigt ställer upp, rör den 
språkliga framställningen, där jag vill gå bortom det traditionella 
akademiska språket och om möjligt hitta ett mer berättande skrivsätt. 
Mina övertygelser och principer rörande estetik och stilistik håller jag 
hårt i. Först och främst uppfattar jag språket som mycket viktigt; jag vill 
utveckla mitt skrivande, hitta en stil, ton och rytm som passar mitt material och 
skriva en läsvärd och begriplig avhandling, gärna för fler än kulturgeografer och 
akademiker över huvud taget (Reflektion i avhandlingspromemoria, 16 
augusti 2010). Däremot famlar jag när det gäller tillvägagångssätt; de 
metoder jag är förtrogen med sedan tidigare tycks inte passa mina 
avsikter. Pliktskyldigast prövar jag idéer om diskursanalys och 
intervjustudie, men när avhandlingens inriktning börjar utkristalliseras 
växer insikten fram. Jag måste ta utgångspunkt i mig själv. Det känns 
snudd på förbjudet att säga så. Men efter att först försiktigt ha smakat 
på orden växer sig övertygelsen allt starkare när jag låter tanken få 
fäste på allvar. Efter hand inser jag också att ett etablerat 
forskningsfält ligger framför mig. Bara jag har mod att ta steget. 

Vilket forskningsfält talar jag om? Och varför måste jag som 
forskare vara forskningens subjekt? Autoetnografi är svaret på den 
första frågan. Det är en till delar autoetnografisk studie du håller i din 
hand, vilket betyder att jag tillvaratar mina egna upplevelser och 
erfarenheter, och uppmärksammar min egen kunskapsprocess. Att jag 
sätter mig själv i fokus beror på, för att svara på den andra frågan, att 
det är kroppsliga, sinnliga och känslomässiga upplevelser och 
erfarenheter jag vill fånga. Här menar jag att eftersom det är förståelse 
genom kroppen jag söker är det en god idé att börja i sig själv. 
 
Ära den som äras bör; det är från den marxistiska filosofen och 
sociologen Henri Lefebvre som jag hämtar begreppet rytmanalys, 
men jag är inte honom trogen. Visserligen introducerar han tanken att 
stadens liv kan tolkas som rytmer, och kroppen utgör, jämte tid och 
rum, en central byggsten i hans resonemang. Och onekligen ger det 
faktum att Lefebvre förespråkar kroppen som ett analysverktyg – och 
inte främst analyserar kroppen som ett subjekt, kroppen per se – en 
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fingervisning om vad som avses med rytmanalys. Det handlar om 
metod, snarare än om analys av rytmer (Elden 2004: xii). Men 
Lefebvres rytmanalys framstår som ett politiskt projekt, som en del av 
hans kritik av vardagslivet – och de industriella, byråkratiska och 
kapitalistiska rytmerna1 – så som den uttrycks i den andra volymen av 
hans Critique of Everyday Life (2002)2. Min avhandling tar i stället andra 
vägar. Det kännetecknande för allt jag företar mig är att jag hela tiden 
försöker att komma så nära det kroppsliga som möjligt. Detta betyder 
att jag söker mig till teorier och metoder som lyfter fram kroppen och 
dess betydelse på olika sätt. 

Enkelt uttryckt vill jag skriva fram en rytmanalytisk metodologi 
som sätter kroppslighet och kroppslig kunskap i centrum. Hur man 
kan nå kunskap genom sin kropp eller, som Lefebvre uttrycker det, 
med hjälp av alla sina sinnen tänka med sin kropp (Lefebvre 2004b: 
21). För rytmanalytikern lyssnar alltid på sin kropp, litar på sina 
förnimmelser, känner av stämningar. Kroppsliga rytmer som puls, 
andning, hjärtslag, gester och rörelser är med andra ord en nödvändig 
del av kroppslig, geografisk kunskap (Duffy et al. 2011: 17). 

Att jag söker efter den materiella kroppen och inte kroppen som 
en konstruktion – som en yta för inskription av makt, mening och 
sociala relationer – innebär att också discipliner bortom 
samhällsvetenskaperna har fångat mitt intresse. Det var inget jag från 
början kunde ana, men min önskan om att nå det fysiskt kroppsliga 
har tagit mig till obekanta världar, som neurovetenskap (se avsnittet 
Känslor som nödvändiga i kapitel fyra) och kognitionsvetenskap (se 
kapitel nio, Det förkroppsligade medvetandet).3 

Enligt min mening behöver kroppen lyftas fram och ägnas mer 
uppmärksamhet inom kulturgeografin, och det är här som jag kan 
                                                
1 Highmore hävdar att Lefebvres rytmanalys uppmärksammar vad som skulle kunna 
kallas för ”a politics of pace”. Han skriver: ”The unevenly developing city, evidenced 
so significantly in the related dynamic of gentrification and ghettoisation, is also (and 
perhaps more complex) registered in the different temporalities of urban practice. 
(…) Against the frantic circulation and accumulation of money, certain cultural 
practices have defined (and continue to do so) their alternative and oppositional 
status in relation to their slowness. (…) For Lefebvre the different temporalities 
found within the urban areas was evidence for a social optimism that continued to 
penetrate even his most pessimistic accounts of the commodifying colonisation of 
everyday life” (Highmore 2002: 175). 
2 Utgiven på franska första gången 1961. 
3 Om du reagerar på mitt särskiljande mellan den materiella kroppen och kroppen 
som konstruktion, kan jag säga att det är en fråga som jag återkommer till i kapitel 
två och åtta, men även i olika varianter berör i kapitel fyra (mediering av 
känslomässiga reaktioner) och sju (representationer). Att säga att språket är vårt 
redskap för att komma åt den fysiska kroppen – och att kroppen då konstrueras 
genom språket – är inte ett påstående jag invänder mot. Det jag vill göra är att 
förflytta det analytiska fokuset från konstruktion till materialitet. 
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bidra med något värdefullt. Rytmanalysens kroppslighet och 
kroppsliga kunskap är mitt bidrag till den ständigt pågående 
omdaningen och omdefinieringen av ämnet. Min avsikt är att låta 
kroppen ta plats i det akademiska finrummet. Den förtjänar att 
uppmärksammas i lika hög grad som våra tankar. Inte minst för att 
den är nödvändig för våra tankar. För våra relationer till omvärlden, 
vår rumsuppfattning, vårt minne, våra begrepp, våra rörelser, våra 
känslor, vårt medvetande. Med Mark Johnsons formulering: ”It is our 
organic flesh and blood, our structural bones, the ancient rhythms of 
our internal organs, and the pulsating flow of our emotions that give 
us whatever meaning we can find and that shape our very thinking” 
(Johnson 2007: 3). 

Min rytmanalys kan därför ytterst ses som ett projekt som syftar 
till att omkullkasta den cartesianska dualismen mellan kropp och själ. 
Denna avsikt genomsyrar avhandlingen på så vis att kroppen alltid är 
närvarande. Genom att både argumentera för kroppens avgörande 
betydelse för vårt tänkande – det förkroppsligade medvetandet – och 
genom att ta tillvara egna kroppsliga erfarenheter – en 
fenomenologisk ansats – tar jag kroppen på allvar. 

De två aspekterna av rytmanalys som jag fördjupar mig i är dels ett 
sätt att beskriva min kunskapsprocess som rytmanalytisk – vilket 
betyder att kroppsliga erfarenheter är lika viktiga som intellektuella 
dito; dels ett sätt att tala om staden som polyrytmisk – av vilket följer 
att en kroppslig rytmanalys kan göras av staden. Sålunda: Rytmanalys 
är kunskapssökande som tillvaratar kroppsliga, sinnliga och 
känslomässiga erfarenheter. Min kunskapsprocess kan beskrivas som 
rytmanalytisk, och det är staden som jag har sökt kunskap om, det vill 
säga applicerat rytmanalys på. Låt mig nu utveckla på vilket sätt 
kroppen är central för dessa båda aspekter. 

Att söka efter kunskap 
Som jag kommer att diskutera på flera håll i avhandlingen har vårt 
moderna västerländska sätt att förstå oss själva präglats av en dualism 
mellan kropp och själ, känsla och förnuft, där kroppen antas vara 
separerad från vårt tänkande. Som forskare hänvisar vi till andras 
teoretiska resonemang, vi framställer vårt vetenskapliga bidrag som 
resultatet av tankeprocesser, vi hävdar att vi ägnar oss åt en 
intellektuell verksamhet. Vi redovisar intervjusvar och 
fokusgruppsdiskussioner, men skalar bort det sammanhang som 
samtalen uppstod i; ofta synliggörs inget annat än den verbala 
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interaktionen. Men ett samtal är inte en ordväxling mellan två 
kroppslösa individer, utan en rad aspekter påverkar hur samtalet 
fortlöper. De kroppsliga och känslomässiga erfarenheterna väljer vi 
att ignorera, eller behålla för oss själva, för hur vetenskapligt är det att 
hävda att en känsla gav upphov till de val vi gjorde, de frågor vi 
ställde, de idéer vi fick? Men som Antonio Damasio (1999: 261) 
uttrycker det: ”[O]avsett vad vi gör eller vad vi tänker på, är kroppen 
så gott som alltid involverad.” I rättvisans namn ska det dock sägas 
att vi många gånger inte är medvetna om kroppens närvaro, något 
som jag kommer att beröra i kapitel två och utveckla vidare i kapitel 
nio. Så, för att omformulera ovanstående mening, vi tror att vi väljer 
att ignorera det vi känner, men kroppen har vi alltid med oss, även 
om den inte gör något större väsen av sig.  

Eftersom jag utgår från egna erfarenheter, minnen och känslor ser 
jag det som än mer angeläget att inte gömma undan det sammanhang 
som avhandlingen har växt fram i; snarare vill jag synliggöra 
kunskapsprocessen. Den färdiga skrivprodukten tenderar allt som 
oftast att framstå som en linjär berättelse och dölja de känslor, den 
ambivalens, de motsägelser och den osäkerhet som vanligen 
ackompanjerar ett forskningsprojekt. Som Ian Cook skriver apropå 
vad forskare presenterar i sina vetenskapliga texter: 

Wasn’t there any ambiguity, surprise, confusion, uncertainty, 
emotion, irony, pain, leakiness, life in what they did? If so, where did 
it go? Why didn’t it get onto the page? Couldn’t we learn something 
from reading about these things? (Cook 2001: 119) 

 
Bilden som framkommer av forskaren är att hon är en autonom och 
rationell varelse som tänker fram sin forskning. Men jag menar att det 
finns många tillfälligheter, känslomässiga erfarenheter, maktkamper 
och kompromisser dolt mellan raderna i den akademiska texten. Det 
är aspekter som har betydelse för vilken riktning forskningen tar och 
som därför bör lyftas fram. De är en del av kunskapsprocessen. 

Här har jag hjälp av rytmanalysen. I min tolkning är ett 
rytmanalytiskt kunskapssökande öppet för alla slags erfarenheter; 
tillägnandet av innehållet i en bok kan ge lika värdefulla insikter som 
en promenad genom en stad. Man kan inte välja att bortse från vissa 
erfarenheter med argumentet att de är vetenskapligt irrelevanta, 
eftersom man på förhand inte kan veta hur de kommer att få 
betydelse. En kroppslig upplevelse kan komma att visa sig vara minst 
lika betydelsefull som en vetenskaplig text för förståelsen av ett 
fenomen eller en händelse. Ur en personlig tragedi kan födas en 
oväntad envishet att förstå något. Bekräftelse från andra forskare kan 
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ge den vetenskapliga legitimitet som gör att man vågar fullfölja en idé. 
Enligt min mening finns det mycket runt omkring det vi avgränsar 
som forskning som har inverkan på vad vi väljer att undersöka och på 
vilket sätt. Det handlar inte enbart om kroppsliga och känslomässiga 
erfarenheter, utan även om ekonomiska ramar, karriärfrämjande 
beslut, strategiska vägval eller påtryckningar från olika håll. Att det 
förhåller sig på det viset ingår i ett slags tyst kunskap som omgärdar 
forskningen, men är något som inte kommer upp till ytan i de 
akademiska texterna. Utan att behöva skjuta sig själv i foten och 
avslöja alla bakomliggande omständigheter, tror jag att vetenskapen är 
betjänt av sådana upplysningar om vi tror på tanken att 
forskningsprocessen ska vara transparent och öppen för granskning, 
och om vi värdesätter ett självreflexivt förhållningssätt hos forskaren. 

Jag finner likheter mellan mitt rytmanalytiska kunskapssökande 
och Kenny Janssons rytmanalytiska etnografi, som han beskriver som 
en metod som tar tillvara alla erfarenheter. Han rangordnar inte 
erfarenheter hierarkiskt, utan vad han kan läsa i litteratur och vad som 
framkommer i intervjuer är lika betydelsefullt som vad han hör på 
gatan, känner i magen och gör tillsammans med andra personer eller 
ting. I stället för att förstå sig själv som ett ”rationellt, tänkande 
subjekt på jakt efter ett objekt”, har Jansson försökt att utgå från sig 
själv som ”kropp, instinkt, känsla, erfarenhet – som rytm bland 
rytmer” (Jansson 2009: 42). Min poäng är att om vi från början 
värderar vissa erfarenheter högre än andra, riskerar vi att gå miste om 
mycket kunskap. Därför hoppas jag att du kan godta mitt påstående 
om vikten av att tillvarata även kroppsliga erfarenheter; det är ett 
första avgörande antagande som avhandlingen vilar på. 
 
Skrivandet har en framskjuten position i avhandlingen. För det första 
handlar det om att jag ser skrivande som en metod. Skrivande är en 
kreativ process som ger upphov till nya frågor och infallsvinklar. För 
det andra menar jag att skrivsättet måste stämma överens med det 
man vill berätta om, i mitt fall kroppsliga förnimmelser. Det finns en 
tydlig koppling mellan vad man skriver om och sättet att skriva. 
Innehåll och form kan inte skiljas åt. Därför vill jag, för att 
parafrasera Maria Margareta Österholm, skriva om rytmer på rytmiskt 
språk, om kroppen på ”kroppiska”.4 Det betyder att när det är 
kroppsliga eller känslomässiga upplevelser och erfarenheter jag vill 
                                                
4 Österholm (2012: 81) skriver: ”Därför vill jag skriva om skönlitteratur på litterärt 
språk, om skeva flickor på skeviska.” Hon vill låta ”de skeva flickorna finnas i ett 
språk som ligger nära de litterära världar de kommer ur. Romanerna och novellerna 
jag skriver om utgör en egen form av kunskap om skevhet, en som jag anser bäst 
förmedlas i teoretisklitterär form” (Österholm 2012: 83). 
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förmedla är min förhoppning att de ska kännas. Men det innebär 
också att det vetenskapliga skrivsättet sätts i gungning. Betydande 
delar av kapitel tre, En rytmanalytisk kunskapsprocess: första delen, ägnar 
jag åt de våndor och de vedermödor, men också den befrielse och de 
möjligheter, som följer av att finna sin egen språkliga väg. 

I mitt sökande efter kunskap har jag träffat fem forskare5, alla från 
olika discipliner, för att samtala om frågor som jag grubblar över, 
idéer som jag bär på, tankar som inte är riktigt färdigformulerade. För 
att få respons på mitt arbete och pröva mina argument. Flera av 
samtalen har kretsat kring kunskap, stil och språk, men även om 
kroppen ur olika aspekter. I den första kontakten med dessa forskare, 
som alltid skedde genom e-post, uttryckte jag mitt intresse för deras 
forskning och av dem författade artiklar, bokkapitel eller böcker som 
jag hade läst. Innan vi träffades skickade jag några sidor om mitt 
projekt och utdrag ur den avhandlingstext som berör det jag ville 
diskutera. Som jag upplever det, fanns det ett ömsesidigt intresse för 
varandras arbete och en vänlig inställning från båda sidor. Samtalen 
spelades in och de fick alla möjlighet att läsa igenom och kommentera 
de delar av samtalen som jag har valt att publicera i avhandlingen. 

Avhandlingen rymmer många röster, dels alla de personer som jag 
refererar till och citerar, dels min egen röst på olika sätt. Särskilt i 
kapitel tre skymtar tidigare nedskrivna reflektioner och funderingar, 
utdrag ur e-postkonversationer och lägesrapporter till mina 
handledare. Delar av samtalen med andra forskare, som inte har fått 
en egen rubrik i form av ”Samtal om…”, hör också hit. Dessa texter 
är skrivna i Garamond i kursiv. 

Ytterligare en variant är de texter där jag berättar om en egen 
erfarenhet, upplevelse eller känsla, som till exempel avsnittet ovan där 
jag beskriver hur min rytm ändrades. Dessa texter har oftast rubriker 
som börjar med ”Om” och typsnittet som används är Gill Sans. 

Att jag har valt att göra så här beror på att dessa texter skiljer sig åt 
med avseende på innehåll, stil, ton och rytm från den löpande texten. 
Om jag i stället hade skrivit in dem i texten hade en anpassning varit 
tvungen att göras och uttrycket till viss del gått förlorat. Det är också 
ett sätt att synliggöra kunskapsprocessen, då texten får ett 
sammanhang i tid och rum. Avbrott uppstår i en annars linjär 
berättelse. 

                                                
5 Dessa fem personer är Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap, 
Jessica Lindblom, filosofie doktor i kognitionsvetenskap, Mona Livholts, docent i 
socialt arbete, Jin Moen, teknologie doktor i människa-datorinteraktion, och Sharon 
Rider, professor i teoretisk filosofi. Samtliga, förutom Moen, befinner sig fortfarande 
inom akademin. Moen är därmed inte längre forskare, men samtalet med henne 
handlade om hennes doktorandprojekt. 
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Till sist, ett klargörande om formalia. Som författare till den här 
avhandlingen har jag tagit mig friheten att korrigera språkfel, liksom 
att ändra eller ta bort vissa ord i de citat som finns från mina egna 
och andras e-postmeddelanden, mina reflektioner och lägesrapporter 
till handledare. Samtalen med andra forskare skulle kunna liknas vid 
ett slags iscensättande då de är förkortade – samtal på en till två 
timmar har kokats ner till mellan sex och elva sidor – och jag väljer 
vilka delar jag presenterar. Eftersom talspråk tenderar att innehålla 
ofullständiga meningar, bakvänd meningsbyggnad och grammatiska 
konstigheter, är samtalsutskrifterna redigerade med varsam hand. 
Innehållet har inte ändrats, men jag har putsat texten för att undvika 
oklarheter och underlätta läsningen. 

 
Det var den första aspekten av min rytmanalys, den som säger att 
kroppsliga och känslomässiga erfarenheter har betydelse i vårt 
kunskapssökande. Närmast ska jag presentera tanken att vi 
kroppsligen upplever och erfar den polyrytmiska staden med alla våra 
sinnen. Detta utgör den andra aspekten av min rytmanalys. 

Att gå i stadens rytmer 
Jag vill drista mig till att säga att staden består av rytmer. Från stadens 
stora rytmer – pendlingsströmmar, butikernas öppettider, trafikens 
puls, lunchrusningen – till den enskilda kroppens rytmer – som 
gående i staden, men även upplevelsen av trötthet, törst och hunger. I 
staden möts korta och långa rytmer, regelbundna och oregelbundna 
rytmer, dominerande och underordnade rytmer. Som Brandon 
LaBelle (2008: 192) skriver definierar rytmer av olika slag staden i lika 
hög grad som den byggda miljön.  

Staden kännetecknas av ett veckande och vikande av ömsom 
folkmyllrande, ömsom folktomma gator. Huvudgator och sidogator. 
Rytmen finns i växelspelet mellan närvaro och frånvaro av 
människor. Som i övergångsställets puls. Staden som bestående av 
kontraster, växlingar mellan olika tillstånd, artikulering av skillnader. 

Med hjälp av ett exempel, pendlingens rytmer, vill jag förklara min 
föresats. Jag vill att du ska förstå, känna, hur jag tänker, känner. Du 
kommer att märka hur jag rör mig på ett slags rumslig skala, från de 
stora pendlingsströmmarna till den enskilda individen. Och det är där 
jag kommer att stanna. 

Pendling är ett storslaget rytmiskt fenomen. Under några timmar 
på morgonen fylls stadens centrala delar på med människor, och 
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under några timmar på eftermiddagen beger sig förortens invånare 
hemåt. Schematiskt beskrivet. 

 
Det är en stor, långsam rörelse när bilisterna kryper fram i långa köer. 
Höger körfält igenkorkat av stillastående bilar, vänster körfält tomt sånär 
som på någon enstaka bil som blåser förbi. Men så kommer cyklisterna. 
De susar fram i den långa nedförsbacken. Med ett svischande ljud 
passerar de mig och försvinner in i motljuset. Ibland kommer de flera i 
rad och längre in mot centrum blir det som ett uppsamlingsheat vid varje 
rödljus. Trafiksignalen tvingar dem att stanna, raden fylls på och när ljuset 
slår om trampar den långa raden vidare. Det vilar något väldigt kraftfullt 
över att vi som använder oss av vår egen kroppsstyrka tar oss fram 
snabbare än bilisterna. 
 
Jag läser i Dagens Nyheter om forskaren Pól Mac Aonghusa6 som 
uttalar sig om ”smart styrning av trafiksignaler”: 

Dagens trafiksignaler i Stockholm och många andra städer är inställda 
med datorprogram där den ”normala” trafikrytmen timme för timme, 
dag för dag, årstid för årstid är grunden. Denna normala trafikrytm är 
inte densamma som den verkliga trafikrytmen. (Sundström 2012) 

 
En rytmisk planering (Edensor 2011: 193) som påverkar allas våra 
rörelser genom staden, som underlättar och hindrar. Synkronisering 
av olika trafikanters rutiner, koordinering av flöden. Men en planering 
utifrån ett rigitt system som ibland är i otakt med människors 
rörelser.7 För hur många gånger har man inte som fotgängare varit 
med om att trafiksignalen visar rött utan en enda bil i sikte. Tanken 
att trafiksignalerna kan styras exakt efter trafikmängden i realtid 
(Sundström 2012) är därför kittlande för oss rytmspanare. 

Ett annat rytmiskt förlopp står tunnelbanans resenärer för, men 
där handlar det mer om puls. Människor strömmar till de nedgångar 
som leder ner i underjorden, likt myror som ivrigt samlas kring en 
sockerbit. Perrongen fylls på, ett tåg kommer in, folk trycker sig in i 
vagnarna och tåget lämnar en tömd perrong. Som elektriska signaler 
åker tågen fram och tillbaka under staden. En pulserande rytm. 

                                                
6 Chef för IBM:s Smarter Cities Technology Centre i Dublin. 
7 Jag menar inte att trafiksignaler är det enda som styr trafikens rytm; det finns 
mycket annat, som tidtabeller, biljettkontroller, trafikregler, vägmarkeringar, 
hastighetskameror, trängselavgifter, en inre självdisciplinering hos förarna etcetera. 
Och så finns det avbrott, störningar och oväntade händelser som bryter rytmen, till 
exempel vägarbeten, olyckor, plötsliga väderförändringar, broöppningar (Edensor 
2011: 195-196). 
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I de rytmiska skeendena som jag nyss har beskrivit står jag lite vid 
sidan av och iakttar ett polyrytmiskt rum. Jag befinner mig visserligen 
i rummet, men deltar egentligen inte. Det är fascinerande 
observationer, men de känns inte. Det är inte kroppsliga upplevelser. 

Därför intar jag en aktiv roll i händelseförloppet. Jag är pendlaren 
som skyndar fram. Efter en tunnelbaneresa som tog längre tid än 
vanligt är jag sen till Uppsalatåget. På några minuter måste jag ta mig 
upp för rulltrapporna, genom passagen till Centralen, fram till 
perrongen. Kryssar mig fram genom morgonrusningens stim av 
människor. Snabba steg. Kroppar som är i vägen. Irriterad och 
stressad. Varm och otålig. Men jag hinner med tåget och sjunker 
lättad ner i tågsätet.8  

Jag befinner mig i en rytmisk rörelse, med min kropp, mina sinnen 
och mina känslor, när jag jäktar genom centralstationen. Det är 
rusningstid, människor är på väg till arbetet (arbetslivets rytm). 
Enskilda kroppar möts, krockar och följer varandra (individens rytm). 
Jag menar att rytmer kan studeras genom kroppen – att göra en 
rytmanalys är ett sinnligt förfarande. Och det är min egen kropp jag 
avser, för som Lefebvre skriver: ”[E]ach must appreciate rhythms by 
referring to oneself, one’s heart or breathing, but also to one’s hours 
of work, of rest, of waking and of sleep” (Lefebvre 2004a: 10). 

Den som utför en rytmanalys måste helt enkelt lyssna till sin egen 
kropp och förstå att den alltid står i relation till det som studeras. 
Rytmer är alltid relativa; om de uppfattas som exempelvis långsamma 
gör de det i jämförelse med andra rytmer. Hur snabbt jag går – och 
min stressnivå, mitt humör, min trötthet och så vidare – har alltså 
betydelse för min upplevelse av de rytmer som omger mig.  

Mitt förslag är att du går ut för att observera och känna in de 
rytmer som finns där du befinner dig. Promenera, spring, cykla och 
erfar kroppen i rörelse. Gå med vidöppna sinnen, mottaglig för alla 
intryck, och upplev hur du sugs in i en polyrytmisk dans. En 
improviserad dans, för stadens liv är inte alltid så välkoreograferat. 
Stanna upp, spana, registrera och upptäck den stillastående kroppens 
upplevelser. Känn förändringar, kontraster och nyanser med hela 
kroppen.9 Sedan hoppas jag att du kan godta mitt påstående om att 

                                                
8 En utförligare beskrivning finns i avsnittet Om att vara i otakt i kapitel fyra. 
9 Wunderlich talar om spatiala rytmer, vilka kan vara antingen dynamiska eller 
statiska. Dynamiska spatiala rytmer inbegriper objekt som rör sig i rummet med en 
viss hastighet, frekvens och regelbundenhet. De här objekten eller kropparna 
uppfattas vara i rörelse i relation till en stillastående iakttagare. Statiska spatiala rytmer 
innefattar stillastående objekt och mönster som uppfattas bilda rytmer ur den rörliga 
iakttagarens perspektiv (Wunderlich 2008a: 98). 
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den polyrytmiska staden kan studeras genom kroppen; det är ett 
andra avgörande antagande för avhandlingen. 

 
I avhandlingen går jag. I Stockholm, Uppsala, New York och 
Tokyo.10 Ensam, med sällskap, som turist, på väg till arbetet, med 
hörlurar, på snö, i vårsol, stressad, förtvivlad, i samtal med någon, 
efter instruktioner, med förbundna ögon. Jag utforskar olika 
gåendepraktiker i staden där jag bor, i staden där min arbetsplats finns 
och i två storstäder. Promenaden är på så vis en metod. 
 
Jag går i stadens rytmer och det är en alltigenom kroppslig upplevelse att 
möta en stad till fots. Min egen rytm möter storstadens rytmer, turistens 
rytm möter vardagslivets rytm.  

 
Avsikten är att uppmärksamma de sinnesintryck, stämningar, känslor 
och minnen som ramlar över mig under promenaderna, och att ge 
dem en sinnlig och kroppslig språkdräkt (jämför Stead 2009, 2010, 
Wylie 2005).  

Hur kommer det sig att jag har valt just dessa fyra städer? Till att 
börja med ger valet mig möjlighet att ställa det bekanta mot det 
obekanta. Att låta min kropp, med de vanor som finns inkorporerade 
i den, möta främmande miljöer. Att sätta upplevelser i relation till 
varandra, utan att för den sakens skull systematiskt jämföra dem. I 
Stockholm och Uppsala har jag min vardag, där kan jag återkomma 
till platser flera gånger, under olika årstider och olika tider på dygnet. 
Där är avhandlingen min ständiga följeslagare och alla varianter av 
rörelse i staden blir till värdefulla erfarenheter för mitt projekt. Detta 
står i kontrast till mina tillfälliga besök i de andra städerna. 

I New York hade jag varit två gånger tidigare och var således ytligt 
bekant med staden, men den här gången utvidgade jag mitt 
geografiska område. Jag gick längre in i Harlem och Brooklyn och 
tillbringade längre tid i områdena, jag återvände till samma platser 
flera gånger och strosade omkring. I New York gick jag även 
ljudpromenader, som innebär att man går med hörlurar och får 
instruktioner om vart man ska gå och vad man ska vara uppmärksam 
på. Kanske så nära man kan komma att träda in i någon annans rytm. 
New York kom att handla om kontraster mellan olika områden, men 
även om spänningen mellan att förirra sig och att ha kontroll. I 
Tokyo upplevde jag också stora kontraster, och till skillnad från 
rutnätets Manhattan var det lätt att tappa orienteringen på de många 
                                                
10 I New York var jag från 23 februari till 7 mars 2012, i Tokyo från 7 till 17 oktober 
2012. 
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slingrande gatorna utan namn. Tokyo kom att handla om strategier 
för att inte gå vilse och om konsumtionens rytm, som kom till uttryck 
i såväl det neonupplysta och larmande Shibuya som småskaliga 
kvarter med vintagebutiker i Shimokitazawa och Nakameguro. 

Du kanske undrar varför så lika och stora städer som New York 
och Tokyo. Här gömmer sig den andra delen av mitt svar. Eftersom 
jag i avhandlingen fokuserar på mina upplevelser och erfarenheter har 
jag helt enkelt valt städer som lockar mig, som jag är nyfiken på, som 
jag vill uppleva. 

Jag gillar städer. Jag fascineras av såväl utopier som dystopier om staden, ny 
arkitektur, folkmyllret, kaoset, trafiklösningarna, kulturutbudet, mötet mellan 
nytt och gammalt och så vidare. Det är här jag finner min lust till att skriva en 
avhandling (Reflektion i avhandlingspromemoria, 16 augusti 2010). 

Till New York skulle jag åka på konferens och Tokyo har jag länge 
drömt om. Jag ville besöka städer där jag kunde röra mig mer eller 
mindre obehindrat, som ensamvandrare, som kvinna, efter mörkrets 
inbrott, så att jag kunde svänga in på okända gator utan att känna 
obehag. Jag ville inte sticka ut alltför mycket, inte dra mer 
uppmärksamhet till mig än nödvändigt. Jag ville ha ett hum om hur 
städerna fungerar. Efter boende i och resor till andra storstäder 
känner jag mig hemma i västerländska städer, trots inbördes stora 
olikheter. Jag har en vana av att röra mig i sådana miljöer, förstår hur 
jag ska bete mig, kan läsa av koder. 

För min rytmanalys såg jag min förförståelse av storstäder som en 
tillgång och känslan av att inte känna mig begränsad i mitt 
rörelsemönster som en nödvändighet. Med avsikten att 
uppmärksamma det kroppsliga mötet med en plats hade jag 
visserligen lika gärna kunnat åka till en mindre stad som karakteriseras 
av långsammare, färre och kanske ”osynliga” rytmer, vilka i en 
storstad tenderar att överskuggas av mer framträdande rytmer. Men 
jag ville ha möjlighet att både stå mitt i det som sägs vara världens 
största övergångsställe (Shibuyakorsningen) och sitta på en bänk i en 
folktom park. 

Utöver mina i ord beskrivna upplevelser hör två ljudspår (från 
New York och Tokyo) och två filmer (från Stockholm och Tokyo) till 
avhandlingen. De presenteras på www.rytmanalys.se. 
Fältinspelningarna från New York och Tokyo fångar ljud från mina 
vandringar i respektive stad: gatans, trafikens, tunnelbanans, 
människornas, maskinernas och naturens ljud, mestadels 
utomhusljud, ibland inomhusljud. Filmen från Stockholm skildrar hur 
jag på min promenad från närförort till centralstationen möter 
pendlare av olika slag: cyklister, bilister, tunnelbane- och 
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pendeltågsresenärer. Filmen från Tokyo visar mötet med en storstad 
och det myller av människor, aktiviteter och kommers som råder där. 
Materialet på webbsidan står fritt från bokens innehåll, även om vissa 
film- och ljudsekvenser har en skriftlig motsvarighet i form av texter 
där jag beskriver upplevelsen eller händelsen. 

Läsanvisning 
Då avhandlingen innehåller många trådar och då det inte finns en 
tydlig uppdelning mellan teoretiska respektive empiriska kapitel – mer 
om det i kapitel tre – ska jag ge en kort läsanvisning. 

Avhandlingen består av elva kapitel. I detta introducerande kapitel 
har jag presenterat rytmanalys som ett sätt att förhålla sig till, 
utforska, tolka och förstå världen som tar hänsyn till det kroppsliga. 
Rytmanalys är bokens övergripande tema, men vissa kapitel handlar 
tydligare om den första aspekten – kunskapsprocessen – medan andra 
kretsar kring den andra aspekten – staden. Kapitel tre och tio berör 
min rytmanalytiska kunskapsprocess, medan jag i kapitel sex utvecklar 
min rytmanalys av staden. Jag skulle säga att dessa kapitel, 
tillsammans med kapitel sju, är de mest lättillgängliga. Med avstamp i 
icke-representationella teorier diskuterar jag i kapitel sju hur sinnliga 
och kroppsliga upplevelser kan tillvaratas i forskningsmetoder och 
hur dessa upplevelser kan presenteras. Här återfinns det sammanhang 
där jag placerar webbsidans filmer och ljudinspelningar som 
representations- och presentationsformer. 

Teoretiska fördjupningar återfinns framför allt i kapitel fyra, fem, 
åtta och nio. I kapitel åtta och nio kommer jag närmast det direkt 
biologiskt och fysiskt kroppsliga, något som jag till viss del även gör i 
kapitel fyra när jag gräver djupt i teorier om affekt/emotion/känsla. 
Kapitel fyra är också ett tydligt resultat av ett rytmanalytiskt 
kunskapssökande. Här möter mina egna upplevelser teoretiska 
resonemang, här rör jag mig på olika skalor – från neuronnivå till 
samhällsnivå – här växlar jag mellan olika slags erfarenheter. Det är 
ett kapitel som diskuterar dels sådant som rör frågan om kunskap, 
dels sådant som kan kopplas till det kroppsliga mötet med staden, det 
vill säga båda mina aspekter av rytmanalys. Kapitel fem, däremot, där 
jag skriver om kroppen i rörelse, kan ses som en språngbräda över till 
kapitel sex och mina promenader i staden, och knyts alltså främst till 
den andra aspekten av rytmanalys.   

De delar av avhandlingen där kroppen är huvudfokus utgörs av 
kapitel två, fem, åtta och nio, och de tar upp fyra distinkta aspekter. 
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Kapitel två fungerar som startpunkt för diskussionen om den 
cartesianska dualismen; i detta kapitel förklarar jag kroppens frånvaro 
i geografin och andra samhällsvetenskapliga discipliner. Sina få sidor 
till trots är det ett viktigt kapitel då det skriver in avhandlingens fokus 
på kroppen i en vidare kontext. Den fenomenologiska ansatsen i 
kapitel fem uppmärksammar den kroppsliga erfarenheten av rörelse 
och känselsinnet ur olika aspekter. Feministiska kroppsmaterialistiska 
teorier i kapitel åtta lyfter fram den materiella och aktiva kroppen. 
Resonemanget om det förkroppsligade medvetandet i kapitel nio 
behandlar betydelsen av relationen mellan hjärna, kropp och 
omgivning för vårt tänkande. Diskussionen om dualismer, som 
påbörjades i kapitel två, löper även genom dessa två sista kapitel om 
kroppen. 

I det avslutande kapitel elva sammanfattar jag kort innebörden av 
min rytmanalys. 

När du vänder det sista bladet, när du slår igen den här boken, är 
min önskan att jag har övertygat dig om kroppens rättmätiga plats i 
geografin och samhällsvetenskaperna. Men inte kroppen som en 
passiv åskådare eller ett passivt råmaterial, utan som synnerligen aktiv 
och absolut nödvändig. 
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2 Den frånvarande kroppen 

Synens överordning och den cartesianska 
dualismen 
Detta kapitel sätter scenen för det som senare ska diskuteras; jag 
förklarar varför kroppen har varit frånvarande i vårt moderna 
västerländska tänkande och utvecklar varför jag är så angelägen om 
att lyfta fram kroppen i kulturgeografisk forskning. 

Jag skulle vilja ta upp två saker som har betydelse för hur kroppen 
har uppfattats inom geografin. För det första har synen, i ett 
västerländskt perspektiv, haft en överordnad ställning bland sinnena. 
Något som bland annat har kommit till uttryck i geografins fokus på 
den visuella aspekten av landskapet, där Denis Cosgrove (1984) talar 
om landskapet som ett sätt att se (way of seeing) och James Duncan 
(1990) om landskapet som en text att läsa. Ur ”visuella begrepp” som 
landskap och kartor kom en visuell geografi att träda fram; en 
geografi som reducerade en komplex och mångsinnlig upplevelse till 
en visuell representation och abstraktion, och som uttryckte avstånd 
och kontroll (Urry 1999: 77).11 

                                                
11 Över huvud taget har det visuella dominerat i den västerländska historien, vilket 
kan spåras i de metaforer kring ljus och mörker, seende och osynlighet, som återfinns 
i allt från tro till tänkande (Gabrielsson 2006: 39-40). Det finns sålunda gott om 
hänvisningar till synen i vårt språk, exempelvis perspektiv, synsätt, åskådning, 
överblick, inblick, bild, synvinkel, aspekt, belysa och synliggöra. Synens överlägsenhet 
återkommer även i filosofers resonemang, och tekniska uppfinningar och 
dominerande kunskapsideal har stärkt dess position som överordnat sinne. Här är 
några exempel: Aristoteles placerade synen högst upp (och känseln längst ner) i 
sinnenas hierarki. Geometri, som från början, i Grekland och Egypten, innebar att 
med hela kroppen – händer, fötter, ögon – studera rumsliga samband kom så 
småningom att handla om abstrakta visuella symboler (Paterson 2007b: 17, 60). 
Perspektivmålning, som började utvecklas av renässanskonstnärerna på 1400-talet, 
var försök att återge människans tredimensionella synintryck som tvådimensionella 
målningar. Målarens kropp ersattes av en distanserad, ordnande blick, som inte var 
delaktig i den värld den betraktade (Sigurdson 2006: 155-156). Tryckpressen som 
uppfinning medförde att berättelser inte behövde överföras muntligt, utan blev 
tillgängliga för ögat i form av det skrivna ordet, men även som bilder och kartor 
(Urry 2000: 389). Senare tekniska innovationer, som kameran och fotografiet, är 
starkt förknippade med den moderna världen. Kännetecknande för fotografiet har 
varit tilltron till dess förmåga att framställa världen som den faktiskt är (Sigurdson 
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Också staden, och planeringen av den, bär spår av synens 
framträdande roll. Med Juhani Pallasmaas (2005: 33) ord är den 
moderna staden ”the city of the eye, one of distance”. David Howes 
skriver att i västvärlden har den dominerande gruppen förknippats 
med de ”högre” sinnena syn och hörsel, medan underordnade 
grupper, exempelvis kvinnor, arbetare och icke-västlänningar, i stället 
har associerats med de ”lägre” sinnena lukt, smak och känsel (Howes 
2005b: 10). Detta föranleder John Urry att konstatera att den 
moderna västerländska staden i hög grad har strukturerats efter lukt. 
Han nämner som exempel hur den privilegierade klassens vilja att inte 
beblanda sig med de lägre klasserna och deras lukter tog sig ett högst 
fysiskt uttryck i balkongen och skyskrapan (Urry 2000: 392-393). Om 
synen förknippas med avstånd, hör lukt tvärtom till den intima sfären, 
men som Urry visar är de egentligen två sidor av samma mynt. Högt 
upp i luften håller man de oönskade lukterna på avstånd. 

Avstånd och kontroll tycks vara det eftersträvansvärda, något som 
stadens alla glasfasader är ett tecken på, menar Richard Sennett. Vi 
kan se vad som händer utanför våra kontorsfönster, men vi känner 
inte kylan, vinden eller fukten. Och omvänt, när vi står utomhus 
fungerar skyltfönstret som en barriär så att vi inte kan röra de föremål 
som är till salu. Sennett konstaterar: ”The division of the physical 
senses (…) has become now more deadening: sight is more routinely 
insulated from sound, and touch and other human beings” (Sennett 
1992: 108-109). 

I dag anspelar det som vissa benämner en estetisering av det 
offentliga rummet ofta på den visuellt enhetliga, förskönade och 
tematiserade staden – även om Monica Degen (2008: 36-38) hävdar 
att det snarare rör sig om en kommersialisering och kontroll av alla 
sinnen. Hur det visuella dominerar i planerares och arkitekters 
förhållningssätt åskådliggör Sara Westin med den, visserligen retoriskt 
förenklade, men ändock förtjänstfulla, formuleringen ”arkitektens öga 
– flanörens kropp”. Hon menar att medan flanören befinner sig i 
staden, betraktar arkitekten staden på avstånd, via sina 
visualiseringsinstrument. Synen kan som sagt sägas vara avståndets 
sinne och visuella instrument skapar just avstånd (Westin 2010: 91, 
95). I Westins (2010: 92) förståelse är arkitektens öga ”ett slags inre, 
okroppsligt öga synonymt med intellektet”. 

                                                                                                 
2006: 161). Något som visserligen har förändrats med digitalt foto och 
bildredigeringsprogram. Slutligen har tre av 1900-talets främsta filosofer, Jacques 
Derrida, Martin Heidegger och Michel Foucault, alla beskrivit synens privilegierade 
ställning. Exempelvis fungerar Foucaults disciplinerande maktutövning genom 
normalisering, övervakning och observation, och tar sig fysiskt uttryck i panoptikon, 
som möjliggör ständig övervakning (Urry 1999: 77). 
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Förflyttar man sig i stället till bostaden kan en liknande tendens 
skönjas. Maja Willén skriver i sin avhandling om den öppna 
planlösningen att synen premieras framför andra sinnen vid planering 
och marknadsföring av nybyggda bostäder. ”Att det ser snyggt ut och 
är luftigt och ljust framställs som viktigare än det faktum att det är 
svårt att steka bacon utan att hela lägenheten luktar, eller att 
diskmaskinen för oväsen” (Willén 2012: 134). 

För det andra har den cartesianska dualismen präglat 
uppfattningen om kroppen. För René Descartes framstår förmågan 
att tänka som essensen i att vara människa – med hans ord: Jag 
tänker, alltså finns jag (cogito, ergo sum). Descartes filosofi ger 
upphov till ett dualistiskt tänkande med binära begreppspar som 
intellekt och kropp, subjekt och objekt, kultur och natur. Det har 
dessutom funnits tydliga kopplingar mellan tanken om landskapet 
som ett sätt att se världen och antagandet att det finns objektiv 
kunskap, argumenterar John Wylie. Förstått som ett sätt att se har 
landskap representerat en kunskapsidé som förutsätter en redan given 
verklighet, som på håll observeras av ett rationellt, mänskligt subjekt. 
På så vis har synen kommit att förknippas med tänkande, och det 
seende subjektet har gett uttryck för agens och förnuft (Wylie 2007: 
146). 

Kritik mot antagandet att synen skulle implicera ett slags objektiv 
kunskap har framförts från feministiskt håll, där bland andra Gillian 
Rose (1992, 1993) talar om den maskulina blicken som observerar 
och tolkar det feminiserade landskapet. Med Michael Landzelius ord: 
”Grounded in asymmetrical active/passive binaries, the model 
researcher has been a disembodied male researching an object 
subjected to the male gaze and molded by incarnations of passive, 
woman, body, and nature” (Landzelius 2004: 282). 

Notera mitt val av tempus; jag beskriver en förståelse av 
landskapet som förmodligen ligger i en dåtid. Även om jag håller med 
Rose om att landskapsbegreppet fortfarande rymmer en tydlig visuell 
aspekt (Merriman et al. 2008: 200), har det, liksom andra centrala 
begrepp inom geografin, kommit att omformuleras i skenet av 
intresset för till exempel performativitet, praktik och 
förkroppsligande. Så skriver Wylie att landskap för honom inte är 
något som vi uteslutande ser eller ett sätt att se, snarare är landskap 
ett ”seeing-with”. Det är en förståelse av landskap som belyser 
spänningen mellan jag och omvärld, insida och utsida, subjekt och 
objekt. Wylie förklarar: När jag tittar, ser jag med landskapet. Jag 
varken tittar på det, eller är placerad i det, i stället förnimmer jag i 
samklang med landskapet (Wylie 2007: 152, se även 2005, 2006). Den 
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här betoningen av direkt kroppslig kontakt med landskapet ligger i 
linje med den fenomenologiska förståelsen av kroppen, som vi ska 
bekanta oss med i kapitel fem. 

Det finns anledning att uppehålla sig en kort stund vid Descartes, 
då han framstår som förgrundsgestalt i den moderna dualismen 
mellan kropp och själ12, och som den filosof som många tänkare 
vänder sig emot.13 Redan Platon hävdade att förnuftet stod över 
kroppen och den irrationella själen. I en fortsättning av Platons 
tanketradition separerade Aristoteles materia eller kropp från form, 
och i fråga om reproduktionen hävdade han att modern stod för den 
formlösa, passiva materian, vilken gavs form, konturer, egenskaper 
och attribut genom fadern. Inom den kristna traditionen sammanföll 
tudelningen mellan kropp och själ med uppfattningen om vad som 
var dödligt respektive odödligt. Det Descartes gjorde var att skilja 
medvetandet – tänkandet – helt från kroppen och hjärnan. Han 
lyckades, enligt Elizabeth Grosz, länka samman uppdelningen mellan 
kropp och medvetande med själva grundvalarna för synen på 
kunskap – en sammanlänkning som placerar medvetandet över och 
bortom naturen, där även kroppen ingår. Descartes dualism har sedan 
tre århundraden av västerländskt filosofiskt tänkande försökt att 
överkomma eller försonas med (Grosz 1994: 6), men fortfarande 
lever den kvar. En modern variant av hans dualism är den som säger 
att medvetandet och hjärnan visserligen har en koppling till varandra, 
men bara i den bemärkelsen att medvetandet är den mjukvara som 
körs i hjärnans hårdvara. En annan variant innebär att det finns en 
koppling mellan hjärnan och kroppen, men bara i det avseendet att 
den förra inte kan överleva utan de livsuppehållande funktioner som 
den senare står för (Damasio 1999: 275-276). 

Ola Sigurdson argumenterar, med hjälp av Drew Leder (1990), för 
att Descartes hade skäl för sin kroppsfilosofi. Även om Leder i grund 
och botten är kritisk mot Descartes uppdelning, hävdar han att vi 
erfar vår kropp som både närvarande och frånvarande. Just 

                                                
12 Avser här det engelska ordet ”mind”, som är svåröversatt, men som enligt 
ordboken kan betyda bland annat själ, sinne, tankar, medvetande och intellekt 
(Wordfinder online). Jag har försökt att utifrån sammanhanget avgöra vilken 
översättning som lämpar sig bäst. 
13 Enligt Sigurdson föredrog Descartes att tala om en generell kropp som kunde 
utforskas genom en matematisk undersökning, där hänsyn togs till storlek, plats och 
tid. Kroppen liknas närmast vid en maskin och ett lik (Sigurdson 2006: 295, 298). För 
en spännande läsning om kroppens historia, ur framför allt ett medicinskt perspektiv, 
rekommenderas Karin Johannissons bok Kroppens tunna skal (1997), där hon bland 
annat skriver om anatomiska analyser och dissektioner av människokroppen: ”På 
dissektionsbordet förvandlas mänsklig kropp till död materia, skärs sönder utan 
smärta, öppnas utan blod” (Johannisson 1997: 19). 
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erfarenheten av kroppslig frånvaro gör en dualistisk 
kroppsuppfattning som Descartes trovärdig. Närmare bestämt 
urskiljer Leder tre huvudsakliga slag av kroppslig frånvaro: den 
extatiska kroppen, den recessiva kroppen och den dysfunktionella 
kroppen. Upplevelsen av den extatiska kroppen, det vill säga att 
kroppen är riktad utåt, från sig själv mot världen, innebär att 
förnimmelsens utgångspunkt blir osynlig. Så blickar ögonen ut mot 
världen, men ser inte sig själva. En annan form av kroppslig frånvaro 
uppenbarar sig när vissa kroppsliga regioner försvinner ur fokus 
eftersom de inte tas i anspråk. Exempelvis släcks synsinnet tillfälligt 
när vi blundar (Sigurdson 2006: 292, 301-302). 

Den recessiva kroppen förstås som en kropp som är tillbakadragen 
genom sitt djup – ett djup som både har en fysisk och en 
fenomenologisk aspekt. Fysiskt har kroppen ett djup genom organ 
och kroppsliga processer (ämnesomsättning, andning etcetera), som 
vanligtvis varken är medvetna eller synliga för blotta ögat. 
Fenomenologiskt innebär detta att människan är beroende av 
processer som ligger bortom hennes medvetna kontroll. Poängen för 
Leder är att kroppen inte kan reduceras till att antingen förnimma 
eller förnimmas, utan att det finns kroppsliga djup som gör sig 
påminda, men enbart indirekt (Sigurdson 2006: 303). 

Den dysfunktionella14 kroppen handlar om en fokusering av 
kroppen som den andra. Kroppen framträder för oss, men prefixet 
”dys” signalerar att det sker på ett sätt där kroppen helt enkelt inte 
finns till hands. Kroppen skiljer ut sig från vårt ”normala” tillstånd, 
och ger därmed upphov till en känsla av att vara berövad det vi 
önskar eller finner behagligt. Leder exemplifierar med smärta och 
sjukdom, men också hunger, törst, vrede och depression. Han menar 
att Descartes därför inte litade på kroppen då den uppenbarar sig i all 
sin bristfällighet. Leder vill med sitt resonemang om de tre formerna 
av kroppslig frånvaro visa att det finns en tendens hos kroppen själv 
att dölja sig, vilket kan vara en orsak till att den negligeras i Descartes 
filosofi (Sigurdson 2006: 303-305).  

Konsekvensen av kroppens frånvaro är att vi upplever att vi tänker 
oberoende av våra kroppsliga processer, skriver Mark Johnson. Vår 
erfarenhet av kroppen förstärker vår tro på att kroppen inte är 
delaktig i vårt tänkande: Vi är helt enkelt inte medvetna om kroppens 
processer. Med andra ord sköter kroppen sina uppgifter i skymundan 
så att vi kan koncentrera oss på andra saker än kroppens funktioner. 
Att vi ”lever och verkar” kan vi alltså tacka den frånvarande kroppen 
för (Johnson 2007: 6). Kroppens samtidiga närvaro och frånvaro, 
                                                
14 Sigurdsons (2006: 301) översättning av ”dys-appearance”. 
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dess nödvändighet och osynlighet, kommer jag att diskutera ingående 
i kapitel nio om det förkroppsligade medvetandet. 

Kroppen i geografin 
Synens överordnade ställning, den cartesianska dualismen och tilltron 
till objektiv kunskap har bidragit till att kroppen har fört en 
undanskymd tillvaro i akademiska sammanhang. Men successivt har 
den kommit att tillerkännas betydelse. En kort historisk tillbakablick 
visar att kroppen i geografin har gått från att vara frånvarande till att 
problematiseras på en rad olika sätt. Inom den positivistiskt 
influerade geografin reducerades kroppen till punkter, flöden och 
rörelser i rummet. Rationella beslut eller respons på yttre stimuli 
antogs ligga bakom dessa flöden och rörelser. Tidsgeografin ville 
visserligen förklara människors rumsliga beteende och visade genom 
diagram kroppars rörelse i tidrummet, men likväl handlade det om 
kroppar utan känslor, minnen, kunskap eller identiteter. Influerad av 
fenomenologin försökte den humanistiska geografin, däremot, att på 
ett djupare plan förstå relationen mellan människa och plats, och 
fokuserade på den levda kroppen, som antas existera före all 
medveten tanke och kunskap. Därmed blev kroppslig medvetenhet 
omöjlig att särskilja från annan varseblivning (Hubbard et al. 2002: 
100, Johnston 2009: 328, Seamon 1980: 150-151). 

Under 1980-talet tappade kroppen sin bestämda artikel och de 
framväxande angreppssätten talade, till skillnad från den humanistiska 
geografin, i stället om differentierade kroppar. Forskningen började 
därmed ta hänsyn till sociala kategorier som genus, sexualitet, 
etnicitet, funktionshinder, sjukdom och ålder. Teoretiskt byggde 
geografer vidare på idéer från bland annat filosofi, psykoanalys, social 
teori, feministisk teori, queerteori och kulturstudier (Landzelius 2004: 
280, Moss & Dyck 2003: 61). 

Kroppen tenderar i geografisk forskning, i synnerhet den som 
anlägger ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, att främst behandlas 
som diskurs och konstruktion, och i mindre grad som kroppslig 
materialitet. I ett sådant perspektiv blir kroppen främst en yta för 
inskription av makt, mening och sociala relationer (Longhurst 2001: 
23, Simonsen 2000: 9, Weiss 1999: 2) – ”a site of cultural 
consumption” (Pile & Thrift 1995a: 7), ”en tom sida för sociala 
inskriptioner” (Haraway 2008: 242) eller ”passive, plastic matter” 
(Alaimo 2008: 237). Ett längre citat från Heidi Nast och Steve Pile 
utvecklar denna hållning: 
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[T]he body is woven into many layers of signification, through 
projection of images onto seemingly blank surfaces, onto the 
unwritten surfaces of the skin; through the writing of meanings onto 
bodies and places by intersecting fields of discourse. The body is 
told, and acted out, through the stories that are folded into it. (Nast 
& Pile 1998a: 12) 

 
Kroppen ges således mening genom språket. Med ett enda ord skulle 
man kunna tala om diskurs. En centralgestalt i en sådan diskussion är 
Michel Foucault, som med diskurser avser regelstyrda framställningar 
av begrepp, utsagor och teorier som tillsammans utgör en 
föreställning om något. Diskurser förknippas med makt och 
kännetecknar alla mänskliga relationer (Kobayashi 2009a: 347). 
Foucault menar att kroppar blir disciplinerade, ordnade och 
kontrollerade genom cirkulationen av makt. Tanken om den 
disciplinerade eller fogliga kroppen åskådliggör hur samhällets moral, 
sociala regler och värderingar skrivs in på kroppen, och hur dessa 
normer kan fungera som självreglerande praktiker. Både samhället 
och det egna jaget deltar följaktligen i den ständiga övervakningen. 
Feministiska geografer har tagit sin utgångspunkt i detta 
konstruktionistiska tankesätt för att belysa hur genus och sexualitet 
skapas genom diskurser (Blackman 2008: 25-26, Johnston 2009: 329). 
Kroppar förstås alltså som genomsyrade av diskurser: diskurser som 
handlar om femininitet och maskulinitet, diskurser som sorterar 
människor i svarta och vita, diskurser som rör funktionsduglighet, 
diskurser som tillskriver människor klass. Kroppen i sig själv betyder 
ingenting, utan den blir betydelsefull endast när den skapas genom 
diskurser (Rose 2003: 48). 

Snarare än att fokusera på konstruktioner, diskurser, kategorier 
och representationer vill jag betona kroppens materialitet och, som en 
metodologisk förlängning av en sådan teoretisk utgångspunkt, 
kroppen som ett ”verktyg” för att förnimma, känna och uppleva 
stadens rytmer. Därmed inte sagt att jag förkastar en 
socialkonstruktionistisk förklaringsmodell. Ett enkelt exempel 
förklarar varför. En historisk läsning av anatomiska kartor över 
människokroppen visar att återgivandet av kroppens anatomi har 
förändrats under århundradena. Något som indikerar att ”bilden inte 
är en neutral avbildning av verkligheten, utan visualiserar en bestämd 
estetik”. Så skiljer sig medeltidens plana, schematiska 
människokroppar utan liv och uttryck från renässansens 
kroppsmedvetna och naturalistiska bildstudier, inte i fråga om 
anatomisk exakthet, utan genom hela sitt intellektuella universum, 
som Johannisson (1997: 22) skriver. Hur vetenskapen förstår och 
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uppfattar kroppen beror alltså på det kulturella ramverket och 
grundas inte uteslutande i direkta empiriska observationer (Turner 
2008: 12). Kultur präglar vårt tänkande och föreställningarna om den 
normala, friska eller åtråvärda kroppen (Johannisson 2012). 

Min uppfattning är att det inte finns några ”rena” upplevelser, utan 
med nödvändighet medieras de genom kroppsliga minnen och 
tidigare erfarenheter och/eller kulturen och språket. Sigurdson menar 
att ”vad kroppen är för oss, i all dess materialitet, blir åtkomligt 
endast genom allt vi skriver och säger om kroppen” (Sigurdson 2006: 
338). Men så fort vi vill förmedla kroppsliga upplevelser i text 
uppkommer likväl det som Stephen John Saville identifierar som 
problemet med representationer, nämligen att ”we will never feel the 
emotions, complexity and depth of the reality that the text attempts 
to portray” (Saville 2008: 897). 

Trots att jag villigt erkänner socialkonstruktionismens bidrag i 
diskussionen om kroppen, är det ändå något som skaver. Kroppens 
materialitet försvinner i de språkliga konstruktionerna. Det handlar 
dels om hur kroppen gör, upplever och känner, dels, om vi tillåter oss 
att tänka bortom den mänskliga kroppen, hur andra former av 
materialitet kan ha agens. 

Låt mig illustrera min första invändning med två olika 
beskrivningar av kroppen; den ena en akademisk text, den andra ett 
blogginlägg, men båda med ett feministiskt perspektiv. Jag jämför helt 
enkelt Fanny Ambjörnssons kropp i rosa kläder med Natashja 
Blombergs kropp som provar ett manligt kroppsspråk. Ambjörnssons 
resonemang om den rosa färgens kroppslighet får illustrera hur 
kroppen som en yta kan förstås. Kroppar laddas, begränsas och 
sorteras när de ikläds rosa plagg. Det handlar om hur ”rosa bland 
annat skiljer pojkkroppar från flickkroppar, heterosexuella 
manskroppar från homosexuella manskroppar, medelklasskroppar 
från överklass- och arbetarklasskroppar, unga kroppar från äldre 
kroppar, svenska kroppar från ’osvenska’ kroppar. Men också om hur 
kroppar blir sexuellt, klassmässigt, åldersmässigt och genusmässigt 
märkta genom att iklä sig eller undvika rosa” (Ambjörnsson 2011: 
216). Kultur och normer är således inskrivna på den i rosa klädda 
kroppen, som därmed framstår som en text som kan läsas. 

Blomberg, å sin sida, berättar i sin blogg om hur hon utforskar ett, 
som hon kallar det, manligt kroppsspråk. ”När jag är ute bland folk så 
provar jag att sitta lite mindre prydligt (ni vet, benen ihop och 
händerna i knät) och istället lite mer tillbakalutat och bredbent och 
bredaxlat och jag kanske tänker på att gå bredare med axlarna istället 
för att automatiskt, ofta helt omedvetet, falla in i det typiskt kvinnliga 
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rörelsemönstret som sitter i ryggraden.” Visserligen kan bådas 
kroppar tolkas utifrån sin yta, båda befinner sig en specifik historisk, 
social och kulturell kontext och är därmed föremål för specifika 
sociala kategoriseringar. Dessutom handlar den rosa färgen inte 
endast om att särskilja olika kroppar, utan den kan få omgivningen att 
uppmuntra ett visst beteende hos bäraren. Men Blombergs kroppsliga 
praktik uppmärksammar i högre grad en kropp som upplever och 
känner. Hon skriver: ”Jag tar plats och det känns annorlunda. Det 
KÄNNS verkligen” (Blomberg 2012). Kort sagt: Den kroppsliga 
erfarenheten intresserar mig mer än hur kroppen skrivs in i olika 
diskurser. 

Så till min andra invändning, den om icke-mänsklig materia. Mitt 
tidigare konstaterande att upplevelser medieras via kultur och språk 
förutsätter ett mänskligt subjekt. Men vad händer om vi på allvar 
börjar fundera över materialitet och agens? En utgångspunkt för ett 
ifrågasättande av socialkonstruktionismens argument att kunskap 
alltid medieras och skapas, finner vi hos Karen Barad, som ställer sig 
ett antal frågor: 

Varför tror vi att det finns möjlighet till direkt åtkomst till kulturella 
representationer och deras innehåll, men inte till ”tingen” som 
representeras? Varför har språket blivit mer tillförlitligt än materia? 
Varför ges språk och kultur egen agens och historia medan materia 
beskrivs som passiv och oföränderlig, eller ibland tillskrivs 
egenskaper som i sig själva kan förändra, oberoende av språk och 
kultur?15 (Barad 2012: 77) 

 

                                                
15 Den andra delen av den sista meningen utvecklas av Wilson: Ofta antas biologi ha 
konsekvenser för politik, men substraten själva, till exempel neuroner, gener och 
hormoner, uppfattas inte som politisk materia. Frågor som ställs är ”Styr hormoner 
sexuella preferenser?” och ”Är kvinnors och mäns hjärnor olika?”, som om 
”neurons, genes and hormones stand before political events” (Wilson 2008: 377-
378). Detta resonemang kan ställas i relation till forskningsfälten epigenetik och 
neuroplasticitet, som visar “att vi nu har kunskap om hur den levda erfarenheten 
påverkar biologiska element på molekylär nivå, till exempel gener och 
nervkopplingar, vilka tidigare ansågs vara opåverkbara och bestämda tidigt i livet”, 
skriver Högberg och Linander (2013: 424). ”Epigenetik och neuroplasticitet har det 
gemensamt att de båda initieras av omgivningsfaktorer och är mekanismer bakom de 
biologiska förändringar som kan ge upphov till ändrade fenotyper, alltifrån 
förändrade egenskaper till sjukdomstillstånd. Sådan forskning hjälper oss att koppla 
ihop kropp med miljö, och visar hur det sociala och det biologiska kan förstås som 
ett system i stället för två separata områden. (…) 

Miljö definieras i det här sammanhanget utifrån omgivningsfaktorer såsom 
psykosocial stress, fysisk aktivitet, kost, arbetsförhållanden, socioekonomiska villkor, 
alkohol, rökning och exponering för toxiska ämnen.” Faktorer som, enligt Högberg 
och Linander, bör studeras ur ett genusperspektiv då “genuspräglade miljöstimuli blir 
till en genuspräglad kropp” (Högberg & Linander 2013: 425). 
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Därmed skriver Barad under på en posthumanistisk kritik av 
socialkonstruktionismen. Hon framhåller risken för kulturell 
reduktionism, vilken omöjliggör att i politiska termer tala om 
motstånd och inflytande från det kroppsliga, icke-mänskliga eller det 
som inte är en given del av kultur och samhälle. Genom denna kritik 
framträder också ett vidgat intresse för ontologiska frågor om 
varande, om vad vi och världen består av, och epistemologiska frågor 
om hur vi kan få kunskap om oss själva och världen. Detta 
ontologiska intresse för materialitet – som ibland går under 
benämningen den ontologiska vändningen – är dock inte en 
tillbakagång till essentialism och varande i klassisk (mekanistisk och 
universal) bemärkelse, utan snarare uppmärksammas processer av 
tillblivande. Det finns en vilja, menar Cecilia Åsberg, Martin Hultman 
och Francis Lee, att vidga analysen bortom antropocentriska 
(människocentrerade) föreställningar om kön, etnicitet, sexualitet, 
klass, ålder och social bakgrund. Det handlar om att låta de 
humanistiska perspektiven möta den allt annat än enbart mänskliga 
verkligheten; det djuriska, naturliga, tekniska och kroppsliga. I 
posthumanistiska sammanhang betecknar den ontologiska 
vändningen ofta samtidigt en sammanflätad epistemologisk, etisk och 
politisk vändning (Åsberg et al. 2012a: 31-32, 2012b: 209). 

Ytterligare kritik kommer från förespråkare av icke-
representationella teorier (non-representational theories). De menar att den 
kulturella vändningen har lett till ”a deadening of cultural geography”, 
där representationer har företräde framför kroppsliga upplevelser 
(Kobayashi 2009a: 349). Därför förespråkas ett uppmärksammande 
av de vardagliga praktikernas förkroppsligade och performativa 
karaktär, med fokus på det som äger rum innan reflexiva och 
kognitiva tankar (Cadman 2009: 456). Ett uppmärksammande av 
kroppars materialitet innebär, för att tala med Sarah Whatmore, att 
det analytiska fokuset förflyttas från diskurs till praktik, från mening 
till affekt, samt att en utgångspunkt som går bortom det rent 
mänskliga (more-than-human) blir aktuell (Whatmore 2006: 603-604). 

Ben Anderson och Divya Tolia-Kelly poängterar att materia 
varken kan förstås som något statiskt, inaktivt eller som en faktisk 
verklighet som ligger utanför det sociala eller kulturella. I stället bör 
de processer ”whereby materialities achieve specific capacities and 
effects” uppmärksammas, det vill säga vad materia gör hellre än vad 
det är (Anderson & Tolia-Kelly 2004: 670, 672). Det finns emellertid 
inte, och har heller inte funnits, ett sammanhållet synsätt på eller 
förhållningssätt till materialitet inom geografin. Så är kroppen endast 
ett av flera studieobjekt som diskuteras som en materialitet och i 
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relation till materialiseringsprocesser (Cook & Tolia-Kelly 2010: 
100).16 

 
Så ser sammanhanget ut där jag placerar min efterlysning av den 
levande, fysiska, materiella kroppen som förnimmer, känner, 
upplever, handlar, agerar och gör. Kroppen, kroppslighet, kroppslig 
kunskap, förkroppsligande – det är nyckelord som jag avser att fylla 
med innehåll. Mitt teoretiska ramverk om kroppen består i huvudsak 
av fenomenologiska tankegångar, icke-representationella teorier, 
feministiska kroppsmaterialistiska teorier och ett resonemang om det 
förkroppsligade medvetandet. Som jag ser det sätter de alla kroppen i 
centrum. Inte främst som en konstruktion, utan som en aktiv, 
kännande och handlande kropp. Därför är dessa teoretiska 
utgångspunkter mina val. Det ska sägas att eftersom de har vissa 
gemensamma beröringspunkter förekommer överlappningar, 
upprepningar och omtagningar på sina håll i avhandlingen, men inte i 
sådan utsträckning att det blir tjatigt, hoppas jag. Snarare ser jag det 
som att resonemangen förstärker varandra och tillsammans utgör det 
teoretiska fundamentet i den kroppsliga metodologi som jag kallar för 
rytmanalys. 

                                                
16 Till exempel uppvisar ett temanummer om materia och materialitet av tidskriften 
Geoforum (2004) en spännvidd när det gäller både teoretiska utgångspunkter (kulturell 
materialism (cultural materialism), aktör-nätverksteori och icke-representationella 
teorier) och förståelse av materia (Anderson & Tolia-Kelly 2004: 672). Det man kan 
notera är att materia och materialitet generellt, i geografi och andra discipliner, har 
kommit att ägnas ett allt större intresse. Det har bland annat yttrat sig i artiklar som 
kritiserar en ”dematerialisering” av geografidisciplinen (se Philo 2000). En 
”dematerialisering” som antas ha uppstått som en följd av den kulturella vändningens 
fokus på det immateriella, meningssystem och identitetspolitik, vilka studeras genom 
symboler, diskurser och text. Som konsekvens av detta har det författats artiklar som 
efterlyser en ”rematerialisering” (se Jackson 2000, Lees 2002) och artiklar som 
kritiserar och problematiserar den förespråkade ”rematerialiseringen” (se Anderson 
& Tolia-Kelly 2004, Anderson & Wylie 2009, Kearnes 2003, Latham & McCormack 
2004). Exempelvis menar Kearnes att ”rematerialisering” som idé skapar en dikotomi 
mellan ord och upplevelse – eller mellan materians verkliga värld och diskursens 
abstrakta sfär (Kearnes 2003: 144).  
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3 En rytmanalytisk kunskapsprocess: 
första delen 

Berättelsen om en avhandlings tillblivelse 
Till att börja med vill jag understryka att det är en selektiv berättelse 
jag delar med mig av. Avhandlingens alla moment eller komponenter 
är inte närvarande. Jag har valt ut betydelsefulla händelser, viktiga 
vägval, avgörande insikter – helt enkelt sådant som har varit väsentligt 
för avhandlingens innehåll och form. För det andra speglar inte 
uppdelningen i litteraturbaserade respektive personliga texter min syn 
på vetenskap. Men likväl krävde texterna olika saker av mig. När det 
gäller texter som bygger på litteratur ligger tillfredsställelsen i att 
samla ihop teoretiska tankegångar i olika teman. Att föra samman och 
kontrastera argument, att hitta gemensamma beröringspunkter och 
upptäcka likheter, men även att ställa idéer mot varandra och 
ifrågasätta olika perspektiv. Ett pusselläggande av textfragment. Eller 
en associationslek om man så vill. Texter som bygger på en 
egenupplevd händelse eller känsla kräver inspiration och lust på ett 
helt annat sätt. Orden sitter ibland långt inne, ibland flödar de fram. 

De olika texterna hjälper och behöver varandra, det är något som 
jag verkligen vill poängtera. Mina känslor, intressen och erfarenheter 
drar mig till vissa teoretiska fält, och de teoretiska resonemangen 
finns i bakhuvudet när jag skriver mina personliga texter. ”Data is 
never theory-free”, som Colleen Tenni, Anne Smyth och Carlene 
Boucher skriver. ”What we choose to write and how we choose to 
write it is constructed based on the ways we understand the world, 
our practice and ourselves” (Tenni et al. 2003: 5). 

En upplevd känsla får ett sammanhang i litteraturen, en tanke i 
teorin blir greppbar först när den kan relateras till en egen erfarenhet. 
En växelverkan, en korsbefruktning, ett samspel helt enkelt. En insikt 
som likafullt tog tid på sig att bli övertygande. 
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Rädslan för glappet 
Glappet mellan den personliga, unika erfarenheten och allomfattande, 
generaliserande teorier skavde länge. Den ständigt återkommande 
frågan i akademiska sammanhang: Är det möjligt att generalisera 
utifrån ett unikt fall? Och motfrågan: Hur unikt är det unika? Och så 
risken att glappet förblev vidöppet, att försöken att överbrygga teori 
och empiri, de sakliga framställningarna och mina egna känslouttryck, 
misslyckades. Jag hade sett det hända förut, även om jag inte vill gå så 
långt som Alf Rehn. Med en tillspetsad formulering hävdar han att 
avhandlingar nästan aldrig läses på grund av att ”skribenterna i sin 
rädsla för att av misstag ta steget utöver det tillåtna skriver dem på ett 
så gott som brottsligt ointressant och uppstyltat sätt – där bl.a. den 
rätt motbjudande uppdelningen Intro–Metod–Teori–Empiri–
Diskussion ofta spelar en framträdande roll” (Rehn 2003: 58). 

Men exempel på motsatsen hade jag också stött på. Som Sara 
Westins (2010) avhandling, från min egen institution, som jag 
imponerad sträckläste på några dagar. Det första intrycket är att den är 
mer en lång essä än en avhandling – och det är något mycket positivt i mina ögon. 
Hon visar prov på ett synnerligen spänstigt sinne och rör sig ledigt mellan olika 
texter och referenser (skönlitteratur, filosofiska texter och film) och jag är full av 
beundran. Det är så vackert på något sätt (Reflektion, 22 november 2010). 

Inte heller Christian Abrahamsson, också från min institution, 
separerar mellan teori och empiri – eller delar upp dem i ”en 
kronologi och en topografi” som innebär att de följer på varandra, 
som han uttrycker det (Abrahamsson 2008: 29). Abrahamsson 
experimenterar i än högre grad än Westin med formen. Texten består 
av två parallella flöden; på vänstersidan återfinns empirin och på 
högersidan de utredningar han gör av denna empiri. Greppet öppnar 
upp för olika sätt att läsa, där de två texterna kan läsas antingen var 
för sig eller som en linjär text.17 Jag tilltalas av tanken att det finns, om jag 
får ta mig friheten, ett slags släktskap mellan våra avhandlingar, Christians, 
Saras och min. På något sätt har de berett vägen för mig. Jag har mina 

                                                
17 Annemarie Mols bok The Body Multiple: Ontology in medical practice (2002) bygger på 
en liknande princip om två textflöden, med skillnaden att hon låter texterna löpa 
horisontellt. Den övre texten består av hennes empiriska material, medan hon i den 
undre diskuterar litteratur och förhåller sig till andras resonemang. Mol skriver: 
”Depending on where and who and how you are, you may want to read the subtext 
before you read a chapter, or afterward, or maybe when the story line of the upper 
text starts to bore you and you are in the mood for something different. It is up to 
you” (Mol 2002: ix). 
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bundsförvanter. Christian skriver om mellanrummet, Sara om glappet och jag om 
rörelsen (Reflektion, 18 augusti 2012).18 

Jag ser utmaningen framför mig: Hur få den teoretiska texten att 
sjunga? Hur ge den empiriska texten en analytisk form? Hur fläta samman 
dem? (E-post till handledare, 26 januari 2012). 

Efter mycket grubbel faller bitarna på plats. De många rösternas 
retorik! Så klart. Varför låta avhandlingen ha en röst när det jag läser 
och skriver böljar, tvärnitar, byter riktning och tar oväntade sidospår? 
Det är texter med olika ton, stil och rytm. Liksom Norman Denzin 
ser jag värdet i att presentera ”a chorus of discordant voices (and 
images)” (Denzin 2006: 423). Det speglar min arbetsprocess, där jag i 
stället för att utgå från ett färdigt teori- och metodpaket har närmat 
mig kroppen från en mängd olika håll. Så har jag gått på dans- och 
performanceföreställningar, deltagit i parkourövningar, samtalat med 
personer från andra discipliner och haft avhandlingsradarn påslagen 
på semesterresor. Att låta nyfikenheten och vetgirigheten styra har 
varit viktigare än att vara trogen en teoretisk tradition. Eventuella 
vetenskapsteoretiska krockar har med andra ord inte hindrat mig från 
att röra mig mellan olika teoretiska perspektiv. Jag anser att en sådan 
hållning inte behöver vara problematisk om man är medveten om och 
reflekterar över skillnaderna och de eventuella motsättningarna. 
Elizabeth Grosz ord beskriver väl min avhandlingstext: 

[T]his text presents a series of disparate, indeed kaleidoscopic and 
possibly contradictory, thoughts, theories, perspectives, interacting, 
maybe clashing or maybe coalescing, always in uneasy tension, 
straining against each other and against any overall unity and 
homogeneity. (Grosz 1994: xiv) 

 
Elspeth Probyn har en liknande inställning, vilken hon framför i sin 
bok om skam, Blush: Faces of Shame (2005). Hon skriver att vi måste 
vara öppnare för idéer som ligger bortom vår intellektuella 
trygghetszon. I stället för att avfärda eller ignorera forskning om till 
exempel biologi och psykologi, låt oss se vad dessa kunskapsfält kan 
                                                
18 Jag vet inte om det är ett sammanträffande, men långt senare inser jag att vi alla 
uttrycker hur vi har kommit till insikt att våra respektive avhandlingar delvis handlar 
om oss själva. Abrahamsson: ”När nu arbetet med denna avhandling är avslutat 
befinner jag mig i den mycket märkliga situationen att jag inser att vad jag har försökt 
förstå är mig själv. Eller rättare sagt de relationer som existerar och subsisterar mellan 
mig själv och världen” (Abrahamsson 2008: 11). Westin: ”Om man (…) tror att det 
vi säger om världen säger mer om vårt eget tänkesätt än den värld vi uttalar oss om, 
så är det närmast omöjligt att se på sin egen avhandling som något skilt från ens egen 
person. (…) [A]vhandlingens intellektuella insikter om stadsplanering är intimt 
sammanflätade med… hur ska jag formulera det här… känslomässiga insikter, på ett 
mer personligt plan” (Westin citerad i Caldenby et al. 2012: 91). 
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erbjuda. Det här betyder inte, understryker Probyn, att argument 
rörande, i hennes fall, skammens fysiologi är mer sanna än de om 
dess kulturella uttryck. Det handlar snarare om att ställa sig frågan hur 
olika idéer kan vidga vår kunskap (Probyn 2005: xiv). Så skriver 
Giuliana Bruno att det hon belyser i sin bok kanske inte är några 
nyheter för experter inom de discipliner hon hämtar tankegångar 
från, men att hennes bidrag är den tvärvetenskapliga syntesen. Att 
hon använder etablerade resonemang i en ny kombination, i ett nytt 
sammanhang, för att besvara just hennes frågeställning (Bruno 2002: 
5). Det är så jag ser på min avhandling, som en förening av idéer från 
olika vetenskapsområden; något som ligger i linje med ett 
rytmanalytiskt förfarande. 

Litteraturbaserade texter 
Jag började med att läsa – och läste och läste. Böckerna på läslistan 
växte snabbt i antal. De utskrivna artiklarna fyllde pärm efter pärm. 
Jag sorterade litteraturen efter teman, strök under, gjorde 
anteckningar i marginalen, skrev ned korta referat eller bara nyckelord 
och sidhänvisningar – allt för att skapa något slags struktur och 
överblick. För jag anade att jag skulle komma att läsa mycket under 
de kommande fyra åren, och hade jag ett system för att hantera allt 
material skulle mitt arbete underlättas väsentligt. 

Det var inte förrän under den andra terminen som jag fick upp 
ögonen för Henri Lefebvres rytmanalys. På kursen Rum – makt – 
mening19 läste vi en bok av Kirsten Simonsen, Byens mange ansigter: 
konstruktion af byen i praksis og fortælling (2005), och där, på några sidor, 
introducerades rytmbegreppet. Så egentligen kan man säga att det var 
en tillfällighet att rytmanalys kom att bli mitt avhandlingsämne. Men 
jag har hela tiden hävdat att om jag från början visste exakt vad jag 
ville göra, och ungefär vad det skulle resultera i, skulle doktorandtiden 
inte vara mödan värd. Här ska sägas att det från början handlade om 
att jag fascinerades av idén att staden kan förstås genom rytmanalys. 
Att rytmanalys även kan appliceras på min kunskapsprocess och mitt 
tillvägagångssätt är en tanke som tog form först mot slutet av arbetet 
med avhandlingen. 

Under hela avhandlingsperioden har jag haft ett dokument där jag 
har skrivit ned idéer, citat, reflektioner, anteckningar från samtal, 
namn på personer och titlar på litteratur. Och, som en parentes, 
eftersom jag har datummärkt vartenda tillägg i dokumentet kan jag se 

                                                
19 Kursen gavs av avdelningen för Urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska 
högskolan, våren 2010. 
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hur avhandlingen har växt fram. Till min stora förtjusning har 
processen inte varit så krokig som jag stundtals har upplevt den, utan 
vissa grundläggande ställningstaganden och ledord har funnits med 
från början. Självklart har arbetet ibland tagit tvära kast och den stora 
bilden emellanåt saknats. Och visst har somliga tankar förkastats – 
som de rörande diskursanalys av staden, stadsmorfologi och aktör-
nätverksteori – medan andra har fått oväntat stort utrymme – som 
diskussionen om känsla och affekt. Men samtidigt, är det inte just det 
som kännetecknar ett avhandlingsarbete? 

Även om det stressar mig något enormt så är det lustfyllt att låta sig förföras 
av nya spår och tankar. Att jag kan tillåta mig att upptäcka nya saker som jag 
inte behärskar och vill lära mig mer om. För det som doktorandtiden ska ge mig 
är ändå den där intellektuella resan som så många pratar om. Jag vill förstå och 
kunna tolka staden på en mängd olika sätt, och vill utveckla mitt tankesätt. Det 
är därför jag är här. Processen kan på något sätt vara minst lika värdefull som 
det färdiga resultatet (Lägesrapport till handledare, 11 maj 2010). 

Efter upptäckten av rytmbegreppet plöjer jag alla texter jag 
kommer över som på något sätt berör rytm och rytmanalys. Så 
småningom inser jag att det är en metodologisk avhandling jag vill 
skriva. I den första texten som jag lägger fram på doktorandforum20 
skriver jag: Det är en monografi av metodologisk karaktär jag har för avsikt 
att skriva. På så vis är avhandlingen prövande och sökande, där jag med avstamp 
i etnografiska och konstnärliga metodfält ska studera staden utifrån rytmer. Det 
är metodutvecklingen som står i fokus, varför det i det här skedet är för tidigt att 
precisera mina tillvägagångssätt (Avhandlingspromemoria, 16 augusti 
2010). 

Jag skriver ”etnografiska metodfält” för att det inbegriper 
vedertagna metoder, som gör att ingen kan ifrågasätta min 
akademiska legitimitet, men också ”konstnärliga metodfält” för att jag 
vill något mer. Något som jag inte riktigt kan sätta fingret på eller 
definiera, men som gör att jag hamnar i ett besvärligt läge när 
akademin kräver syfte, frågeställning och metod i ett, i mitt tycke, 
alldeles för tidigt skede. 

Så inträffar avhandlingens andra tillfällighet. Eller kanske snarare 
en kedja av tillfälligheter. I läsningen om rytmer upptäcker jag att flera 
geografer talar om icke-representationella teorier (se till exempel 
Latham & McCormack 2009, McCormack 2002, Simpson 2008) – 
och detta tillsammans med ord som performativitet, materialitet, 
kroppsliga praktiker och sinnen. Jag tycker mig ana att jag kan vara 
något intressant på spåren, varför jag börjar nysta i den tråden. 

                                                
20 Kulturgeografiska institutionens seminarier där doktorandernas texter diskuteras. 
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Efter att ha läst ett antal artiklar om icke-representationell teori (non-
representational theory, NRT), så framstår det väsentliga med ”teorin” att den 
betonar det icke-representationella21 lika mycket som det representationella. 
Alltså, inget direkt nytt eller märkvärdigt, utan mer en påminnelse om att ta 
hänsyn även till det icke-representationella. Sedan finns det studier och artiklar 
som har utvecklat mer eller mindre innovativa metoder och angreppssätt i den här 
andan. Däremot har jag märkt att NRT fångar upp sådant som jag tidigare har 
kopplat till stadens rytmer, utan att ha varit medveten om innebörden i NRT 
(Lägesrapport till handledare, 1 december 2010). 

Jag upptäcker att ordet affekt dyker upp här och var i texterna. Det 
sätts i relation till, men även i kontrast till, känsla. Irriterad över att 
artiklarna jag läser hellre pepprar mig med referenser än ger en 
fullständig och tydlig redogörelse för affektbegreppets uppkomst, 
förtjänst och användbarhet, bestämmer jag mig för att göra en 
fördjupning i begreppen affekt, emotion och känsla. Och det blir en 
grundlig utredning, vilken för med sig en del frustration då jag möter 
vissa obegripligheter och motsägelser i texterna som diskuterar affekt. 

Förtretad skriver jag till en av mina handledare: Affektbegreppet blir 
ju nästan löjligt på grund av sin orimlighet (att skriva om något som man inte 
kan benämna eller uppfatta) (E-post, 30 januari 2011). Det är just den här 
icke-representationella ingången till begreppet affekt som ställer till 
det. Anhängare av detta teoretiska fält framhåller hur svårt det är att 
fånga något som affekt i representationer, men jag är missnöjd med 
hur de hanterar saken. Förmodligen lika upprörd som jag ryter Steve 
Pile ifrån: ”[Non-representational theory] continually does what it 
says cannot be done: it cannot help but re-present and represent 
affect – and in language” (Pile 2010: 17). Jag utvecklar min frustration 
och andras kritik i slutet av avsnittet om affekt i kapitel fyra. 

Efter genomgången av affektbegreppet känner jag mig ganska 
matt och tveksam på dess relevans för mitt arbete. Men i avslutningen 
av den promemoria som min läsning mynnar ut i, ställer jag frågan 
vad biologiska och neurologiska aspekter skulle kunna tillföra i 
förståelsen av affekt. Ett för mig helt obekant fält, vilket skrämmer en 
aning, men ack så lockande. När jag senare återvänder till 
diskussionen om affekt, när jag kompletterar den med resonemang 
om spegelneuroner, medvetande, kognition och förkroppsligande, då 
klarnar bilden. Då börjar jag förstå vad företrädarna för ett icke-
representationellt synsätt vill komma åt. Och det är riktigt spännande. 

                                                
21 Översättningen av “non-representational” till “icke-representationell” blir lite 
klumpig, det medger jag, men det jag avser är sådant som svårligen kan fångas, tolkas, 
förmedlas, framställas och återges. 
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Nästa stora genomgång av ett teoretiskt område bestämmer jag ska 
handla om kroppen, som jag med tiden inser är det min rytmanalys 
kretsar kring. Steget från känsla och affekt till kroppen tycks inte vara 
långt – i alla fall inte med tanke på hur jag resonerar om kroppen, 
som en materiell kropp som känner och gör. Så jag luskar vidare i 
litteraturen om kroppen. Det är inte diskursiva representationer jag är 
ute efter; det är en levande, kännande, handlande kropp, vilket tar mig 
från fenomenologiska tankegångar till feministiska 
kroppsmaterialistiska teorier. Och jag upptäcker att vissa delar av de 
kroppsmaterialistiska teorierna inte duckar för neurobiologin, vilket 
stärker mig i viljan att fortsätta att utveckla det spåret. Här 
någonstans i avhandlingsprocessen upplever jag en skön känsla. En 
känsla som gör arbetet meningsfullt, nämligen känslan av att det 
faktiskt går bra. Saker och ting börjar hänga ihop på ett ganska trevligt sätt nu 
(E-post till handledare, 9 mars 2011). Jag kan se kopplingen mellan de 
olika delarna som jag har skrivit om: rytmanalys, kroppen, känsla och 
affekt, och detta utifrån en tanke om metodologi. 

Här fattar jag också ett viktigt beslut om avgränsning. Efter att ha 
skrivit om kroppen inser jag att jag har så mycket textmaterial att det 
inte kommer att finnas utrymme för en lika uttömmande genomgång 
av de andra två delarna i Lefebvres rytmanalys, rum och tid. Så jag 
bestämmer mig för att mitt bidrag till rytmanalysen får bli en 
utveckling av de kroppsliga, sinnliga och känslomässiga aspekterna. 

Personliga texter 
Egentligen började jag inte skriva personliga texter i någon större 
omfattning förrän efter drygt två år som doktorand. Dels på grund av 
kursarbete – jag ville beta av kurserna så fort som möjligt – dels 
eftersom eget empiriskt arbete skrämde mig. Inte empiriskt arbete i 
allmänhet, intervjuer var jag till exempel välbekant med efter flera års 
arbete som utredare, utan den sorts empiri som egna upplevelser 
kunde mynna ut i. Jag var rädd för att mina fint formulerade idéer, 
understödda av teoretiska resonemang och andras empiriska studier, 
skulle visa sig vara alldeles för simpla. Jag visste inte vad mina egna 
promenader och personliga texter skulle kunna tillföra. 

Efter ihärdiga påtryckningar från mina handledare släppte jag 
förväntningar och krav och satte mig ner och skrev. Först om sorg, i 
terapeutiskt syfte för att bearbeta det som hade hänt22, men även med 

                                                
22 Det handlar om en högst personlig upplevelse, där ett uppbrott från ett långt 
förhållande försatte mig i ett tillstånd av djupaste sorg och saknad. Autoetnografiska 
framställningar och personliga narrativ tillskrivs ofta ett slags terapeutiskt värde 
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tanke på avhandlingen. Jag märkte snart att min bedrövelse gjorde att 
jag upplevde staden på ett annat sätt, att mina sinnesintryck och 
kroppsliga reaktioner förändrades. Sedan om mina promenader i 
staden: i Stockholm, Uppsala, New York och Tokyo. Jag utforskade 
olika gåendepraktiker och experimenterade med skrivandet för att 
kunna fånga, beskriva och förmedla den kroppsliga upplevelsen av 
stadens rytmer.  

Jag är glad och tacksam över att jag, trots min tvekan, vågade lita 
på kraften i mina personliga texter. De öppnade upp en vidare 
förståelsehorisont för det som länge levde i det abstrakta. De 
teoretiska resonemangen fick resonans i levda erfarenheter. Som Karl 
Ove Knausgård skriver, visserligen i ett helt annat sammanhang: 
”[J]ag tror att den enda vägen till förståelse går där, genom det egna 
jaget, det vill säga de känslor vi själva har och de erfarenheter vi själva 
har gjort” (Knausgård 2012).23 

Hur abstrakta resonemangen om affekt och kropp än kan te sig, är 
det i grund och botten människors konkreta upplevelser, handlingar 
och känslor det handlar om. Och de känns och förstås genom ett 
mänskligt subjekt – jag som författare till denna avhandling och du 
som läsare. 

Senare i detta kapitel berättar jag om hur jag började 
experimentera med form och språk. Samtidigt som den texten, 
genom andra, utforskar språkets möjligheter, är den också i sig en 
utforskande text. Bortsett från de personliga texterna, var det med 
                                                                                                 
(Bochner 2001, Ellis & Bochner 2003, Smith 1999, Wright 2009), förmodligen 
eftersom sådan forskning ligger nära forskarens eget liv och egna erfarenheter. Som 
Bochner skriver: ”I believe that the projects we undertake related to other people’s 
lives are inextricably connected to the meanings and values we are working through 
in our own lives. In this sense, the therapeutic and the scholarly are mutually 
implicated in our projects” (Bochner 2001: 138). För Wright (2009: 625) har 
reflekterande skrivande fungerat terapeutiskt då hennes liv har varit i kaos. ”I know 
how important words are to me and writing (…) has been an active and creative 
form of therapy. Writing reflectively as in these vignettes, like drama, art, or music 
therapy is a form of expressive therapy” (Wright 2009: 636). 
23 Knausgård talar om Anders Behring Breiviks avrättning av ungdomarna på Utøya, 
och även om han syftar på Breiviks handling, finns en vidare innebörd i hans ord 
som kan sägas omfatta det mänskliga i allmänhet. Exempelvis kan jag aldrig till fullo 
förstå känslan av att förlora ett barn. Men jag kan känna igen mig i Rileys beskrivning 
av hur en sådan händelse känns eftersom jag har upplevt andra slags sorger, där 
människor har försvunnit ur mitt liv. Hon fångar känslan redan i rubriken: time lived, 
without its flow. Ord som inte släpper taget, egentligen ogreppbara, men ändå så 
talande. Att befinna sig utanför och bortom tiden. ”This sensation differs from the 
more readily comprehended ’distorting’ of time, for it has no traces of the old 
temporal shapes, and it resists intelligible description. Your new a-temporality is 
sharply different; it’s a vividly physical perception. It’s not a reflective state of mind, 
or an act of introspection leaning on an exhausted figure of speech, but a perception 
as bodily immediate and as inescapable as your feeling of thirst” (Riley 2012: 51). 
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just texterna om kunskapsprocessen och skrivande som jag tog steget 
att börja skriva på ett annat sätt än jag brukade i akademiska 
sammanhang. Nu strävade jag inte enbart efter att skriva tillgängligt 
och begripligt, med ett korrekt referenssystem; nu ville jag få texten 
att kännas också. Men som sagt, hela avsnittet om skrivande ägnar jag 
åt detta metodologiska ställningstagande. Här vill jag i stället kort 
beskriva hur jag har gått tillväga för att finna stoff till mina personliga 
texter. Eller om man så vill med en mer konventionell terminologi: 
Hur jag har samlat in data till mitt empiriska material. 

Heewon Chang skulle nog säga att jag har ägnat mig åt en form av 
själviakttagelse och självreflektion. Själviakttagelse innebär ett 
insamlande av information om faktiska beteenden, tankar och 
känslor. Ett sätt att nå kunskap om sig själv kan vara att observera 
sina dags- eller veckorutiner under en angiven tidsperiod, ett annat 
kan vara att, utifrån sitt forskningssyfte, identifiera ett bestämt fokus 
för sina själviakttagelser (Chang 2008: 90). För min del har mina 
själviakttagelser handlat om att med min kropp känna och med mina 
sinnen ta in staden, så som jag upplever den under mina promenader. 
De har inte varit så systematiska som Chang förespråkar, då mitt syfte 
inte har varit att kartlägga något slags mönster. Snarare än att gå en 
promenad varje dag klockan tio och klockan två under en månads tid, 
har jag tagit tillvara de tillfällen som har uppstått, och varit lyhörd för 
de känslor och stämningar som varje promenad har gett upphov till. 
Jag har försökt att så snart som möjligt skriva ned promenaden, 
åtminstone korta minnesanteckningar, vilket oftast har inneburit 
direkt när jag har kommit hem eller i slutet av dagen.24  

Att vara självreflexiv innebär, enligt Chang, att ägna sig åt 
introspektion, självanalys och självutvärdering av vem man är (Chang 
2008: 95). Att inta ett reflexivt förhållningssätt medför också ett 
reflekterande över själva kunskapsprocessen: vad man vet, hur man 
får kunskap och hur man interagerar med andra (Parr 2005: 478). Det 
handlar om att fundera över sin egen identitet och position i 
förhållande till dem man studerar, och hur kunskap utbyts mellan en 
själv som forskare och de som ingår i ens studie. Som begrepp ligger 
självreflexivitet eller reflexivitet nära situerad kunskap, vars innebörd 

                                                
24 Min avsikt kan liknas vid Celes (2006: 57-61) syfte med de promenader som hon 
företog sig under arbetet med sin avhandling. Hon kom att erfara hur hennes 
beteende under promenaden hade betydelse för vilka relationer hon kunde upprätta 
till andra människor och platsen i sig. Olika sorters promenader gav helt enkelt 
upphov till olika sorters upplevelser. Hon skriver: ”I clearly experienced how certain 
characteristics of myself, such as clothes, and the pace and character of my walking, 
affected the relationships I could establish with people as well as with place” (Cele 
2006: 60). 
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är att all kunskap är lokal, partiell och kroppslig. Självreflexivitet som 
praktik avser inte enbart att ställa den epistemologiska frågan hur 
man själv påverkar kunskapsprocessen, utan även den moraliska 
frågan om vilken rätt man har att prata om ”andra” eller å deras 
vägnar. Särskilt när dessa andra befinner sig i samhällets marginal, 
vilket gör dem mindre synliga eller gör det mindre troligt att de blir 
lyssnade på (Kobayashi 2009b: 138-139). 

Audrey Kobayashi ser emellertid en risk för att reflexivitet blir ”a 
kind of academic self-indulgence”, då fokus förflyttas från de 
studerade till den privilegierade forskaren själv. En sådan reflexivitet 
förlorar sin politiska innebörd, skriver Kobayashi, som menar att 
reflexivitet kräver ett politiskt, moraliskt och personligt engagemang i 
andras liv. Något som kan uppnås i ”social action research” eller 
”experienced participant observation”, där ett slags gemensam 
reflexivitet kan uppstå (Kobayashi 2009b: 140). Jag återkommer till 
frågan om forskarens närvaro i den vetenskapliga texten i avsnittet 
om autoetnografi. 

Chang föreslår att man i fältdagböcker samlar sina personliga 
tankar och känslor, medan fältanteckningar redogör för objektiva data 
från fältet. Men han medger samtidigt att det är svårt att hålla, som 
han uttrycker det, ”subjektiva” känslor och ”objektiva” fakta åtskilda 
(Chang 2008: 95). Andrew Sparkes gör en förfinad uppdelning som 
åskådliggör hur det som i förstone upplevs som ren fakta 
transformeras på vägen till det konstruerade narrativet. Och 
egentligen är det först när fakta – i sig ett problematiskt ord om man 
tror på kroppsligt förankrad och situerad kunskap – fylls med mening 
som det blir intressant, skulle jag säga. Med hänvisning till Norman 
Denzin beskriver Sparkes hur hans personliga narrativ består av fakta, 
fakticitet och fiktion. Fakta refererar till händelser som antas ha ägt 
rum, fakticitet beskriver hur han upplever dessa fakta, och fiktion är 
det narrativ som han konstruerar för att kunna hantera dessa verkliga 
eller föreställda fakta och facticiteter (Sparkes 1996: 467). Det här är, 
som jag ser det, en högst analytisk uppdelning som ändå har relevans 
då den åskådliggör att så fort något begripliggörs, representeras och 
förmedlas, blir det ett slags fiktion. Som Mike Crang (2010: 216) 
skriver: ”[A]ll ethnographies are fictions, as in they are all fabricated 
worlds.” 

Avhandlingens väv av texter 
Texterna i den här avhandlingen är olika, det har du säkert märkt. 
Men min avsikt är att de ska komplettera varandra i ett försök att 
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berätta en gemensam historia. Teoretiska diskussioner varvas med 
reflektioner och egna upplevelser, med minnen och samtal med andra 
forskare. I stället för att göra en uppdelning i teori och empiri 
föredrar jag att tala om erfarenhet. Att läsa en bok är ett slags 
erfarenhet, att gå i staden ett annat slags erfarenhet. Inga erfarenheter 
kan på förhand dömas ut som för banala eller ovidkommande för att 
kunna tillföra något till mitt forskningsprojekt; denna öppenhet ser 
jag som kärnan i ett rytmanalytiskt tillvägagångssätt. 

Texterna som bygger på referenser till andra fungerar inte primärt 
som en analysram för mina personliga texter – de är intressanta i sig 
för att förstå och begreppsliggöra erfarenheter och omvärlden, och 
kan möjligen ge en annan dimension till mina upplevelser och 
känslor. De många och fylliga fotnoterna vänder sig till den vetgiriga; 
den som gärna vill gå till botten med ett begrepps betydelse eller få en 
översikt över ett kunskapsfält och söker litteraturtips. I fotnoterna 
utvecklas också trådar som ligger lite vid sidan av huvudspåret. 

I vissa fall kan de personliga texterna illustrera, ge kött och blod åt, 
de teoretiska resonemangen: ”[T]elling a personal, evocative story 
(…) adds blood and tissue to the abstract bones of theoretical 
discourse” (Ellis 1997: 117). I andra fall står de mer självständiga när 
teorin inte räcker till – den egna upplevelsen fångar helt enkelt en 
levd erfarenhet som inte är tillgänglig i de teoretiska tankegångarna. 
Liksom Deborah Ceglowski uppfattar jag olika slags erfarenheter som 
fönster. Varje fönster ger en viss synvinkel, och tillsammans, som en 
kristall, belyser de olika aspekter, nyanser och dimensioner av vår 
förståelse av något (Ceglowski 1997: 200). De olika texterna – de 
litteraturbaserade och de personliga – ger tyngd åt varandra, väver en 
väv av olika infallsvinklar och perspektiv. Jag zoomar in och zoomar 
ut; förskjutningar i tid och rum uppstår. Det konkreta och specifika 
följer det abstrakta och generella, och tvärtom. De leker tafatt, 
samspelar och utmanar varandra. Den eventuella friktionen mellan 
texterna, det som skulle kunna upplevas som störande och obekvämt, 
ser jag som en tillgång. Det är här det händer! 

De personliga texterna avser att fånga en känsla och en kroppslig 
upplevelse. Förhoppningen är att jag ska lyckas skildra hur min kropp 
rör sig genom staden. En kropp med alla sinnen och känslor 
påslagna. Med Carolyn Ellis och Arthur Bochners formulering: 
”Good fiction writers make you feel the feelings of the characters, 
smell the smells, see the sights, hear the sounds, as though you were 
there” (Ellis & Bochner 2003: 231). Eller som Ellis beskriver sin 
avsikt med skrivsättet i boken Final Negotiations (1995) på: ”I wanted 
readers to feel that in describing my experience I had penetrated their 
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heads and hearts” (Ellis 1997: 131). Ledord att sträva efter. Jag 
hoppas att mina personliga texter ska kunna, för att låna Annika 
Perssons ord, ”engagera en människa, väcka minnen, sätta fantasin i 
rörelse och dra igång reflektion och självreflektion” (Persson 1997: 
194). 

Att med träffsäkerhet återge detaljer kan vara ett sätt att framkalla 
känslor och bilder hos läsaren. Annorlunda uttryckt är det 
berättartekniskt strategiskt; det som berör, det som är spännande, gör 
att man vill fortsätta att läsa och att man minns vad man har läst. Det 
väcker reaktioner hos läsaren. Och hos författaren. Det uppstår en 
meningsfull dialog mellan läsare och författare, där ”those who read 
and participate in the performative aspects of the research are moved 
both intellectually and emotionally”. Därmed får de som tar till sig 
dessa narrativ tillgång till såväl intellektuell som kroppslig, sinnlig och 
känslomässig kunskap (Hesse-Biber & Leavy 2006b: xxiii). 

Styrkan i dialogen som form för kunskapsutbyte utforskas också 
rent faktiskt på några av avhandlingens sidor. Jag har, för att vidga 
mitt akademiska sammanhang, sökt mig till flera forskare utanför min 
egen institution och disciplin, vilka har det gemensamt att de sysslar 
med sådant som tangerar mitt eget projekt. Dessa personer har lett 
mig in på nya spår, kommit med värdefulla litteraturtips, tvingat mig 
(i positiv bemärkelse) att formulera mina idéer i tal och, vilket inte ska 
underskattas, uppmuntrat mig och låtit mig förstå att jag inte är 
ensam om att tycka att det jag gör är intressant. 

För mig har därför det vetenskapliga samtalet i allra högsta grad 
fungerat som en metod för att nå kunskap och insikter – om mig själv 
(och mitt arbete) såväl som om andra (och deras arbete). Stärkt, med 
ny energi och nytt mod, har jag efter våra samtal (och vår e-
postkorrespondens) knuffat avhandlingsprojektet vidare. Samtalet har 
sålunda haft stor betydelse. Så det får ta plats i avhandlingen som 
utskrivna dialoger. Genom det dialogiska skrivandet, då flera röster 
deltar, kan olika perspektiv på begrepp och fenomen komma till tals 
samtidigt (Grillner 2003: 244). Två röster som turas om ger upphov 
till en synlig rytm i texten och inbjuder läsaren till en dialogisk läsning. 
I dialogen framträder så olika aspekter, språk och idéer, ibland inom 
ramen för mötet mellan två discipliner (Livholts 2012b: 14). 

Ett samtal om avhandlingen 
En eftermiddag i april 2012 träffar jag Mona Livholts på Café 
Panorama i Kulturhuset, vid ett av fönsterborden. Mona, som är 
docent i socialt arbete, intresserar sig för skrivande som metod och 
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har arbetat med minnesarbete, diskurs- och narrativa metodologier. 
På senare år har metoder i skärningspunkten mellan 
samhällsvetenskap och konst och bildanalys alltmer fångat hennes 
intresse. År 2008 grundade hon det internationella 
forskningsnätverket R.A.W., The Network for Reflexive Academic 
Writing Methodologies. Hon har även undersökt den akademiska 
självbiografins formspråk genom offentliga samtal med intellektuella i 
The R.A.W. Dialogue Chair och genom självbiografiskt skrivande i en 
trilogi med, vad hon kallar för, ”olägliga akademiska noveller”25. 

Det är jag som har föreslagit Kulturhuset som plats för vårt 
samtal. Jag tycker om att sitta högt upp och titta ut över Sergels torg. 
En rogivande plats trots dess centrala lokalisering. Det är ett lagom 
sorl i lokalen, en grupp fikande studenter vid bordet intill, några 
spridda skratt och barnskrik, men inget som jag tror kommer att störa 
vårt samtal eller försvåra inspelningen av det vi säger. Vi slår oss ner, 
Mona med en kopp kaffe, jag med en kopp te. Jag är lite nervös, men 
mest förväntansfull. Så inleds ett nära två timmar långt samtal om 
skrivande, avhandlingsarbete och villkoren inom akademin. 

 
Mona berättar om sin erfarenhet av att doktorera, sin 
handledarsituation, vilket bemötande hennes arbete fick på hennes 
institution och hur hon kom att intressera sig för skrivandets 
möjligheter. 

”Jag blev så intresserad av människorna bakom texterna, av varför 
man hade skrivit på ett visst sätt. Så jag började jobba mer 
reflekterande med att skriva om min relation till mitt ämne, i början 
mest inspirerad av Karin Widerbergs bok Kunskapens kön26 om 
minnesarbete. Jag började jobba parallellt med minnesarbete kopplat 
till temana i mina artiklar.” 

”Men det var svårt att få en handledare som kunde det här eller 
som jobbade så”, fortsätter Mona. ”Efter ett handledarbyte hade jag i 
alla fall två handledare som var positiva, som uppmuntrade och som 
stöttade mig, men de var utanför institutionen. Seminarier var 
problematiska utifrån de kritiska frågor jag ställde och de nyskapande 
metodologier jag utvecklade, men det jag upplevde som svårast var 
kanske tystnaden, en exkluderande tystnad.” 

”Du var tvungen att försvara det du gjorde hela tiden?” frågar jag 
försiktigt. 
                                                
25 De tre novellerna heter The Professor's Chair. Un Untimely Academic Novella (2010a), 
The Snow Angel and Other Inprints. An Untimely Academic Novella (2010b) och Writing 
Water. An Untimely Academic Novella (2013). 
26 Widerberg (1995). 
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”Hela tiden.” 
”Jag tror faktiskt att det är en av knäckfrågorna”, tillägger Mona. 

”Det centrala i strukturen i vetenskapssamhället är texterna och deras 
form och formspråk. När man bryter mot det så händer någonting, 
trots att vi i dag har massor med metodböcker, många intressanta och 
innovativa projekt. Det som möter mest motstånd skulle jag säga är 
sättet att skriva.” 

”Jag vill skriva om rytmanalys ur ett kroppsligt perspektiv, alltså ta 
med kroppen, sinnen och känslor”, säger jag ”Då går det inte att 
skriva på det akademiskt vedertagna sättet. Jag kan omöjligen 
förmedla en kroppslig känsla genom att skriva meningar med väldigt 
många bisatser, analytiskt i tredje person och vara frånvarande i 
texten. Det går ju inte. Men samtidigt sitter det väldigt djupt att en 
akademisk text ska bygga på flera sidor med referenser. Man ska 
kunna skriva in sig i ett sammanhang.” 

 
Mona har haft skrivövningar i form av minnesarbeten i sin 
undervisning och berättar om hur studenterna har reagerat på dem. 

”En reaktion är att de har tyckt att det har varit givande analytiskt, 
att de har blivit uppmärksammade på begrepp, uttalanden, relationer 
till rum, plats och andra människor. Men en annan är att det har 
upplevts som jobbigt eller krävande, trots att det inte har varit något 
väldigt känslosamt ämne som jag har lagt upp för studenterna. Då 
brukar jag ta upp diskussionen om vad det betyder att vi hela tiden 
beforskar andra människors liv. Det är ganska svåra ämnen ibland, 
om övergrepp, utanförskap, rädsla och våld. Jag har många gånger 
ställt mig frågan hur det kan vara så att det under en hel utbildning 
upplevs som obekvämt att själv göra ett minnesarbete. Sedan finns 
den andra mycket omdiskuterade synpunkten; hur mycket plats ska 
den egna forskaren få ta utifrån att vi forskare har en privilegierad 
position?” 

”Det är väl det som är min största kritik mot mig själv”, inflikar 
jag. ”Varför ska jag ta så mycket plats? Vi inom akademin är ju en 
ganska homogen grupp, det är det jag tänker på. Vad brukar du svara 
på det?” 

”Ja, frågan om forskarens privilegium, den får man alltid bära med 
sig, och i dialog med andra förhålla sig till och vara uppmärksam på 
sitt eget forskningsutrymme, och om man verkligen lyckas med att 
bidra med nya analyser av komplexitet och maktrelationer. Vad kan 
den egna utgångspunkten för seendet bidra med? Det beror också på 
hur man ser på individen. Jag ser det inte som att en människa är en 
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enhetlig individ, utan att hon består av en mängd olika fragment från 
olika tider och av relationer till andra.” 

”På ett sätt kan mitt val av ämne tyckas vara lätt egoistiskt, att jag 
främst är intresserad av det här för mig själv på något sätt”, säger jag 
trevande. ”Det handlar mycket om att jag är så envis och vill ta reda 
på allt om känsla, affekt, kroppen, och hur man kan skriva om det på 
ett annat sätt. Bidra med något där andra texter inte lyckas förmedla 
det kroppsliga. Är det verkligen akademiskt att det blir så väldigt 
fokuserat på mig, min utveckling och vad jag kan lära av det?” 

Innan Mona hinner säga något svarar jag själv på min fråga: ”Jag 
tänker ändå att jag får släppa det lite, för jag har varit väldigt hård mot 
mig själv, att jag vill se någon nytta med det jag gör. Ja, bidra till ett 
bättre samhälle i förlängningen”, säger jag och hör hur mina ord ekar 
det jag flera gånger har dryftat med mina handledare. ”Som 
doktorand är det kanske tillräckligt om jag vrider och vänder på saker 
och hittar nya metodologiska ingångar som någon annan kan bli 
inspirerad av och ta vidare i andra sammanhang? Men jag vet inte om 
det är tillräckligt”, avslutar jag. 

”Vem bestämmer?” säger Mona och rycker på axlarna. ”Jag tror 
att det är väldigt viktigt att inför sig själv i den mån man kan, som du 
gör nu, hitta betydelsen av det man gör i relation till annat som är 
gjort. Hitta det egna bidraget. Jag tror på att begränsa sina 
kunskapsanspråk ärligt och tydligt, men också att faktiskt göra 
anspråk samtidigt. Ibland har jag tvivlat så mycket att jag har blivit 
väldigt trött. Då har jag tänkt så här att det ändå är något viktigt med 
tvivlet. Att verkligen göra tydligt för sig själv och diskutera med andra 
betydelsen av det man vill bidra med och motivera det. Och att inte 
göra anspråk på något annat. Den inomvetenskapliga betydelsen med 
projektet kan vara väldigt viktig som ett bidrag till en kritik av 
vetenskapssamhället. Eller som ett bidrag till nya metodologiska 
arbetssätt som kan användas på andra sätt av andra. Så det du gör är 
aldrig begränsat till dig.” 

 
Veckorna innan jag träffar Mona har jag ägnat mycket tankemöda åt 
hur jag ska få mina teoritunga texter att samspela med mina 
personliga texter. Det bekymrar mig att glappet dem emellan är alltför 
stort för att de ska kunna bilda en enhet. Jag tar upp frågan med 
Mona. 

”Det finns ett motiv att verkligen visa sin egen läs- och 
skrivposition och få dialog med det material man läser”, säger Mona. 
”Det finns en viktig sådan aspekt. Det gör ändå en teoretisk 
avhandling till mer, jag vet inte vad jag ska använda för ord, levande. 
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Det gör det möjligt för andra att gå i dialog med texten. Tanken med 
att föra in mer reflekterande synsätt är ju inte att säga att precis det 
jag ser och gör är precis det alla andra ska göra, utan det är en 
inbjudan, tycker jag. Eller jag tänker så själv i den mån jag kan.” 

”Jag tilltalas väldigt mycket av det här dialogiska perspektivet, att 
man inbjuder till en dialog med läsaren.” 

”Det är jätteviktigt.” 
”Jag har tänkt att jag i de teoretiska texterna kanske lägger in min 

egen röst som en reflektion, ett utrop eller för att visa att här behöver 
man sakta ner tempot i det teoretiska och stanna upp lite. Att jag 
lägger in sådana små inslag för att få texten mer levande och mer 
lättillgänglig.”27 

”Jag tycker att det låter som en jättebra idé. Det verkar som att du 
har ett antal olika sätt att närma dig det här. Jag är övertygad om att 
ett varierat formspråk ökar den analytiska förmågan. Om man ser 
skrivandet och dess olika former som ett sätt att också forma 
tänkandet, så betyder det att tänkandet också blir mer flexibelt eller 
dynamiskt. Det är jag helt övertygad om.” 

Det jag har formulerat i skrift de senaste veckorna säger jag nu till 
Mona. Man kanske kan säga att jag testar mina tankar och idéer på en 
tänkbar läsare och får respons direkt. 

Jag drar mig till minnes en kommentar som jag fick på texten om 
min kropp i sorg.28 

”När jag på ett seminarium lade fram ett pm som innehöll en 
personlig text, fick jag synpunkten att jag blir oantastlig, att det inte 
går att kritisera en sådan text. Hur ska man förhålla sig till det? 
Betyder det att man måste analysera varje sådan text man tar in i 
avhandlingen?” frågar jag. 

”En del menar att det blir väldigt känsligt, att man som läsare drar 
sig för att ta upp något alls. Att det direkt blir en fråga om person. 
Och sedan då, hur ska man kunna kritisera det? Jag tycker ändå att 
många exempel visar att det är fullt möjligt att kritisera. Jag tycker att 
man själv kan hjälpa till vid till exempel ett seminarium genom att 
tydligt tala om syftet med varför man gör så här, textens plats i det 
vetenskapliga, vad tanken är att den ska bidra med. Och att det är det 
som läsarna kan förhålla sig till. Att verkligen trycka på och förklara 
vad bidraget är, och fråga hur läsarna tycker att man har lyckats med 
det som man har avsett. Jag tror nog att vi som jobbar med det här 
verkligen får kritik på alla möjliga sätt, men att kritiken kanske ser lite 
annorlunda ut. Jag har börjat se det som att varje läsare och varje 

                                                
27 En idé som inte höll hela vägen till den slutgiltiga versionen av avhandlingen. 
28 Se Om en kropp i sorg i kapitel fyra. 
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kritiker är värdefull. Tystnad, att mötas av totalt ointresse, den typen 
av kritik är kanske den mest vanliga. Att inte få erkännande som 
forskare.” 

”Om jag vill ha med de här personliga texterna, måste de åtföljas 
av en analys?” upprepar jag, då det är en fråga som jag länge har 
tampats med. ”Man tappar ju lite av poängen med att det ska vara en 
dialog med läsaren om jag måste förklara efteråt vad syftet var. Och 
kanske analysera dem i teoretiska termer eller hänvisa till någon annan 
forskning”, fortsätter jag. ”Att texterna tappar sin lyskraft lite. Så att 
de blir alldeles platta och akademiska. Att jag upprättar en distans till 
mina egna texter när jag sedan går över och analyserar.” 

”Jag har fått kritik av några läsare som tyckte att Snöängeln29 hade 
klarat sig utan den sista analysen. Men jag tyckte nog själv att det var 
mer givande än vad jag hade trott att gå tillbaka och analysera det jag 
hade skrivit. Det var som om någon annan hade skrivit det. Det är 
otroligt intressant att man kan känna sig främmande inför sin egen 
text. Det gäller väl att hitta avvägningar där, kanske i relation till vad 
andra har gjort försöka att gå ett steg längre.”30 

Vi kommer in på frågan om att utmana den gängse formen och 
om att se det som en process att pröva olika grepp i olika 
sammanhang, både i texter och på seminarier. 

”Något som har varit viktig för mig, det var att ta ett beslut om att 
våga misslyckas”, säger Mona. ”Om jag inte vågar ta det steget blir 
det svårt att göra någonting riktigt nytt. Misslyckandet, det finns 
väldigt mycket intressant i det, och det är också värdefullt att skriva 
om det. Forskning är förstås fyllt med hinder, problem, 
misslyckanden – eller om man ska kalla det för det – där det inte har 
gått som man har tänkt sig. Mycket är undangömt på platser utanför 
det som publiceras, bortom det som ens pratas om. Man kan 
diskutera om ny kunskap är möjlig utan misslyckanden, utan 
motstånd. Motstånd tyder på att det är någonting nytt. Vem som har 
skrivit det kommer jag inte ihåg, men en riktigt nyskapande text blir 
inte publicerad. Det som blir möjligt finns i den diskursiva makt som 
rör sig runt vårt skapande arbete och som vi inte ser.” 

                                                
29 Livholts (2010b). 
30 Jämför med Heidi Engs text Sensitive Studies, Sensitive Writings. Poetic Tales of Sexuality 
in Sports (2012), i vilken hon varvar poetiska texter med analyser av eller 
kommentarer på dessa. Men den sista poetiska texten lämnar hon utan efterföljande 
analys eller kommentar. Hon förklarar sin avsikt: ”The intention is to break with the 
academic imperative of commenting on/analyzing poetic writing in research 
publications. Hence, I will leave the text solely to the reader to experience it raw 
instead of digested by me. Maybe it makes a difference for you?” (Eng 2012: 175). 
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”Jag har formulerat för mig själv att jag hellre riskerar att 
misslyckas än att göra en säker avhandling som blir väldigt menlös 
och intetsägande”, säger jag. 

 
Något som har oroat mig är kvaliteten på det som mina handledare 
kallar för en skönlitterär stil, det vill säga sättet som mina personliga 
texter är skrivna på. Någon gång har det antytts att de riskerar att bli 
litterära försök som ligger långt ifrån etablerade författares nivå. Jag 
nämner min oro för Mona. 

”Jag är ju ingen författare. Om man skulle ställa mina personliga 
texter bredvid en skönlitterär text, så skulle de inte leva upp till något 
slags skönlitterär standard. Hur ska jag hantera det? Jag kommer ju 
aldrig att bli en författare på det sättet”, säger jag. 

”Om man tänker på ordet litteratur, vad är det då?” replikerar 
Mona. ”Det är ju ett stort fält som rymmer många genrer. Det pågår 
diskussioner om alla dessa olika slags texter; frågan om poesi, 
skönlitteratur, självbiografi och frågor kring vad som är fiktion, 
verklighet, sanning. Det viktiga är inte att dra upp gränser eller 
positionera sig. Jag tycker att det enda man behöver förhålla sig till är 
att skriva en avhandling som är ett vetenskapligt bidrag. Att dela upp 
det vetenskapliga och det litterära faller ju i och med att man gör en 
avhandling som är genreöverskridande. Produktionsvillkoren för 
avhandlingen är de vetenskapliga, men den präglas under arbetets 
gång av andra villkor.” 
 
Som jag nämnde tidigare har samtal med andra forskare utgjort en 
viktig del av min kunskapsprocess. Genom att bli upptagen i det 
vetenskapliga samtalet blir man erkänd som forskare. Jag träffar 
Mona för att vi delar samma intresse för akademiskt skrivande, men 
jag intar också rollen som representant för disciplinen kulturgeografi. 
När jag läser utskriften av mitt samtal med Mona kan jag se hur jag 
söker bekräftelse som forskare. Kritik som jag har fått genom åren 
och som har stannat kvar inom mig, delger jag Mona. Jag frågar efter 
argument som kan hjälpa mig att vinna vetenskaplig legitimitet i andra 
sammanhang. Jag knyter mina egna erfarenheter till hennes. Men det 
handlar inte bara om mig som individ. Som kulturgeograf möter jag 
en forskare från en annan disciplin, och tillsammans bidrar vi till att 
stärka ett forskningsområde som går bortom våra respektive 
discipliners gränser. När kulturgeografin bekantar sig med andra 
ämnen, deltar på olika arenor, bidrar till formuleringen av 
ämnesöverskridande forskningsfrågor, blir den en närvarande, 
deltagande och relevant disciplin. 
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Jag kan även notera min villrådighet kring hur jag ska förhålla mig 
till analys, men för att inte gå händelserna i förväg ber jag om ditt 
tålamod ett par sidor till; i avsnittet En minnesväckande historia eller en 
analytisk redogörelse? återkommer jag till denna viktiga fråga. 

Flera andra frågor som kom fram i samtalet med Mona – som rör 
skrivande, forskaren som subjekt, minnesarbete, texten som dialog – 
utvecklas också vidare i de kommande avsnitten. 

Autoetnografi 
Autoetnografi är ett begrepp som dök upp i slutet av 1970-talet inom 
antropologin, men som under åren har spridit sig till fler discipliner.31 
Det handlar om både text och metod (Reed-Danahay 1997: 9), även 
om man knappast kan tala om en enda sammanhållen metod med 
tanke på de många varianter av autoetnografiska studier som finns 
(Butz 2010: 139). I autoetnografin hittar jag både det lidelsefulla jaget 
och det experimentella skrivandet. 

I start with my personal life. I pay attention to my physical feelings, 
thoughts, and emotions. I use what I call systematic sociological 
introspection and emotional recall to try to understand an experience 
I’ve lived through. Then I write my experience as a story. (Ellis & 
Bochner 2003: 206) 

 
Autoetnografi är en självbiografisk genre inom skrivande och 
forskning som förbinder det personliga med det kulturella (Ellis & 
Bochner 2003: 209), ett slags personligt narrativ som placerar jaget i 
en social kontext (Reed-Danahay 1997: 9). David Butz menar att det 
som skiljer autoetnografi från mer vardagliga former av 
självrepresentation, är att den är självmedveten och reflexiv. Vidare 
                                                
31 Som Ellis och Bochner visar finns det tillvägagångssätt som liknar det 
autoetnografiska, men som har tilldelats andra benämningar, vilket får dem att tala 
om ”blurred genres”. De räknar upp närmare fyrtio beteckningar, däribland ”writing-
stories” (Richardson 1997) ”evocative narratives” (Ellis & Bochner 2006) och 
”autobiographical ethnography” (Reed-Danahay 1997), vilka de hänför till den 
övergripande rubriken autoetnografi (Ellis & Bochner 2003: 209-210, 214). För 
Richardson är i stället KAP-etnografi (CAP ethnography), där akronymen KAP står för 
”kreativa analytiska processer” (creative analytical processes), ett slags paraplybegrepp. 
KAP-etnografi visar hur skrivprocessen och den skrivna produkten är djupt 
sammanlänkade, och autoetnografi är ett av flera tillvägagångssätt som tillhör den 
KAP-etnografiska repertoaren (Richardson 2000a: 929-930). Därför vill jag inte dra 
några skarpa gränser mellan de olika benämningarna, men väljer termen 
autoetnografi eftersom den, enligt Ellis och Bochner, återkommer i boktitlar, 
avhandlingar, bokkapitel, artiklar, tidskrifters temanummer och bokserier (Ellis & 
Bochner 2003: 211). 
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ifrågasätter den konventionell akademisk kunskapsproduktion och 
fokuserar på att förstå sociala fenomen eller relationer bortom det 
egna jaget (Butz 2010: 151). Så även om den personliga upplevelsen 
fungerar som ett slags utgångspunkt, som Ellis beskriver i citatet 
ovan, är det ett kritiskt och reflexivt sammanfogande av denna 
upplevelse med större sociala frågor, andras glädje och smärta, som 
karakteriserar autoetnografi som metodologi (Spry 2011: 498). 

Ellis och Bochner beskriver den autoetnografiska processen som 
att växelvis vända blicken utåt och inåt. Autoetnografen kikar först 
genom en etnografisk vidvinkellins för att fånga in de sociala och 
kulturella aspekter som kan sätta hennes personliga erfarenheter i ett 
sammanhang. Därefter spanar hon inåt för att visa hur ett känsligt jag 
reagerar på och kanske gör motstånd mot dessa kulturella tolkningar 
(Ellis & Bochner 2003: 209). Ellis och Bochner menar att ett 
autoetnografiskt tillvägagångssätt ger etnografin ett alternativ till den 
distanserade och avskärmade observatörens blick, nämligen 
möjligheten till nära engagemang och kroppsligt deltagande i det man 
studerar (Ellis & Bochner 2006: 433-434). Som Ellis säger: ”I want 
people to feel the story in their guts, not just know the ’facts’ in their 
heads” (Ellis & Bochner 2006: 435). Hon vill bredda etnografin till att 
även omfatta hjärtat, det självbiografiska och det konstnärliga i en 
”heartful autoethnography” (Ellis 1999: 669, kursiv i original). 

Autoetnografi innebär att använda sig av sina egna minnen och 
erfarenheter (Ehn & Löfgren 2011: 205), av vilket följer att det inte 
finns någon skarp gräns mellan att utföra forskning och leva ett liv. 
Autoetnografen är både forskaren och den som utforskas (Muncey 
2010: 3). Det betyder att autoetnografen, ur en personlig synvinkel, 
ägnar uppmärksamhet åt varför ett forskningsämne valdes, hur det tar 
form under forskningsprocessen och hur forskaren, de utforskade 
och läsarna alla kan bli involverade i tolkningen av det som springer 
ur forskningen (Crang & Cook 2007: 168). Autoetnografiska texter 
skrivs ofta i första person och kommer i alla möjliga former – som 
noveller, poesi, fiktion, romaner, fotouppsatser, personliga 
berättelser, dagböcker, fragmenterat skrivande och 
samhällsvetenskaplig prosa (Ellis & Bochner 2003: 209). 

Att ha funnit en kompanjon i autoetnografin gör mig upprymd; 
glädje och lättnad på samma gång. Mina bångstyriga tankar som 
tryckta och publicerade ord. Det är fint. Ibland ser jag nästan mina 
egna formuleringar dansa förbi i texterna. Texter som inte skäms för 
sin existens och som ger mig ett efterlängtat sammanhang. Men det 
handlar om mer än att visa upp dem som referenser. Experimentellt 
skrivna artiklar och böcker gör något med mig, de stannar kvar på ett 
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annat sätt än många konventionella texter; de berör, engagerar, 
inspirerar, ger insikter. Jag är i texten, jag känner med författaren. 
Som Bob Pease (2012: 76) så väl formulerar det: ”Writing that will 
have an impact on people must engage their emotions.” Och även 
om somliga av texterna kan ha ett fattigt innehåll – allt experimentellt 
är självklart inte per definition intressant vetenskap – ger de mig allt 
som oftast en läsupplevelse som känns. Likgiltig är jag aldrig. Men, 
för att inga missförstånd ska uppstå, en snygg och smart form kan 
inte kompensera för ett torftigt innehåll, till exempel avsaknad av 
originalitet och aktualitet. Likväl kan ett tankeväckande och 
spännande innehåll tappas bort i oengagerade standardformuleringar. 

Det är just den här förmågan att väcka minnen och känslor till liv 
som är såväl den största förtjänsten med som den djupaste fallgropen 
för autoetnografi (se Chang 2008: 51-56). När det gäller kritik är det 
enskilt mest återkommande ordet i engelskspråkiga texter ”self-
indulgent”32 (se till exempel Mykhalovskiy 1996, Smith 1999, Sparkes 
2002, Vickers 2002). Det är ett ord som indikerar både att 
autoetnografiska texter endast talar till sina författare och att texternas 
innehåll enbart handlar om författarna själva (Mykhalovskiy 1996: 
138, 140). 

Jag håller med Sparkes (2002: 214) om att självklart kan författare 
till autoetnografiska texter, precis som författare till vilka andra texter 
som helst, riskera att bli för upptagna med sin egen uppenbarelse. 
Men man bör akta sig för att slentrianmässigt slänga fram det 
argumentet så fort en text är skriven i första person. För det egna 
jaget ingår alltid i ett större sammanhang tillsammans med andra. 
Med Kathryn Churchs utmärkta ord: 

[M]y subjectivity is filled with the voices of other people. Writing 
about myself is a way of writing about these others and the worlds 
we create/inhabit. (…) Because my subjective experience is part of 
the world, the story which emerges is not completely private and 
idiosyncratic. (Church citerad i Sparkes 2002: 216) 

 
Fortsätter man längs med denna tankebana – att individen aldrig är en 
isolerad varelse – och smalnar av resonemanget till att omfatta 
företeelsen att läsa en text, kan läsarna sägas vara medskapare till 
textens mening. Texten blir med andra ord ett slags samproduktion, 
och läsarna måste vara beredda att skapa mening under läsningens 
gång, lägga till något av sig själva till berättelsen och göra något med 

                                                
32 På svenska blir ”self-indulgent” njutningslysten (Wordfinder online), en översättning 
som jag tycker missar något väsentligt i det engelska uttrycket, nämligen antydan att 
fokus ligger på det egna jaget, att det handlar om en självupptagenhet.  
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den (Sparkes 2002: 220). Så kan ett hos författaren självreflexivt 
ifrågasättande av den egna positionen inspirera läsarna att kritiskt 
reflektera över sina egna erfarenheter, sina konstruktioner av sig 
själva och sitt samspel med andra (Spry 2001: 711). Ett citat av Tosha 
Tsang sammanfattar ypperligt poängen: 

[T]hrough reading, readers construct their own meanings and identity 
[sic!] with or resist certain elements of a story. How they do so not 
only reflects back on them and their own values and notions of 
themselves, but also implicates them as collaborators in the creation 
of the meaning of the text. (Tsang citerad i Sparkes 2002: 217) 

 
Texten vill helt enkelt skapa en dialog med läsarna (Livholts 2010b: 
118). En text som inte gör anspråk på att vara ”kunskap” i ordets 
traditionella mening och förstelnade form – det vill säga kunskap som 
objektiv sanning, förmedlad som abstraktioner, generaliseringar och 
kategoriseringar – välkomnar läsarna med öppna armar. Varsågod, läs 
och begrunda. Säger den dig något om ditt liv? 

Autoetnografiska texter visar prov på olika sätt att berätta och 
inbjuder till olika slags läsningar. Arthur Frank förklarar att han i sina 
texter väver in sin historia om sin egen sjuka kropp eftersom hans 
erfarenhet som en kropp bidrar till hans argument, men att den 
erfarenheten aldrig kan inrymmas eller uttryckas i dessa argument. 
Genom att inkludera sin egen kropp hoppas han att läsarna påminns 
om att de också har kroppar (Frank 1997: 106). Med hans egna ord: 

Just as I write through my body, so you read through yours, and none 
of us begins to know how our bodies (…) affect that writing and 
reading, thinking and acting. 

Writing and reading about bodies requires us to encounter. We 
encounter the Other within – the body that makes us who we are in 
ways we can never comprehend – and the Other without – the 
bodies of other people, in all their commonality and difference. The 
body is not constructed in discourse, but narrative is the privileged 
medium of witnessing bodies. (Frank 1997: 106, 108, kursiv i 
original) 

 
Det här resonemanget har resonans i ett postmodernt tänkande som, 
enligt Richardson, rymmer både en feministisk metodologisk 
tradition, där självreflektion och situerade kunskaper är nyckelord, 
och poststrukturalistiska idéer rörande språk, subjektivitet och makt. 
Genom att förstå språket som diskurser som utmanar varandra, som 
olika sätt att skapa mening och organisera världen, blir språket en 
arena för utforskande och kamp. Eftersom vi som individer är utsatta 
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för flera olika, ofta motstridiga, diskurser, är vår subjektivitet flytande 
och motsägelsefull, allt annat än stabil, fixerad och rigid. När vi 
skriver något gör vi det således utifrån en väldigt specifik position, 
och vi kan inte skriva en text i vilken vi säger allt, på en gång, till alla 
(Richardson 2000a: 929). På motsvarande sätt intar läsaren en lika 
specifik position.33 

En minnesväckande historia eller en analytisk redogörelse? 
Det centrala i autoetnografi är den personliga historien, men räcker 
det? Är det akademiskt gångbart att förlita sig på en bra historia eller 
krävs analys och teorianknytning för att det ska kunna kallas för 
forskning? 

Jag var inte säker och Ceglowskis (1997) fråga ”that’s a good story, 
but is it really research?” gnagde i mitt huvud. De experimentella och 
personliga texterna hade visserligen gripit tag i mig. Jag slukade flera 
artiklar på rad utan att tappa intresse, fokus eller engagemang. Att 
läsandet av akademiska texter kunde vara så lustfyllt var en ny 
erfarenhet för mig. Men riktigt bekväm var jag ändå inte. Inskolad i 
en akademisk kultur där varje empirisk framställning måste föregås av 
teori och sedan skrivas in detta teoretiska resonemang, kändes det 
                                                
33 Intresset för experimentellt skrivande hänger ihop med postmodernismen, och 
mer specifikt med vad som går under benämningen representationens kris och den 
narrativa vändningen. Tanken att språket inte kan referera till hur verkligheten i sig 
själv är, det vill säga en ”objektiv” verklighet som finns oberoende av och utanför 
språket, gav på 1980-talet upphov till det som benämns representationens kris. 
Skrivande kunde därmed inte vara en objektiv praktik; en insikt som ledde till ett 
uppmärksammande av frågor som rör forskarens bakgrund och position, och hur 
forskare representerar andra (DeLyser 2010b: 346-347). Det som kan kallas för den 
narrativa vändningen speglar detta intresse för berättande och berättelser – 
berättelser som alltså inte skildrar en objektiv, utan snarare en skapad, verklighet. Det 
handlar dels om att betrakta språket som ett aktivt verklighetsproducerande medium, 
som inte mimetiskt återger världen ”där ute”, dels om att förstå vetenskap som 
berättelse (Lykke 2009: 190). Pinnegar och Daynes identifierar fyra teman som 
karakteriserar den narrativa vändningen: förändrad relation mellan forskaren som den 
som studeras; fokus på ord i stället för siffror som data; betoning av det specifika i 
stället för det generella; samt insikt i att det inte finns ett sätt att nå kunskap utan 
flera (Pinnegar & Daynes 2007). Flera feministiska strömningar – Lykke nämner 
ståndpunktsfeministiska, postmoderna, ”sexual difference”-teoretiska och 
postkonstruktionistiska, Livholts (2012b: 4) lägger till postkoloniala – 
uppmärksammar skrivande, skrivprocessen och skrivexperiment. Exempelvis 
fokuserar ”sexual difference”-teorierna på kroppens och passionernas betydelse i den 
vetenskapliga processen, samtidigt som de intresserar sig för språket. Text är för den 
franska ”sexual difference”-teoretikern och författaren Hélène Cixous oskiljaktig från 
en passionerad och begärande kropp. Hon skapar en ny genre, den så kallade 
”écriture féminine”, det vill säga ”en kvinnokroppens passionerade skrift där 
gränserna mellan teori och litteratur, rationalitet och passion, upphävs” (Lykke 2009: 
195-197). 
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intuitivt vanskligt att låta mina egna erfarenheter ta så stor plats. 
Inpräntat eller självpålagt, jag vet inte, men känslan av att andras ord 
väger tyngre än mina egna var besvärande. En lång referenslista ger mig en 
trygghet. När jag ska göra något själv, som att promenera i staden, känns det 
bara banalt och oviktigt (E-post, 20 februari 2012). 

För att låta den egna upplevelsen ta plats som en personlig 
berättelse krävs således tilltro till berättelsens styrka. Något som 
Sparkes saknade när han skulle skriva avslutningen på sin artikel The 
Fatal Flaw (1996). Teorin framstod som ett säkrare kort. Som han 
konstaterar: ”The return to theory was (…) symptomatic of the lack 
of trust I had in my own story in relation to my own lived life.” Då 
kan det vara enklare att gömma sig bakom etablerade tolkningar, 
lånade röster och citat (Sparkes 1996: 486). 

Den minnesväckande och associationsrika autoetnografi (evocative 
autoethnography) som hittills har beskrivits, har utmanats av Leon 
Anderson (2006b), som i stället förespråkar en analytisk 
autoetnografi. En framträdande skillnad dem emellan är inställningen 
till teori. Syftet med analytisk autoetnografi är, menar Anderson, inte 
enbart att dokumentera personliga erfarenheter, att delge ett 
perspektiv från insidan eller att väcka emotionell resonans hos 
läsaren. Snarare strävar analytisk samhällsvetenskap efter att använda 
empiriska data för att vinna teoretisk insikt i sociala fenomen som 
finns bortom själva datamaterialet. Det empiriska materialet bör alltså 
lyftas till en social eller teoretisk nivå. För Anderson betyder analytisk 
ett uppmärksammande av ”a broad set of data-transcending practices 
that are directed toward theoretical development, refinement, and 
extension” (Anderson 2006b: 387). Anderson får medhåll från Paul 
Atkinson som anser att det analytiska syftet med etnografi riskerar att 
hamna i skymundan när etnografiska texter värderas utifrån 
förekomst av egen erfarenhet och personligt engagemang, och inte 
utifrån vetenskapligt syfte, teoretisk förankring och bidrag till den 
egna disciplinen (Atkinson 2006: 402-403). 

Autoetnografi, så som Anderson beskriver den, har vissa 
kopplingar till Chicagoskolan. Med dess delvis självbiografiska 
metoder hade, menar Anderson, Chicagoskolan kunnat bidra till att 
utveckla autoetnografin i en analytisk tradition, men i stället kom 
autoetnografi att bli synonymt med ett mer deskriptivt och litterärt 
uttryckssätt (Anderson 2006b: 376-377). Vanligtvis beskrivs 
Chicagoskolan som en period, en uppsättning professorer, en 
uppsättning studenter och en mängd etnografiska studier. 
Tidsperioden brukar anges till åren mellan 1915 och 1935. Det 
särskilda med Chicagoskolan var att monografierna var empiriska och 
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handlade om det urbana, i synnerhet om Chicago – man gick helt 
enkelt ut i staden för att studera hur den fungerade. Studierna 
behandlade ofta sociala fenomen som kännetecknade stadslivets 
mörka sidor. Både gruppen och individen var viktiga att studera då 
inställningen var att gruppens situation kan förstås genom den 
enskilda personens livshistoria. Metodologiskt innebar detta att 
observationer var ett centralt tillvägagångssätt, oavsett om det gällde 
ett kvarter, gängbildningar, homosexualitet, kriminalitet, hemlösa, 
prostitution, slum eller danslokaler (Andersson 2007: 57, 59-60). 

Chicagoskolan hade som ambition att knyta samman teori och 
empiri utifrån ett positivistiskt/behavioristiskt förhållningssätt. 
Teorin växte nästan alltid fram från en empirisk grund och 
etnograferna ansåg att de gav realistiska och objektiva skildringar av 
verkligheten (Andersson 2007: 323-324). Trots att Chicagoskolans 
etnografer hade självbiografiska kopplingar till sin forskning, då de 
ofta bodde i områdena som de studerade, var de varken särskilt 
själviakttagande eller synliga i sina texter. I stället fokuserade de på att 
observera och analysera andra (Anderson 2006b: 376, Deegan 2001: 
20). Ett tillvägagångssätt som korresponderar med det positivistiska 
forskningsidealet och dess hyllning av objektivitet. 

På andra sidan, i den minnesväckande och associationsrika 
autoetnografin, som Anderson upplever som otillräcklig, återfinns 
Ellis och Bochner. De finner Andersons text som oengagerande: ”I 
become a detached spectator. I become only a head, cut off from my 
body and emotions” – och hans, och likasinnades, syn på analys och 
teori som problematisk: ”[W]e want to dwell in the flux of lived 
experience; they want to appropriate lived experience for the purpose 
of abstracting someting they call knowledge or theory” (Ellis & 
Bochner 2006: 431). 

Ellis och Bochner uppfattar sina texter som både minnesväckande 
och analytiska, men deras förståelse av analytisk innebär att de låter 
berättelser ”göra arbetet” med analys och teoretisering. Med andra 
ord krävs inte traditionell analys för att legitimera deras historier. 
Traditionell analys handlar för Ellis och Bochner om att överföra 
information, medan narrativa skildringar betonar kommunikation. De 
tolkar Andersons argument som att forskning inte bara måste skapa 
teori, den måste dessutom skapa teori som går bortom sig själv, det 
vill säga teori som generaliserar. Det är teori som går längre än den 
enskilda och omedelbara erfarenheten, som strävar efter att nå 
slutsatser om mänsklighetens villkor (Ellis & Bochner 2006: 436-438, 
444). 
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Länge befann jag mig i en omtumlande process där jag höll isär 
analys och berättande, akademiskt och skönlitterärt skrivande, 
samtidigt som jag hade börjat ifrågasätta det svartvita särskiljandet. 
Det tog tid innan jag formulerade mitt rytmanalytiska antagande att 
alla slags erfarenheter är värdefulla i kunskapssökandet, av vilket 
följer att även en personlig historia har analytisk relevans, och detta 
trots att den inte förmedlas i skepnad av konventionell akademisk 
text. Så, för att kommentera Andersons kritik och Ellis och Bochners 
replik, menar jag att analys inte behöver vara detsamma som 
generalisering och osynliggörande av sig själv; analys ska inte förstås 
som en objektiv framställning. Inte heller har analys en given språklig 
utformning. 

Många av de texter med en narrativ ansats som jag har läst rymmer 
flera olika röster.34 De växlar mellan personliga texter och traditionella 
teoretiska eller analytiska diskussioner, eller mellan olika sorters 
narrativ – poetiska, reflekterande eller deskriptiva, i form av dialog, 
nedtecknade minnen, brev eller korta berättelser (vignettes). 
Exempelvis bildar Sparkes (1996) text en väv av teoretiska avsnitt, 
personliga narrativ, medicinska utlåtanden, återgivna telefonsamtal i 
dialogform, dagboksanteckningar och utdrag ur skoltidningar. Och 
som jag har framfört ett flertal gånger är det den väg som jag har valt 
att gå. Avhandlingen som en väv av olika texter, det var visst så jag 
uttryckte mig.  

Till slut kom jag så att känna mig bekväm med slutsatsen att det 
finns en betydelsefull växelverkan mellan teoretiska resonemang och 
egna minnen, känslor och upplevelser; det var något min egen 
erfarenhet övertygade mig om. 

Berättelserna bor i minnet 

Memory is not an instrument for exploring the past but its theatre. 
(Benjamin citerad i Lynn & Payne 1997: 55) 

 
Någonting har hänt, någonting känns, och jag letar i minnet för att 
återge händelsen, känslan. Men minnet är lurigt, till och med 
förrädiskt, även om händelsen ligger endast ett par minuter, timmar 
eller dagar bort. Vi glömmer detaljer, men ”minns” kanske i stället 
händelser som inte har ägt rum (Muncey 2010: 104). Walter 
Benjamins liknelse att minnet är det förflutnas teater indikerar att 
                                                
34 Se till exempel Bochner (1997, 2001), Ceglowski (1997), Ellis (1997), Ellis & 
Bochner (2003), Humphreys (2005), Livholts (2010a, 2010b), Richardson (1997), 
Smith (1999), Stead (2010), Tenni et al. (2003), Vickers (2002) och Wright (2009). 
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minnet inte främst är ett medel för att komma åt statiska 
ögonblicksbilder av hur det verkligen var. Snarare är det en dynamisk 
förmedlare av upplevelser, där känslor, förväntningar, behov och 
människans förmåga att skapa berättelser har betydelse för vilket 
innehåll minnet får (Lynn & Payne 1997: 55, Muncey 2010: 105). 
Minnet spelar en viktig roll i autoetnografiska framställningar, men 
hur vågar man i sin forskning förlita sig på något som tycks vara så 
opålitligt och föränderligt? Och vad är det för berättelser vi hittar i 
minnet? 

Karin Widerberg skriver, med hänvisning till Mark Freeman och 
hans bok Rewriting the Self (1993), att vi lever episoder, men att 
handlingen för den historia som de ingår i kommer till vår kännedom 
först efteråt. Minne handlar därför inte bara om att återberätta det 
förgångna, utan även om att ge det mening. Det är en tolkande 
handling som avser att ge en utvidgad förståelse av jaget. ”Minnen 
från det förgångna är därför inte minnen av fakta, de är minnen av 
våra imaginationer av fakta”, som Widerberg (1995: 130) uttrycker 
det. Eller, med Pehr Sällströms ord: Minnet är ”resultatet av en subtil 
bearbetning (…) som kastar nytt sken över det skedda eller 
genomlevda och därmed också skänker större medvetenhet om 
tillvaron än vad stundens upplevelse förmår göra” (Sällström 1999: 
93). 

Det vi minns påverkas av såväl språk som kultur. Som vuxna har 
vi svårt att minnas något från vår barndoms förspråkliga tid eftersom 
språket spelar en så avgörande roll i utformandet av en erfarenhet. 
Kulturen påverkar vad som är viktigt och därmed vad vi minns. I 
olika kulturer och under olika historiska epoker minns man därför 
olika saker, och individer från olika kulturer som tillsammans är med 
om något kan minnas denna händelse helt olika (Widerberg 1995: 
130). Jag skulle vilja tillägga att individuella intressen, erfarenheter och 
egenskaper också inverkar på vad olika individer minns från samma 
tillfälle. 

Minnena uppstår i mötet med den sociala omgivning vi befinner 
oss i, våra interaktioner med andra, vårt psykologiska tillstånd, vårt 
humör och våra känslor, något som får Christine Caldwell att tala om 
minnet som en associativ process (Caldwell 2012: 258). Att gräva 
fram en suddig bild ur sitt minne och sedan försöka att sätta ord på 
denna bild är svårt. Och så snart fokus är funnet, när man tror att 
man vet hur det var, då kommer denna bild att lagras sida vid sida 
med den ursprungliga bilden. Om man inte har varit aktsam finns 
således risken att man har förfalskat sitt eget minne (Grillner 2007: 
138).  
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När så minnet skrivs ned framträder dess förrädiska sida som allra 
tydligast. Att minnas, i synnerhet skriftligen, är inte bara att vinna 
något, det är också att förlora något, menar Widerberg. När man har 
satt pränt på minnena låses minnet fast – det är svårt att komma ihåg 
något annat än det som är nedskrivet (Widerberg 1995: 131). Som 
Rebecca Solnit så vackert formulerar det: ”[V]arje gång jag skriver ner 
ett minne skänker jag bort det: det upphör att leva sitt skuggliv som 
minne och fixeras i skrift, det upphör att vara mitt, det förlorar det 
levandes opålitliga nyckfullhet” (Solnit 2012: 41). 

Detsamma kan sägas gälla för fotografier. I mina föräldrars 
bokhylla står ett antal fotoalbum med bilder från min och min systers 
barndom. Många är de gånger som jag har bläddrat i dem, förtjust 
över att se oss som små. Och många är de minnen som trängs där på 
hyllan. Mina första åtta år samlade på en hyllmeter. Jag kan tro att jag 
minns hur min syster och jag sitter tätt ihop på luckan i aktern på vår 
motorbåt. Uppspelta och lite rädda eftersom det i luckan ligger en 
nyfångad gädda som kämpar för sitt liv och som därför rycker med 
hela kroppen och dunsar mot luckan. Men är det kanske fotografiet 
jag minns?  

Sällström skriver, med hänvisning till ett samtal med 
konstprofessorn Sven Sandström, att de yttre bilderna, till exempel ett 
fotografi, är stela, redan färdiga och oföränderliga. De inre bilderna, 
däremot, täcker in den egna upplevelsen – och inte bara antyder en 
aspekt av den. De är rörligare, levande och knutna till jaget. Det är ett 
individuellt jag som har skapat sig minnet och som åter framkallar det 
i en levande, aktivt gestaltande process (Sällström 1999: 95-96). 

Men bilden är så mycket mer än ett fruset ögonblick. Bilden 
föreställer två brunbrända flickor som tittar in i kameran, och inte en 
gäddas förtvivlade kamp. Jag kan se bilden framför mig, men jag 
minns också händelsen. Kanske för att jag har fått historien berättad 
för mig så många gånger, eller så har fotografiet förmågan att sätta 
igång mina inre minnesprocesser. Och för att komplicera saken 
ytterligare: Det finns förmodligen fler båtturer, fler gäddor i luckan, 
men ett antal separata händelser har kondenserats till en enda 
händelse. Kanske på grund av fotografiet. 

Insikten att narrativ alltid är en historia om det förgångna och inte 
det förgångna i sig (Ellis & Bochner 2003: 219), kan verka förödande 
för någon som kräver att en berättelse i forskningens tjänst ska stå för 
ett slags sanning. Då kan en omvärdering av sanningsbegreppet med 
hjälp av Ellis lugna en orolig själ. Hon beskriver tillblivelsen av 
historien om hennes bortgångna partner, vilken återfinns i boken 
Final Negotiations (1995): Till en början var hon angelägen om att 
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berätta en historia som stämde överens med minnesanteckningarna 
och andras minnen – med andra ord en historia som var trogen 
”faktauppgifterna”. Efter hand tillät hon sig själv att i stället berätta 
en bra historia, eftersom det inte var de faktiska händelserna så 
mycket som innebörden av och meningen med hennes upplevelser 
som var det hon ville förmedla. ”I came to feel that while personal 
narratives should be based on facts, they cannot be completely 
determined by them”, som Ellis skriver. Den ”narrativa sanningen” 
blev viktigare än den ”historiska sanningen”. Den narrativa sanningen 
försöker att hålla det förflutna levande i nuet; genom narrativ lär vi 
oss att förstå att betydelser som vi tillskriver svunna tider aldrig är 
stabila, oföränderliga eller fullständiga (Ellis 1997: 129). I Ellis 
perspektiv är således inte styrkanden av ”fakta” det väsentliga. 
Snarare är det centrala en förståelse av hur händelser med tidens gång 
får en annan innebörd, och hur dessa händelser alltid äger rum i en 
kultur och en historia (Riessman 2008: 73). 

Om man dessutom ser sitt projekt stå närmare konst än 
vetenskap35, blir ens mål inte främst att återge exakta fakta av vad 
som hände, utan snarare att förmedla de betydelser som man 
tillskriver upplevelsen. Då vill man berätta en historia som läsaren kan 
sugas in i och känna sig delaktig i, och skriva på ett sätt som får 
läsaren att reflektera över sitt eget liv. Frågan blir sålunda inte om 
berättelsen på ett riktigt sätt speglar det förgångna (Ellis & Bochner 
2003: 221, 228). För att tala med Arthur Frank handlar det om att få 
läsaren att tänka med en historia snarare än att tänka om den. 

To think about a story is to reduce it to content and then analyze the 
content. Thinking with stories takes the story as already complete; 
there is no going beyond it. To think with a story is to experience it 
affecting one’s own life and to find in that effect a certain truth about 
one’s life. (Frank citerad i Bochner 2001: 141) 

 

                                                
35 Något jag spontant inte skulle säga att jag gör, men om jag följer Ellis trubbigt 
dikotomiska indelning i konst – med underrubriken ”impressionist/interpretive” – 
och vetenskap – med underrubriken ”realist” – vinner konsten mina sympatier. 
Enligt Ellis ser några av skillnaderna ut som följer: ”Art”/”Science”: 
”stories”/”theory”, ”dialogue”/”monologue”, ”mainly concerned with 
meaning”/”mainly concerned with conceptualization of data”, 
”multivoiced”/”single-voiced”, ”emphasis on creative interpretation: Writing is 
important”/”emphasis on systematization: Coding is important”, ”sample 
approaches: introspection, autoethnography, interactive interviewing, reflexive 
interviewing, mediated and unmediated co-constructed narratives”/”sample 
approaches: grounded theory, formal interviewing, questionnaires” (Ellis 2004: 359-
363). Men som sagt, en begränsad och, för all del, orättvis syn på vetenskap om du 
frågar mig. 



68 

Chang känner sig obekväm med minnets nyckfulla karaktär och skulle 
förmodligen inte nöja sig med Franks argument. För att säkerställa en 
gnutta validitet hos autoetnografiska framställningar, vilka riskerar att 
sätta alltför mycket tilltro till det personliga minnet som källa, föreslår 
han det inom forskningen välkända förfarandet triangulering. Genom 
att komplettera ”intern” data som framkallas ur forskarens minne 
med information från ”externa” källor, såsom intervjuer, dokument 
eller föremål, kan de autoetnografiska skildringarna uppnå en högre 
grad av validitet och innehållsmässig trovärdighet (Chang 2008: 55). 
Emellertid vill jag framhålla att fältanteckningar, liksom det som sägs 
i intervjuer, är en selektiv berättelse om vad som har hänt, ur en viss 
synvinkel, med ett visst syfte (Ellis & Bochner 2003: 228). Vad vi som 
forskare får veta om våra intervjupersoners upplevelser, känslor och 
åsikter bör, menar Butz, förstås som självkonstruktioner, skapade i 
interaktionen mellan forskare och intervjuperson. Dessa 
självkonstruktioner innehåller de bilder intervjupersonerna skapar av 
sig själva, för sig själva och för den akademiska tolknings- och 
kunskapsprocessen. Butz konstaterar att mycket av den kvalitativa 
forskningen egentligen handlar om att tolka autoetnografiska 
representationer (Butz 2010: 151). 

Alla berättelser bygger på minnen. Och minnen är inte fakta om 
det förflutna, de är historier om det förflutna. Men vad har vi för val i 
autoetnografisk forskning, ja, i kvalitativ forskning över huvud taget, 
än att förlita oss på våra minnen. Så länge vi ödmjukt erkänner att 
minnen, liksom alla andra utsagor, är selektiva och situerade, har de 
en unik förmåga att ”komma åt intryck och upplevelser som kan vara 
svårt att få andra att berätta om” (Ehn & Löfgren 2011: 206). Oavsett 
om det handlar om sådant som upplevs som självklart, vardagligt och 
intetsägande, eller om känsliga ämnen som kan vara smärtsamma att 
prata om och svåra att förmedla till en utomstående. 

Det jag hittills har diskuterat rör minnet som en medveten process; 
att tänka på något som har varit. Men minnet kan vara mycket 
omedelbart och ta vägen genom kroppen i stället för tanken. 

Minnen som sitter i kroppen 

Om ett kroppsminne36  

Det är en vikarie på kvällens intensivpass på Friskis & Svettis. Jag har inte 
gått på hans pass på länge, jag ledsnade helt enkelt eftersom han aldrig 

                                                
36 Minnesanteckningar från Friskis & Svettis, 7 februari 2012, klockan 19.00-19.55. 
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gjorde några förändringar i det. Minns inte riktigt hur många månader det 
var sedan sist – det kan vara tre, men det kan lika gärna vara sex. Hur 
som helst visar det sig vara exakt samma pass som senast, samma låtar, 
samma rörelser. Och det lustiga är att rörelserna liksom sitter i kroppen. 
Inte så att jag kan dem utantill och kan säga – med andra ord verbalt 
redogöra för – hur rörelsekombinationerna ser ut, men efter den första 
genomgången av en serie rörelser har jag inga problem att följa med. Det 
klickar till med en gång. Stegen sitter, armarna sträcks ut utan tvekan. 
Ibland kan till och med igenkännandet av en rörelse ge upphov till ett 
slags omedelbar känsla för hur nästa rörelse ska utföras. Får jag början av 
en kombination fullföljer kroppen nästan av sig själv de resterande 
rörelserna. Kan det här kallas för kroppsminne? 

Samma sak när jag hör en låt, som har nötts otaliga gånger i den 
svettiga gympahallen, i en annan situation. Låten är så starkt förknippad 
med en viss uppsättning rörelser att jag nästan kan utföra dem utan hjälp 
av en ledare. Och hur dålig låten än är och hur trött jag än är på den, 
reagerar jag som om jag förknippar den med något positivt. 
Igenkännandet i sig, fastän jag inte alltid kan placera låten omedelbart, 
tycks räcka för att jag ska kunna lura mig själv att tro att jag tycker om 
den. Även om känslan är kortvarig då jag snabbt inser vilket sammanhang 
jag känner igen låten från, och nästan skäms för att jag reagerar så starkt 
på en låt som jag egentligen borde ogilla, eller åtminstone känna en 
likgiltighet inför. Ofta är det en låt som jag inte frivilligt skulle ha valt att 
lyssna på.  
 
Min egen upplevelse av hur musik och rörelser hör ihop ger vid 
handen att sinnesintryck utlöser reaktioner i kroppen; reaktioner som 
närmast skulle kunna liknas vid kroppsminnen. Maurice Merleau-
Ponty talar om vanan som sätter sig i kroppen; kroppen minns 
rörelsen utan att vi behöver reflektera över den. 

Men hur kan detta kroppsminne förstås teoretiskt? Enligt Edward 
Casey hänsyftar kroppsminne på minnen som är inneboende i 
kroppen, på kroppens eget sätt att minnas: Helt enkelt hur vi minns i 
och genom kroppen. Han går till och med så långt som att hävda att 
det inte finns något minne utan kroppsminne (Casey 1987: 147, 172). 
Inspirerad av Casey skriver Juhani Pallasmaa att kroppen inte enbart 
är ett fysiskt väsen, utan att den genomsyras av både minnen och 
drömmar, det förgångna och framtiden. Världen reflekteras i kroppen 
och kroppen projiceras på världen. Vi minns lika mycket genom 
kroppen som genom nervsystemet och hjärnan (Pallasmaa 2005: 45). 
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Thomas Fuchs skiljer mellan kroppens minne och den medvetna 
erinringen. Genom upprepning och övning uppstår en vana. Rörelser 
skrivs på detta sätt in på kroppen som färdigheter eller förmågor som 
vi använder oss av i vardagen – den upprätta hållningen, förmågan att 
tala, läsa eller skriva, och att hantera instrument som en cykel eller ett 
piano (Fuchs 2012: 10). Denna kroppens kunskap är ofta svår att 
artikulera och kan till och med vara okänd för individen; den är 
praktisk och erhålls genom övning och erfarenhet. Ta förmågan att 
cykla som exempel. Vi har lärt oss att cykla och även om vi inte 
utövar den konsten på decennier, finns den med oss genom livet. 
Men vi kan inte riktigt i ord beskriva hur vi gör (Stenberg 1994: 60). 
Likaså talar dansare om kroppsminne när de utför komplicerade 
koreografier som de har arbetat hårt för att lära sig, men som de 
sedan kan utföra utan kognitiv ansträngning (Caldwell 2012: 256). 

Inom kognitionspsykologin skiljer man mellan explicit och implicit 
minne. Explicit minne består av dels självbiografiskt minne 
(hågkomsten av fakta och episoder som hör till ens eget liv, till 
exempel när man fyller år), dels semantiskt minne (hågkomsten av 
fakta som är förvärvade genom skrivna eller muntliga källor, till 
exempel historiska datum). Det är minnen som kan redogöras för, ett 
slags ”knowing that”. Implicit minne, däremot, avser minnen som vi i 
vanliga fall inte kommer åt med våra medvetna ansträngningar. De 
omfamnar alla förfaringssätt, färdigheter och processer som vi en 
gång har lärt oss och som till slut har blivit till vanor. Implicita 
minnen har en varaktighet och en motståndskraft mot åldrande och 
sjukdomar som explicita minnen inte har. Det är minnen som inte 
framkallar dåtidens händelser, utan som snarare avser handlingar som 
sitter i kroppen, ett slags ”knowing how” (Fuchs 2012: 11, Stenberg 
1994: 61, Summa et al. 2012: 425). 

I Dagens Nyheter läser jag om hunden Allis som ”arbetar” på ett 
sjukhem; hur hennes mjuka päls och varma andedräkt framkallar 
minnen hos de gamla: 

Allis sitter på stolen och låter sig klappas. Det är ett av sätten hon 
jobbar på; med sin blotta närvaro väcker hon känslomässiga och 
kroppsliga minnen hos dem som inte längre har så lätt att komma 
ihåg mer abstrakta saker. Låter dem återuppleva känslan av att låta ett 
tungt hundhuvud vila i handen. Sensationen av varm andedräkt och 
taggiga, svala mungipor mot handflatans tunna hud. (Bodin 2012) 

 
Det kroppsliga minnet framställer, med Henri Bergsons ord, inte vårt 
förflutna för oss, det uppför det. I hans resonemang finns således en 
intressant tidsaspekt då minnet blir en rörelse mellan det förflutna 
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och nuet (Bergson 1913: 66). De färdigheter som vi en gång 
tillägnade oss har blivit vad vi kan göra i dag; på så vis är 
kroppsminne vårt levda förflutna. Att minnas är därmed också att 
göra – minnet är handlingen i varje ögonblick, och dåtid och nutid 
uppgår därför i varandra (Caldwell 2012: 257, Fuchs 2012: 11). 
Kroppsminne kan likställas med implicit minne, under förutsättning 
att det senare inte endast avser ett eller flera system i hjärnan, utan 
mer holistiskt syftar på den levda kroppen (Summa et al. 2012: 425).37 

Emellertid faller, som Maxine Sheets-Johnstone påpekar, det 
kognitionspsykologiska grundantagandet att det finns ett explicit och 
ett implicit minne, inom det välkända dualistiska tänkandet. 
Dikotomin mellan explicit och implicit speglar andra dikotomier, 
såsom den mellan själ och kropp, det mentala och det fysiska, det 
medvetna och det omedvetna, det verbala och det icke-verbala 

(Sheets-Johnstone 2012: 44). Uppdelningen i explicit respektive 
implicit minne görs, enligt Joseph LeDoux, eftersom de inbegriper 
olika delar av hjärnan. Men ofta lagras minnen om känslomässiga 
situationer i båda systemen (LeDoux 2007). I erinringen av en 
traumatisk händelse till exempel, kan individen berätta om 
upplevelsen, samtidigt som kroppen utför de reaktioner som skrevs in 
på kroppen vid samma tillfälle (Caldwell 2012: 257).38 

Ofta kan det vara ett till synes ovidkommande sinnesintryck som 
öppnar dörren till de dolda minnena. Som den berömda episoden i 
Marcel Prousts romansvit På spaning efter den tid som flytt (2009)39, där 
huvudpersonens minne väcks till liv av smaken från en viss kaka 
uppblött i te. Plötsligt ger sig smaken till känna; smaken av en 
madeleinekaka från barndomens söndagsmorgnar. Och detta minne 
frammanar en kaskad av andra minnen som dittills varit otillgängliga; 
hela barndomens värld, med sommarhus, släktingar och tjänstefolk 
(Fuchs 2012: 20, Stenberg 1994: 62). 

                                                
37 Däremot menar Lindblom att man inom kognitionsvetenskapen inte talar om 
kroppsminne (Samtal, 11 februari 2013). 
38 För detaljer om hur ett minne formas – både ett minne om känslan (explicit 
minne) och ett emotionellt minne (implicit minne) – och hur detta minne framkallas 
som ett medvetet minne om känslan och som emotionella reaktioner hänvisar jag till 
LeDoux. Han skriver: ”Emotional events are processed in sensory systems and then 
transmitted to the medial temporal lobe for the formation of an explicit memory about the 
emotional situation and to the amygdala for the formation of an emotional memory. 
When a cue from the memory occurs and is processed by the sensory system, it leads 
to the retrieval of a conscious memory about the emotional event in the medial temporal 
lobe but leads to the expression of emotional responses when retrieved in the amygdala” 
(LeDoux 2007: 1806, min kursivering). 
39 Scenen med madeleinekakan utspelar sig i den första delen av romansviten, som 
gavs ut på franska 1913. 
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Om utgångspunkten är fenomenologisk finns en teoretisk tråd 
från Bergson och Merleau-Ponty till Casey och Fuchs när det gäller 
kroppsminne.40 De förra bidrar framför allt till det som kan förstås 
som habituellt kroppsminne (habitual body memory), det vill säga hur 
erfarenhet och rörelse skrivs in på kroppen som en vana, medan de 
senare utvecklar en mer differentierad uppfattning om kroppsminne. 

Fuchs (2012) gör en åtskillnad mellan – och jag vill varna för en 
otymplig terminologi – procedurminne (procedural memory), 
situationsminne (situational memory), interkorporellt minne (intercorporeal 
memory), inkorporerat minne (incorporative memory), smärtminne (pain 
memory) och traumatiskt minne (traumatic memory).41 Åtskillnaden är 
inte absolut, utan belyser endast olika dimensioner av en kroppslig 
erfarenhet. 

Procedurminne avser de sensomotoriska och kinestetiska 
färdigheter som uppstår i dynamiska processer: sekvenser av rörelse, 
inövade vanor och så vidare. Utan att tänka efter hittar foten växeln 
och bromsen i bilen och fingrarna trycker på rätt tangenter på 
tangentbordet. Det här minnet verkar i bakgrunden utan att vi ägnar 
det någon uppmärksamhet eller reflekterar över det (Fuchs 2012: 12). 
Procedurminne kan jämföras med Caseys habituella kroppsminne. 
Dessa habituella minnen är på en och samma gång förreflexiva och 
förutsägande delar av den mänskliga erfarenheten. Som förreflexiva 
formar de en underförstådd, förartikulerad dimension av våra 
handlingar – vi behöver med andra ord inte reflektera över eller 
artikulera våra kroppsminnen. Som förutsägande fungerar 
kroppsminnen som vår guide eller kompanjon i vardagen – vi skulle 
inte kunna initiera handlingar, än mindre fullfölja dem, om vi inte 
kunde förlita oss på sådana minnen (Casey 1987: 149). 

                                                
40 Jag har inte för avsikt att gå närmare in på Bergsons teori om minnet eller Merleau-
Pontys bidrag till definitionen av kroppsminne, men en kort kommentar kan göras. 
Merleau-Pontys bidrag återfinns i hans resonemang om intentionalitet och kroppens 
vana. Eftersom jag kommer att redogöra för det i kapitel fem koncentrerar jag mig på 
Bergson. Bergsons (1913: 62) uppdelning mellan fristående erinringar och motoriska 
mekanismer menar Summa, Koch, Fuchs och Müller (2012: 419) speglar 
uppdelningen i explicit respektive implicit minne. Fristående erinringar ”upptecknar i 
form av bilderinringar alla händelser i vårt dagliga liv” (Bergson 1913: 65), medan 
motoriska mekanismer handlar om vanan, om vilken Bergson skriver: ”[V]arje 
perception uttänjes till en gryende handling, och i mån som bilderna väl uppfattade 
fästas och uppradas i detta minne, åstadkomma de rörelser, som fortsatte dem, 
förändringar i organismen och skapa inom kroppen nya böjelser att handla. På så sätt 
bildas en erfarenhet av helt annan art som nedlägges i kroppen” (Bergson 1913: 65-
66). 
41 Före Fuchs har Casey (1987: 147-180) gjort en uppdelning mellan habituellt 
kroppsminne (habitual body memory), traumatiskt kroppsminne (traumatic body memory) 
och erotiskt kroppsminne (erotic body memory). 
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Situationsminne åskådliggör hur det implicita minnet sträcker sig 
bortom kroppen för att även omfatta de rum och situationer som vi 
befinner oss i. Därför är det implicita minnet också rumsligt: Det 
hjälper oss att orientera oss i hemmet, i kvarteret, i vår hemstad. Som 
Gaston Bachelard uttrycker det i The Poetics of Space (1994)42: ”[O]ver 
and beyond memories, the house we were born in is physically 
inscribed in us” (Bachelard citerad i Fuchs 2012: 13). Men situationer 
är mer än rumsliga enheter. De inbegriper även varseblivning genom 
kroppen och sinnena. Atmosfären som präglar en viss situation – 
exempelvis känslan och stämningen som ger sig tillkänna under en 
nattlig vandring genom en upplyst stad – fångas upp och lagras i 
kroppsminnet (Fuchs 2012: 13-14). 
 
Förnimmer en känsla i kroppen bara genom att på ett fotografi eller i en 
filmsekvens se fragment som påminner mig. Som en lång skugga över 
asfalt, daggvått gräs, kvällssolens glödande färger. Det är årstidernas 
distinkta kännetecken som sitter i kroppen. Upplevda många gånger. 
Känslan är njutbart stark. En bild på dammigt vårgrus; känner hur det 
klibbar i munnen, hur handflatorna blir torra. 
 
Bland de viktigaste situationerna återfinns våra möten med andra. Så 
snart vi upprättar kontakt med någon annan person börjar våra 
kroppar att interagera och förstå varandra, även om vi inte kan säga 
exakt hur det här går till. Dessa kroppsliga interaktioner är till stor del 
bestämda av tidigare erfarenheter, varför vi kan tala om ett 
interkorporellt minne, som implicit och omedvetet är verksamt vid 
varje möte. Våra typiska reaktioner, rörelser och uttryck grundas i 
kroppsminnet (Fuchs 2012: 14-15). Om vi tar fasta på den 
interpersonella aspekten i Fuchs beskrivning av våra möten med 
andra, och lägger till lite mer känslor, närmar vi oss Caseys erotiska 
kroppsminne. Casey menar att dessa minnen uppstår i relationer 
mellan människor. I ett minne av beröring är det exempelvis svårt att 
skilja mellan en själv som den andra rör vid och den andra som rör 
vid en själv (Casey 1987: 158). Sådana interaktioner ger oss 
njutningsfulla upplevelser som lagras i kroppen (Pylvänäinen 2012: 
290). 

Inkorporerat minne baseras huvudsakligen på kroppslig imitation 
eller identifikation, och belyser hur ens kroppsliga uttryck och 
beteende formas i sociala kontexter. Redan tidigt i barndomen tar 
individer omedvetet över andras kroppsliga beteenden. Även hos 

                                                
42 Utgiven på franska första gången 1958. 



74 

vuxna kan man observera, menar Fuchs, hur underordnade lägger sig 
till med deras överordnades ansiktsuttryck, gester och hållning. På 
detta vis får kroppen en yttre sida; den blir en kropp för andra, en 
bärare av sociala roller och symboler. Man lär sig att agera eller 
posera, men också att spela och att undertrycka sina spontana 
reaktioner (Fuchs 2012: 15-16). 

Smärtminne förklarar hur tidigare smärtsamma upplevelser 
påverkar våra handlingar och reaktioner, vilket ordspråket ”bränt 
barn skyr elden” antyder. Traumatiskt minne åsyftar, på liknande sätt, 
hur traumatiska upplevelser inverkar på hur vi agerar, och är det mest 
beständiga kroppsminnet. Trauman som sätter sig i kroppen kan vara 
en allvarlig olycka, våldtäkt eller tortyr. Liksom med smärtminnet 
aktiveras undvikande- eller förnekelsemekanismer för att isolera, 
glömma eller förtränga det smärtsamma innehållet i minnet. Traumat 
lämnar det medvetna minnet, men stannar kvar desto starkare i 
kroppsminnet. Detta minne gör sig påmint i situationer som är 
skrämmande, skamliga eller liknar den traumatiska upplevelsen, även 
om individen inte är medveten om likheterna (Fuchs 2012: 16-18). 
Kroppsliga förnimmelser, en viss smak, en särskild lukt eller ett visst 
hörselintryck kan som sagt vara tillräckligt för att det förflutna 
plötsligt ska ge sig till känna. Ett utdrag ur den judiska författaren 
Aharon Appelfelds (2004) självbiografi illustrerar hur kraftfullt 
kroppsminnet kan vara: 

Since the second world war, over 50 years have passed. Much have I 
forgotten, above all places, dates and names of people, and yet I 
sense this period with my whole body. (…) All that has happened 
then has been imprinted into the the cells of my body. Not into my 
memory. (…) Sometimes the smell of food, dampness in the shoes 
or a sudden noise suffices to take me right back into the war. 
(Appelfeld citerad i Fuchs 2012: 18) 

 
Casey menar att traumatiska kroppsminnen skiljer sig från habituella 
dito på så vis att de förstnämnda förknippas med enskilda händelser; 
varje trauma och minne är således episodiskt. Dessutom, där det 
habituella kroppsminnet gäller kroppen som en koordinerad helhet, 
innebär det traumatiska kroppsminnet en fragmentering av den levda 
kroppen. Det är en kropp som är upplöst i okoordinerade delar och 
som därmed är inkapabel till de spontana handlingar som den intakta 
kroppen ständigt utför. Annorlunda uttryckt: Kroppstraumat hindrar, 
medan kroppsliga vanor möjliggör (Casey 1987: 154-156). 

Även om det är en teoretisk konstruktion och övning att göra en 
uppdelning mellan olika sorters kroppsminnen finner jag den 
förtjänstfull. I synnerhet har den här fördjupningen i kroppsminnets 
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olika dimensioner visat att det handlar om så mycket mer än om en 
vana som skrivs in på kroppen.43 

När jag talar om minne är det alltså både explicit och implicit 
minne jag avser, både ”kognitiva” och ”kroppsliga” minnen. Detta 
stämmer överens med ett rytmanalytiskt tillvägagångssätt där 
kroppsliga erfarenheter inte ignoreras. 

Härnäst ska jag fördjupa mig i akademiskt skrivande då det, liksom 
minnet, framstår som betydelsefullt inom autoetnografi. Det jag 
argumenterar för är att skrivande bör förstås som en metod. 

Forskaren som subjekt 

[I]f we had to write our academic pieces as if they were poems, as if 
every word counted, how would we write differently? (Law 2004: 12)  

 
Flera är de som uppmärksammar form- och stilnormer för 
akademiska texter i allmänhet och avhandlingen i synnerhet.44 Utsatt 
för ett ifrågasättande är det ”avpersonifierade skrivsätt som ännu med 
få undantag hyllas som stilideal” (Bränström Öhman 2008: 24), där 
”användandet av passiv form och neutrala formuleringar [osynliggör] 
forskarens roll” (Salzer-Mörling 2003: 178). Även om sådana ideal 
inte kan sägas vara en dogm inom alla kunskapstraditioner, ryms 

                                                
43 Enligt Koch har Fuchs teoretiska modell inte testats i empiriska undersökningar, 
varför hon och hennes kollegor har genomfört en studie bestående av en 
innehållsanalys av svar från intervjuer och enkäter. Deltagarna bestod dels av 
personer som följde utbildningar i kroppspsykoterapi och rörelseterapi (”experienced 
movers”), dels av studenter i psykologi (”inexperienced movers”). Resultaten visar att 
deltagarna nämnde negativa eller smärtsamma erfarenheter i högre utsträckning än 
positiva. Habituellt minne uppkommet från automatiska rörelser, som att cykla, var 
ett välkänt begrepp för deltagarna. Gruppen som gick en utbildning i rörelseinriktade 
terapiformer kunde nämna fler kroppsminnen än den andra gruppen. Vidare tog 
deltagarna upp Fuchs alla kategorier av kroppsminne, men talade även om ytterligare 
ett slags kroppslig reaktion, nämligen ”the instrumental use of body feedback”. Koch 
exemplifierar: ”Varje gång den här stressande händelsen inträffar, intar jag den här 
hållningen och tar ett djupt andetag, vilket får mig att komma över händelsen” (Koch 
2012: 177). Situationsminne är den typ av kroppsminne som omnämndes överlägset 
flest gånger. Det tycks, menar Koch, som att situationsminne är svårt att skilja från 
självbiografiskt minne när man explicit pratar om det i en intervju eller svarar på en 
enkät. Dessutom verkar det genomtränga de andra kategorierna. Det var också tydligt 
att sinnesintryck utlöste situationsminnen, i synnerhet kinestetiska förnimmelser och 
luktintryck. Allt som allt är Koch av den uppfattningen att Fuchs terminologi är 
användbar (Koch 2012). 
44 Se till exempel Asplund (2002), Bränström Öhman (2007, 2008), Crang & Cook 
(2007), Ellis & Bochner (2003), Livholts (2001), Pease (2012), Rehn (2003), Salzer-
Mörling (2003), Stenström (2003) och Widerberg (1995). 
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inom den akademiska maktstrukturen otvivelaktigt konventioner som 
formar och disciplinerar skrivandet. 

Att ha en tydlig röst i texten framstår som ett risktagande eftersom 
det fortfarande tycks vara ”förkastligt och oseriöst att skriva som ett 
jag” (Stenström 2003: 73). Eller ännu värre: ”Att skriva personligt 
anses dessutom vara att framhäva sig själv och överdriva sin egen 
betydelse” (Stenström 2003: 73). Kanske är det vetskapen om denna 
risk som gör att ”formexperimenten [lyser] med sin frånvaro” 
(Bränström Öhman 2007: 31). För hur ska en doktorand våga när 
Nina Lykke berättar att hon skrev den genreöverskridande boken 
Cosmodolphins (Bryld & Lykke 2000) vid en tidpunkt i sin karriär då 
hon var etablerad och kände sig säker (Livholts 2012b: 5-6)? Bara för 
att klargöra: Lykke utsågs till professor 1999, 2000 gavs Cosmodolphins 
ut. Kanske är det först när man har bevisat att man behärskar 
skrivnormerna som man kan tillåta sig att bryta mot dem. 

Mona Livholts (2001: 177-182), Naomi Stead (2009: 110-111, 
2010: 230-235) och Karin Widerberg (1995: 87-88) vittnar om 
osäkerheten rörande det egna skrivandet och om de välmenande, 
men samtidigt avvisande kommentarerna, ibland till och med 
motståndet, som mötte deras sätt att skriva. För Widerberg verkade 
föreställningen att man ska göra sig själv osynlig i texten hämmande.  

Det flöt inte när jag skrev. Alla ord måste vägas på guldvåg, alla 
reservationer tas in. Allt skulle det vara täckning för. Läsarna var 
fiender som letade efter det man inte sagt något om och efter fel i det 
man hade uttalat sig om. Det gällde att vara försiktig och att gardera 
sig. (Widerberg 1995: 88) 

 
Stead tvekade på idén att skriva i första person eftersom en sådan text 
kunde bli fel på så många sätt: ”too selfconsciously clever or cute, too 
contrived or too fictitious, too fruity or too trivial” (Stead 2009: 111). 
Mycket riktigt blev den narrativa formen i hennes artikel If On a 
Winter’s Day a Tourist (2009) ifrågasatt med den förminskande 
kommentaren att narrativa element är ”ett redskap för att sockra 
akademiska texter så att de blir lättillgängliga för en osofistikerad och 
obildad läsekrets” (Stead 2010: 234).45 

                                                
45 Som Holt skriver kan emellertid kritik från och oförståelse hos andra forskare bero 
på att de helt enkelt är ovana vid den här sortens text och inte vet hur, det vill säga 
utifrån vilka kriterier, de ska bedöma den. Jag citerar: ”Whereas I was frustrated by 
the peer-review process that I experienced for this particular manuscript, I had to 
acknowledge that the reviewers may have been frustrated by the lack of guidance 
from the wider research community concerning how to evaluate autoethnographic 
work” (Holt 2003: 25). För att vara rättvis kan det likväl också vara så att författaren 
inte lyckas förmedla sin avsikt med eller motivera och kontextualisera sitt skrivande. 
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Men tänk om det är i den egna upplevelsen/erfarenheten/känslan 
som det intressanta gömmer sig? Och tänk om skrivandet – det 
poetiska, sinnliga, flyhänta, uttrycksfulla, nakna, smärtsamma, 
detaljrika skrivandet – är nyckeln till denna kunskap? En sådan 
kursändring bort från den av traditioner tyngda akademiska texten 
bör inte avfärdas som ett olämpligt introspektiv eller bagatelliseras 
som ett fåfängt försök till litterärt berättande. Valet är förmodligen 
väl genomtänkt. Det är mycket som står på spel. Med Lykkes ord får 
beslutet att sätta sig själv som berättare av en vetenskaplig text 
konsekvenser för ”alla textens element och dimensioner. Det berör 
allt från narrationens uppbyggnad till språk och stil: det är frågan om 
ett tydligt byte av genre” (Lykke 2009: 180). Betydelsen av stil, form 
och uttryck ska inte underskattas. Orden är viktiga. ”Ord är ting att 
tänka med”, som Johan Asplund säger. ”Därför skall man inte tro att 
ordglädje bara handlar om verbala lekar. De epistemiska 
(kunskapsmässiga) konsekvenserna av ens ordval kan bli stora” 
(Asplund 2002: 26-27). 

Andras erfarenheter bekräftade det jag hade på känn. ”[A]tt 
radikalt bryta med den kropps- och ansiktslösa, avpersonaliserade och 
dekontextualiserade berättare” (Lykke 2009: 179), som karakteriserar 
traditionella vetenskapliga texter, innebär att man intar en 
skrivposition i marginalen och utan skyddsnät (Vickers 2002). Men 
jag ville inte låta det avskräcka mig. I stället ville jag vända på det: Ge 
mig akademiska texter som på ett övertygande och inspirerande sätt 
utmanar den gängse formen! Aktivt letande, tips och tillfälligheter 
ledde mig så till avhandlingar som grumlar gränsen mellan litterärt 
och akademiskt skrivande. Det handlar inte främst om verbala lekar, 
för att låna Asplunds ord, utan om att komma åt kunskap som 
negligeras, förblir dold eller är svårfångad. För som Richardson 
skriver: ”How we are expected to write affects what we can write 
about” (Richardson 1990: 16, kursiv i original). Genom att låna 
former från litterära genrer, som exempelvis den filosofiska dialogen, 
teaterpjäsen, brevromanen eller novellen, ”öppnas alternativa 
tankelandskap upp på en akademisk arena och nya kunskapsfält görs 
tillgängliga” (Grillner & Hughes 2009: 176).46 

                                                                                                 
Bochner (2000), Denzin (2003), Ellis (2000) och Richardson (2000b, 2000a, 
Richardson & St. Pierre 2005) diskuterar kriterier för hur man kan bedöma 
experimentella etnografiska texter. Deras förslag tar bland annat upp förmåga att 
fånga och beröra läsaren, estetik, litterär kvalitet, huruvida texten ger upphov till 
lärdomar eller förståelse (om samhället, sociala processer, andras erfarenheter), 
reflexivitet, trovärdighet och etik. 
46 Flera diskuterar tips, strategier och kriterier för kreativt eller narrativt skrivande. 
Caulley (2008) ger i sin artikel konkreta tips för hur kvalitativa forskningsrapporter 
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Inom arkitekturforskningen fann jag ett antal avhandlingar med 
litterära inslag. Carola Wingren (2009) utgår från sin erfarenhet som 
praktiserande landskapsarkitekt och hennes avhandling antar formen 
av en självbiografisk studie, där delar av empirin presenteras som en 
berättelse om landskapsarkitekten C. Katja Grillner (2000) låter i 
stället sitt alter ego samtala med två sjuttonhundratalsteoretiker under 
en promenad genom en engelsk landskapspark. Ett liknande grepp 
använder även Katarina Bonnevier (2007) sig av när hon utgår från 
sitt alter ego föreläsaren som presenterar tre olika arkitekturer (Eileen 
Grays E.1027, Nathalie Barneys Parissalong och Selma Lagerlöfs 
Mårbacka) för en grupp studenter. Texten lånar sin form från 
teatermanuskriptet med dess karaktärsbeskrivningar och 
scenanvisningar, och historiska personer dyker upp och bidrar till 
förskjutningar i berättelsens realtid och fysiska rum (Grillner & 
Hughes 2009: 173, 176).47 

Efter hand blev jag uppmärksammad på fler formmässigt 
spännande avhandlingar – avhandlingar som ofta hade en feministisk 
utgångspunkt. Livholts (2001) traditionella 
sammanläggningsavhandling åtföljs av minnesarbete i litterär stil, 
vilket har direkt koppling till innehållet i avhandlingens artiklar. 
Minnesarbetet består av anteckningar skrivna i tredje person, där 
Livholts utifrån minnen och händelser i sitt eget liv reflekterar över 
bland annat akademiskt skrivande och sin egen kunskapsprocess. 

Metoden minnesarbete utvecklades av den feministiska sociologen 
Frigga Haug på 1970-talet. I hennes version arbetar man i grupp och 
gruppen bestämmer ett tema, som varje deltagare sedan skriver ned 
minnen om. Minnena ska handla om en konkret situation och vara 
konkret beskrivna, med vilket avses att känslor och analys ska 
undvikas. Genom att vara konkret uppnås närhet till temat, men 
distans är lika viktigt för att lättare se vad det hela handlar om. En 
teknik kan vara att skriva i tredje person. Därefter ges de andra 
möjlighet att läsa in sina erfarenheter i minneshistorien. Texten 
övergår på så vis från att vara något personligt till att bli något 
subjektivt som kan delas. Ett subjektivt kollektivt minne uppstår 
                                                                                                 
kan bli mindre tråkiga: skriv texten som scener, ge realistiska detaljer, undvik passiv 
form, återge samtal/konversationer, tänk på stil, ton, metaforer och rytm i texten. 
Richardson diskuterar, utifrån sitt eget skrivande, svårigheter och möjligheter med 
narrativa skrivsätt (Richardson 1990) och ger förslag på hur man kan experimentera 
med sitt skrivande (Richardson 2000a, Richardson & St. Pierre 2005). 
47 Dialogen som kreativt berättartekniskt grepp har även utforskats av Veijola & 
Jokinen (1994) och Stead (2009). Se också Ellis (1999) och Ellis & Bochner (2003, 
2006) som, i enlighet med den slagkraftiga devisen ”show, don’t tell”, skriver sina 
texter om autoetnografi i dialogform. Om autoetnografi som autoetnografi med 
andra ord. 
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(Widerberg 1995: 125-126). Tanken är att minnesberättelserna, efter 
eventuella omskrivningar och omtolkningar, så småningom ska leda 
till en mer abstrakt analys på ett strukturellt plan (Essevald 1999: 
110). Widerberg förklarar värdet med metoden: 

Genom att forskaren samtidigt och på samma villkor som de övriga är 
forskningssubjekt och arbetar med ett tema som handlar också om 
henne, har man här lagt grunden för en metod som etablerar den 
närhet som feminister länge uttalat eftersträvat. (...) [F]orskarens egna 
erfarenheter utgör en lika legitim och naturlig utgångspunkt som de 
övriga forskningssubjektens erfarenheter. (Widerberg 1995: 127, 
kursiv i original) 

 
Minnesarbete kan också utföras som ett individuellt projekt, något 
som Widerberg gör i sin bok Kunskapens kön (1995). Likheten med 
självbiografin finns, men till skillnad från den syftar inte minnesarbete 
till ”kunskap om jaget eller individen som enhet eller helhet. Syftet är 
i stället att via analys av ett konkret minne synliggöra hur en 
erfarenhet blir till” (Widerberg 1995: 135). I motsats till Haug lyfter 
Widerberg fram kroppens och känslors betydelse i minnesarbete. 
Hon menar att minnen alltid är kroppsliga och att minnesarbete är en 
metod som bygger på känslor och kropp (Widerberg 1995: 152). 

Anna Adenijis (2008) avhandling, som har det uttalade syftet att 
genomföra ”en feministisk metodologisk process som grundar sig i 
kreativt akademiskt skrivande och självreflexiv skrivandeprocess” 
(Adeniji 2008: 14), efterliknar formen i tv-serien Sex and the City. Med 
hjälp av fiktiva karaktärer, vilka är uppbyggda av dels intervjumaterial, 
dels egna erfarenheter, presenterar Adeniji sin forskning. Det hon 
kallar för ramberättelsen – vilken löper vid sidan av den akademiska 
analysen – är skriven som ett samtal mellan fem kvinnor och henne 
själv som deltagande berättarröst. Varje avsnitt (analyskapitel) i denna 
berättelse har ett eget tema, en resumé och en trailer, och är indelat i 
scener (delkapitel). Hennes produktionsberättelse (metodologisk 
berättelse) är fylligare och personligare än traditionella metodkapitel 
och innehåller, förutom redogörelse för metoder och 
tillvägagångssätt, även reflektioner över hennes egen utveckling under 
arbetet med avhandlingen. 

Anne Galloways (2008) avhandling väver samman teoretiska och 
analytiska diskussioner med texter från flera olika genrer: akademiska 
texter, intervjuutdrag, egna blogginlägg med tillhörande 
kommentarer, nyhetsartiklar och personliga reflektioner. Det här 
metodologiska angreppssättet, där författaren kombinerar högst 
skiftande material, kan kallas för bricolage (se Kincheloe 2001, 2005) 
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– ett kollage, montage eller fragmenterat narrativ.48 Galloway låter sin 
egen blogg vara en del av metoden, och inlägg från den illustrerar 
hennes egen erfarenhet av att doktorera: avhandlingsarbetets 
vedermödor och glädjeämnen, bakslag och framsteg. Hon låter 
inläggen, liksom kommentarer på dem, stå med i sin helhet, och andra 
personers röster tar plats i texten som längre citat. 

Texter uppbyggda som bricolage eller montage tar ett steg bort 
från konventionella linjära narrativ och hierarkisk ordning av texter, 
där den akademiska diskursen ofta går före andra diskurser (Pink 
2007a: 143-144). Filmskapare, fotografer, konstnärer, författare, 
akademiker, musiker och andra har använt sig av kollagetekniken 
åtminstone sedan 1920-talet. Oavsett medium arbetar 
montagemakare, ”bricoleurer”, med att sätta ihop, kombinera och 
jämföra olika fragment med det övergripande syftet att skapa nya 
betydelser – betydelser som inte kommer från de enskilda fragmenten 
i sig, utan som uppstår när fragmenten sammanförs (Crang & Cook 
2007: 177). Med sitt magnum opus Paris, 1800-talets huvudstad: 
passagearbetet (1990-1992)49 är Benjamin den som kanske allra mest 
förknippas med montagetekniken. Som han själv skriver: ”Method of 
this project: literay montage. I needn’t say anything. Merely show” 
(Benjamin citerad i Crang & Cook 2007: 183). 

Wingrens, Grillners, Bonneviers, Livholts, Adenijis och Galloways 
avhandlingar tänjer alla, i mer eller mindre utsträckning, på gränserna 
för vad en avhandling kan vara.50 De uppvisar ett spektrum av genrer 
och tillvägagångssätt – självbiografi, autoetnografi, minnesarbete, 
narrativ etnografi, bricolage – där ett inom akademin okonventionellt 
skrivandet står i fokus. Det som utmärker och förenar avhandlingarna 
är att forskarna finns närvarande som subjekt i texterna. Däremot 
finns inget entydigt svar på vad ”kreativt” eller ”experimentellt” 
skrivande är, utan det beror på sammanhang och rådande normer.  
Min avsikt är inte att döma ut det som kan kallas för ett 
konventionellt akademiskt skrivande, utan att poängtera vikten av att 

                                                
48 Se även Patricia Lather och Christine Smithies som lånar antropologen George 
Marcus begrepp ”messy text”. Deras bok Troubling the Angels: Women living with 
HIV/AIDS (1997) består av ett slags kollage med många olika element: narrativt 
arrangerade intervjuutdrag, analyser, utdrag ur deras forskningsdagböcker, 
fältanteckningar och kommentarer till forskningsprocessen, faktarutor, de intervjuade 
kvinnornas egna texter i form av dikter, brev och e-post. Texten utgörs av dialoger, 
och dess ”messyness” innebär att författarnas röster inte blir mer betydelsefulla än de 
andra rösterna (Lykke 2009: 187-189, Woods 1999: 61-62). 
49 Benjamin skrev Das Passagen-Werk, som titeln lyder på tyska, mellan åren 1927 och 
1940. Han hann dock aldrig färdigställa verket utan det utgavs postumt. 
50 Ingen komplett lista vill jag understryka. Jag är säker på att det finns fler norm- och 
formbrytande avhandlingar från andra discipliner och institutioner. 
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reflektera över varför vi skriver på ett visst sätt. Min övertygelse är att 
akademin kan rymma flera skrivsätt och att inget är mer rätt eller 
bättre än det andra. Vilket skrivsätt som lämpar sig avgör 
forskningsfrågan. 

Jag vill göra ett annat viktigt påpekande. Det här är mina första 
formmässigt intressanta bekantskaper – jag letade efter avhandlingar 
eftersom jag skriver en avhandling och jag fann dem utanför 
geografidisciplinen. Det betyder inte att skrivandet – det 
okonventionella, normbrytande, stilistiskt nydanande och kreativa – 
är en blind fläck inom geografin.51 Strömningar brukar skölja i vågor 
över flera discipliner samtidigt och individer som utmärker sig finns 
överallt. Den humanistiska geografins kritik mot den positivistiska, 
behavioristiska och kvantitativa riktningen inom geografin innebar, 
som en del av betoningen av individen som subjekt och dennas 
upplevelser, att alternativa sätt att skriva utforskades (Paterson 2009a: 
775). Likaså har den feministiska geografin, i ifrågasättandet av 
geografins maskulina subjekt, fortsatt att utmana de förment 
objektiva och avpersonifierade skrividealen (Rose 1993: 8-9, 60-61).52 

Det kreativa skrivandet är kanske inte lika lätt att få fatt på som 
diskursanalys eller semistrukturerade intervjuer för en student eller 
doktorand. Jag har aldrig fått det presenterat för mig på metodkurser, 
vare sig på grund- eller forskarutbildningen. Men det betyder inte att 
det är en marginaliserad företeelse överallt. Vidgar man sökfältet finns 
universitet och geografiinstitutioner där kreativt skrivande är ett 
etablerat fält.53 I Sverige har det dessutom under de senaste åren givits 
kurser på forskarnivå om kreativt skrivande, mig veterligen dock inte 
inom kulturgeografi.54 Jag kan likväl notera att intresset för att 

                                                
51 DeLyser (2010b: 349) nämner Allan Pred som exempel på geograf som laborerar 
med skrivandet. Hon hänvisar till hans böcker Lost Words and Lost Worlds: Modernity 
and the Language of Everyday Life in Late Nineteenth-Century Stockholm (1990) och The Past 
Is Not Dead. Facts, Fictions and Enduring Racial Sterotypes (2004). 
52 Rose beskriver sitt försök att skriva på ett annat sätt med följande ord: ”I have 
tried to make my prose sound differently from the unmarked tone of so much 
geographical writing but, as you have probably noticed, I have found it 
extraordinarily difficult to break away from that style. Instead, I have attempted to 
take this text beyond the closures of masculinism’s exhaustiveness through a 
movement between different analytical positions and a refusal to advocate one as 
better than the other” (Rose 1993: 15). Ett ställningstagande som påminner om min 
utgångspunkt att jag inte rangordnar erfarenheter hierarkiskt i mitt kunskapssökande. 
53 Se till exempel masterprogrammet Creative Writing: Place, Environment, Writing 
(Royal Holloway, University of London) för studenter som vill utveckla ”a practice 
of place-based writing” (Royal Holloway). 
54 Som exempel kan nämnas forskarkurserna Writing Imaginaries, Making Futures 
(Sektionen för planering och mediedesign, Teknik och estetik, Blekinge tekniska 
högskola och InterGender, Linköpings universitet), Autoetnografi och andra 
experimentella etnografiska metoder (Institutionen för medie- och kulturvetenskaper, 
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experimentera med metoder och skrivande tycks ha ökat sedan jag 
påbörjade min magisterutbildning för drygt tio år sedan, något som 
somliga av mina doktorandkollegors arbeten inte minst är ett tecken 
på. 

Skrivande som metod 

I write because I want to find something out. I write in order to learn 
something that I did not know before I wrote it. (Richardson 2000a: 
924) 

 
[R]ather than viewing writing only as representational product, we 
can also engage writing as part of an embodied practice that actively 
shapes both our lives and our research (…). (DeLyser 2010b: 343) 

 
I likhet med Laurel Richardson vill jag framhålla skrivandet i sig som 
en metod för att nå kunskap, både om sig själv och om sitt ämne. 
Och precis som Dydia DeLyser menar jag att skrivande handlar om 
mer än den färdiga textprodukten; det är en aktivitet som formar oss 
och det vi forskar om. 

Skrivande är en metod för upptäckt och analys. Genom att skriva 
på olika sätt upptäcker man nya infallsvinklar till sitt ämne och sin 
relation till det. Form och innehåll är oskiljaktiga, för att tala med 
Richardson. Skrivande som metod erbjuder en forskningspraktik 
genom vilken det är möjligt att undersöka hur vi konstruerar världen, 
oss själva och andra. Richardson motsätter sig således föreställningen 
att forskning och skrivande är åtskilda från varandra, där forskningen 
sker först och skrivandet tar vid när forskningen avslutats. Denna 
modell ignorerar skrivandet som en kreativ och dynamisk process 
(Richardson 2000a: 923-924). I verkligheten pågår inte forskningen 
som en linjär process, utan skrivandet är hela tiden en del av 
forskningen och forskaren. Genom att skriva förverkligar vi inte 
enbart målet om en färdig text, utan genom att skriva genererar vi 
också frågor, bearbetar inhämtat material, tematiserar och tydliggör 
erfarenheter under processens gång (Adeniji 2008: 68). Skrivande som 
metod kan liknas vid hur arkitektens skissande och ritande är en 
nödvändig del av den kognitiva processen (Gärdenfors 1999). Enkelt 
uttryckt handlar det om ett förkroppsligat skrivande. 

                                                                                                 
Umeå universitet) och Writing-Architecture Methodologies (som del av kursen 
Critical and Creative Design Practice Research) (Skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad, Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska högskolan). Dessa tre kurser 
gavs under 2012. 



 83 

Skrivande frammanar kunskap – kunskap som uppstår, 
omvärderas och förfinas endast genom just skrivandet. Elizabeth 
Adams St. Pierre utvecklar tanken vidare. Hon karakteriserar sitt 
skrivande som en metod för att samla in data, med vilket hon avser 
kunskap som hon finner i drömmar, sinnesstämningar och känslor. 
Hon menar att sådan kunskap inte återfinns i intervjutranskriptioner 
eller fältanteckningar, då det kan vara svårt att verbalisera allt man 
tänker och känner under arbetets gång. 

But they were always already in my mind and body, and they cropped 
up unexpectedly and fittingly in my writing – fugitive, fleeting data 
that were excessive and out-of-category. My point here is that these 
data might have escaped entirely if I had not written; they were 
collected only in the writing. (Richardson & St. Pierre 2005: 970, kursiv 
i original) 

 
Således: Det är bara i och genom skrivandet som vissa saker kommer 
upp till ytan. 

Geraldine Pratt talar om skrivande som ett slags iscensättande. 
Hon menar att akademins fokus på textprodukter – produktion, 
reproduktion och bevarande av kunskaper i form av text – bidrar till 
en påfallande begränsad förståelse av vad forskare gör. ”Our actual 
research performances, the now of research, goes largely 
un(re)marked, even though they clearly exceed the written trace”, 
som Pratt uttrycker det. Samtidigt rymmer skrivandet en möjlighet att 
upplösa gränserna mellan iscensättande och text (Pratt 2000: 649-650, 
kursiv i original). 

Pratt beskriver hur hon tillsammans med deltagarna i sin studie – 
filippinska kvinnor som arbetar i kanadensiska hushåll – satte upp 
rollspel för att låta kvinnorna berätta sina historier på sina egna 
villkor, med sina egna ord. Men Pratt kom att känna sig osäker på 
rollspelets innehåll eftersom hon inte visste hur hon skulle hantera 
det som hon uppfattade som stereotypa framställningar. Det var inte 
det empiriska bevis som hon var van vid att personliga berättelser gav 
henne. Hon såg inte kvinnornas erfarenheter i rollspelen, utan endast 
enkla och grova stereotyper (Pratt 2000: 640, 643). 

Men rollspelsövningarna fick henne också att reflektera över 
kunskap, skrivande och makt. 

[I]t provokes me to think harder about academic writing, about 
academic modes of address. Despite the fact that geographers have 
joined discussions of experimental ethnography and representation, 
in geography realism is surely still our empirical narrative genre. (…) 
The genre thus represents the subject of the text as unified humanist 
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subject and simultaneously produces the reader in a position of 
mastery. (Pratt 2000: 648) 

 
Det Pratt vill uppmärksamma, som jag tolkar det, är möjligheten att 
komma åt andra berättelser genom performativa tillvägagångssätt, i 
det här fallet rollspel. Dessutom åskådliggör hennes artikel att det 
finns en tydlig relation mellan metod, skrivande och presentation. En 
metod som iscensätter ett skeende i realtid kan till exempel ge ett 
material som kräver ett mer aktivt skrivsätt; dialog i stället för 
berättelse, ord som fångar en kantighet i stället för en följsamhet. 
Pratts exempel med rollspelet illustrerar mitt tidigare påstående att 
forskningsfrågan, och hur man närmar sig den, avgör vilket skrivsätt 
som är lämpligt. 

Att betrakta skrivande som en undersökande metod är ”ingen 
oskyldig verksamhet”, menar Hanna Hallgren. Hon förklarar: 
”Metoden måste kopplas till ett särskilt sätt att göra sig vetande i 
världen. Det handlar om en processuell och kroppsligt förankrad 
förståelse. Att skriva är att bli tänkande med både huvud, hjärta och 
hand” (Hallgren 2008b: 61-62). Forskaren är således ingen neutral 
iakttagare, utan en medskapare. Genom läsande och skrivande skapar 
forskaren ett analytiskt fält, och den vetenskapliga texten är en del av 
detta fält. Och detta utifrån en särskild plats eller position – kärnan i 
Donna Haraways (1988) begrepp situerad kunskap (Hallgren 2008b: 
62). Forskaren bör därmed reflektera över sin placering i tid, rum, 
kropp och historia (Lykke 2009: 168), då det inte finns några ord utan 
förbindelse med en plats, en kropp, en levd situation (Bränström 
Öhman 2011: 154). 

Till en början handlade min entusiasm för att experimentera med 
ord och form om en något obstinat inställning till det jag uppfattade 
som akademins stelbenta normer för skrivande. Jag fann många texter 
vara onödigt tillkrånglade språkligt sett, provocerande förutsägbara, 
sövande, rent av tråkiga. Kort sagt ville jag göra något annorlunda, 
trots att det innebar att jag gav mig ut på främmande mark. Det platta 
fallet lurar bakom hörnet, det är jag medveten om, men utmaningen lockar mer 
än det eventuella fiaskot avskräcker (Lägesrapport till handledare, 9 juni 
2010). 

Sedan hände något som skakade om hela min värld. En 
kärleksrelation i kras. En avgrund som öppnade sig. Jag var fast i 
hopplöshetens tyranniska järngrepp. 

Har i tre veckor försökt återuppta avhandlingsarbetet, men mönstret upprepar 
sig. En måndag av planlöst läsande av artiklar som antingen är för svåra eller för 
banala följs av dagar då allt faller. Sorgen förlamar mig fortfarande. Läser något 
stycke, tankarna fladdrar iväg, går ett varv i lägenheten, försöker läsa igen, men 
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det går inget vidare. För att vara helt ärlig har jag totalt tappat intresset för den 
mentala akrobatik – som någon så träffande uttryckte det – som akademin i 
många fall sysslar med. Allt känns så meningslöst. Glädjen, viljan, intresset, 
nyfikenheten och tron på det jag gör finns inte där längre. Förbannar mitt 
känsliga sinne. Önskar att jag kunde stänga av och inte tänka så mycket (E-
post till handledare, 7 augusti 2011). 

För första gången, tror jag, hade jag vågat visa en annan sida inför 
mina handledare. Ambitiösa och fokuserade Sara hade förbytts till 
svaga och uppgivna Sara. Relationen mellan oss förändrades. Det 
privata sipprade in och jag upplevde att vi blev mer komplexa och 
mångbottnade människor inför varandra. De lät mig också förstå att 
jag skulle kunna använda min erfarenhet till något produktivt.  

Skriv, skriv, skriv. Utmana dig själv, oss och akademin. Var rå och 
klarsynt. Tänk inte på avhandlingen, skriv för dig själv men var medveten om 
hur du upplever, vem du har blivit nu. Försök att se vad sorgen gör. Din 
innerlighet, din sorg, din känslighet, din skönhet och din fantastiska förmåga är 
ett verktyg som du kan använda. Släpp bara kraven (E-post från Sofia Cele, 
7 augusti 2011). 

Det är väl ett av sorgens kännetecken, att man blir så otroligt egoistisk. Mina 
känslor överskuggar och står i vägen för allt annat i min omgivning. Men om jag 
kan tillåta mig att bara utgå från mig själv skulle jag kanske kunna hitta en väg 
ut ur det här förlamande tillståndet. Att skriva i alla dess former är alltid bra, 
antar jag, och det skulle jag kunna fortsätta med. Skulle på ett sätt vara skönt 
att försöka våga släppa kraven på referenser, fotnoter, begreppsutredningar och 
annat som hör den akademiska formen till (E-post till Sofia Cele, 7 augusti 
2011). 

Ibland tänker jag på en skrivlärare jag hade. Hon sa alltid att om man är en 
skrivande person, så är ingen erfarenhet någonsin bortkastad. Man kan alltid 
dra nytta av den, även om den gör ont. Kanske kan det vara så. Om inte annat 
för att förstå sorg, och andra människor. Det händer ju alla, och man överlever på 
något sätt (E-post från Sofia Cele, 9 augusti 2011). 

Så småningom reste jag mig. I alla fall tillräckligt för att åter finna 
mening med mitt arbete. Avhandlingsprojektet börjar komma tillbaka i mitt 
medvetande igen, inte som innan, men det gör sig påmint ibland. Jag tar det som 
ett bra tecken (E-post till handledare, 29 augusti 2011). Men 
förutsättningarna var förändrade. Liksom för Bochner (1997) hade 
något ytterst personligt trängt sig på min akademiska roll. Något som 
fick konsekvenser. För som Bochner skriver: Även om vi lär oss att 
gömma vårt personliga jag bakom en fasad av akademisk och 
teoretisk objektivitet, och på så vis upprätthåller missuppfattningen 
att våra liv inte påverkar vårt arbete, är det ovanligt att finna en 
forskare vars arbete inte har någon beröring med hennes personliga 
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historia. Men det är något som få talar högt om (Bochner 1997: 432-
433).55 

Som av en händelse hade jag under våren 2011 ägnat mycket tid åt 
att bringa reda i de teoretiskt snåriga tankegångar som omgärdar 
begreppen affekt, emotion och känsla. Och nu befann jag mig mitt i 
en kaotisk känslostorm. Det jag hittills hade skrivit upplevde jag som 
otillräckligt, för distanserat, för abstrakt. Glappet mellan det 
filosofiska teoretiserandet och den kroppsliga upplevelsen var 
otillfredsställande. Jag måste söka bredare, i annan litteratur, i mina 
egna erfarenheter. Jag måste skriva på ett annat sätt, jag måste hitta 
andra ord. Så kom jag att snegla åt neurovetenskapen i jakt på 
förklaringar på mitt känslotillstånd. Och så kom mitt 
avhandlingsämne att ta avstamp i mig själv. 

Att jag helt uppslukades av litteratur om känsla och affekt berodde till stor 
del på min privata situation. Blev nästan besatt av att förstå vad en känsla är för 
något. Allt jag företog mig filtrerades genom mitt eget sorgefilter. Så även 
avhandlingens innehåll. Min avhandling som en personlig process har därför 
kommit att intressera mig mer och mer. Det är ett tunt membran mellan mitt liv 
och min avhandling. Mitt liv flödar in i avhandlingen och påverkar vad jag 
skriver om och hur jag skriver. Särskilt tydligt blev det när jag var otröstligt 
ledsen. Att jag finner själva avhandlingsprocessen så spännande har också gjort 
att jag har börjat se syftet med avhandlingen som ett reflekterande över 
grundläggande frågor om ontologi, epistemologi och metodologi. Frågan om vad 
kunskap är och hur kunskap görs blir på så vis kärnan i mitt arbete (E-post, 
20 februari 2012). 

Med Annelie Bränström Öhmans ord vill jag ”plädera för en syn 
på sprickor, dissonans och disharmoni inte som brister, utan som 
öppningar i betydelse av frizoner, mötesplatser mellan invanda och 
traditionellt isärhållna ordningar” (Bränström Öhman 2008: 12).56 

                                                
55 Bochner skriver, med utgångspunkt i sin känslomässiga reaktion på sin fars 
bortgång, om avståndet mellan den akademiska och den personliga världen. För att 
citera: ”I had studied, theorized, and taught about loss and attachment for more than 
two decades, but I had to admit that I didn’t really begin to know loss until I 
experienced my father’s death. (…) The research literature offered me data, labels, 
categories, and theoretical explanations, but it didn’t express how loss felt and it 
didn’t invite engagement with the particularities of the experience. Indeed, the 
academic world was long on conceptualizations and short on details; long on 
abstractions, short on concrete events; long on analysis, short on experience; long on 
theories, short on stories (Bochner 1997: 424, kursiv i original). 
56 Se också Hallgrens uttryck ”det transversala språket” som uppmärksammar 
tvärsgående rörelser mellan poesi, vetenskap, kritik och konst. Det är ”[e]n stil som 
läcker mellan kritik, poesi och akademi. Som skadar uppfattningen om dessa som 
separata entiteter eller system. Och en stil som skriver sig nära livet; de erfarenheter 
man har - som minoritet och majoritet. En bekroppsligad stil, förvärvad, försonad, 
älskad och sörjd” (Hallgren 2006: 89). Diktboken, eller hybridtexten, Jaget är 
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Hon sammanfattar väl hur känslor och personliga erfarenheter stör 
den akademiska texten. Läsaren fick inte vad hon förväntade sig. 
Känslorna klampade oförskämt in i den trygga akademiska världen 
och rubbade ordningen. 

[N]är ämnet (…) är känslor och en personlig erfarenhet uttryckligt 
flätas in som en del av resonemanget uppstår en störningszon i denna 
invanda fördelning av ansvar och auktoritet mellan texten, författaren 
och läsaren. Marginalerna börjar tala, mellanrummen sätts i gungning. 
Känslorna kommer helt enkelt i vägen, lägger krokben för försöken 
till akademiskt illusionsmakeri (…). Det auktoritativa ”vi”-tilltalet 
som innesluter läsaren i förväntat samförstånd. De 
legitimitetsskapande formuleringarna av typen ”I det följande ska vi 
klargöra …”. (Bränström Öhman 2011: 152) 

 
Somliga skulle kanske säga att störningar och gungningar gör texten 
svårtillgänglig eller besvärlig för läsaren, och jag kan hålla med om att 
det inte är ett självändamål att peta in sig själv i varenda akademisk 
text. Men jag skulle ändå vilja hävda att en del ämnen och frågor 
kräver mer personligt engagemang än andra för att det man 
presenterar ska bli trovärdigt och säga något av substans. Som 
känslor. 

”Finns det alls någon möjlighet att skriva en vetenskaplig artikel 
om känslor och ord för känslor från en ’ren’ plats, obefläckad av 
personliga och levda erfarenheter?” frågar sig Bränström Öhman 
(2011: 148). Hon vågar svara nej, och jag kan inte annat än att 
instämma. 

Jag vill gå så långt som att säga att de flesta forskningsprojekt 
inbegriper känslor, på ett eller annat sätt, mer eller mindre. Ett 
engagemang för något bottnar i känslor. De smyger in i 
intervjusituationen när vi får ta del av någon annans historia, i 
seminarierummet när vi argumenterar för och försvarar vår sak. De 
finns i intervjufrågorna och svaren, i kritiken och berömmet, i våndan 
och skrivglädjen.57 Så uppmärksammar Probyn hur de känslor som 
uppstår under en intervju faktiskt tillför forskningen något: 

                                                                                                 
människans mest framträdande sinnessjukdom (2008a), ingår, liksom hennes avhandling, 
När lesbiska blev kvinnor: lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, 
sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige (2008b), även i projektet 
det transversala språket. 
57 Apropå känslor i akademin skriver Ehn och Lövgren att universitetet är en 
intellektuell organisation där ”affektladdade vanföreställningar [bekämpas] med 
empirisk kunskap och rationell analys” (Ehn & Löfgren 2004: 13). Så låtsas akademin 
vara mindre passionerad än vad den egentligen är. Den rymmer många starka och 
motstridiga känslor, inte minst för att medarbetare både är konkurrenter till och 
bedömare av varandra, och att en akademisk karriär handlar om både en individuell 
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[W]hat hubris to think that the body’s reactions to another’s 
emotions and affects are strictly within the realm of the personal and 
therefore devoid of academic/scientific interest. (…) [T]he in-
between space of the researcher and the researched generates a great 
deal of data or information. How bodies are affected gives crucial 
insight into the research process and the object of the study. 
Including them in the written presentation of the research seems to 
be a sensible idea. (Probyn 2005: 135) 

 
Att sätta ord på och reflektera över de känslor som omgärdar 
forskningsprocessen tror jag, i likhet med Probyn, bidrar till en 
djupare förståelse för hur vi som forskare når kunskap och insikt i 
vad vi värderar som kunskap. Ett rytmanalytiskt kunskapssökande 
kännetecknas alltså av att känslomässiga erfarenheter är lika 
betydelsefulla som andra erfarenheter. Därför förefaller även ett 
uppmärksammande av det känslomässiga förhållandet mellan 
människa och stad som nödvändigt. Min utgångspunkt är att känslor 
har stor betydelse i upplevelsen av platser och i samspelet eller 
relationen mellan den egna kroppen och andra kroppar. Som när jag 
befann mig i sorg och min relation till omvärlden, till andra 
människor, kroppar och stadens materialitet, förändrades drastiskt. 
 

                                                                                                 
prestation och fruktsamma samarbeten. Känslor som avund och beundran, bitterhet 
och glädje präglar arbetsmiljön. Som exempel kan nämnas granskningen av 
ansökningar till tjänster: ”I en professionell kunskapsorganisation där regelrätta 
meriter och saklig granskning ska spela en helt avgörande roll, ges det uppenbarligen 
utrymme för helt andra, mer personliga och känslomässiga, kriterier att inverka på 
värderingen av andras förmåga. Ibland tycks denna informella bedömning vara minst 
lika viktig som den formella” (Ehn & Löfgren 2004: 27). 
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4 Kroppsliga känslor 

Om en kropp i sorg 

”Skriv så att hjärtat blöder”, uppmanar Joyce Carol Oates (2005: 32), 
men jag vill vända på hennes ord: Hjärtat blöder och det jag skriver (och 
upplever) kommer ofrånkomligen ur detta trasiga tillstånd. Sorgen är ett 
filter genom vilket alla intryck silas. Det som bultar, svider och river 
inom mig sipprar ut genom min kropp så att det som jag i går knappt 
reflekterade över, plågar mig i dag. 

Hur det en gång började: En fika, en delad muffins. Kan inte sitta på 
varsin sida om bordet, händer som vill röra, läppar som vill mötas. Sms så 

välformulerade och fina att jag inte kan sluta le. Kyssar på handen, studsande 
fötter, hemliga ord (E-post, 31 maj 2011). 

Att hamna i ett tillstånd av sorg innebär ett ytterst påtagligt och 
brutalt uppmärksammande av den egna kroppen. Jag känner mig 
utochinvänd med det köttiga utåt, utfläkt som ett stort sår. En känsla av 
ett slags hypersensitivitet infinner sig. Sinnesintrycken förstärks, ibland så 
till den grad att ljud, som jag tidigare visserligen fann irriterande, nu 
närmast är outhärdliga. Barnskrik skär i öronen, tunnelbanans gnissel får 
mig att instinktivt sätta fingrarna i öronen. Detsamma gäller det 
bombardemang av lukter som möter mig i tunnelbanevagnarna. Det är 
kväljande och jag håller andan för att slippa känna andras kroppsodörer. 
Varje steg jag tar ger resonans i hela kroppen. Att ständigt tvingas parera 
andras kroppar gör mig frustrerad. Jag går i rask takt med sammanbiten 
min och blicken fäst i marken, och möts av människor med ett planlöst 
och ofokuserat beteende. 

Mitt i steget måste jag ändra riktning för att inte krocka med någon 
med resväska, och det är på gränsen för vad mitt tålamod klarar av. Jag 
vill bara ta mig igenom folkmassan så fort som möjligt. Tårarna bränner 
bakom ögonlocken. Snart kommer det att brista och då vill jag inte 
befinna mig mitt i pendlingsrusningens myller av kroppar som pressar 
mot min, blickar som jag upplever stirrar på mig. Jag böjer på huvudet, 
låter tårarna trilla nedför kinderna. 
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Varje leende jag lyckas locka fram suger jag åt mig, varje chans till en kram 

tar jag fastän du försöker vrida dig ur mitt grepp, varje blick du ger mig får det 
att stråla i hela kroppen, varje ord du säger betyder allt (E-post, 25 juli 2011). 

Sorgen har bokstavligen tagit en del av min kropp. Förlorad aptit i 
kombination med ett ointresse för att ta hand om sig själv sätter sina 
spår. De blödande själsliga såren tar sig kroppsliga uttryck, vilket 
egentligen inte är förvånande. Jag tänker att om jag kan få kroppen att 
rent fysiskt göra ont kanske den själsliga smärtan kan lindras och 
ångestknuten i magen lösas upp. Ord som sårar, som skär som knivar. 
Luften tar slut, jag glömmer att andas (E-post, 16 maj 2011). 

Jag vill byta ut smärtan som river i mig som en diffus, men samtidigt 
stark, oroskänsla till något som bultar och värker som resultat av fysisk 
ansträngning. 

Därför pressar jag mig själv att springa länge utan uppehåll och 
ignorerar motvinden som trycker mig bakåt. Kommer till en seg 
uppförsbacke som kräver en samlad mental och fysisk ansträngning. 
Fötterna känns tunga som bly, det suger i låren, huvudet dunkar och 
andetagen är korta och ansträngda. Det gör ont, men på ett sätt som i 
jämförelse snarare känns skönt. För en kort stund överskuggar den 
kroppsliga smärtan sorgens smärta. Det som skulle kunna tas för en jakt 
på endorfiner och välbefinnande handlar enbart om att distrahera sorgen. 

Det som förvånar mig är att löpningen tillfälligt tycks kunna avleda 
tankarna. I synnerhet varma, soliga sommardagar när jag springer längs 
vattnet. Då har jag svårt att värja mig för den ljumma vinden, det 
glittrande vattnet och lukten av nyklippt gräs. Korta ögonblick av 
välbekanta sinnesintryck förknippade med en annan bekymmersfri tid 
flimrar förbi. Särskilt lukter triggar igång minnen. Lukten av dallrande 
hetta över varmt grus, av vatten eller av fuktig jord och barr i ett 
skogsparti. Blixtsnabbt kastas jag tillbaka till väldigt specifika platser som 
känslomässigt betyder mycket. Jag kan inte låta bli att förundras över hur 
två så olika tillstånd och sinnesstämningar kan samsas i ett och samma 
löpsteg. 

Jag tror att du förstår att det är outhärdligt jobbigt att hungrigt vänta på de 
små, små smulorna av dig som du delar ut. Ett sms någon gång ibland. En 

halvtimme då du mest plockar ihop dina saker. Prat om att vi ska ses (E-post, 
25 juli 2011). 

”Jag har mätt tiden på ett annat sätt, med hela min kropp” (Ernaux 
1993: 74). Orden etsar sig fast. Jag vill att tiden ska rusa, flyga, försvinna. 
Men den kryper fram. Med samma takt som att med tunga steg gå i gyttja 
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rör sig tillvaron framåt. Varje natt är ett monster (E-post, 6 maj 2011). 
Därför fortsätter jag att springa. 

Skillnaden mellan att springa och gå är markant. Löpningen ger mig 
fysisk smärta och distraktion. Båda högst önskvärda. Promenaderna, vilka 
jag visserligen gör med samma syfte – att få den avskyvärt långsamma 
tiden att gå – ger mig andra upplevelser. Delvis beror det nog på miljön. 
Springer gör jag mestadels i nästan folktomma naturområden, medan 
promenaderna mellan en närförort i söder in till centrum sker på asfalt 
bredvid omväxlande dånande trafik och folkmyllrande gator. Delvis 
handlar det om tempot. Promenadens långsammare takt innebär att jag 
inte kan fly mina tankar och att jag är mer utsatt för närvaron av andra. 
Jag undrar hur andra uppfattar min kropp, en kropp som jag själv tycker 
skriker ut sorg. Mitt pigment svarar bra på solens strålar så jag gissar att 
jag ser hälsosamt brunbränd ut. Likaså tyder träningsskor på fötterna på 
att jag har ett sunt syfte med mitt gående. 

Men mitt ansikte har stelnat, omvärldens förändringar avspeglas inte i 
min hämmade mimik och min blick är tom. Jag går som på autopilot i min 
bubbla med hög musik i öronen. På så vis känner jag mig avskärmad från 
det som sker runt omkring mig, vilket är befriande. Ingen kan riktigt nå 
mig. 

När ger man upp, när lämnar man, när slutar man att känna? (E-post, 16 
maj 2011). 
 
Flera författare (se Bondi 2005: 434, Pile 2010: 6, Sharp 2009: 75) 
nämner Kay Andersons och Susan Smiths ledare i Transactions of the 
Institute of British Geographers från 2001 som en tidig och inflytelserik 
artikel på ämnet känsla och affekt i geografin. Anderson och Smith 
menar att känslors marginaliserade tillvaro inom forskningen beror på 
att objektivitet och rationalitet har värderats högt, och implicit 
maskuliniserats, medan personligt engagemang, subjektivitet, passion 
och lust har nedvärderats, och ofta femininiserats. Vidare hävdar de 
att sociala relationer genomsyras av känslor, men att detta knappt har 
uppmärksammats av forskare. De förespråkar känslor som ett sätt att 
tänka, vara och göra i ordens bredaste bemärkelse, och att 
forskningen bör utgå från detta för att ta geografin bortom dess 
traditionella visuella, textuella och lingvistiska domäner (Anderson & 
Smith 2001: 7-8). I Steve Piles tolkning väver deras artikel därmed 
samman ett intresse för levda erfarenheter och deras representationer 
med ett intresse för handlande och iscensättande, och det som ligger 
bortom representationer (Pile 2010: 6). 
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Sedan Andersons och Smiths artikel har forskning om känslor 
kommit att bli ett etablerat fält, och under de senaste tio åren har det 
publicerats en mängd artiklar som rör känsla och affekt.58 I raden av 
alla så kallade vändningar59 inom samhällsvetenskapen talas det till 
och med om den affektiva eller emotionella vändningen60. Enkelt 
uttryckt kan känslovändningen inom akademin förstås som en 
reaktion mot det seglivade cartesianska tänkandet som håller känslor 
utanför akademisk forskning och praktik (Thien 2005: 450, se även 
Davidson & Smith 2009: 442-443, Parr 2005: 472-473). 

Intresset för känsla och affekt sträcker sig över flera discipliner 
och fältet har, enligt Pile, bland annat kopplingar till fenomenologi, 
feminism, Gilles Deleuzes läsning av Baruch Spinoza, Brian 
Massumis läsning av Deleuzes läsning av Spinoza, psykoanalys, 
Gabriel Tardes sociologi, psykoterapi, Karl Marx och darwinistiskt 
evolutionstänkande (Pile 2010: 5).61 Det är således ett brett fält med 
många förgreningar och infallsvinklar. 

Jag återkommer till texten om sorg något år senare, när förtvivlan 
har lämnat min kropp och texten inte är lika elektriskt laddad längre. 
Men den återkallar känslan. Känslan av att vilja vrida sig ur sin egen 
kropp. Den sitter inristad som ett ärr och påminner om sorgens 
omedelbara kroppslighet. Som Antonio Damasio skriver: ”Känslorna 
gör oss medvetna om kroppen, antingen mycket påtagligt när de 

                                                
58 Bland annat i ett antal temanummer av tidskrifter (Body & Society 2010, Gender, Place 
& Culture 2004, Social & Cultural Geography 2004) och i antologier (Clough & Halley 
2007, Davidson et al. 2007, Gregg & Seigworth 2010, Liljeström & Paasonen 2010b). 
Sedan 2002 har International and Interdisciplinary Conference on Emotional 
Geographies ägt rum fyra gånger och 2008 såg det första numret av tidskriften 
Emotion, Space and Society dagens ljus. 
59 Se till exempel Lees (2002) som nämner ”the cutural, linguistic, interpretative, 
postmodern and psychic turn”, eller Sheller och Urry (2006) som talar om ”the 
mobility turn”. Eller Pain och Bailey (2004) som urskiljer två ”rematerilization turns”, 
där den första innebär ett uppmärksammade av förtryck och orättvisa, och den andra 
fokuserar på kroppslighet, iscensättande och praktiker. Inte heller att förglömma den 
rumsliga vändningen (spatial turn) som fick stort genomslag inom 
samhällsvetenskaperna på 1980-talet i samband med postmodernismens intåg (Thrift 
2006: 139, Bell 2009: 439). 
60 Den affektiva vändningen: se till exempel Anderson & Harrison (2010b: 16, fotnot 
12), Blackman & Venn (2010: 8), Clough & Halley (2007), Koivunen (2010) och 
Thien (2005: 450). Den emotionella vändningen: se till exempel Bondi (2005: 434), 
Bondi et al. (2007: 1), Cadman (2009: 458) och Davidson & Smith (2009: 441). 
61 Harrison nämner en rad tänkare, från vitt skilda discipliner, vars böcker har 
betydelse för det nymornade intresset för begreppet affekt: Gilles Deleuze och Félix 
Guattari, Brian Massumi, William Connolly, Jane Bennett, Jacques Lacan, Slavoj 
Žižek, Elizabeth Grosz, Gail Weiss, Moira Gatens, Genevieve Lloyd, Elspeth 
Probyn, Sara Ahmed, Maurice Merleau-Ponty, Nigel Thrift och Sarah Whatmore 
(Harrison 2004). 
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känslomässiga reaktionerna är starka, eller mer diskret, som när en 
bakgrundskänsla dominerar” (Damasio 1999: 185). 

Distansen till upplevelsen gör det möjligt för mig att sätta mitt 
tillstånd i ett sammanhang. Jag vill inte tugga sönder texten i 
analysens kvarn, men att klä en, skulle jag tro, universell känsla som 
sorg i andras ord kan tillföra något väsentligt. Den egna erfarenheten 
speglas som bekant i andras berättelser. I det följande presenterar jag 
Thomas Fuchs (2005) teoretiska resonemang, där han i 
fenomenologiska termer behandlar skillnaden mellan den levda 
kroppen och det han kallar för den korporeala kroppen. 

Den levda kroppen avser kroppen som det medium genom vilket 
alla våra erfarenheter, vårt kroppsliga vara-till-världen, uttrycks. Vi 
handlar genom vår kropp, förnimmer och existerar genom den, utan 
att egentligen ägna detta faktum någon tanke. En levd kroppslighet 
åsyftar således vårt förhållande till världen så som det är förmedlat 
och levt genom kroppen. Det är en kroppslighet i Maurice Merleau-
Pontys tappning. Den korporeala kroppen avser, å sin sida, det 
fysiologiska eller medicinska, materiella och anatomiska objektet som 
kan observeras och gripas tag i. Detta objekt uppträder, menar Fuchs, 
när den levda kroppen förlorar sin förgivettagna medlande roll och 
blir bräcklig eller skör, exempelvis vid trötthet, skada eller sjukdom. 
Levd kroppslighet är en konstant, utåtriktad rörelse som ligger 
inbäddad i den omgivande miljön och deltar i omvärlden. 
Korporealitet uppstår när denna rörelse på något vis störs eller 
upplöses. Då materialiseras eller korporealiseras den levda kroppen, 
vilket betyder att vi blir uppmärksammade på att vi har en materiell 
(hämmad, klumpig, sårbar och begränsad) kropp. Detta kan också 
uttryckas som att: ”The lived body is the body that I am, the 
corporeal body is the body that I have” (Fuchs 2005: 108).62 

Trots det teoretiska språkbrukets distans och genusblindhet – se 
till exempel Iris Marion Youngs (2000) synpunkt att kvinnokroppen 
delvis saknar det fenomenologiskt självklara ”jag kan” – stämmer 
Fuchs beskrivning väl in på min personliga upplevelse av sorg. Jag 
fick en kropp. Eller snarare: Jag tvingades träda in i en annan kropp. 
Sorgens kropp, som reagerade starkt på omvärldens intryck, som blev 
överkänslig för ljud. Som inte kände hunger och därmed 
omformades, som dränerades på glädje och lust. Kroppens rörelse 
framåt kom att tappa sin självklarhet och i stället handlade stegen om 
förflyttning av smärta eller flykt från knuffande, stirrande kroppar. 
Andras kroppar var i vägen, men å andra sidan passade inte min 

                                                
62 Jämför med Ratcliffes (2008) och Grundéns (2005) respektive resonemang om hur 
kroppen hamnar i förgrunden i kapitel fem. 
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eländiga, bedrövade kropp in heller. Jag ifrågasatte min plats, mitt 
utrymme i rummet. Men om man inte stannade upp och studerade 
mig noga, syntes nog egentligen inte mitt stukade inre från utsidan. 

Så, att känslor är kroppsliga betyder, enligt min mening, inte att de 
enbart är tillfälliga kroppsliga reaktioner. Sorg kan yttra sig som gråt 
som inte upphör, men sorg kan också färga hela ens liv och alla ens 
relationer till omvärlden. 

Jag har bjudit på ett teoretiskt sammanhang – Fuchs resonemang 
om den levda respektive korporeala kroppen – men läs gärna resten 
av det här kapitlet med texten om min kropp i sorg i bakhuvudet. 
Den kan mycket väl gripa tag i de teoretiska tankespår som 
presenteras. Trots allt var det denna känsla som fick mig att idogt 
ägna många veckor åt olika slags litteratur om känsla och affekt. Jag 
grävde djupare, letade bredare, korsade disciplingränser tills jag tyckte 
mig ha skapat en tillfredsställande förståelse utifrån flera perspektiv, 
idéer och vetenskapliga utgångspunkter. Det kanske upplevs som en 
spretig bild jag ger, med disparata teoretiska ingångar, men jag menar 
att varje ingång bidrar med något väsentligt i insikten om känslors 
och affekters betydelse i våra liv. Med den egna erfarenheten av sorg 
pulserandes i kroppen är det den kroppsliga känslan jag strävar efter 
att komma nära. 

Begreppsutredning – affekt, emotion och känsla 
Avsikten med detta avsnitt är att grundligt och utifrån flera författares 
texter redogöra för de tre begreppen affekt, emotion och känsla. Med 
all rätt kan det tyckas vara svårt att uppfatta skillnaden mellan 
begreppen ”affect”, ”emotion” och ”feeling”, både rent språkligt och 
när det gäller i vilka teoretiska och vetenskapliga sammanhang de 
används. Ordboken Norstedts engelska ord ger följande översättningar: 

Affect (som substantiv)63: psykol. affekt 
Emotion: [sinnes]rörelse, upprördhet, upprört tillstånd 

[stark] känsla; psykol. emotion; [känslo]stämning; 
känslosvall 

Feeling (som substantiv): känsel; [känsel]förnimmelse 
 känsla; medkänsla  
 uppfattning; mening; inställning 

                                                
63 ”Affect” är också ett verb i engelskan och kan betyda förändra eller påverka 
känslorna eller det mentala tillståndet hos något eller någon, det vill säga beröra. I 
bredare bemärkelse kan det även betyda påverka, inverka på, göra verkan på, drabba, 
angripa. Andra betydelser är: låtsas (vara, ha, känna), spela, förege, lägga sig till med 
(Wordfinder online). 
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I ett vardagsspråkligt perspektiv kan man säga att de tre begreppen 
betecknar nyanser av känslomässiga sinnesstämningar, och ofta är det 
den medvetna subjektiva upplevelsen som avses när man i vardagslag 
talar om känslor (Sonnby-Borgström 2005: 21).64 Men, som vi snart 
kommer att bli varse, har detta vardagliga bruk av orden – till 
exempel ”att handla i affekt” – mycket lite att göra med hur de 
används av forskare som intresserar sig för känsla och affekt. För att 
över huvud taget kunna ta mig an detta teoretiska fält kommer jag 
framöver, i enlighet med litteraturen, att använda mig av orden affekt 
(affect), emotion (emotion) och känsla (feeling). 

Emellertid används begreppen omväxlande, vilket visar att 
distinktionerna inte är alldeles uppenbara. I de allra flesta fall 
resonerar författarna endast om ”affect” och ”emotion”, och i de 
sammanhangen har jag valt att tala om affekt och känsla, eftersom jag 
tycker mig ana att det är en bred förståelse av känsla som avses. Som 
Annelie Bränström Öhman, Maria Jönsson och Ingeborg Svensson 
påpekar blir ”emotioner” otympligt på svenska, och dessutom 
förloras den personliga upplevelsen, eller den fenomenologiska 
betydelsen, av att något känns (Bränström Öhman et al. 2011b: 11).65 

I det följande gör jag en första ansats att bena ut skillnaderna och 
likheterna mellan affekt, emotion och känsla. Förenklat urskiljer jag 
fyra tydliga ingångar i ett resonemang om dessa begrepp – ett första 
spår hittar sin teoretiska kärna hos Spinoza och rymmer namn som 
Gilles Deleuze och Brian Massumi; ett andra spår bygger på 
psykologiska teorier; ett tredje spår hämtar idéer från 
neurovetenskapen; ett fjärde spår representeras av Martha Nussbaum 
och Sara Ahmed.66 

                                                
64 För att få något slags ytterligare språklig vägledning vänder jag mig till 
Nationalencyklopedin och slår upp orden affekt, emotion och känsla. Affekt ges 
betydelsen ”sinnesrörelse med stark känslostegring, t.ex. vid häftig sorg, glädje och 
raseri”. Emotion betyder ”känsla, sinnesrörelse, tillstånd som rädsla, vrede, glädje 
eller sorg. Utmärkande för emotioner är att de har ett objekt, t.ex. något man är rädd 
för.” Om känsla står det, kort och gott, ”som psykologisk term detsamma som 
emotion”. 
65 I övergripande eller sammanfattande diskussioner använder jag mig ibland av 
konstruktionen affekt/emotion/känsla. 
66 Jämför med Thrift (2004) som gör en uppdelning i fyra olika föreställningar om 
affekt: 1) som förkroppsligade praktiker, en tanke som i huvudsak hämtar näring från 
fenomenologin, 2) med kopplingar till psykoanalysen (och Sigmund Freud och Silvan 
Tomkins), 3) förknippad med Baruch Spinoza och sedermera Gilles Deleuze, samt 4) 
med ursprung i en darwinistisk förståelse om universella och ur evolutionen 
sprungna affekter. Se även Thrift (2007: kapitel 10) där han identifierar fem 
riktningar 1) Charles Darwin, 2) James-Lange, det vill säga William James och Carl 
Lange (med ett återuppvaknat intresse genom Antonio Damasio), 3) Silvan Tomkins, 
4) Gilles Deleuze, samt 5) den psykosociala skolan (från Aristoteles via Thomas 
Hobbes till Gottfried Wilhelm von Leibniz). Se också Leys (2011) åtskillnad mellan 
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En första utgångspunkt hittar vi alltså i Massumis introduktion till 
Deleuzes och Guattaris A Thousand Plateaus (2004), där han skriver: 

Neither word [affect/affection] denotes a personal feeling (…). 
[Affect] is a pre-personal intensity corresponding to the passage from 
one experiential state of the body to another and implying an 
augmentation or diminution in that body’s capacity to act. (Massumi 
2004: xvii) 

 
För Massumi är följaktligen affekt något helt annat än en känsla. 
Affekt är en icke-medveten upplevelse av intensitet och av de tre 
begreppen – känsla, emotion och affekt – är affekt det mest abstrakta 
eftersom affekt alltid ligger före och/eller bortom vår medvetenhet 
(Shouse 2005). En känsla, däremot, är en förnimmelse som jämförs 
med tidigare erfarenheter och därefter etiketteras. Känslor är 
personliga och biografiska eftersom varje person har en egen 
uppsättning tidigare erfarenheter, varifrån stoff kan hämtas när 
känslor ska tolkas och sättas namn på. Därmed kan, hävdar Eric 
Shouse, inte spädbarn uppleva känslor eftersom de saknar både språk 
och biografi. En emotion är framställningen av en känsla. Till skillnad 
från känslor kan emotioner vara antingen äkta eller förställda. Vi 
sänder ut emotioner till omvärlden; ibland visar våra emotioner vad vi 
känner inombords, vid andra tillfällen anpassar vi oss till de sociala 
förväntningarna (Shouse 2005). Även om emotioner uppstår ur 
känslor och representerar en personlig upplevelse är de socialt 
konstruerade genom språk och andra representationspraktiker (Pile 
2010: 9). Emotioner är med andra ord känslor som sociala, historiska 
och kulturella praktiker (Bränström Öhman et al. 2011b: 11). Enkelt 
uttryckt är således affekter prepersonliga, känslor personliga och 
biografiska och emotioner sociala (Gibson & Waitt 2009: 421). 

Alan Latham, Derek McCormack, Kim McNamara och Donald 
McNeill bidrar med en tillämpning av begreppen affekt, emotion och 
känsla när de exemplifierar med en fotbollsmatch. Aktiviteten på en 
fotbollsplan kan beskrivas som ett fält av affekter – en uppsättning 
relationer mellan kroppar, inte nödvändigtvis mänskliga – vilka 
ständigt förändras med avseende på varaktighet och intensitet. Känsla 
är registreringen av denna intensitet i en kropp – en process där 
affekt blir till känsla. Emotion kan förstås som den uppfattade 
intensiteten artikulerad i ett socialt igenkännbart uttryck, som när 
fotbollsspelaren efter matchen säger ”jag är överlycklig” till en 
reporter (Latham et al. 2009: 112). 
                                                                                                 
de nya deleuzeinspirerade affektteoretikerna och neurovetenskapare som Silvan 
Tomkins, Paul Ekman och Antonio Damasio. 



 97 

En andra utgångspunkt är den psykologiska, där vi finner Silvan 
Tomkins affektteori och Eve Kosofsky Sedgwicks bearbetning av 
dennas arbete (Dewsbury 2009: 23, Thrift 2004: 61). Tomkins, som är 
influerad av såväl Charles Darwin som Sigmund Freud, skiljer mellan 
driftsystemet och affektsystemet. Drifter är tämligen instrumentella 
då de uppfyller vissa specifika syften, som att få oss att andas, äta, 
dricka och sova, medan affekter, som vrede, glädje, intresse, skam 
och förtvivlan, kan höra samman med flera aspekter av livet.67 Med 
Sedgwicks ord kan affekter förknippas med ting, människor, idéer, 
känslor (sensations), relationer, aktiviteter, ambitioner, institutioner och 
en rad andra fenomen, inkluderat andra affekter. Så kan man känna 
ilska mot företeelser som vanligtvis ger upphov till glädje, bli 
uppskrämd av en mängd olika anledningar och känna skam i de 
konstigaste av situationer. Och så kan man bli upphetsad av vrede, 
äcklad av skam eller överraskad av glädje (Brown et al. 2011: 128, 
Probyn 2005: 19, Thrift 2004: 61). 

Tomkins gör i sin affektteori följande åtskillnad mellan begreppen 
affekt, emotion och känsla. Affekt uppfattas som biologisk och 
innefattar förprogrammerade kroppsliga reaktioner som utlöses av en 
viss typ av situationer. Emotion befinner sig på en biografisk nivå och 
uppstår som resultatet av ett samspel mellan erfarenheter och 
biologiskt grundade affekter. Känsla betecknar den subjektiva 
upplevelsen av en specifik emotion (Sonnby-Borgström 2005: 26-28, 
34). 

Donald Nathanson utvecklar Tomkins indelning med en 
tidsaspekt. Affekt varar endast i några sekunder. När vi blir medvetna 
om affekten handlar det om känsla och denna dröjer kvar så lång tid 
det tar tills vi uppfattar den. Emotioner varar så länge vi finner 
minnen som fortsätter att aktivera den aktuella affekten. Med andra 
ord är en emotion den komplexa kombinationen av en affekt och 
såväl minnen av affekten som de affekter minnena väcker till liv. 
Exempelvis blir en individ inte bara förlägen, utan minns samtidigt 
andra liknande situationer som framkallar förlägenhet, och dessa 
minnen påverkar hur den aktuella förlägenheten upplevs (Nathanson 
1992: 49-51). 

                                                
67 Tomkins talar om följande basala affekter: intresse – upphetsning, välbehag – 
glädje, förvåning – överraskning, rädsla – skräck, ledsnad – förtvivlan, vrede – raseri, 
samt de så kallade överlagringsaffekterna avsky, avsmak och skam, som har som 
främsta funktion att reglera sociala relationer (Sonnby-Borgström 2005: 42-43). Leys 
menar att det finns empiriska undersökningar som undergräver tanken om ett antal 
basala affekter (”basic emotions” som hon kallar dem), samtidigt som hon 
konstaterar att detta ”basic emotions paradigm” fortsätter att dominera den 
pyskologiska forskningen om känslor (Leys 2011: 439-440). 
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Jag ska inte uppehålla mig alltför länge vid Tomkins, utan ska bara 
kort nämna några centrala utgångspunkter i hans affektteori. En 
viktig tes i teorin är att vi sedan födseln är utrustade med ett antal 
biologiskt förprogrammerade basaffekter, som genom evolutionen 
har utvecklats för att värdera såväl omgivning som inre tillstånd. 
Tomkins menar att ansiktet är affekternas organ och det är i form av 
ansiktsuttryck som affekterna uttrycks. Med andra ord är ansiktet ett 
uttryck för vårt emotionella tillstånd och en kommunikativ signal till 
omgivningen. Vi ler när vi är glada, spärrar upp ögonen när vi är 
rädda och så vidare. Affekterna antas vi uttrycka automatiskt, utan 
viljans medverkan, men genom socialiseringsprocessen lär vi oss 
emellertid att kontrollera våra ansiktsuttryck. Så kan vi ibland 
förstärka vissa emotionella uttryck och hämma andra icke önskvärda 
uttryck (Sonnby-Borgström 2005: 35-36, 38, 40). 

Vi utvecklar alla affektteorier som hjälper oss att hantera och 
förhandla med världen runt omkring oss. Affekt förbinder oss, enligt 
Tomkins, med andra och ger oss verktyg för att skildra våra egna inre 
liv (det vi tycker om, ogillar, begär och känner avsmak inför), både 
för oss själva och för andra. För att förklara hur affekter ingår i 
relationer med andra kroppar hänvisar Tomkins till gäspningens, 
leendets och rodnadens smittsamma natur. Exempelvis överförs en 
individs leende till andra, återvänder med fördubblad styrka och ökar 
således den ursprungliga intensiteten i leendet (Hemmings 2005: 552). 

En tredje utgångspunkt återfinns i neurovetenskapen, där en 
central person är Damasio. Han menar att emotion och känsla är två 
olika processer, även om vi uppfattar dem som en enda företeelse. 
Emotioner är komplexa och i huvudsak automatiserade program för 
åtgärder som har uppstått under evolutionen. Dessa åtgärder kommer 
till uttryck i allt från ansiktsuttryck, minspel, gester och 
kroppshållning till förändringar i de inre organen och den inre miljön. 
Känslor, däremot, kan förstås som bilder av åtgärder, vilket innebär 
att känslor inte kan iakttas direkt av andra personer eftersom sådana 
mentala bilder tillhör den enskilda individen (Damasio 2003: 32, 
Damasio 2011: 116-117). Det är först när vi känner något, när vi har 
en känsla av emotionen, som vi blir medvetna om förändringarna i 
vår kropp. Känslor kan uppenbara sig som allt från starka passioner 
till svaga förnimmelser som vilar i vårt undermedvetna (Johnson 
2007: 59, 64). 

En fjärde utgångspunkt är Nussbaums och Ahmeds resonemang 
som lyfter ut känslorna på en samhällelig arena; de står med andra ord 
för ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där känslor antas uppstå i 
den sociala interaktionen (Kalman 2011: 24). Nussbaum (1997) talar 
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om emotioner som värdeomdömen, det vill säga som värdeladdade 
sätt att uppfatta sig själv, det egna livet och den/det emotionen 
handlar om (Persson 1997: 193). Ahmed (2004a) resonerar om 
affektekonomier och förstår känslor som sociala och kulturella 
praktiker som konstruerar kroppar, snarare än som inre, psykologiska 
tillstånd. 

Vid det här laget har vi skapat oss ett slags överblick över 
skillnader och likheter mellan begreppen affekt, emotion och känsla, 
men än så länge svävar de fritt utan vare sig ett vidare utvecklat 
teoretiskt eller empiriskt sammanhang. Som vi har sett menar somliga 
att emotioner hänvisar till socialt och språkligt konstruerade uttryck 
av känslor, medan affekt har sin grund i biologi och i vår fysiska 
reaktion på känslor; andra hävdar att emotioner kräver ett subjekt, 
medan affekter inte gör det; och ytterligare andra lägger inte någon 
vikt vid distinktioner över huvud taget (Gorton 2007: 334). Somliga 
föredrar att tala om affekt, andra om känsla, trots att de menar i stort 
sett samma sak. Och vissa använder begreppen som synonymer 
(Koivunen 2010: 10). Längre fram i detta kapitel kommer jag att 
fördjupa den deleuzeinspirerade diskussionen om affekt, Damasios 
teori om emotioner och känslor, samt Nussbaums och Ahmeds 
respektive resonemang. 

Emotionell och affektiv geografi 
Efter denna begreppsutredning uppkommer onekligen frågan hur 
begreppen används i geografidisciplinen; här gör Pile (2010) en 
förtjänstfull exposé över dels känslor och emotionell geografi, dels 
affekter och affektiv geografi. I en jämförelse dem emellan finner han 
tre gemensamma ståndpunkter och en utgångspunkt som vid första 
anblicken är gemensam, men som egentligen inte är det. För det 
första instämmer forskning inom både emotionell och affektiv 
geografi i påståendet att känslor och affekter är fluida och rörliga – 
känslor rör sig och affekter cirkulerar. De delar därmed en relationell 
ontologi som föredrar det fluida framför det fasta. För det andra 
vittnar deras angreppssätt om en förkärlek för närhet och intimitet i 
sina framställningar. Detta innebär, för det tredje, att forskning inom 
både emotionell och affektiv geografi delar metodologisk syn, av 
vilket följer att i huvudsak etnografiska metoder, med deltagande och 
observation som ledord, används. Båda inriktningarna finner sin 
sanning i empiriska berättelser, där kroppen framstår som central 
(Pile 2010: 10-11). 
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Det kan tyckas som att emotionell och affektiv geografi delar 
synen på kroppen – båda hämtar inspiration från fenomenologin och 
behandlar därmed kroppen som den ”autentiska” hemvisten för 
känslor och affekter. Kroppen har sålunda en framskjutande roll i 
båda inriktningarna, där känslor uttrycks genom och upplevs i 
kroppen och affekter definierar vad kroppen kan göra. I emotionell 
geografi är känslor och upplevelser inneslutna i sociala relationer, 
samtidigt som de är lokaliserade i kroppen och i relationer mellan 
kroppar. Subjektets personliga erfarenheter är med andra ord det som 
står i fokus. I affektiv geografi är kroppen inte utgångspunkten för att 
berätta om människors liv. I stället blir den verktyget som möjliggör 
för forskaren att upptäcka det transhumanistiska, det icke-kognitiva, 
det obeskrivbara som finns bakom och som formar det sociala livet 
(Pile 2010: 11). 

Jag vill inte ställa det Pile kallar för affektiv geografi över 
emotionell geografi, eller tvärtom, utan jag ser ett värde i att 
uppmärksamma både känslomässiga erfarenheter och icke-kognitiva 
processer. Genom hela avhandlingen återkommer resonemang som 
rör såväl det vi är medvetna om som det vi är omedvetna om, vare sig 
det gäller minne, känslor eller kunskap. Det är först med båda delarna 
närvarande som man kan hävda att man tar kroppen på allvar. 

Om att färdas i minnet 

Under lång tid efter det att jag hade börjat doktorera trängde sig en 
ambivalent känsla på när jag klev av tåget i Uppsala. Staden tillhörde en 
avslutad period i mitt liv, och att vara tillbaka på en plats som jag trodde 
att jag hade lämnat bakom mig skavde i kroppen. Det var som om jag 
med hela min kropp kände att platsen och tiden inte hörde ihop. 

Ett annat liv gjorde sig påmint. 
Jag flyttade hit med min dåvarande kärlek, jag var student här, fick 

mitt hjärta krossat här, reste mig och lärde mig viktiga saker om mig själv 
här, fick mitt första riktiga jobb efter examen här, träffade en ny kärlek 
här, köpte min första bostad här. I Uppsala gick jag från att vara ett år 
över tjugo till att vara tjugoåtta. Då lämnade jag staden. 

Jag har således gått på Uppsalas gator i många år; visserligen har jag 
snarare nött samma gator än irrat omkring i ren upptäckarlusta. Men 
många gator och platser är indränkta i ett tjockt lager av minnen. Står jag 
till exempel i Ekonomikumparken passerar personer och händelser förbi. 
Kubbspel, valborg, tentapluggande, glass i solen, öl på en bänk. Går jag 
genom Gamla studentstaden får jag sällskap av personer som inte alltid 
har med varandra att göra. Jag håller i en hand, letar efter en 
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trappuppgång, dricker rödvin i en rökig källarlokal. Jens Lekman, Robyn, 
Patrick Wolf. Jag känner saker jag kände då. Jag tänker i låtfragment, i 
textrader. I mitt inre upplever jag händelser igen. 

Det är oundvikligt, sker av sig självt. Det är så påtagligt att det som 
händer nu inte tillåts ta överhanden. Dåtiden, det som har passerat, är 
starkare. 

Mina sinnesintryck slungar mig tillbaka till andra tider, och vetskapen 
om vilket år det är gör mitt inre till kaos och sinnet tungt. Känslan av att 
mina år som tjugo-någonting har rusat ifrån mig. Att bli överväldigad av 
det. Att inte kunna värja sig. Att vara en kropp på fel plats. 

 
Forskning inom emotionell geografi ägnar sig, enligt Pile, i allmänhet 
åt de känslor som människor känner för varandra, men även för 
platser, landskap, objekt i landskap och specifika situationer. Det 
handlar således om att uttrycka känslor för någonting. Dessa känslor 
uppfattas vara personliga, och även om försök görs att sätta dem i ett 
vidare sammanhang, består detta sammanhang ändå, med Piles ord, 
allt som oftast av människors uttryckta känslor (Pile 2010: 15). Liz 
Bondi, Joyce Davidson och Mark Smith skulle förmodligen anse det 
här vara en förenklad beskrivning då de argumenterar för ”a non-
objectifying view of emotions as relational flows, fluxes or currents, 
in-between people and places rather than ’things’ or ’objects’ to be 
studied or measured” (Bondi et al. 2007: 3). Som jag tolkar dem är 
inte det centrala att försöka att utröna vad känslor är, utan snarare 
vilken mening individer tillskriver känslor eller hur känslor ger 
världen mening. Emellertid är det en delikat uppgift att balansera 
mellan ett utforskande av känslors kroppsliga och intima gestaltningar 
– och därmed fokusera på individen – och en önskan om att, utan att 
för den sakens skull bli för abstrakt, gå bortom en sådan 
individualism (Lipman 2006: 620).  

Bondi menar att den emotionella vändningen inom geografin 
föregås av åtminstone tre tidigare traditioner, som alla har lämnat 
viktiga bidrag till den emotionella geografin, nämligen humanistisk 
geografi, feministisk geografi och icke-representationell geografi 
(Bondi 2005: 435-438, se även Parr 2005). 

Humanistisk geografi uppstod på 1970-talet som en kritisk 
reaktion mot det positivistiska vetenskapsidealet som präglade 
kulturgeografi förstått som rumslig analys. Inspirerad av filosofiska 
strömningar som fenomenologi och existentialism, 
uppmärksammande humanistisk geografi i stället människans 
subjektiva upplevelse av rum och plats. Känslor tillhör individens 
inre, subjektiva värld, och även om de uppstår som svar på yttre 
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stimuli upplevs de av och tillhör individen (Bondi 2005: 435). 
Humanistisk geografi har anklagats för att vara essentialistisk i sin 
begreppsutveckling och inte ta hänsyn till genus, ålder, klass och 
etnicitet i upplevelsen av plats. Kritiker har också hävdat att 
humanistiska geografer endast har reflekterat över sina egna känslor 
gentemot platser (Parr 2005: 475). Synen på människan som en 
självständig, autonom varelse, tydligt avskärmad från andra 
människor och miljöer, kan inte, menar kritiska röster, till fullo fånga 
hur mänsklig handling, medvetenhet och individualitet är skapad och 
formad (Bondi 2005: 435). 

Feministiska geografer har problematiserat den binära struktur 
som präglar mycket av den geografiska forskningen. De har sökt 
dekonstruera dualismer och destabilisera associationerna som finns 
mellan maskulinitet och rationalitet, intellekt och objektivitet, å ena 
sidan, och mellan femininitet och emotionalitet, kropp och 
subjektivitet, å den andra. Även om känslor upplevs som en subjektiv 
realitet antas de uppkomma ur och känneteckna sociala relationer i 
vidare bemärkelse. Metodologiskt har feministiska geografer lyft fram 
betydelsen av reflexivitet och situerad kunskap (se till exempel 
Haraway 1988, Rose 1997) – begrepp som uppmärksammar 
nödvändigheten av att reflektera över forskarens egen roll i 
kunskapsprocessen – som en kritik mot den distanserade och 
förment objektiva forskningen. Kritiken mot feministisk geografi har 
bland annat rört svårigheten att inta en reflexiv position och kunna 
blottlägga alla de känslor och identiteter som framträder i en 
forskningssituation (Bondi 2005: 436, Parr 2005: 478-479). Som 
Gillian Rose skriver med hänvisning till Erica Shoenberger: ”[T]he 
difficulty seems to be that feminists have not yet learnt how the 
mutual constitution of their gender, class, race, sexuality and so on, 
affects their production of knowledge” (Rose 1997: 312).68 Faran att 

                                                
68 Rose utvecklar sin kritik mot det hon kallar för en ”transparent reflexivity”, vilken 
hon menar har likheter med just den kunskapsmässiga säkerhet som feministiska 
forskare har ifrågasatt. Forskaren kan omöjligen besvara alla frågor om sin 
maktposition och identitet – kärnan i ett reflexivt förhållningssätt. Om så var möjligt 
skulle hon närma sig ett ”gudinnetrick”, obehagligt likt ”gudstricket” (Rose 1997: 
311). Hon konkluderar: ”Like all the other feminist geographers whose work I have 
discussed here, I want to work towards a critical politics of power/knowledge 
production. Like them, I think that power and knowledge are inextricably connected. 
Like them, I therefore worry that my work may exclude or erase, I worry about its 
effects. All I’m suggesting in this artide is that feminist geographers should keep 
these worries, and work with them. After all, as Haraway (1991:195) says, situated 
feminisms are about ’interpretation, translation, stuttering, and the partly 
understood’. 

I have suggested that these uncertainties are precisely what transparent kinds of 
reflexivity cannot articulate; assuming that self and context are, even if in principle 
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forskaren vältrar sig i sina egna känslor på ett sätt som varken är 
lämpligt eller relevant, har också uppmärksammats (Widdowfield 
2000: 202, 205). 

Eftersom jag i kapitel sju kommer att presentera de teoretiska och 
metodologiska grundvalar som icke-representationella teorier vilar på, 
ska jag här endast kort redogöra för dessa teoriers syn på affekt och 
känsla. Forskning inom den icke-representationella traditionen 
föredrar, enligt Bondi, att använda begreppet affekt hellre än känsla. 
Känsla förknippas med kognitiva upplevelser av känslotillstånd, till 
exempel glädje, skam, avundsjuka och stolthet, som kan erfaras av 
individer, medan affekt associeras med icke-kognitiva upplevelser. Då 
icke-representationella angreppssätt söker gå bortom representationer 
och sociala konstruktioner, uppfattas affekt som ett mer tilltalande 
begrepp. Av detta följer att forskningens uppgift inte är att ge insikt i 
hur individer känner inför sina liv, utan snarare att teoretisera kring 
känsla och affekt på sätt som sätter det icke-kognitiva och icke-
diskursiva i fokus (Bondi 2005: 437, Bondi 2009: 450). Så hävdar till 
exempel Elizabeth Wissinger att affekt erbjuder mer än en analys av 
diskurser, meningssystem och sociala konstruktioner av kroppen. 
Affekt betonar dynamiken hos kroppens materia; så implicerar 
kroppen förmåga att handla och reagera, och karakteriseras av 
energiflöden och förändringar i intensitet (Wissinger 2007: 232). 

Om känsla har att göra med ett subjekt som är förmöget att 
reflexivt tolka och begripliggöra omvärlden, är affekt inte bundet till 
specifika individuella kroppar (Bissell 2010a: 271). Det handlar 
snarare om affektiva relationer mellan kroppar – relationer som med 
svårighet kan förstås inom ramen för teorier som utgår från 
representationer (theories of representations). När affekter rör sig genom 
kroppar kan dessa enkelt uttryckt inte fångas i representationer; de 
rör sig för snabbt för att det ska vara möjligt. Som McCormack 
uttrycker det: ”And you know this is true, because you know how a 
room of moving bodies feels before you could ever put that 
’knowledge’ into words” (McCormack 2008: 1828). 

Jag söker efter det kroppsliga till rytmanalysen, vill komma så nära 
en kroppslighet som möjligt. Därför menar jag att affektbegreppet är 
något som måste nystas vidare i. Att jag ägnar affekt betydligt mer 
utrymme än känsla beror också på att det med affektbegreppet 
kommer ett teoretiskt sammanhang som inte kan skyndas förbi. 

                                                                                                 
only, transparently understandable seems to me to be demanding an analytical 
certainty that is as insidious as the universalizing certainty that so many feminists 
have critiqued” (Rose 1997: 318). 
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Själv upplevde jag hur en lätt känsla av frustration infann sig när 
jag hade läst av geografer författade artiklar om affekt. Det 
nödvändiga sammanhanget försvann eftersom artikelformatet inte 
tillåter – särskilt inte om en empirisk undersökning dessutom ska 
redovisas – en teoretisk fördjupning. I stället presenteras kontexten 
som en lång rad uppräknade referenser. Som främmande inför 
författarna och verken lämnades jag med smaken i munnen, men utan 
en tillfredsställande mättnadskänsla.  

Ytterligare en anledning till följande fördjupning är att jag tidigt i 
min läsning förstod att affekt är ett viktigt begrepp inom icke-
representationella teorier. Det är inte i huvudsak ett alternativt 
begrepp till känsla, utan innebär snarare ett sätt att tänka som ligger i 
linje med resonemang som finns på andra håll i avhandlingen och 
som rör det relationella, det icke-mänskliga, tillblivelse, rörelse, 
praktiker, det omedvetna. 

Ett sista skäl är att affektbegreppet samlar tankegångar från 
tänkare, forskare och discipliner som kanske inte är så välkända inom 
geografin. Därför behövs en noggrann redogörelse. Min erfarenhet är 
att affekt måste stötas och blötas på många olika sätt innan det sätter 
sig. Innan det blir begripligt. 

Hela nästa avsnitt ägnar jag åt affekt och under rubriken Kritiska 
röster om begreppet affekt resonerar jag utförligt om den kritik som har 
framförts mot den icke-representationella traditionens sätt att 
använda affektbegreppet. 

Affekt som rörelse mellan kroppar 

Om att vara i otakt69 

På väg från tunnelbanan mot tåget till Uppsala en morgon. Eftersom 
tunnelbanan har krånglat har jag ungefär fyra minuter på mig att ta mig till 
plattformen. Med en otålighet som kokar inom mig står jag på tå, beredd 
att rusa när dörrarna öppnas. 

                                                
69 Minnesanteckningar från språngmarsch från tunnelbanan till tåget, Centralen, 2 
december 2011, klockan 07.40. Även från andra tillfällen när jag har gått under 
”ringen” och passerat spärrarna på väg ner i tunnelbanan. Jämför med Spinney som 
använder sig av möjligheten som etnografisk fiktion erbjuder, nämligen att föra 
samman empiriskt material från olika tillfällen i en enda fiktiv resa (Spinney 2007: 
30). 
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Jag kastar mig ut, försöker att kryssa förbi hindren i min väg. Slår 
emot, tappar rörelsens kraft, men fortsätter målmedvetet framåt. Håller 
till vänster i rulltrappan – snabbfilen för de som har bråttom och inte har 
tid att stå stilla – men upplever att personen framför mig inte lyfter på 
fötterna tillräckligt snabbt. 

Biter ihop, suckar genom näsan. 
Klockan tickar. När marginalerna är små känns det som att varje 

manöver, varje steg måste bli rätt. Annars förlorar jag dyrbar tid. Spärrar 
som oväntat slår igen framför mig, personer som korsar min väg så att 
jag tappar min spikraka riktning äter upp värdefulla sekunder. 

Passagen mellan tunnelbanan och Centralen. Morgonrusning. Snabbt 
tempo, målmedvetna steg, tomma blickar. Följer med i rytmen. Krånglar 
mig förbi människor som för ett ögonblick stannar upp. 

Platsen under ”ringen” på Centralen uppvisar ett intrikat och 
samtidigt förfinat samspel mellan människor. En korsning, men utan 
egentliga regler för hur man ska bära sig åt. Är det rusningstrafik och jag 
går från tunnelbanan och ska svänga höger mot rulltrappan kan det 
uppstå en besvärlig, eller åtminstone lätt irriterande, situation om man är 
stressad. Har man otur har det precis kommit in ett pendeltåg och man 
möts av en kompakt massa av människor. Det smartaste då är att vara 
observant på någon annan som ska svänga och följa denna person tätt. 
Fler brukar följa efter och det uppstår en slingrande rad med människor 
som envist hävdar sin rätt att få korsa strömmen. Denna formation bildas 
på något ögonblick, och tack vare den gemensamma ansträngningen 
brukar det gå relativt smärtfritt att ta sig igenom folkhavet. 

Lika snabbt som formationen skapas, lika snabbt upplöses den så snart 
den har trängt igenom den mötande folkmassan. 

Eftersom det inte är Uppsalapendeln – som alltid går från spår tre – 
utan ett annat regionaltåg jag ska ta, har jag ingen aning om vilket spår jag 
ska till. Spår med ett nummer över tio är min gissning. Skymtar den stora 
tavlan med alla avgångar på våningsplanet en trappa upp, men stannar inte 
för att studera den mer noggrant. En mindre skärm finns längre fram och 
där hoppas jag får veta om jag har gissat rätt. 

Känner en våg av stress och villrådighet ila genom kroppen när jag 
inser att det är pendeltågen som visas på den skärmen. Bilden av den 
stora tavlan flimrar förbi och jag bestämmer mig för att vända. Något 
som innebär att jag går mot flödet av människor. 

Stör rytmen, är i vägen. 
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Backar de sista metrarna med blicken stadigt fäst på tavlan. Ser min 
tid, mitt tågnummer, mitt spår. Spår fem. Drar slutsatsen att det måste 
ligga nära spår tre, alltså upp för rulltrappan och förbi matstället som 
ständigt pyser ut en jämn lukt av vitlök. Tvekar ett ögonblick framför en 
mindre skärm för att dubbelkolla spåret och få en uppdatering om tiden. 
Drygt en och en halv minut innan mitt tåg går. Börjar springa, ser tåget 
en bit fram på perrongen och en annan person som, liksom jag, hastar 
fram. Men jag hinner med tåget. 

När jag sätter mig känner jag hur all den värme som jag har byggt upp 
under min språngmarsch liksom hinner ifatt och utsöndras från min 
kropp. Knäpper upp jackan och tar ett djupt andetag. Tåget börjar rulla. 
 
Min kropp är med om mycket under min raska promenad till tåget. 
Den springer, parerar, krockar, uppgår i en kollektiv rörelse, svettas. 
Och många är de känslor och sinnesstämningar som rör sig i den. 
Otålighet, irritation, oro, lättnad. Andras kroppar påverkar mig, min 
rörelse, min rytm, och jag påverkar dem. En situation där människor, 
objekt, teknik, föreställningar och normer står i relation till varandra.	  
Vad handlar det om egentligen? 

Frågar vi David Bissell skulle han säga att vi här kan tala om 
affekter som cirkulerar. Överföring av affekter medför att människor 
blir ”lika varandra”, det vill säga får samma sinnesstämning, men det 
kan också handla om affekter som utlöses i en situation av irritation 
och frustration. Som när tåget stannar när man är på väg till arbetet 
en morgon. Affekterna som överförs mellan kropparna i en sådan 
situation ändrar bokstavligen de enskilda kropparnas biokemiska 
egenskaper: adrenalinpåslag, spända muskler, snabbare hjärtslag, svett 
som rinner nerför pannan (Bissell 2010a: 275-276).70 
 

                                                
70 Brennan beskriver de kroppsliga förändringarna hos någon som är stressad och 
hur dessa förändringar läses av eller fångas upp av andra i den stressade personens 
närhet: ”[O]ne is aware of stress in the other because its onset produces contraction 
in the skeletal muscles. At the same time as the muscles contract, the hypothalamus 
sends chemical messengers to the pituitary gland to release hormones into the 
bloodstream (and these may be released into the atmosphere via connections with 
other hormones). As muscles tense, breathing becomes faster and deeper, the 
heartbeat quickens, blood pressure rises, throat and nostril muscles expand these 
passages, perspiration increases, and the pupils of the eyes dilate involuntarily. 
Certainly, many of these acute reactions can be seen by the eye. But there are also 
unseen actions with potential effects on the other, in terms of smell and touch and 
voice tones, as multitudinous chemical responses are unleashed throughout the brain 
and body” (Brennan 2004: 165, fotnot 1). För en fortsättning av resonemanget om 
hur affekter överförs mellan individer, se avsnittet om spegelneuroner längre fram i 
detta kapitel. 
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På eftermiddagen, vid femtiden, är jag tillbaka i Stockholm. Hungrig, 
kånkandes på en tung väska med böcker och papper och med en lätt 
huvudvärk. Det enda jag vill är att komma hem så fort som möjligt. Är 
egentligen inte alls stressad, men blotta åsynen av det böljande havet av 
människor i passagen får mig att stålsätta mig. Inser att de friktioner och 
avbrott som kan uppstå när individer avviker från rörelsen framåt, 
kommer att fresta på mitt tålamod. 

När jag närmar mig tunnelbanespärrarna ser jag hur det har bildats 
köer. Systemet med remsor som ska stämplas av en mänsklig hand 
skapar en flaskhals. Över huvud taget tycks inte spärrarna vara tillräckligt 
många för att i en jämn ström låta människor, även de som går igenom 
med kort, passera. Men i flaskhalsen finns ett kryphål. Går man till 
spärrarna längst till höger, de som man automatiskt väljer när man ska 
upp från tunnelbanan, är det mindre folk. Spärrarna ligger inte i en rät 
linje, utan de till höger ligger några meter längre fram än de andra. Det är 
kanske därför som man inte dras till dem. 

Så jag svänger av och passerar spärrarna utan att behöva slå av på 
takten alltför mycket. 

Från Spinoza till Massumi 
Bissell ger en förhållandevis konkret förklaring av begreppet affekt, 
men hur människor påverkas biologiskt och fysiologiskt är egentligen 
endast en skärva i det omfattande teoretiska resonemang som 
omgärdar affekt. Som vi blev varse i den begreppsliga utredningen i 
början av detta kapitel, är affekt snarare ett begrepp som är svårt att 
fånga och ge en enkel betydelse. Något som blir påtagligt i följande 
citat: 

[A]ffects are: properties, competencies, modalities, energies, 
attunements, arrangements and intensities of differing texture, 
temporality, velocity and spatiality, that act on bodies, are produced 
through bodies and transmitted by bodies. (Lorimer 2008: 552) 

Affect is at once an actual phenomenon and a virtual force, a material 
effect and an immaterial disposition. As a conception, it pairs 
dangerousiy close to our understandings of emotion and therefore 
exists as something familiar and seemingly knowable despite not 
having objective tangibility. As a result of this it is often rendered 
academically in fairly abstract and philosophically rich but 
obscurantist terms. It is then a troublesome concept to mobilize in 
the social scientific endeavor of doing human geography. (Dewsbury 
2009: 20) 
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Affect offers an increasingly important language for geographers to 
speak to corporeal changes precipitated by transsubjective 
experiences (linking material processes to immaterial registers). 
Affect is a pre-personal force; an intensity or experience that is not 
necessarily tied to the human, but which can become a charged 
”background” catalyzing bodily performances and actions. (Lea 2009: 
375) 

 
Jag kommer i förestående kapitel att röra mig på en ganska hög 
teoretisk nivå, men jag har försökt att göra framställningen så 
begriplig som möjligt, utan att tappa bort den teoretiska kärnan. 

Spinoza är den filosof som främst förknippas med begreppet 
affekt (Hardt 2007: ix), men det är framför allt genom Deleuzes och 
Massumis läsningar av Spinoza som hans resonemang har plockats 
upp av geografer (Pile 2010: 8, Tolia-Kelly 2006: 215), i synnerhet de 
som rör sig inom det icke-representationella fältet (se till exempel Ben 
Anderson, Paul Harrison, Derek McCormack och Nigel Thrift). Det 
är inte min intention att redogöra för förtjänster och tveksamheter i 
Spinozas filosofi, utan jag nöjer med att göra ett kort nedslag i hans 
förståelse av kroppen. Denna förståelse blir intressant i jämförelse 
med den samtida Descartes världsbild. Fredrika Spindler påminner 
om att kroppen från Platons dagar fram till vårt århundrade har 
uppfattats som något orent och störande, och som något som ofta 
står i motsättning till själen och förnuftet. Så säger Descartes att alla 
funktioner som kan härledas till kroppen, såsom förnimmelsen och 
rörelseförmågan, är underordnade själens tankeverksamhet (Spindler 
2009: 148, 150). 

Till skillnad från Descartes uppfattar inte Spinoza kropp och själ 
som radikalt olika, utan som ”två uttryck av en och samma 
verklighet” (Spindler 2009: 151). Om vi följer Spinozas resonemang 
om kropp och själ, betyder detta, enligt Spindler, att det endast är 
”genom kroppens kontinuerliga erfarenheter eller affekter, genom 
yttre påverkan, som någon tanke över huvud taget kan bildas. Det är 
med andra ord kroppen som ligger till grund för tankeverksamheten, 
inte tvärtom” (Spindler 2009: 152). Spindler fortsätter att utveckla 
kroppsbegreppet genom Friedrich Nietzsche, som hävdar att ”den 
mänskliga kunskapen om världen helt beror på kunskapen om och 
utifrån den egna kroppen” (Spindler 2009: 156). 

I Nietzsches förståelse av kroppen och kroppslighet förmår inte 
medvetandet och tanken att uppfatta kroppens alla rörelser eller all 
interaktion med andra kroppar. Detta innebär att tankar, bilder och 
ord inte har särskilt mycket att göra med vad som i själva verket äger 
rum. Nietzsche kallar kroppens oförmåga att överföra en exakt 
överensstämmande bild av vad som pågår utanför kroppen för den 
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nödvändiga metaforiska aktiviteten. Kroppen reducerar och är 
selektiv eftersom endast det som är av yttersta vikt för den egna 
kroppen når medvetandet (Spindler 2009: 157-159). Spindler 
konstaterar att såväl Spinoza som Nietzsche visar att vi måste se 
kroppen som förutsättningen för all intellektuell tillblivelse, där 
intellektet är lika ”subjektivt och tolkande som de yttre 
omständigheter som kroppen påverkas av”. Samtidigt påpekar 
Spindler att Spinozas och Nietzsches hållning till kroppen inte 
innebär att kroppen värderas högre än själens eller tankens förmåga, 
något som enbart skulle ge upphov till en ny dualism (Spindler 2009: 
161). 

Deleuze förklarar innebörden av Spinozas begrepp affektiva 
möjligheter med följande ord: ”[A] body affects other bodies, or is 
affected by other bodies; it is this capacity for affecting and being 
affected that defines a body in its individuality” (Deleuze 1988: 123). 
En kropp förstås med andra ord inte utifrån sin form (som en 
människa, som ett subjekt eller som en särskild djurart), utan utifrån 
dess möjlighet att affektera (affect) – att påverka – och att bli 
affekterad (be affected) – att bli påverkad (Tyler et al. 2008: 91). 
Annorlunda uttryckt är affekt således ett slags kapacitet eller kraftkälla 
som formar specifika kroppars förmågor (Svensson 2011: 83). Det är 
också värt att notera att för Spinoza kan kroppar vara mänskliga, men 
även icke-mänskliga, objekt och processer (Duff 2010: 885). 

Vidare kräver en förståelse av kroppen som dess affektiva 
möjligheter att hänsyn måste tas till dess förbindelser och relationer. 
En individuell kropp definieras i termer av hur den affekterar eller 
blir affekterad av andra kroppar, vilket innebär att en kropp alltid står 
i relation till andra kroppar (Tyler et al. 2008: 91). Denna tonvikt på 
relationer är viktig, enligt Thrift. Trots att Spinoza vid upprepade 
tillfällen talar om individer så är den primära kategorin egentligen 
förbund eller förhållande. Affekt uppstår således i mötet mellan flera 
varelser, och utfallet av varje möte beror på vilka former dessa 
varelser kan anta (Thrift 2004: 62). Varje sådant möte förändrar en 
individs affektiva möjligheter, genom att antingen öka individens 
makt att handla eller minska den (Duff 2010: 885). 

Massumi utvecklar sin förståelse av begreppet affekt utifrån 
Spinozas filosofi och Deleuzes läsning av denna (se till exempel 
Deleuze 1988, Deleuze & Guattari 2004). För Massumi följer affekt 
och känsla skilda logiker och hör till olika ordningar. Känslor är något 
subjektivt (Massumi 2002: 27-28). De är ”semantiska fixeringar av det 
affektiva och omedelbara, de sociala och kulturella konventioner som 
omvandlar kroppslig intensitet – affekt – till språkliga kategorier, 
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funktion och mening” (Sundén 2010: 29). Affekt som intensitet 
handlar däremot om kroppslig omedelbarhet och är alltid något mer 
och något annat än de sätt som de kan fångas upp och kodas av 
känslor. Intensitet förkroppsligas direkt på huden, på kroppens yta, i 
dess kontakt med världen (Massumi 2002: 25, Sundén 2010: 29). Med 
Conradsons ord: 

Writing of pre-personal intensity, the formulation of affect here is 
akin to field, or line of force, that exists prior to the individual who 
encounters it. When an individual states they feel happy or energised, 
for example, Deleuze and Guattari invite us to consider this feeling 
as reflective of an individual’s encounter with a broader, supra-
individual or transhuman affective field. (Conradson 2007: 104-105) 

 
I Massumis tänkande kring affekt blir kroppen som rörelse ett 
centralt antagande.71 Känslor (sensations) har en förmåga att få 
resonans i varandra, att förstärka och störa varandra, vilket leder till 
att något i kroppen rör sig, ändras och ger upphov till nya sätt att 
känna. Kroppen förstås i det här sammanhanget varken som 
medierad eller diskursiv, utan som något med en direkt förbindelse 
mellan att röra sig och att känna (Sundén 2010: 29). 

Jenny Sundén menar att Massumis resonemang om affekt i 
huvudsak är en kritik av hur kulturteori och kritisk teori har fokuserat 
på betydelser och (subjekts)positioner på ett sätt som har lämnat 
begränsat med utrymme åt tankar om rörelse, förändring och det som 
svårligen låter sig fångas som språk. I stället för att uppfatta kroppen 
som text, diskurs eller tecken, som kan läsas och tydas, föredrar 
Massumi att tala om kroppslighet i mer direkta termer (Sundén 2010: 
29). Massumis intresse för affekt måste alltså ses i ett större 
sammanhang, där den poststrukturalistiska hållningen till språk, makt 
och subjektivitet är utsatt för ett ifrågasättande (Hemmings 2005: 
555). 

Cameron Duff (2010) gör ett försök att placera ett empiriskt 
material i en teoretisk ram som rymmer affekt. Han hämtar sin 
förståelse av begreppet hos Spinoza, Deleuze och Massumi, men 
även hos Anderson (se 2009) som talar om affektiva atmosfärer. För 
Duff innebär affekt till att börja med en rad känslotillstånd som är 
karakteristiska för vardagslivet. Dessa tillstånd utgör den levda 
erfarenhetens palett av känslor, till vilka skam, hopp, rädsla och så 
vidare räknas. Men affekter är mer än bara känslor eller emotioner, de 

                                                
71 Se Spinozas definition av kroppen i termer av ”relationer av rörelse och vila”, där 
det snarare handlar om en kropps förmåga att gå in i en relation av rörelse och vila än 
en verklig rörelse (Massumi 2002: 15). 
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handlar också om kroppens förmåga att handla. Att affektera och bli 
affekterad, med Spinozas ord (Duff 2010: 884-885). Om man i 
upplevelsen av plats tar hänsyn till båda dessa aspekter av affekt 
innebär det följande enligt Duff: 

The experience of place might in this way be said to differ affectively 
with each occasion; one's favourite cafe is one day a source of deep 
contentment or satisfaction, just as on other occasions it conjures all 
the frustrations and disaffections of the modern city (Laurier and 
Philo, 2006). Affect, therefore, describes both the distinctive set of 
feeling states realisable within a particular place as well as the store of 
action-potential, of expressions, capacities, and practices experienced 
in that space. The interplay between these two experiences of affect – 
the feeling states generated in place as well as the capacities and 
practices that each place makes possible – gives form to the diverse 
affective atmospheres discernible in place. (Duff 2010: 885, kursiv i 
original) 

 
I Edward Caseys idé om ”täta” (thick) och ”glesa” (thin) platser finner 
Duff en ansats att föra samman affekt och plats. Enkelt uttryckt 
förknippas täta platser med mening och tillhörighet, som en följd av 
att affektiva kopplingar mellan kroppar och plats kan uppstå. Tunna 
platser däremot saknar de särskilda kvaliteter eller kännetecken som 
får människor att engagera sig i platsen. Duff menar att resonemanget 
om täta och tunna platser illustrerar affekters betydelse i 
platsskapandet, men att det är oklart hur täta platser uppstår och hur 
man kan förklara hur de förvandlas eller består (Duff 2010: 886). 

Med utgångspunkt i ett antal promenader med tonåringar 
beskriver Duff hur affektiva atmosfärer påverkar vilka praktiker som 
är möjliga på olika platser. Så blir exempelvis skateboardåkare 
affekterade av ljuset, det platta betonggolvet som leder till en trappa 
och avskildheten som skapas genom två höga murar, innan de 
faktiskt tar sig an platsen på sina brädor. Duff förklarar: 

Affects are, in this sense, a means of navigating space, in that places 
present certain affective possibilities, which in themselves suggest 
practices and activities that might be realisable in that space. 
Negotiating the city is an art of discerning or reading these affective 
cues in search of places to support particular activities. These 
readings, in turn, produce an affective map of the city, indicating the 
shifting affects and moods of urban life and the practices and 
capacities these affects support. (…) Affects link places together, 
providing a lived sense of belonging in place, while giving form to 
the meaning and purpose of one's neighbourhood or community. 
(Duff 2010: 892) 
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I Duffs förståelse är affekt alltså ett sätt att hantera och navigera i 
rummet, och något som ger upphov till engagemang i platsen och en 
känsla av tillhörighet. 

Ett intressant, om än bitvis svårtillgängligt, bidrag i diskussionen 
om affekt är John-David Dewsburys (2009) indelning i fyra olika sätt 
att ta sig an begreppet: affekt som ett fenomen, en kraft, en teori och 
ett uttryckssätt. Dewsburys resonemang kan också fungera som en 
sammanfattning av de tankegångar om begreppet affekt som jag har 
berört i detta avsnitt. 

Affekt som ett fenomen handlar till stora delar om våra kroppars 
affektiva möjligheter, där Massumi framstår som den främsta 
inspirationskällan och McCormack är en av de geografer som har 
arbetat utifrån denna förståelse. Affekt förstås i det här 
sammanhanget som det medium genom vilket kroppen står i relation 
till omvärldens materialitet. Att uppfatta fenomen som och genom 
affekt hjälper oss, menar Dewsbury, att ta ett steg bort från den 
traditionella fenomenologin som bland andra Edmund Husserl och 
Maurice Merleau-Ponty representerar. Fenomen bör tolkas i termer 
av upplevd intensitet, vilken ger upphov till ett slags förståelse innan 
fenomenen i sig kan betecknas och artikuleras (Dewsbury 2009: 21). 

En tolkning av affekt som en diffus kraft, snarare än som något 
som existerar som ett direkt gripbart objekt, har gemensamma 
beröringspunkter med idén om affekt som intensitet. Affekt kan 
liknas vid ett kraftfält – något som känns, något som man vet finns 
där, men som samtidigt är något abstrakt som man inte kan ta på 
eftersom det inte riktigt finns där. Affekt förstås därmed som en 
osynlig närvaro. Epistemologiskt innebär detta att fokus flyttas från 
tolkningar av vad saker betyder mot en experimentell strävan att finna 
utrymme för att tänka och visa vad saker gör. Sammantaget drar 
affekt som fenomen och kraft uppmärksamheten till kroppen själv. 
Dewsbury menar att detta betyder att vi människor förstås som 
subjekt som är ”caught and situated as bodies within radiating ripples 
and circuits of feeling, intensity, response, and sensation, the flows of 
which wrap into and fold out of the body that we call our own” 
(Dewsbury 2009: 21). Det finns följaktligen inget som kan kallas för 
ett enskilt subjekt, utan snarare framträder en rad potentiella 
subjektiviteter.	  

Ett teoretiserande kring affekt frågar och söker visa hur vi 
förhåller oss till varandra och världen. Så skriver Dewsbury att innan 
vi kan beteckna affektiva krafter som känslor (emotional feelings), som 
kärlek, hat, avundsjuka, skam, stolthet och så vidare, upplever vi att 
kraften själv får oss att omfamna eller avvisa det som möter oss i 
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världen. Kärlek eller hat registreras alltså på en instinktiv (visceral) nivå 
som något vi begär eller avskyr. Dewsbury börjar sitt resonemang om 
affekt som teori med Spinozas förståelse av den parallella rörelsen 
hos kroppen och intellektet, och möjligheten att affektera och bli 
affekterad, för att landa i de icke-representationella teorierna 
(Dewsbury 2009: 22-23). 

Slutligen handlar affekt som uttryckssätt om uppdelningen mellan 
affekt och känsla, och vilket begrepp som är mest användbart. Utan 
att gå djupare in i den debatten – vilken jag strax återkommer till – 
kan det något förenklat konstateras att ett avstamp i affekt har för 
avsikt att dekonstruera tanken att känslor behandlas som något 
autentiskt och som något som kan fångas och undersökas. Detta 
medan känsla som utgångspunkt betonar att det i vardagslivet är den 
sociala konstruktionen av affekt, alltså det som benämns som känsla, 
som är meningsfull för oss människor (Dewsbury 2009: 23). Vilket 
begrepp man föredrar beror, enkelt uttryckt, på hur ens 
forskningsfråga är formulerad, något Elspeth Probyn reflekterar över. 
Om man tillåter sig att göra en grov indelning, tenderar de som är 
intresserade av kognition, sociala uttryck och tolkningar av kulturer 
att studera känslor. Och de som intresserar sig för hjärnan och 
kroppen studerar affekter eller affektsystemet. Eller uttryckt tvärtom: 
Om till exempel skam, som Probyn skriver om, förstås som en känsla 
står kognition i blickfånget hos forskarna. Om forskarna däremot 
talar om skam som en affekt tycks det finnas ett större intresse för 
vad som händer i kroppen, och i dess delar, som hjärnan och 
nervsystemet (Probyn 2005: xv, 39). 

Kritiska röster om begreppet affekt 
Efter denna fördjupning av affektbegreppets innebörd ska jag här 
koncentrerat beröra kritik som har framförts i synnerhet från 
feministiskt håll. Även motkritik kommer upp på bordet. 

Men först en brasklapp: Att säga att alla de som har ett 
feministiskt perspektiv är skeptiska mot affekt som begrepp är ett 
förenklat påstående. Kroppen och det materiella urskiljer jag trots allt 
som ett gemensamt intresse för affektteoretiker och feministiska 
kroppsmaterialister. Jag kan också utläsa att det finns en gemensam 
kritik av poststrukturalismen och dess fokus på representationer, 
diskurser och konstruktioner. Emellertid betonar Marianne Liljeström 
och Susanna Paasonen att det inte behöver finnas en motsättning 
mellan materialitet, affekt och förkroppsligande, å ena sidan, och 
olika slags textanalyser, å den andra. Så finns det en kraft i bild, film 
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och text att på ett högst kroppsligt sätt beröra betraktaren och läsaren 
(Liljeström & Paasonen 2010a: 2, se även Bruno 2002: 260-262). Med 
detta sagt kan jag ändå konstatera att flera författare finner 
affektbegreppet som problematiskt i ett feministiskt perspektiv. 

Benägenheten att inom den icke-representationella geografin hellre 
tala om affekt än känsla bidrar, hävdar Deborah Thien, till att 
cementera den välbekanta uppfattningen att känslor bör hållas 
utanför forskningen (se även Bondi 2005: 234). Dessutom möjliggörs 
för binära motsatspar som maskuliniserat förnuft och femininiserad 
känsla att leva kvar.72 McCormacks (2003) och Thrifts (2004) 
användning av Massumis teoretiserande – tömt på politiskt innehåll 
och utan hänsyn till maktaspekter – och beskrivning av affekt genom 
metaforer som rör och kablar (se Thrift 2004: 58), medverkar till en 
maskuliniserad, teknokratisk och distanserad förståelse av affekt 
(Thien 2005: 450, 452). Thien är kritisk till ett affektbegrepp som rör 
sig åt det transhumanistiska hållet, det vill säga något som finns 
bortom eller efter mänskligheten, och som därmed tenderar att 
överge subjektet (Sharp 2009: 76). Ansatsen att nå bortom 
mänskligheten kan svårligen fånga de relationer som äger rum i våra 
vardagliga, känsloladdade liv (Thien 2005: 452). 

McCormack – vars artikel An Event of Geographical Ethics in Spaces of 
Affect (2003) är föremål för Thiens hårda ord – bemöter denna kritik 
genom att konstatera att det finns sätt ”to think the human in terms 
of its more-than-human elements” (McCormack 2006: 330). Detta 
skiljer sig från en emotionell geografi som ställer människans 
upplevelser av sin omvärlds emotionella komplexitet i centrum. Det 
han finner särskilt problematiskt med Thiens resonemang är att det 
närmar sig en vision om ”emotionell autenticitet”, där närhet blir det 
enda som är politiskt och etiskt försvarbart (McCormack 2006: 331). 

Det är framför allt avsaknaden av ett maktperspektiv som den 
feministiska – och postkoloniala – kritiken uppehåller sig vid. Till 
skillnad från emotionell geografi saknar affektiv geografi en förståelse 
för att makt är avgörande för en individs möjlighet att affektera och 
bli affekterad. Att bortse från maktaspekten riskerar att resultera i ett 
historielöst, universalistiskt och etnocentriskt teoretiserande, menar 

                                                
72 Notera emellertid Gibsons och Waitts synpunkt att ett anammande av affekt kan 
bidra till ifrågasättandet av det rationalistiska och maskulina tänkandet som håller 
känslor borta från samhällsvetenskaperna. ”Understanding how the world is 
mediated by affect is therefore commonly understood as challenging legacies of 
rationalist and masculinist social science that kept feelings out of academic research 
and practice. What bodies may be and do is now subject to debate because of 
theoretical advances on affect, and how affect shapes the relationship between 
subjectivity and space” (Gibson & Waitt 2009: 421). 
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Divya Tolia-Kelly. En kropp som betecknas som rädslans objekt (se 
Ahmed 2004b: 64) har helt enkelt inte samma möjlighet att affektera 
och bli affekterad som en kropp som inte har fått denna beteckning 
(Tolia-Kelly 2006: 213). 

Various bodies through their racialized, gendered and sexualized 
markedness, magnetize various capacities for being affected; a slave 
and holocaust victim do not necessarily experience pain, suffering, 
anomie, in the same way due to their social positioning and 
”enforced” capacities of (im)mobility, experience and affecting the 
social space around them. (Tolia-Kelly 2006: 215) 

 
Imogen Tyler uttrycker en oro för att den affektiva vändningen leder 
till ett bakslag för feministisk och postkolonial teori, då forskning 
motiverad av rådande ojämlikheter ersätts av en både pre- och 
postpolitisk forskning (Tyler et al. 2008: 88). Att hävda att affekt 
utmärks av dess autonomi är att hålla det fritt från makt och 
motstånd. Och att vidhålla särskiljandet mellan affekt, emotion och 
känsla gör att affekt per definition blir omöjligt att analysera och 
därmed värdelöst i kritiskt och politiskt avseende, menar Tyler (2008: 
88). 

Med Bondis sammanfattande och, enligt egen utsago, 
generaliserande ord uppfattar feministiska geografer forskning 
inspirerad av icke-representationella teorier som för abstrakt, då den 
inte ägnar sig åt hur människor gör sina liv begripliga. Något som gör 
den bortkopplad från det mänskliga subjektet. Vidare anses sådan 
forskning vara ogrundad, distanserad, oengagerad och, ironiskt nog, 
befriad från kroppen. Omvänt menar de som influeras av icke-
representationella teorier att feministisk forskning sätter för mycket 
tilltro till kognitiva sätt att nå kunskap – genom individers 
erfarenhetsberättelser – och att den inte i tillräcklig utsträckning är 
transhumanistisk (Bondi 2005: 438). 

Det är relevant och angelägen kritik som förs fram från 
feministiskt håll, men något som inte har diskuterats är frågan om 
subjektiva beskrivningar – en fråga som vållar mig bekymmer. Det 
tycks som om flera av de författare, som har för avsikt att utifrån 
affekt beskriva och analysera ett empiriskt material, inte kan undvika 
att beröra sina egna och andras subjektiva känslor. Så har till exempel 
Anderson använt sig av bland annat intervjuer för att diskutera hopp 
(Anderson 2006a) och leda (Anderson 2004a) med utgångspunkt i 
människors förhållande till musik i vardagslivet. Även McCormack, 
som i sann icke-representationell anda inte vill fråga hur människor 
känner, utan hellre utgår från sitt eget deltagande i terapiformen 
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”Dance Movement Therapy” (DMT), skriver om sina subjektiva 
känslor: ”I (…) feel uncomfortable”, ”I am happy” (McCormack 
2003: 492). 

Trots att affekt svårligen låter sig fångas i representationer har 
sålunda geografer inom det icke-representationella fältet 
uppmärksammat ilska, leda, lycka, rädsla, hopp, skam och så vidare, 
något som Pile finner vara ett rent hyckleri: 

Apologies for being blunt, but this is a straightforward hypocrisy. It 
continually does what it says cannot be done: it cannot help but re-
present and represent affect – and in language. Ultimately, the non-
representational theory’s approach to affect demonstrates two things: 
first, that it is fundamentally a representational practice that is, 
importantly, unable to recognise itself as such (see, for example, 
Latham and McCormack 2009); second, that it is not a theory, but a 
chain gang of metaphors73 (or resources, or assumptions).74 (Pile 
2010: 17) 

 
Däremot menar Anderson att han vill lyfta resonemanget till att även 
handla om ”flöden av hopp som yttrar sig som transindividuella 
affekter som rör sig mellan kroppar” (Anderson 2006a: 741). Och 
McCormack argumenterar för att de affektiva möjligheter som 
uppstod under DMT-sessionerna alltid handlade om mer än en 
personlig eller, för all del, mellanmänsklig, erfarenhet. Det som 
uppenbarade sig var de förreflexiva och icke-mänskliga 
dimensionerna av de relationer och rörelser som utgjorde terapin 
(McCormack 2003: 494). Men frågan kvarstår hur väl de egentligen 
lyckas med sina föresatser. 

För de tycks trassla till det, de som antar ett icke-representationellt 
synsätt. Något som återspeglas i det paradoxala att icke-
                                                
73 Här syftar Pile på metaforerna cirkulation, överföring och smitta som beskriver 
hur affekter flödar mellan kroppar. Pile ställer sig kritisk till metaforernas lämplighet 
eftersom vi ”simply do not know how an affect might be transmitted, or passed, 
from one body to another”. Exempelvis blir cirkulation som metafor problematisk 
då den indikerar att det handlar om rör och kablar (se Thrift 2004: 58) – som 
transporterar vatten eller fjärrvärme – vilka till skillnad från affekt är vetbara och 
gripbara objekt (Pile 2010: 16). 
74 Lika hårt går Pile visserligen åt den emotionella geografin då han skriver att 
”emotional geography has tended to provide rather plain descriptions of the 
emotions the researcher expressly feels (see Widdowfield 2000)” (Pile 2010: 15). 
Vidare ser Pile en fara med att emotionell geografi fortsätter att lägga alltför mycket 
energi på: ”(1) first, an ever-expanding shopping list of expressed emotions that 
geographers should shop for – without ever reflecting on why emotional geographies 
should be conducted in the first place; (2) an increasingly cognition-centred, 
humanistic and romantic view of expressed emotions, where accounts that display 
ever greater poignancy and intimacy become the stock-in-trade of the caring 
researcher” (Pile 2010: 17). 
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representationella teorier har anklagats för att vara anti-humanistiska 
och anti-subjektiva, samtidigt som de har kritiserats för att fokusera 
för mycket på individuella handlingar och enskilda händelser, ett slags 
”excessive subjectivism” med John Wylies (2010: 102-103) ord.75 

I vissa avseenden talar förespråkarna för icke-representationella 
teorier emot sig själva. Ta Bissells resonemang om affekt och känsla 
som exempel. Han förklarar skillnaden mellan dem så här: 

Whilst the popular currency of emotions get their durability from the 
process whereby sensations are made conscious, reflectively classified 
and assigned according to a limited vocabulary of semiotic identifiers, 
affect on the other hand is uncaptured, unqualified intensity that 
pushes at the limits of signification. Affect always exceeds 
understanding and conceptualisation. There is so much going on here 
that cannot be squeezed into knowable or representational form. 
(Bissell 2010b: 81) 

 
När vi talar om känslor antar vi alltså att vi kan tolka och göra vår 
värld begriplig. När vi sätter ord på våra känslor beskriver vi en 
medveten erfarenhet. Detta medan affekt inte låter sig fångas i 
språket och tolkningar. Affekt undslipper oss på så vis. Men nu ska vi 
se hur Bissell faktiskt både beskriver och tolkar sin fysiska upplevelse 
av obehag. En obehagskänsla som han upplevde när han med bussen 
passerade ett sjukhus, och som hade sin grund i den oro han kände 
inför det faktum att han inte hade kommit sig för att undersöka 
varför han hade ont i huvudet. Hans ord, i tredje person, om sin 
upplevelse: 

The force-field of the hospital was intense. (…) Yet this place was 
unavoidable. He had no choice but to pass it on the number 11 bus 
every day on his way to college. He would choose a seat on the 
opposite side so he didn’t have to look. Eyes averted to prevent the 
hospital from grabbing him and taking possession. Fists clenched and 
heart beating fast. The wailing of an ambulance siren would set 
nerves reeling. The pain intensified and blood rushed to his face. 
(Bissell 2010b: 79) 

 

                                                
75 Visserligen skriver Wylie så här apropå att skriva i första person singular: ”[T]o say 
that a first person narrative is merely an arbitrary, subjective perspective is to 
presuppose the very epistemological principles this paper argues against: a 
conception of individuals as discrete, monadic subjects, an a priori separation of 
subject and object, perceptions and facts, mind and matter. Of course it is I who 
have chosen to assemble the paper in this particular way; it was me who experienced 
these things, but not as an unaffected, unaffecting atom” (Wylie 2005: 245). Det är 
en tankegång som jag berörde i avsnittet om autoetnografi i kapitel tre. 



118 

Och så här beskriver han hur situationen på bussen uppstår genom 
”komplexa och överlappande rörelser av olika affekter”: 

Then there is the affective power of the materiality of the hospital 
that is significantly enhanced by the presence of the pain, demanding 
a bodily response through choosing to sit on a particular side of the 
bus. Indeed this might be supplemented by the communication of 
the ”bite” of pain through facial expressions and bodily 
comportments. But then there is the affect of the hospital that 
intensifies the embodied sensation of physical pain, the clenched 
fists, the thumping of the heart, through its proximity. (Bissell 2010b: 
81) 

 
Låt mig upprepa Bissells definition av affekt: ”Affect always exceeds 
understanding and conceptualisation.” Men är det inte precis det han 
gör i sin beskrivning av sina kroppsliga reaktioner på bussen: Han 
tolkar och begreppsliggör, och i ord skildrar han något vetbart. 

Det stora dilemmat är således hur man ska kunna skriva om något 
som anses finnas bortom det kognitiva och som hävdas svårligen 
kunna fångas i representationer. I avsnittet om icke-representationell 
metodologi i kapitel sju återkommer jag till denna fråga om 
representation, som jag menar har en viktig metodologisk 
konsekvens. Där söker jag svar på hur kroppsliga praktiker kan 
utforskas och förstås om det nu är så att de undgår vårt medvetna 
tänkande. Här nöjer jag mig med att konstatera att Bissells beskrivna 
upplevelse visar – något som, visserligen utifrån olika perspektiv, 
Ahmed (2004b: 6), Simonsen (2007: 179) och Anderson (2006a: 737) 
noterar – att det inte är meningsfullt att göra en uppdelning mellan 
affekt, emotion och känsla. De är för intimt sammanflätade. 
Exempelvis menar Anderson att en analytisk uppdelning inte är 
möjlig då affekter, emotioner och känslor glider in i och ur varandra. 
Han poängterar också att det inte finns någon kausalitet – att det inte 
handlar om en rörelse från affekter, genom känslor till emotioner – 
vilket en uppdelning kan förleda en att tro (Anderson 2006a: 737). 

Det är en inställning som jag sympatiserar med; den tillåter mig att 
skriva om känslor som meningsbärare, så som jag upplever dem, 
samtidigt som jag kan diskutera dem i teoretiska termer. Det är att 
erkänna känslors komplexitet; det handlar om såväl minnen och 
sociala relationer som kroppsliga reaktioner och omedvetna 
processer. 

Så, hur ställer jag mig till affekt? Dels träder en misstanke fram om 
att omfamnandet av affekt till viss del handlar om att positionera sig 
mot fenomenologiska tankegångar och att ifrågasätta de ontologiska 
och metodologiska antaganden som disciplinen geografi vilar på. 
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Kanske är affekt helt enkelt ”the current buzzword of cultural 
theory” (Probyn 2005: 25). Dels förstår jag affekt som ett analytiskt 
angreppssätt som fokuserar på relationer och det som rör sig mellan 
kroppar, snarare än att vara ett alternativt begrepp till känsla. På så vis 
kan affekt jämföras med materialitet som jag menar handlar lika 
mycket om att uppmärksamma en filosofisk, teoretisk och 
kunskapsmässig utgångspunkt, som att belysa den materiella kroppen. 

Paradoxalt nog saknar jag det kroppsliga i det hittills förda 
resonemanget om affekt. Jag anar att affektbegreppet kan rymma 
något annat: Helt enkelt känner jag mig inte riktigt tillfreds med 
geografers diskussion om och användning av affektbegreppet. 

Känslor som nödvändiga 
De biologiska och neurologiska aspekterna av affektbegreppet verkar 
i många fall ha gått förlorad i en närmast slentrianmässig hänvisning 
till Spinoza, Deleuze och Massumi. Visserligen tycks inte 
neurovetenskap längre vara en främmande disciplin för de som lutar 
sig mot Deleuze. Till exempel är det inte helt ovanligt att Damasio 
nämns på en rad, men det verkligt kroppsliga undkommer. Att bortse 
från biologiska och neurologiska aspekter kan få till följd att känslor, 
enligt Damasio, uppfattas som ”ogripbara och diffusa fenomen”. Han 
fortsätter: ”[Känslornas] innehåll är nog så konkret, och de kan på ett 
lika påtagligt sätt som synen eller talförmågan kopplas till specifika 
system i kroppen och hjärnan” (Damasio 1999: 190). 

Samtidigt som diffusa fenomen, som intensitet (Massumi 2002), 
atmosfär (Anderson 2009), intuition (Bauer 2007) – ja, det som ryms 
inom området för känsla och affekt helt enkelt – kan få en biologisk 
eller neurologisk förklaring, är det en relevant fråga vad den tillför en 
avhandling i samhällsvetenskap. Trots allt anser jag det vara viktigt att 
redogörelser för biologiska eller neurologiska processer inte 
överskuggar en vidare förståelse av oss som människor. Lena 
Anderssons tänkvärda fundering illustrerar min poäng: 

Att ett svar kan vara korrekt men irrelevant för människans förståelse 
av sig själv är en nödvändig insikt. Faktum är ju att det går att mäta 
vad som händer ”i hjärtat” när man läser en dikt. Man kan 
fotografera neuroners och signalsubstansers aktivitet och mäta 
blodtryck och stresshormoner. Och det är precis det ingen undrar 
över när de försöker förstå varför dikten ger dem mening. Det går 
också att beskriva på molekylärnivå vad sorg är. Det är bra att det 
mäts och klarläggs. Bara ingen sedan säger att det är allt vi behöver 
veta om sorg. (Andersson 2011) 
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Varför ska jag ägna mig åt neuroner och molekyler? Det enkla svaret 
är att jag menar att geografer och andra samhällsvetare har lånat ett 
begrepp – affekt – från naturvetenskaperna, utan att på ett 
tillfredsställande sätt reda ut vad det handlar om. Eller rättare sagt: 
Deras förståelse av affektbegreppet har kommit att omfatta 
naturvetenskapliga tankegångar, men de lämnar kopplingen mellan 
filosofiska resonemang och naturvetenskapliga dito hängandes i 
luften. Därför tänker jag i det följande ge en inblick i neurobiologiska 
ansatser för att se vad de kan ge för kompletterande och fördjupande 
perspektiv på affektbegreppet. Jag menar att det är en angelägen 
komplettering då den affektiva vändningen för somliga, som Anu 
Koivunen noterar, handlar om nya disciplinallianser mellan natur- 
och samhällsvetenskaperna (Koivunen 2010: 9). 

Att låna begrepp från ett annat kunskapsfält kan vara 
problematiskt. Exempelvis skriver Constantina Papoulias och Felicity 
Callard – med anledning av att samhällsvetare har snappat upp delar 
av neurovetenskapens terminologi för att underbygga affektbegreppet 
– att detta inte bör göras utan betänklighet och försiktighet. Papoulias 
och Callard visar hur forskare som intresserar sig för affekt har vänt 
sig till neurovetenskapen för att rättfärdiga sina egna epistemologiska 
och ontologiska påståenden. Ofta är det samma referenser och 
citeringar som olika forskare återvänder till (Blackman & Venn 2010: 
13-14). Dessa citeringar är i många fall ”a strange and partial 
(mis)translation of complex scientific models into the 
epistemologically distinct space of the humanities and social sciences” 
(Papoulias & Callard 2010: 31). Lisa Blackman och Couze Venn 
konstaterar: 

Thus, importantly, the trans-disciplinarity of theory and method that 
affect theory foregrounds (see Clough, 2007) also makes visible the 
difficulties in selectively appropriating particular kinds of scientific 
concepts and explanatory structures, divorcing and abstracting them 
from their complex and often contested circuits of debate, legitimacy 
and authorization. (Blackman & Venn 2010: 14) 

 
Det är en synpunkt som är giltig för alla försök att korsa 
disciplingränser, så även min egen strävan att närma mig den 
materiella kroppen. En annan problematik rör risken att ens eget 
kritiska tänkande blir bortdribblat av formuleringar som framstår som 
fakta, då ens kännedom om kunskapsområdet är ytterst begränsat. 
Exempelvis kan det vara svårt att få grepp om ett fenomens hela 
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komplexitet när man saknar inblick i alternativa resonemang och 
synsätt. 

För att vara tydlig: Jag finner naturvetenskapliga bidrag till ett 
resonemang om känsla och affekt som intressanta och relevanta, men 
saknar en fördjupad diskussion i den riktningen hos de samhällsvetare 
som intresserar sig för affekt och känsla. Samtidigt är jag medveten 
om svårigheten med att tillägna sig ett annat vetenskapsområde, och 
är kritisk till tanklösa korsbefruktningar mellan olika discipliner som 
riskerar att resultera i nästan komiskt förenklade och förvrängda 
resonemang. 

Med dessa reservationer i bakhuvudet ska jag härnäst presentera 
teorin om spegelneuroner, neuroforskaren Antonio Damasios teori 
om emotioner och känslor, och filosofen Michelle Maieses 
utforskande av kopplingen mellan emotion och kognition; tre 
teoretiska resonemang som jag ser som alternativ till den vanligare 
deleuzianska förståelsen av affekt. De fastnar inte i frågan om 
representation och icke-representation, utan talar om emotioner och 
känslor på ett mer direkt kroppsligt än abstrakt kroppsligt sätt. 

Hur vi speglar varandra 
Innan jag förklarar hur spegelneuronerna fungerar ska jag visa vad 
litteraturen om affekt har gett mig när det gäller affekters relationella 
natur. Att förstå spegelneuronernas funktion kan vara ett sätt att 
bringa klarhet i hur affekter rör sig mellan olika kroppar. Emellertid 
avser de deleuzeinspirerade affektteoretikerna alla slags kroppar, 
medan spegelneuroner endast överförs mellan levande varelser. För 
att påminna oss kan affekt, om man följer Deleuze och Massumi, inte 
reduceras till en individs subjektiva känslouttryck, utan affekter är 
prepersonliga och existerar före och bortom medvetenheten (Gibson 
& Waitt 2009: 421), de är icke-kognitiva (Pile 2010: 9), icke-avsiktliga 
(Leys 2011) och kan förstås som en intensitet (Massumi 2002), en 
osynlig närvaro, ett kraftfält (Dewsbury 2009: 21) eller som en kropps 
förmåga att upprätta relationer med andra kroppar (Paterson 2007a: 
165). 

Med hänvisning till Anna Gibbs och Erin Manning skriver Kaima 
Negishi att ett omedvetet härmande äger rum i interaktionen mellan 
affektiva kroppar. Det handlar inte enbart som att visuellt kopiera en 
handling, utan om en multisensorisk kommunikativ process som sker 
genom åtskilliga sensoriska och affektiva uttryck. Affektiva kroppar 
stimulerar andra kroppar att härma dem; kroppar ger på så vis 
upphov till resonans i varandra. När kroppar ingår i affektiva 
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relationer, justerar de omedvetet sin ”kroppsliga temperatur” och 
anpassar sig efter varandra (Negishi 2012). 

Gibbs förklarar härmande som ett slags kommunikation, men inte 
i termer av överföring av information utan snarare som inverkan på 
kroppar. När vi till exempel läser skönlitteratur skapar den berättade 
historien nya affektiva tillstånd i oss, vilka inte enbart förändrar vår 
kroppskemi, utan även – som ett resultat – ”our attitudes and ideas as 
we shape from narrative a structure of meaning” (Gibbs 2010: 193). 
Det Gibbs benämner mimetisk kommunikation, eller mimesis, 
innebär kroppsliga former av härmning, både avsiktliga och 
oavsiktliga. På den mest grundläggande nivån avses det faktum att vi 
härmar varandras ansiktsuttryck, uttal, hållning och rörelser (Gibbs 
2010: 186). Dessa kroppsliga, icke-språkliga aspekter av mimetisk 
kommunikation är framträdande i mänskliga sociala relationer. 
Mimetisk kommunikation handlar också om sociala processer och 
kan förstås som ”the primary mode of apprehension utilized by the 
body, by social technologies such as cinema, television, and even the 
Internet, and by the cultural processes involving crowd behavior, 
fads, celebrity, and pandemics of anorexia or depression, as well as 
processes by which rapid shifts of social and political attitudes may 
occur” (Gibbs 2010: 202). Således kan mimetisk kommunikation, 
enligt Gibbs, förklara mänskliga flockbeteenden, trender och andra 
slags massrörelser. 

På ett liknande sätt talar Teresa Brennan om ”transmission of 
affect”, med vilket hon avser en process som är social i sitt ursprung, 
men som tar sig biologiska och fysiska uttryck. Affekterna är sociala 
eftersom de överförs i interaktionen med andra människor och den 
omliggande miljön. Hennes enkla förklaring av processen lyder: ”By 
the transmission of affect, I mean that the emotions or affects of one 
person, and the enhancing or depressing energies these affects entail, 
can enter into another” (Brennan 2004: 3). 

Överföring av affekter kan få som konsekvens att människor blir 
”lika varandra”. Det är en process där en persons nervsystem och 
hormonella system ”sammanblandas” med någon annans, något som 
neurologer kallar för ”elektrisk synkronisering” (electrical entrainment) 
eller ”kemisk synkronisering” (chemical entrainment).76 

                                                
76 ”Entrainment”, som jag här översätter till synkronisering, men som kanske snarare 
rör synkronisering, handlar om en fysikalisk lag som innebär att två eller fler 
system/fenomen/företeelser blir synkrona och börjar pendla/svänga/vibrera med 
samma frekvens eller rytm. På 1600-talet upptäckte vetenskapsmannen Christiaan 
Huygens hur två pendelur som hängde bredvid varandra och som inte var 
synkroniserade så småningom började svänga synkront (Pikovsky & Rosenblum 
2007: 1459). Denna fysikaliska lag kan vi se exempel på inom bland annat kemi, 
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Den kemiska varianten fungerar huvudsakligen genom omärkbara 
lukter. Exempelvis kan feromoner – luftburna molekyler som 
kommunicerar kemisk information – signalera allt från aggression till 
attraktion, och ge upphov till reaktioner från omgivningen. Den 
feromonella lukten som en person utsöndrar kan således påverka 
andras sinnesstämning. Människor kan känna sig som andra och bete 
sig som andra – ett slags härmande – inte bara på grund av att de 
observerar varandra utan också för att de inandas varandra. Därmed 
påverkar social interaktion vår biologi. Tanken om överförda affekter 
underminerar därför, menar Brennan, dikotomin mellan det 
individuella och miljön, och mellan det biologiska och det sociala 
(Brennan 2004: 7, 9-10). Som vi kommer att upptäcka liknar ett 
sådant här resonemang om affekt beskrivningen av 
spegelneuronernas funktion. Det betyder emellertid inte, som sagt, att 
jag menar att affekt enbart handlar om spegelneuroner. 

Neurologiska upptäckter visar att känslor faktiskt kan sägas smitta. 
Jag skulle tro att de flesta har upplevt hur skratt och gäspningar 
smittar, och att det är ganska lätt att leva sig in i smärtan någon annan 
uppvisar. Vi speglar helt enkelt varandras känslor och härmar 
omedvetet varandras fysiska handlingar. Vidare menar Christina Jung 
och Peggy Sparenberg att en individ med lätthet kan uppfatta, förstå 
och till och med förutse en annan individs handlingar och rörelser 
(Jung & Sparenberg 2012: 142). Utan en sådan intuitiv visshet om vad 
vi kan förvänta oss skulle mänsklig samlevnad knappast vara tänkbar, 
hävdar Joachim Bauer. Exempelvis skulle vi inte kunna ta oss fram på 
en gågata utan att krocka om vi saknade en intuitiv känsla för de 
rörelser som andra personer förväntas göra. Det är inte bara rörelser 
som vi kan förutsäga. Utan ord, ibland till och med i strid med vad 
som har sagts, förstår vi vad andra tänker göra och önskar. Detta 
visar att människor lever i ett gemensamt mellanmänskligt 
betydelserum, som möjliggör för oss att intuitivt förstå andras 
känslor, handlingar och avsikter. Detta betydelserums neurala 
hårdvara är systemet för spegelneuroner (Bauer 2007: 12-14).77 

                                                                                                 
biologi, neurovetenskap, medicin och astronomi. Mer vardagliga exempel på detta 
fenomen är när vi faller in i varandras promenadtakt, tal och andning. ”Entrainment 
can facilitate complex and interdependent coordination that can be seen in human 
activities including sport and play, verbal communication and emotional expression 
(…). These kinds of activities are powerful, perhaps because they indicate a mutual 
perceptual and social experience originating from the sharing in time and space of 
embodied rhythm. (…) It seems then that entrainment is rooted in physical, 
emotional, and social aspects of the human experience (…)” (Phillips-Silver et al. 
2010: 3). 
77 Det var Giacomo Rizzolatti och hans medarbetare som i mitten av 1990-talet 
”upptäckte” spegelneuronen. På 1980-talet började Rizzolatti undersöka apor och i 
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Spegelneuroner är nervceller i hjärnan som avger nervimpulser, 
inte endast om individen själv utför en viss handling, utan även om 
individen ser en annan individ utföra samma handling. Emellertid är 
det inte bara när man ser någon annan varelse utföra en handling som 
spegelneuronerna försätts i resonans – det räcker med att höra någon 
tala om en handling för att resonans ska uppstå. Varseblivningen av 
andras handlingar aktiverar ett eget motoriskt schema i hjärnan; 
samma schema som skulle ha aktiverats om man själv hade utfört 
handlingen. Speglingsprocessen sker simultant och omedvetet (Bauer 
2007: 22, 24). Så kan en kameleonteffekt uppstå när två samtalande 
personer automatiskt och omedvetet härmar varandra. Om den ena 
personen skakar på foten eller kliar sig i ansiktet imiterar den andra 
dessa handlingar (Jung & Sparenberg 2012: 142). 

Den neurobiologiska resonans som vi upplever i närvaro av andra 
människor, inbegriper inte bara en motorisk och sensorisk dimension, 
utan även varseblivningar av våra inre organ och vårt emotionella 
tillstånd. Åsynen av någon som reagerar med äckel på en lukt, 
aktiverar äckelcentrum lika mycket som det sannolikt hade gjort om 
man själv hade upplevt en reaktion i form av äckel. På samma sätt 
utöses en resonansreaktion i den egna smärtkänslan när vi varseblir 
hur någon tillfogas smärta. I hjärnans smärtcentrum finns följaktligen 
spegelneuroner som gör att vi kan ta till oss en annan persons smärta 
och känna empati (Bauer 2007: 40-43). Som Bauer skriver: 

Spegelneuronerna fyrar av när vi själva utför en handling, men också 
när vi ser en annan person utföra samma handling. De fyrar av när vi 
varseblir de kroppsliga förnimmelser som är knutna till en bestämd 
situation, men även när vi upplever att någon annan befinner sig i en 
motsvarande situation. De fyrar av när vi känner emotioner som 
glädje eller rädsla, men också när vi ser en person med sådana 
känslor. (…) En annan människas glädje, smärta, rädsla eller avsky 
kan framkalla glädje, smärta, rädsla eller avsky i oss själva. (Bauer 
2007: 78) 

 
För att förstå andra aktiverar vi samma neurala system som vi 
upplever våra egna känslor genom. Det är det enda sätt, menar Bauer, 
på vilket emotionell förståelse över huvud taget är möjlig. 
Spegelneuronerna gör så att vi uppför en annan människas 
förnimmelser, handlingar och avsikter på vår egen inre uppsättning 
instrument. Denna möjlighet att reagera på en annan människa med 
en rad neurobiologiska resonanser innebär att vi kan erhålla 

                                                                                                 
slutet av 1990-talet utvidgade han sin forskning till att även omfatta människor 
(Bauer 2007: 20). 
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omedelbar information om våra medmänniskors inre tillstånd. 
Resonanser som andra framkallar i oss blir verksamma i 
neurobiologiska system, som vi också använder för att varsebli och 
reglera våra egna inre tillstånd. Med andra ord upplever vi vad andra 
känner i form av en spontan inre simulering (Bauer 2007: 88, 128). 
Denna process frambringas av spegelneuronerna och sker 
”förtankemässigt, förspråkligt och spontant”. Den är således den 
neurobiologiska grunden för intuitiv varseblivning och förståelse. Alla 
människor omfattas av speglingsprocessen, något som betyder att 
systemet för spegelneuroner utgör ”ett överindividuellt neuralt format, 
genom vilket ett gemensamt mellanmänskligt betydelserum skapas” (Bauer 
2007: 145, kursiv i original). 

Vid alla möten med andra människor utlöser spegelneuronerna en 
resonans, men när det gäller personer som utgör en fast beståndsdel i 
våra liv, stannar det inte vid att vi i själva mötesögonblicket känner av 
vad som försiggår i dem. De resonansmönster som närstående 
framkallar förvandlas till en fast installation. En dynamisk inre 
avbildning av personen uppkommer, komponerad av våra 
föreställningar om, förnimmelser av, kroppsliga upplevelser av, 
längtan efter och känslor för denna person. Att förfoga över en sådan 
representation av en nära person jämför Bauer med att ha ytterligare 
en person inom sig. Alltså, en person utöver den neurobiologiska och 
psykiska representationen av det egna självet. Vi får kunskap om oss 
själva inte bara ur egna källor, utan även från alla de återkopplingar på 
hur andra upplever oss och vilka de anser att vi är. Vårt själv och 
representationerna av andra i oss, har en tendens att färga av sig på 
varandra, något som ger upphov till frågan om hur vi håller isär 
bilden av oss själva och bilderna av andra. I systemet för 
spegelneuroner möts således de föreställningar vi har om oss själva 
och de representationer vi gör oss av andra (Bauer 2007: 76, 78). På 
så vis får postulatet, välkänt från filosofin, att ”i den andra 
människans ansikte möter vi oss själva som människor”, också en 
bekräftelse från neurobiologiskt håll (Bauer 2007: 102). 

Även Damasio resonerar om hur hjärnan kan simulera vissa 
emotionella tillstånd, vilket som sagt gör det möjligt för oss att spegla 
hur en annan person känner. Det han benämner ”som-om-
kroppskrets” påminner om spegelneuronernas funktion (Damasio 
2003: 117). Men det är inte främst därför som jag vänder mig till 
honom; det är resonemanget om kroppens och emotioners betydelse 
för vårt medvetande, vårt handlande och vår hantering av omvärlden 
som jag ser som hans stora bidrag. 



126 

Damasio om emotioner 

Before there is abstract thinking, before there is reasoning, before 
there is speech, there is emotion. (Johnson 2007: 52) 

 
Mark Johnson menar att emotioner och känslor är centralt för vår 
förmåga att uppleva mening. Trots detta är emotioner frånvarande i 
många filosofers – i synnerhet inom medvetandefilosofi och 
språkfilosofi – tänkande om mening; något som enligt Johnson beror 
på att de är oförmögna att förklara det som betraktas som flyktiga, 
subjektiva och privata känslor. Mening förläggs i stället i språket, 
ibland i bilder, medan ”the emotional flesh and blood of actual 
human meaning” bortses från (Johnson 2007: 53). Två filosofiska 
traditioner som ändock har bidragit med insikter om känslors 
betydelse är fenomenologin och den amerikanska pragmatismen (med 
namn som John Dewey och William James). Mer sentida bidrag 
finner Johnson i den kognitiva neurovetenskapen, där Antonio 
Damasio och Joseph LeDoux framstår som de kanske mest 
namnkunniga. Som Johnson uppfattar det, råder det i dag en 
samstämmighet inom den neurovetenskapliga forskningen om att 
emotioner spelar en avgörande roll i en organisms bedömning av sin 
inre miljö. Dessa emotioner kommer till uttryck både som inre 
kroppsliga anpassningar och som handlingar riktade mot omvärlden. 
Kort sagt visar denna forskning att emotioner är nödvändiga för att vi 
ska kunna utvärdera situationer, handla på ett lämpligt sätt och 
tillskriva våra erfarenheter mening (Johnson 2007: 54, 68).78 

Damasio resonerar i böckerna På spaning efter Spinoza (2003) och 
Du och din hjärna (2011) om emotioner och känslor.79 Han urskiljer 
emotion och känsla som två olika processer, där emotion föregår 
känsla, även om vi tenderar att uppfatta dem som en enda företeelse. 
Damasios begrepp emotion kan jämföras med affekt, då det åsyftar 
omedvetna kroppsliga processer. Dessutom hänvisar Damasio till 
Spinoza som talar om affekt. 

                                                
78 Som Johnson poängterar får man inte missledas av ord som ”bedöma” och 
”utvärdera” då det inte handlar om några medvetna processer. Det finns inget ”jag”, 
inget ensamt verkställande system som samordnar alla nödvändiga kroppsliga 
förändringar. Snarare finns det flera system som samtidigt ”kommunicerar” med 
varandra i en komplicerad dans av samordning och återanpassning. Därför skulle det 
vara mer korrekt att säga att ”min kropp” (eller kroppsliga system) kartlägger de 
pågående processerna i kroppen när den interagerar med omgivningen (Johnson 
2007: 58). 
79 Se även två av Damasios tidigare böcker som finns översatta till svenska: Descartes 
misstag: känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan (1999) och Känslan av att leva: kroppens och 
känslornas betydelse för medvetenheten (2002). 
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Emotioner är, enligt Damasio, komplexa och till stora delar 
automatiserade program för åtgärder som har uppstått som resultat 
av evolutionen. Dessa i vår kropp utförda åtgärder visar sig i allt från 
ansiktsuttryck, minspel, gester och kroppshållning till förändringar i 
de inre organen och den inre miljön. Åtgärderna kompletteras av 
kognitiva program, som innefattar vissa tankar och uttryckssätt för 
kognition (Damasio 2003: 32, Damasio 2011: 116). 

Damasio identifierar tre grupper av emotioner: universella 
emotioner, bakgrundsemotioner och sociala emotioner. Universella 
emotioner (rädsla, ilska, sorg, lycka, avsmak och förvåning) förstås 
som automatiska och icke-inlärda, och är, menar Damasio, lätta att 
identifiera både hos människor från många olika kulturer och hos 
andra arter än människan. Visserligen kan universella emotioner 
individualiseras och påverkas – som att skratt och gråt uttrycks på 
olika sätt i olika kulturer och utifrån social tillhörighet i en och samma 
kultur – men de inre åtgärderna kan inte kontrolleras på samma sätt 
som de yttre. Bakgrundsemotioner, exempelvis entusiasm och 
modfälldhet, kan framkallas av en rad olika omständigheter i en 
människas liv, men kan också orsakas av inre tillstånd som sjukdom 
och trötthet. Bakgrundsemotioner är nära släktingar till 
sinnesstämningar, men skiljer sig ändå från dessa då de uppträder 
under en kortare tidsperiod. Till de sociala emotionerna räknas bland 
annat medkänsla, förlägenhet, skam, skuld, förakt, svartsjuka, 
avundsjuka, stolthet och beundran. Dessa emotioner utlöses i sociala 
situationer och spelar en viktig roll i upprätthållandet av olika sociala 
grupperingar (Damasio 2003: 47-49, Damasio 2011: 131-134). 

Emotioner är inte enbart kognitiva strukturer, inte heller endast 
processer i hjärnan eller kroppsliga responser. Snarare omfattar 
emotioner alla dessa dimensioner (Johnson 2007: 61-62). Därför kan 
en kort utvikning om det intrikata samspelet mellan kroppen och 
hjärnan vara på sin plats. Kommunikationen mellan kroppen och 
hjärnan går i båda riktningarna, enligt Damasio. De neurala och 
kemiska signalerna från kroppen till hjärnan medger en 
dokumentation av kroppens tillstånd i hjärnan. Kroppen talar helt 
enkelt om för hjärnan hur den är sammansatt och ska tolkas. 
Signalerna som sedan skickas från hjärnan till kroppen, neurala såväl 
som kemiska, utgörs av kommandon med syfte att verkställa 
förändringar. Hjärnan instruerar kroppen vad den ska göra för att 
fungera, och även hur den ska framkalla ett visst emotionellt tillstånd. 
De neurala signalerna använder nerver, vilkas meddelanden leder till 
sammandragningar av muskler och att någon form av handling 
verkställs. De kemiska signalerna använder sig av hormoner, till 
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exempel kortisol, testosteron och östrogen. Hormoner påverkar den 
inre miljön och de inre organens aktiviteter. Så är kroppen och 
hjärnan involverade i en ständigt pågående interaktiv dans. Tankar 
som uppkommer i hjärnan kan framkalla emotionella tillstånd som 
förs över till kroppen, medan kroppen kan påverka hjärnans aktivitet 
och, som en följd av detta, ge upphov till nya tankegångar. En liten 
förändring i hjärnan (till exempel frisättandet av ett hormon) kan leda 
till djupgående konsekvenser för kroppens status. På motsvarande 
sätt kan en mindre kroppslig förändring (till exempel en inflammerad 
tandrot) få betydande följder för sinnet eftersom förändringen har 
tolkats som en akut smärta (Damasio 2011: 100, 102). 

Känslor är sammansatta perceptioner av vad som händer i vår 
kropp och vårt sinne när vi upplever emotioner. Känslor är bilder av 
åtgärder snarare än åtgärderna i sig själva. Detta innebär att känslor är 
omöjliga att iaktta direkt för andra personer än den som upplever 
dem, på samma sätt som alla mentala bilder eller upplevelser med 
nödvändighet tillhör den enskilda individen (Damasio 2003: 32, 
Damasio 2011: 117). I ett försök att besvara vad känslor är till för 
reflekterar Damasio över hur glädje och sorg – ”de två sinnebilderna 
för hela vårt liv” (Damasio 2003: 135) – uppstår och vad de 
representerar. Ett stimulus som är emotionellt laddat initierar 
skeendet. Bilder av objekt eller händelser som inträffar i just det 
ögonblicket eller som har inträffat tidigare och återkallas i minnet, 
utlöser emotionen. Emotionen leder i sin tur till konstruktionen av en 
bestämd uppsättning neurala kartor av organismen, till vilken signaler 
från kroppen tydligt bidrar. Nervsystemet kartlägger kroppsstrukturer 
och kroppsliga tillstånd, och omvandlar de neurala mönstren i dessa 
kartor till mentala mönster eller bilder/föreställningar. 
Kartläggningen av kroppen täcker inte enbart in den inre miljön, som 
muskler, skelett och organ, utan även delar som registrerar vad som 
händer utanför kroppen, exempelvis slemhinnor i näsa och munhåla, 
hudens känselkroppar, öron och ögon. Med andra ord kan det som 
försiggår utanför kroppen återges i hjärnan endast via kroppen själv, 
närmare bestämt via dess yta. Kartläggningen är grunden för mentala 
tillstånd som glädje eller sorg (Damasio 2003: 108, 135, Damasio 
2011: 97, 119). 

Känslor är alltså dessa mentala tillstånd. De hjälper oss att lösa 
problem som omfattar kreativitet och med beslut som kräver 
manipulering av stora kunskapsmängder. Eftersom känslor har en 
mental nivå kan de ”storma in i medvetandet och påverka dessa 
aktiviteter” (Damasio 2003: 176). Känslor kan också fungera som 
mentala detektorer för avläsning av människans inre och nuvarande 
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tillstånd. De utgör de mentala manifestationerna av balans och 
harmoni eller av disharmoni och dissonans.80 Glädje, sorg och andra 
känslor är ”i stor utsträckning uppfattningar om kroppen då den 
håller på att styra in sig själv i ett tillstånd som rör optimal 
överlevnad” (Damasio 2003: 138). De kartor som relaterar till sorg 
hör samman med tillstånd av funktionell obalans så att varje situation 
med negativa emotioner och efterföljande negativa känslor, försätter 
organismen i ett tillstånd som ligger bortom de normala funktionerna. 
Smärtan och tecknen på sjukdom och fysiologisk störning tyder på en 
mindre än optimal samordning mellan livsfunktionerna (Damasio 
2003: 136-137). När vi känner något, när emotionen kommer till 
uttryck som en känsla, betyder det således att vi blir medvetna om 
förändringarna i vår kropp. Det är förändringar som sker bortom vår 
medvetenhet, så när vi känner en emotion har mycket av de 
nödvändiga, livsuppehållande kroppsliga anpassningarna redan ägt 
rum. Känslor kan uppenbara sig som allt från kraftfulla passioner 
som skakar om oss till svaga förnimmelser som vi knappt, eller 
undermedvetet, känner av (Johnson 2007: 59, 64, 66). 

Damasios resonemang mynnar ut i en slutsats som känns igen från 
diskussionen om affekt, nämligen den att emotioner inte endast är 
subjektiva, personliga känslor. Det pågår ett ständigt utbyte mellan 
människa och omgivning, så att emotioner kan placeras i ett komplext 
sammanhang av neurala och kemiska signaler, förändringar i inre 
organ och muskler, anpassningar som gör kroppen redo att handla 
och känslan av dessa förändringar i vårt inre. All denna aktivitet och 
alla dessa processer sker i relation till vår fysiska och sociala miljö. 
Emotioner är därmed både i oss och i världen samtidigt. De bidrar till 
att vi på ett mycket genomgripande sätt står i kontakt med vår 
omgivning. För att ta Johnsons exempel: Ett hot är sprunget ur en 
situation, vare sig det rör sig om ett inre hot (som en bakterie eller en 
infektion) eller yttre hot (som en orm eller en sarkastisk person). Vi 
säger ”jag är rädd”, men det betyder egentligen att situationen är 
hotfull. Det skulle inte finnas några emotioner utan en hjärna, en 
kropp, kött och blod, men det skulle inte heller finnas några 
emotioner utan situationer som ger upphov till specifika hot, 
lockelser och möjligheter för människan att skapa sig erfarenheter. 
Att emotioner är automatiserade program är vanligtvis något positivt. 
Rädsla som uppkommer i en hotfull situation förbereder oss för flykt 
                                                
80 Återigen bör språkbruket förtydligas. När Damasio talar om ”mentala 
manifestationer” avser han inte inre abstrakta representationer av kroppstillstånd. 
Snarare hänsyftar han på att vi har blivit medvetna om vissa aspekter av vårt 
nuvarande kroppstillstånd. En känsla är således vår medvetna upplevelse av att något 
pågår i kroppen (Johnson 2007: 64). 
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innan det är för sent; vi behöver en kropp som är redo att handla 
innan vi är medvetna om att vi är rädda. I kroppshållning, 
ansiktsuttryck, gester och kroppsrörelser – resultatet av inre neurala 
och kemiska processer – kan vi läsa av en annan människas 
emotionella tillstånd även om hon själv inte är medveten om 
emotionen. Visserligen kan evolutionärt nedärvda emotioner leda oss 
fel, som när vi blir rädda för främlingar, men det motsäger inte det 
faktum att emotioner har utvecklats för att hjälpa oss att fungera på 
bästa sätt (Johnson 2007: 59-60, 65, 67). 

Den funktion som Damasio tillskriver emotioner kan liknas vid 
innebörden av det Maiese benämner affektiv inramning. Båda 
betonar enkelt uttryckt det nödvändiga med 
affekter/emotioner/känslor för att vi som människor ska fungera och 
kunna hantera vår omgivning. 

Maiese om affektiv inramning 
Michelle Maiese utforskar kopplingen mellan emotion, kognition och 
förkroppsligande, och utmanar antagandet att känslor undergräver 
kognition och intellekt. En central utgångspunkt för henne är att 
medvetenhet inte uteslutande bör förknippas med våra hjärnor, utan 
är något som vi gör genom våra kroppar och våra förehavanden i 
världen. Och hur vi upplever och interagerar med vår omgivning 
beror på våra kroppars beskaffenhet, exempelvis om vi är hungriga, 
trötta eller stressade. Likaså handlar känslor inte endast om processer 
i hjärnan, utan kroppen är också involverad. Känslor är 
förkroppsligade i var och ens motoriska system, i förändringar i 
ansiktsuttryck och rörelser såväl som i beredskap för handling, men 
också i komplexa, automatiska fysiologiska förändringar som till 
exempel rör galvanisk hudrespons (förändring i hudmotstånd) eller 
det kardiopulmonella systemet (hjärtat och lungorna) (Maiese 2011: 1, 
11, 18, 20, 44, 50-51). 

Maiese tar avstånd från kognitiva teorier om känslor, som till 
exempel Robert Solomons tanke om känslor som bedömningar eller 
värderingar av situationer. Däremot spelar känslor en viktig roll i vår 
tolkning av världen genom att rikta och fokusera vår uppmärksamhet. 
Maiese talar om begärsbaserade känslor (desire-based emotions), med 
vilket hon menar att känslor kan förstås som begär. Begär är ett känt 
behov av, en preferens för eller en önskan om något. I Maieses breda 
förståelse av begär handlar känslor i huvudsak om hur vi bryr oss om 
vad som försiggår i vår omvärld – om objekt av alla de slag, varandra 
och våra egna liv. Känslor som begär är helt och hållet 
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neurobiologiskt förkroppsligade, så att omtanke är något som vi gör i 
och genom våra levande kroppar. Omtanke finns således inte bara i 
hjärtat eller i hjärnan. Enligt Maiese kan känslor uttryckas som rörelse 
av något slag; sådant som sker inuti kroppen (andning, cirkulation, 
matsmältning) och sådant som uttrycks på kroppens yta (svettningar, 
rodnad, skakningar, tårar, grimaser, kroppshållning) (Maiese 2011: 52, 
58-64, 66). 

Maieses hypotes, som hon formulerar den, är att när individer 
navigerar i sin omgivning, sker mycket av denna fokusering – det vill 
säga hur vi riktar vår uppmärksamhet – på en förreflexiv nivå. Även 
om vi inte lägger märker till det, riktar vi vår uppmärksamhet åt ett 
visst håll i all interaktion med omgivningen. Maiese talar om affektiv 
inramning (affective framing) som ett sätt att förhålla sig till omvärlden 
genom ett slags känslolins. Vi förlitar oss helt enkelt på våra 
begärsbaserade känslor för att filtrera information om vår omgivning. 
Dessa känslor möjliggör fokus på det som vi bryr oss om, det som 
berör oss och det som vi uppfattar som viktigt. Affektiv inramning 
sker av personer, ting, situationer, bilder, minnen eller omdömen, och 
handlar om att tolka världen så som den ter sig för subjektet. Den 
affektiva inramningen utgår således från individen som ett kroppsligt 
subjekt, förmöget att ta in förnimmelser och rikta sin uppmärksamhet 
(Maiese 2011: 26, 86, 120, 145). 

Affektiv inramning tycks vara centralt för det som vi kallar för 
första intrycket och magkänsla, känslor som vi inte riktigt kan 
förklara, motivera eller artikulera. Det förklarar också hur individer, 
beroende på humör och känslotillstånd, fokuserar på olika aspekter i 
sin omgivning och ger olika tolkningar av sin situation. Om någon 
exempelvis känner sig ängslig och frustrerad och måste gå på en stor 
och högljudd fest, kommer den personen troligtvis att uppleva 
händelsen som ansträngande. Detta förreflexiva sätt att urskilja, 
filtrera och välja ut information tillåter oss att reducera den 
överväldigande mängd information som vi översköljs av till något vi 
kan hantera. Men det rör sig inte bara om våra känslor, utan Maiese 
argumenterar för att affektiv inramning är grundläggande även för 
kognitiva processer, beslutsfattande och interaktion med andra 
människor (Maiese 2011: 86-87, 119). 

Enkelt uttryckt hjälper affektiv inramning individen att hantera sin 
omgivning genom att göra den stora mängd information som hon 
konstant mottar begriplig och meningsfull för henne (Maiese 2011: 
121). Med Maieses ord: 

In my view, there is no information processing that does not have an 
affective component, since without the assistance of affective 
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framing these cognitive processes could not even effectively get 
started. This is because affective framing allows for the spontaneous, 
continuous coordination of activity that takes place outside our self-
reflective awareness and often prior to conceptual information 
processing. (Maiese 2011: 119-120) 

 
Så ligger affektiv inramning bakom förmågan att väcka, underhålla 
och förnya drivkraften som behövs för att fullfölja våra planer och 
uppnå våra mål. Affektiv inramning hjälper oss också att prioritera så 
att vi kan filtrera information och ordna saker i enlighet med hur 
viktiga de är. Kognitiva processer är således beroende av vår förmåga 
att rikta uppmärksamheten mot det som vi bryr oss om. Utan affektiv 
inramning, försämrad och begränsad kognitiv förmåga (Maiese 2011: 
120-121). ”This means that our cognitive engagements with the world 
are essentially bodily and felt.” Tanke och känsla (feeling) som 
oskiljaktiga (Maiese 2011: 121).81 

Därmed upplöser, menar Maiese, innebörden av affektiv 
inramning den traditionella åtskillnaden mellan kognition och affekt. 
Hon poängterar att affektiv inramning är kroppslig, och att de 
begärsbaserade känslorna är känslor som uttrycker relationen mellan 
kropp och omvärld. Vi är på sätt och vis ett med världen, snarare än 
att vi befinner oss på ett stegs avstånd och betraktar, reflekterar över 
eller skildrar objekt i vår omgivning (Maiese 2011: 123, 133, 139). Det 
är ett resonemang som påminner om innebörden i Merleau-Pontys 
begrepp kropps-subjekt, som jag presenterar i nästa kapitel. 

Beslutsfattande 
Men vilken betydelse har känslor i beslutsfattande? För det första har 
de en direkt påverkan på vårt beslutsfattande. Känner vi till exempel 
ilska påverkar det hur vi tar oss an en fråga. För det andra hjälper de 
oss i vårt beslutsfattande. Vanligtvis utvärderar vi inte alla tänkbara 
möjligheter eller gör omfattande beräkningar för att komma fram till 
ett beslut. Givet att vi har begränsat med tid och begränsad energi 
förlitar vi oss på våra känslor i de övervägningar vi gör, snarare än 
ägnar oss åt tidsödande lönsamhetsberäkningar.82 För det tredje är de 

                                                
81 Ett argument som ligger i linje med det feministiska antagandet om situerad 
kunskap. Hur vi beskriver världen i vetenskapliga sammanhang beror på våra 
mänskliga förmågor, intressen och preferenser (Maiese 2011: 122). 
82 Maiese hänvisar till ett fall med en kvinna som har en väldigt begränsad förmåga 
att uppleva känslor. Hennes liv styrs av rutiner och vanor, till exempel äter och sover 
hon på bestämda tider. Hon tycks fungera i vardagslivet, men i en ny situation 
kommer hon inte att känna stolthet och glädje om hon utför något på ett bra sätt, 
eller besvikelse och skam om hon presterar dåligt. För henne har denna nya situation 
inte någon betydelse, vilket medför att hennes beteende blir stelt och fantasilöst och 
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nödvändiga för vårt beslutsfattande och våra moraliska 
överväganden. Maiese medger att medan de flesta inte skulle 
opponera sig mot det första antagandet, är det andra mer 
kontroversiellt, och det tredje svårt för många att instämma i. Men de 
är alla riktiga, menar hon. Däremot är känslor inte den enda 
komponenten i beslutsfattande, utan det finns även utrymme för mer 
abstrakta tankeprocesser, överväganden och resonerande. Men det är 
kroppsliga känslor som hjälper dessa processer att ta fart (Maiese 
2011: 126-128, 140). 

Det är just i det tredje antagandet, om känslors nödvändighet, som 
affektiv inramning kommer in i bilden. Om vi antar att vårt 
beslutsfattande endast omfattade ett slags lönsamhetsanalys, där 
hänsyn togs till alla relevanta villkor, liksom alla möjliga konsekvenser 
och alla tänkbara förändringar, skulle vi då någonsin nå fram till ett 
beslut? Det måste finnas en mekanism som begränsar tiden för 
beslutsfattande, annars tar processen för lång tid. Vi kan inte heller 
hålla alla valmöjligheter i arbetsminnet. Men problemet med ett 
ohanterligt överflöd av information tycks inte uppstå. Det beror på 
att vi har ett sätt att omedelbart rikta vår uppmärksamhet på de 
viktigaste och mest relevanta aspekterna av beslutet, givet det 
sammanhang vi befinner oss i och beslutets karaktär (Maiese 2011: 
137). Detta är kärnan i affektiv inramning.83 

En fråga som uppkommer är om vi inte ens kan bestämma en tid 
för läkarbesök eller vilka flingor vi ska köpa utan att förlita oss på 
begärsbaserade känslor. Maiese hävdar att även i sådana vardagliga 

                                                                                                 
att hon saknar initiativförmåga och kreativitet i sitt handlande, skriver Maiese med 
hänvisning till Damasio. Maiese citerar också en kvinna som lider av autism, och som 
själv beskriver hur hon har utvecklat ett regelsystem till stöd för hennes interaktion 
med andra. Detta för att hon inte känner när hon handlar fel. Det är inte så att 
personer med autism saknar känslor, utan snarare att deras begärbaserade känslor 
inte till fullo spelar in i informationshantering och beslutsfattande, resonerar Maiese 
(2011: 128-129). 
83 Maiese finner stöd för sitt påstående att utan affektiv inramning skulle individen 
vara oförmögen att tillskriva någon situation mening och betydelse i empiriska fakta 
som säger att ”the systems for appraisal overlap a great deal with the systems for 
arousal”. Hon hänvisar bland annat till Pessoa (2008) som utforskar hur kognition 
och emotion är integrerade i hjärnan (Maiese 2011: 141). Resultat från studier på 
arbetsminnet visar att kognition och emotion tillsammans och i lika hög grad bidrar 
till kontrollen av tankar och beteende. Pessoa menar att detta är en slutsats som även 
gäller många situationer i det verkliga livet (och inte bara i testsituationer) (Pessoa 
2009). Han skriver att ”the mind-brain is not decomposable in terms of emotion and 
cognition. In other words, the neural basis of emotion and cognition should be 
viewed as governed less by properties that are intrinsic to specific sites and more by 
interactions among multiple brain regions. In this sense, emotion and cognition are 
functionally integrated systems, namely, they more or less continuously impact each 
other’s operations (Bechtel & Richardson 2010)” (Pessoa 2012). 
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situationer spelar de kroppsliga känslor som kännetecknar affektiv 
inramning en betydande roll. Det här beror på att utan 
begärsbaserade känslor skulle individer sakna förmågan att rikta sin 
uppmärksamhet mot specifika mål. De skulle inte ens bry sig om när 
de skulle träffa läkaren eller om de träffade läkaren över huvud taget, 
inte heller skulle de dras till något av flingpaketen. En betydande brist 
i möjligheten till affektiv inramning skulle, enligt Maiese, kunna leda 
till den sorts handlingsförlamning (behavioral paralysis) som personer 
med allvarlig depression kan uppvisa (Maiese 2011: 142-143). 

Interaktion 
Maiese hävdar att social kognition84 och mellanmänsklig interaktion 
inbegriper känslor, vilket betyder att vår förmåga att tolka andra 
människors handlingar, tankar, känslor och uttryck till stor del beror 
på affektiv inramning. En sådan inramning ger oss en implicit, 
spontan och förkroppsligad förståelse av socialt beteende och gör 
andras beteenden möjliga att tyda. Hon tar sin utgångspunkt i det 
förkroppsligade medvetandet och menar att en förståelse av andra 
människors beteenden måste förlita sig på den begärbaserade, 
känslomässiga, förkroppsligade interaktionen i sig. På så vis vänder 
hon sig mot de två, som hon kallar dem för, mest populära kognitiva 
modellerna över vår förmåga att förstå andra människor, nämligen 
teori-teorin – vi förstår andra genom att forma teorier – och 
simuleringsteorin – vi simulerar andras mentala tillstånd (Maiese 
2011: 151-153). 

Enligt både teori-teorin och simuleringsteorin antas kommunikativ 
interaktion mellan två människor vara en process som äger rum 
mellan två cartesianska sinnen. En sådan process utgår från att vår 
förståelse av varandra innebär en reträtt till inre mentala operationer, 
vilka sedan kommer till uttryck i tal, gester eller handling. En 
problematisk hållning om man, som Shaun Gallagher, hävdar att den 
kommunikativa interaktionen återfinns i den faktiska handlingen, ”in 
the expressive movement of speech, gesture, and the interaction 
itself” (Gallagher 2005: 211-212). Han menar att när vi ser en annan 
persons handling, percipierar eller ”ser” vi omedelbart betydelsen av 
handlingen utan att först behöva simulera den (Lindblom 2007: 122). 

På samma sätt är andras känslotillstånd, så som vi erfar dem i ett 
första skede, inte mentala attribut som vi måste dra slutsatser om. 
Snarare uppfattar vi känslotillståndet hos en annan person som en 
rörelse och ett uttryck i dennas kropp, särskilt i ansiktet. Likväl som 

                                                
84 Forskningsområde inom vilket studeras dels hur vi tänker om andra personer och 
om oss själva, dels relationerna mellan oss själva och andra (Nationalencyklopedin). 
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vi inte tolkar våra egna handlingar (till exempel att jag tar något att 
dricka) som vare sig ett abstrakt, fysiologiskt fenomen (”jag aktiverar 
en viss muskelgrupp”) eller en mental process (”jag reagerar på 
övertygelsen att jag är törstig”), förstår vi inte andras handlingar på 
detta sätt. Vi tolkar dem i stället som svar på mål och avsikter, och 
beroende av kontexten, snarare än som muskulär prestation eller 
övertygelse. Gallagher drar slutsatsen att innan vi kan sätta upp 
teorier om någon eller simulera vad den andra personen tror eller 
önskar, har vi redan en förteoretisk kunskap om hur andra människor 
beter sig i särskilda sammanhang. Det är en kunskap som erhålls i de 
förkroppsligade praktiker som är kännetecknande för interaktionen 
mellan två människor (Gallagher 2005: 228-230).85 Gallagher 
summerar: 

As a result, before we are in a position to explain or predict the 
behavior of others, to mentalize or mind-read, to theorize or 
simulate, we are already in a position to interact with and to 
understand others in terms of what they see, what they do or pretend 
to do with objects, and how they act toward ourselves and others in 
the pragmatically contextualized activities of everyday life. (Gallagher 
2005: 230) 

 
Så i stället för metaforen att vi läser andra, antingen deras tankar eller 
deras kroppar, föreslår Maiese metaforen ”att dansa med andra 
människor”. Den fångar hur social kognition är förkroppsligad, 
känslomässig och ömsesidigt verkande (Maiese 2011: 163-164). Även 
Jessica Lindblom använder sig av dansmetaforen för att illustrera hur 
social interaktion och kommunikation mellan två individer går till. 
Dansmetaforen står i konstrast till de traditionella beskrivningarna av 
interaktion som en sekventiell process där människor interagerar 
genom att likt en dator sända ut och ta emot signaler. Sådana 
beskrivningar saknar ett förkroppsligat och situerat perspektiv, då 
information anses handla om mentala tillstånd och representationer. 

                                                
85 Gallagher bygger sin slutsats på ett resonemang om primär respektive sekundär 
intersubjektivitet. Hur spädbarn imiterar andras ansiktsuttryck, tolkar kroppsrörelser 
som målinriktade rörelser och uppfattar vad andra tittar på utgör primär 
intersubjektivitet. Sekundär intersubjektivitet uppträder när barnet börjar förstå och 
interagera med andra. Barnet växlar mellan att studera en annan människas blick och 
vad hon tittar på, och verifierar på så vis att de fortsätter att titta på samma sak 
(Gallagher 2005: 225-229). Gallagher skriver: ”We are able to get this [pre-theoretical 
knowledge about how people behave in particular contexts] precisely through the 
various capabilities that characterize primary and secondary intersubjectivity, 
including imitation, intentionality detection, eye-tracking, the perception of meaning 
and emotion in movement and posture, and the understanding of intentional or goal-
related movement in pragmatic contexts” (Gallagher 2005: 230). 
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De interagerande personernas hållning, rörelser, gester och 
ansiktsuttryck beaktas sålunda inte. Dansmetaforen, däremot, anser 
Lindblom uppmärksammar sådana aspekter, liksom det interaktiva 
beteendet i bestämda sociala sammanhang, i synnerhet hur de som 
interagerar ständigt skapar och upprätthåller en känsla av gemensam 
rytm och rörelse. Mycket av denna dans utförs med affektiva och 
icke-verbala medel. Med dansmetaforen blir interaktion något 
dynamiskt som inte följer en linjär logik; i interaktionen är båda parter 
aktiva och fungerar som både ”sändare” och ”mottagare” samtidigt 
(Lindblom 2007: 163-166). 

Här kan vi påminna oss om spegelneuronernas funktion. När vi 
ser någon utföra en viss handling, aktiveras vårt eget kinestetiska 
system på ett sätt som speglar andras handling. Andra personers 
kroppar kan sägas interagera med vår kropp och aktiverar vårt 
sensomotoriska system. Spegelneuroner har en viktig roll i detta 
förlopp (Maiese 2011: 164). Även om dansmetaforen stämmer med 
spegelneuronernas funktion – de uppvisar den ömsesidighet och 
interaktivitet som är så central för social kognition – så ligger inte hela 
förklaringen här, menar Maiese. Om vi endast hänvisar till 
spegelneuronerna när vi vill förklara social kognition ger det en falsk 
bild av att hjärnan är källan till alla våra kognitiva färdigheter. I stället 
framhåller Maiese att det är hela kroppens samklang med andra som 
gör att vi förstår varandras känslor och att vi ibland upplever verkliga 
känslor när vi ser andras uttryck och gester. En sådan kroppslig 
samklang handlar inte endast om att spegelneuroner aktiveras, utan 
inbegriper en lång rad kroppsliga funktioner, som sammandragningar 
av muskler, ökat blodflöde, snabbare hjärtslag, ökat blodtryck, 
förändringar i det endokrina systemet (insöndrar hormoner till 
blodet) och ämnesomsättningen. Med andra ord är det hela våra 
kroppar, inte bara våra hjärnor, som ger resonans i den andra 
personen, vilket, enligt Maiese, betyder att intersubjektivitet ytterst 
handlar om interkorporealitet, det vill säga interaktionen och 
koordineringen mellan två levda, levande kroppar (Maiese 2011: 5-6, 
164-165). 

Exempel på koordinering när det gäller mänsklig aktivitet 
inkluderar synkronisering, spegling och imitation, och är något som 
barn uppvisar vid en mycket tidig ålder och som också återfinns hos 
vuxna. Från allra första början förstår vi andra människor och vi har 
möjlighet att påverka dem och bli påverkade. Vi ändrar och anpassar 
oss ständigt, blir påverkade av andras uttryck, gester och handlingar, 
och påverkar andra på motsvarande sätt. Den här ömsesidiga 
processen inverkar på hur vi förstår andra människor och vår 
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omvärld. Vår affektiva inramning påverkas och omskapas således av 
andras begär och omtanke. Med denna med kroppen förnumna 
förståelse av andras affektiva inramning, tillsammans med erfarenhet 
av deras sinnelag (disposition) och kunskap om sociala roller och 
sammanhang, kan vi förstå vad andra gör (Maiese 2011: 6, 162, 170). 

Såväl teorin om spegelneuroner som Damasios och Maieses 
respektive resonemang berör hur vi står i relation till omvärlden. 
Affekter/emotioner/känslor – vad man nu väljer att tala om – 
handlar inte enbart om subjektets inre psykologiska tillstånd, utan de 
har en mycket aktiv roll i vår förståelse av andra, tolkning av 
situationer och förmåga att uppleva mening. Denna diskussion 
fortsätter i nästkommande avsnitt, men perspektivet är ett annat. Jag 
kliver ur kroppen, lämnar de inre kroppsliga reaktionerna och de 
neurobiologiska resonanserna. Med hjälp av den postkoloniala 
teoretikern Sara Ahmed och filosofen Martha Nussbaum lyfter jag i 
stället blicken och placerar affekter/emotioner/känslor i en kulturell 
och samhällelig kontext. 

Känslor som kunskap 
Som avslutning på det här kapitlet om affekt/emotion/känsla styr jag 
alltså tillbaka till ett resonemang som skulle kunna placeras under 
emotionell geografi. Det är människan som en medveten, tänkande 
och kännande varelse som åter står i fokus. Frågan om makt, som 
flera feministiska forskare påtalar saknas hos de deleuzeinfluerade 
affektteoretikerna, lyfts fram här. Mitt huvudargument är att känslor 
är kunskapsbärare för att de gör något: Ahmed fokuserar på vad 
känslor åstadkommer med kroppar, medan Nussbaum betonar 
känslornas kognitiva innehåll i en diskussion om känslor som 
värdeomdömen. Med Nussbaums resonemang, och i än högre grad 
Ahmeds, närmar vi oss ett perspektiv som belyser känslor i ett socialt 
sammanhang, det som Hildur Kalman menar har utvecklats till en 
socialkonstruktionistisk syn på känslor. Enligt denna syn uppstår 
känslor i den sociala interaktionens dynamik (Kalman 2011: 24). 

Nussbaum om värdeomdömen 
Martha Nussbaum betraktar känslor som en kunskapsform, det vill 
säga att känslor gör kunskap, och argumenterar för att de kan öka 
kunskapen om det komplext mänskliga (Bränström Öhman et al. 
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2011b: 17).86 Hon identifierar ett antal kännetecken för känslor, eller 
emotioner som jag, i enlighet med hur andra har översatt hennes 
begrepp ”emotion”, väljer att tala om i det här sammanhanget. För 
det första handlar emotionerna om något: De har ett objekt. Sorgen 
efter någon handlar om just den personen. För det andra utmärks 
emotionerna av sin intentionalitet: Det finns en riktadhet som 
innebär att sorg eller andra känslor riktas mot någon. Detta 
intentionala objekt finns i emotionen, inte som någon generellt 
beskriven person, utan som den unika individ som den sörjande 
uppfattar personen i fråga (Kalman 2011: 25-26, Nussbaum 1997: 
203, Nussbaum 2001: 27). 

Men Nussbaum menar att emotioner innehåller mer än så. Hon 
argumenterar för deras ”omhet” (aboutness) som ”något mera 
inneboende” och som något som uppkommer ur våra ”aktiva sätt att 
se och tolka”. Omheten utgör en del av emotionernas identitet. ”Det 
som skiljer fruktan från hopp, fruktan från sorg, kärlek från hat är 
inte främst objektets identitet, objektet kan vara detsamma, utan mer 
sättet att se på objektet” (Nussbaum 1997: 204). Omheten innefattar 
även varseblivning av en själv och ens eget liv – så ser vi oss i sorg 
ofta som berövade och som ensamma. Emotioner uttrycker med 
andra ord också något om oss själva (Kalman 2011: 26). 

För det tredje inbegriper emotionerna inte enbart sätt att se ett 
objekt, utan också vad den som hyser emotionen tror om objektet. 
För att känna rädsla måste vi tro att verkligt skrämmande händelser är 
i antågande. Vad vi tror är alltså avgörande för emotionens identitet. 
Upprördheten vi känner kommer inte ensam att avslöja för oss om 
det handlar om fruktan eller sorg eller medlidande. Endast en 
inspektion av våra tankar kan skilja emotionerna åt. Slutligen menar 
Nussbaum att emotionerna kan betraktas som ett slags 
värdeomdömen. Annorlunda uttryckt är emotionernas objekt 
försedda med värde. Detta objekt uppfattas som viktigt på grund av 
den roll som det spelar för den som känner emotionen. Emotioner är 
således omdömen om viktiga saker och kan omfatta såväl 
uppfattningar, åsikter, övertygelser som trosföreställningar. Endast 
det som betyder något räds man att förlora (Kalman 2011: 26, 
Nussbaum 1997: 204-206, Nussbaum 2001: 28, 30). Förstått som 
värdeomdöme hänförs alltså emotionen till det kognitiva fältet.87 

                                                
86 Värt att poängtera är att hennes analys inskränker sig till livets stora och dramatiska 
känslor, som sorg, fruktan, kärlek, glädje, hopp, vrede, tacksamhet, hat, avund, 
svartsjuka, medlidande och skuld. Hon menar att dessa skiljer sig från ”objektslösa 
sinnesstämningar som irritation och endogen depression” (Nussbaum 1997: 201). 
87 Ett par invändningar mot kognitiva teorier om känslor kan likväl göras. Enligt 
Kronqvist både generaliserar och intellektualiserar dessa teorier våra känslor. Känslor 
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Även om Nussbaum betonar känslors kognitiva innehåll vore det 
emellertid förhastat att anta att hon bortser från deras kroppsliga 
uttryck. Liksom alla andra mentala processer är känslor kroppsliga. 
Men, som hon skriver: 

I also believe, and shall argue, that seeing them as in every case taking 
place in a living body does not give us reason to reduce their 
intentional/cognitive components to nonintentional bodily 
movements. (…) Certainly we are not left with a choice between 
regarding emotions as ghostly spiritual energies and taking them to 
be obtuse nonseeing bodily movements, such as a leap of the heart, 
or the boiling of the blood. Living bodies are capable of intelligence 
and intentionality. (Nussbaum 2001: 25) 

 
Det Nussbaum vill komma fram till när det gäller emotioners 
kroppsliga uttryck är att en viss emotion inte med nödvändighet 
korrelerar med en viss funktion eller process i kroppen. Som hon 
uttrycker det: ”[I]f we said that grief is always of necessity 
accompanied by the firing of so-and-so many neurons of such and 
such type, we would be likely to find hundreds of cases for which this 
isn’t quite right” (Nussbaum 2001: 58-59). Katarina Elam poängterar 
vikten av kontexten för att förstå någons upplevelse av en känsla. För 
att förstå hur någon upplever till exempel skam är det inte tillräckligt 
med dennas beskrivning av den skamfyllda känslan. Den fysiska 
känslan av skam skiljer sig inte nämnvärt från andra känslor, som 
exempelvis förlägenhet. Båda känslorna ger sig till känna som 
kroppsliga symtom – snabba hjärtslag, rodnad, svettning och så 
vidare. Detta innebär att för att förstå någons känslomässiga tillstånd 
måste det finnas en förståelse för anledningen till att personen i fråga 
känner på ett visst sätt. Att beskriva en känsla och att beskriva en 
situation blir därmed ofta en och samma sak (Elam 2001: 42-43, se 
även Nussbaum 2001: 98). 

En emotion är sammanfattningsvis ett värdeladdat sätt att uppfatta 
sig själv, det egna livet och den/det emotionen handlar om (Persson 
1997: 193). Den tar sig in i jaget på ett kognitivt sätt, i våra 
varseblivningar av och uppfattningar om vad som är viktigt. En 
                                                                                                 
förvandlas till en form av intellektuella processer, vilket inte gör rättvisa åt ”1) den 
förkroppsligade sidan av vårt känsloliv, 2) mångfalden av uttryck som våra känslor 
kan ta, 3) den ofta förekommande motstridigheten i våra känslor, att vi känner på ett 
sätt fast vi vet att det är på ett annat, 4) variationen i känsloreaktioner mellan olika 
individer eller 5) skillnaden mellan olika känslor; även om tankemodellen som 
används passar ypperligt för rädsla är den sämre anpassad för de flesta andra 
känslor”. Trots det tillför teoretiker som Nussbaum en viktig aspekt till diskussionen 
om känslor, menar Kronqvist, i och med uppmärksammandet av sambandet mellan 
hur vi ser och beskriver en situation och vad vi känner i den (Kronqvist 2007: 36). 
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emotion som sorg drabbar helt enkelt ens livsuppfattning (Nussbaum 
1997: 225). 

Längre fram i boken Upheavels of Thought (2001) gör Nussbaum – 
med inspiration från bland andra LeDoux och Damasio – vissa 
förändringar i sin uppfattning om emotioner. Denna revidering 
omfattar ett utvecklat kognitionsbegrepp som inbegriper icke-
mänskliga djurs och små barns tankeprocesser samt beskrivning av 
emotioners utveckling i en persons historia. Exempelvis behöver inte 
de kognitiva omdömena vara föremål för en reflexiv 
självmedvetenhet och det talade språket är inte det enda medium som 
kan fånga känslors innehåll. Ibland är man inte förmögen att göra en 
verbal översättning av upplevelsen av vissa känslor och ibland 
uttrycks de bättre genom bilder, musik eller dans (Nussbaum 1997: 
233, fotnot 1, Nussbaum 2001: 126-128). 

Nussbaum urskiljer ett antal faktorer som påverkar känslolivets 
kulturella och sociala variation. Den första faktorn hon nämner är 
fysiska villkor, där vissa samhällen exempelvis är mer utsatta för 
naturens faror och andra har större tillgång till fritid. ”[C]ertain sorts 
of highly self-conscious romantic love seem to require a relatively 
unharried middle-class or even aristocratic life”, som hon uttrycker 
det (Nussbaum 2001: 152). För det andra skiljer sig samhällen åt när 
det gäller idéer om metafysik, religion och kosmologi. Till exempel 
kan uppfattningar om döden och om det finns en tro på ett liv efter 
detta inverka på hur rädslan för döden eller sorgen efter en avliden 
person tar sig uttryck. Den tredje faktorn som Nussbaum identifierar 
är praktiker, där exempelvis skillnader i barnuppfostran kan påverka 
den emotionella utvecklingen. För det fjärde formar förmodligen 
språk det emotionella livet i viss utsträckning, även om Nussbaum 
menar att språkets roll ofta har överskattats. Så ska vi inte dra den 
felaktiga slutsatsen att bara för att det inte finns ett ord för en särskild 
upplevelse så saknas den upplevelsen. Däremot kan språket avslöja 
hur olika kulturer tillskriver en viss känsla olika konnotationer, där 
exempelvis kärlek kan förknippas med allt från romantik till 
omhändertagande. Den sista och kanske viktigaste faktorn är, enligt 
Nussbaum, sociala normer. Samhällen upprätthåller olika normerande 
värderingar som rör ära, pengar, kroppslig skönhet och hälsa, 
vänskap, barn och politisk makt – något som innebär skillnader i 
uppfattningen av ilska, avundsjuka, rädsla, kärlek och sorg. De sociala 
reglerna för ett accepterat uttryck av sorg eller ilska, eller hur en viss 
känsla värdesätts, ser olika ut i olika samhällen (Nussbaum 2001: 151-
159). 
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I de emotionella narrativen – berättelserna – som Nussabaum talar 
om, finns en förväntan om en inbyggd logik. Så finns det normer för 
sorg, hur den ska manifesteras, berättas och vilken sorts berättelse 
den kan ingå i. Det handlar, menar Kalman, om ”en socialt (mer eller 
mindre) erkänd narrativitet om sorg, där sörjande liksom andra 
känslor är föremål för social normering och förhandling” (Kalman 
2011: 36). Ta till exempel tanken att sorg är en process som man ska 
bli klar med, vilket uttrycker en linjär tidstanke. Men känslors omhet, 
det vill säga vad känslan omfattar av oss själva och vårt sätt att 
uppfatta något som det framträder i vår egen erfarenhet, behöver 
egentligen inte säga något om tid (Kalman 2011: 42). 

För att fördjupa Nussbaums resonemang om sociala normer kan 
vi ta hjälp av Karin Johannissons berättelse om melankolins historia. 
Melankoli kan uppenbara sig som ångest, leda, längtan, trötthet, 
tomhet, rastlöshet eller njutningstvång, men det finns alltid ett 
speciellt tema, nämligen brist eller förlust. Vidare hävdar Johannisson 
att melankoli inte bara drabbar individer, utan även grupper, klasser 
och hela samhällen. På en kollektiv nivå kan den vara både ett allmänt 
känslotillstånd och en reaktion utlöst av hemlöshet eller maktlöshet. 
Melankoli kan prägla en stad, ett landskap eller en plats. Johannisson 
urskiljer tre känslostrukturer som var och en utmärker olika historiska 
epoker. Den första, förmoderna typen, dominerade under 1600- och 
1700-talen och karakteriserades av ett kroppsligt utlevande språk och 
starka inslag av mani. Den andra, moderna typen, utvecklades från 
sent 1700-tal till 1900-tal och kännetecknades av ett gradvis mer 
inåtvänt och depressivt språk. Den tredje, senmoderna typen, tillhör 
nuet och utmärks av tomhets- och trötthetskänslor (Johannisson 
2009: 24, 29-31). 

Med hänvisning till Raymond Williams begrepp känslostruktur, 
som är en social erfarenhet som uppfattas som privat och personlig, 
menar Johannisson att känslor fungerar som ett slags emotionella 
normsystem. I varje samtid finns mönster av känslor och stämningar 
som mer än andra fångar in vad som berör individen och samhället. 
Känslostrukturer blir en del av identiteten och sätt att förstå sig själv. 
De är också tätt förknippade med klass och kön. Känslor skapar 
klasstillhörighet på samma sätt som attribut, makt eller kapital. Med 
andra ord är känslor något som definierar och skapar gemenskap, 
men som samtidigt avgränsar och exkluderar. Känslor uppstår i 
subjektet, men formas och kontrolleras av sociala och kulturella 
mekanismer (Johannisson 2009: 13-15). 

Det betyder att känslospråket – på både kollektiv och individuell 
nivå – bestäms inom större känslostrukturer. Det kan handla om vilka 
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känslor som uppfattas som värdefulla eller hotfulla, vilka 
känslouttryck som förväntas, uppmuntras eller förskjuts. Känslor gör, 
liksom kläder, även något med kroppen – de formulerar och 
framställer den; de är kommunikativa och sänder ut budskap. 
Individen gör sig till den hon vill vara och detta formande sker i 
relation till normer som bekräftar eller avvisar ett visst beteende 
(Johannisson 2009: 18, 259-260). 

Att känslor ingår i sociala processer innebär att de kan användas 
för att studera förskjutningar i klass- och könsrelationer, eftersom de 
ständigt finns med för att förstärka, eller dölja, sådana samspel. Det 
gäller exempelvis bilden av känslor som kvinnligt kodade. En bild 
som skapades under 1800-talet då gapet vidgades mellan två 
livssfärer: manligt–offentligt–rationellt och kvinnligt–privat–
känslosamt. Johannisson menar att generellt riskerar en manligt 
kodad känsla – som melankoli, nostalgi eller leda – att tappa status 
och benämnas med mer oglamorösa namn när den byter kön. Denna 
sociala dimension belyser också hur en samtid kan hylla 
känslokontroll som tecken på stabilitet, medan en annan upphöjer 
känslosamhet som tecken på revolt och humant engagemang 
(Johannisson 2009: 19-20). 

Dagens samhälle spelar högt på känslor, enligt Johannisson, och 
känslosamhet iscensätts i offentlighetens rum i ritualiserade former 
som kan påminna om 1700-talets. Så kan makten visa ”sin 
mänsklighet genom en bruten röst eller ett tårat öga och förmåga att 
beröra och beröras blir till medkänslans konst och individens 
längtan” (Johannisson 2009: 20). Johannisson sammanfattar sin syn 
på förhållandet mellan känslor och samhället med följande ord: 

Drar man ut känslorna på den samhälleliga scenen öppnas alltså ögat 
på nya sätt. De har traditionellt uppfattats som subjektiva, bundna 
inom det enskilda jaget. Men så betraktade säger de inget om världen, 
bara om oss själva. De skall inte reduceras till psykologiska fenomen. 
De är både subjektiva och sociala, processer som finns mellan 
människor. I själva verket är varje social sfär beroende av 
gemensamma känslostrukturer för att fungera. (Johannisson 2009: 
265, kursiv i original) 

 
Ett angreppssätt som lyfter ut känslorna på en samhällelig eller social 
arena står Ahmed för. Hon presenterar en idé om affektekonomier 
som beskriver hur känslor skapar och formar kroppar så att vissa 
kroppar kommer att förknippas med vissa känslor. Känslor är således 
sociala och kulturella praktiker som konstruerar kroppar, snarare än 
inre, psykologiska tillstånd. 
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Ahmed om affektekonomier 
Sara Ahmed låter sig inte enkelt placeras under deleuzianska, 
fenomenologiska, feministiska eller psykoanalytiska tankegångar. Hon 
talar om känslor på ett sätt som påminner om resonemangen om 
affekt, fast, enligt Sundén, på ett mer töjbart sätt i jämförelse med 
Massumi. Sundén liknar likväl hennes resonemang om känslor med 
Massumis föreställning om affekt, då båda vänder sig till Spinoza för 
att tänka sig känslor som något som formar vad kroppar kan göra, 
snarare än vad de kan vara. Däremot skiljer de sig åt i ett annat 
avseende; till skillnad från Massumi vidhåller Ahmed att 
känslomässiga reaktioner, oavsett hur omedelbara de är, alltid 
medieras i någon mening (Sundén 2010: 30). 

Ahmed menar att känslor och affekter endast kan separeras 
analytiskt och inte i den levda erfarenheten (Ahmed 2004b: 6). 
Affekter har resonans i kroppsliga minnen (såväl individuella som 
kollektiva) och tidigare upplevelser – det är därför Ahmed talar om 
mediering. Sundén skriver att denna mediering kan ske ”genom ett 
slags kroppslig kunskap förmedlad genom huden. Den behöver inte 
vara medveten eller språkligt artikulerad, men detta betyder inte för 
Ahmed att den är omedierad.” Med andra ord kan upplevelser som 
inte är medvetandegjorda fortfarande medieras eller förmedlas genom 
tidigare upplevelser och erfarenheter. Känslor involverar således 
kroppsliga sensationer (affekter) och varje uppdelning mellan känsla 
och affekt riskerar att känslor förblir åtskilda från den levda kroppen 
(Sundén 2010: 30-31). 

Det finns fler influenser än Spinoza. I sin analys av 
affektekonomier (affective economies) skriver Ahmed (2004b: 10) att hon 
hittar sin utgångspunkt i marxismen och psykoanalysen. Ahmed 
utmanar tanken att känslor är av privat natur – att de tillhör individer 
– i sin analys av affektekonomier. I stället ”skapar och formar 
[känslor] kroppar genom att röra sig mellan dem, fastna på somliga, 
glida över andra” (Sundén 2010: 30). Känslor ackumuleras över tid 
och ger upphov till att ett objekt får ett affektivt värde (Bränström 
Öhman et al. 2011b: 14). 

Influerad av fenomenologiska tankegångar menar Ahmed, liksom 
Nussbaum, att känslor är intentionala: De är vända mot objekt. Så när 
vi känner exempelvis rädsla, känner vi oss rädda för något. Denna 
tanke om emotionell intentionalitet förenar Ahmed med en idé om 
affekt som kontakt: Vi blir påverkade av det som kommer i vår väg. 
Således är känslor vända mot det som vi kommer i kontakt med. De 
rör oss mot eller bort från dessa objekt. När vi känner oss rädda för 
ett objekt handlar det inte bara om att objektet närmar sig oss, utan 
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även om hur vi vänder oss mot objektet. Känslan av rädsla är riktad 
mot objektet, samtidigt som vi också uppfattar objektet på ett särskilt 
sätt, som att det är skräckinjagande (Ahmed 2006: 2). 

För Ahmed ger som sagt kontakt upphov till känslor, och omvänt 
ger känslor upphov till kontakt. Känslor kan därmed betraktas som 
reaktioner, rörelser i riktning mot eller bort från vad de har kommit i 
kontakt med. Känslor är rörelse och de berör; Bränström Öhman, 
Jönsson och Svensson förklarar hur: 

Denna beröring som sätter i rörelse får konturer att framträda – en 
kontaktyta – och kroppen erhåller (av upprepade handlingar över tid) 
sina konturer, en form. Känslor frammanar på detta sätt 
framträdanden, eller ”ytor” på individuella eller kollektiva kroppar – 
de skapar alltså ”de andra” och i samma rörelse fungerar de också 
subjektskapande. I denna bemärkelse är känslor 
identitetskonstituerande och i fokus hamnar vad och vem känslor gör, 
snarare än vad de är. (Bränström Öhman et al. 2011b: 14, kursiv i 
original) 

 
Känslor är sålunda inget människan har, som en egenskap, utan 
känslor gör saker genom att forma vad kroppar, såväl individuella 
som kollektiva, kan göra. De sätt som känslor skapar och formar 
kroppar innefattar sätt att röra sig, rikta sig och förhålla till andra 
genom att antingen närma sig eller dra sig undan. Känslor skapar 
själva ytorna och gränserna som tillåter att kroppen skildras som ett 
objekt. Det är således inte så enkelt som att subjekt känner hat eller 
rädsla, eller att objekt är fientliga eller skräckinjagande, utan snarare 
skapas känslor av hat eller rädsla genom kontaktytan mellan subjekt 
och objekt. Det uppstår en ”klibbig” relation mellan kroppar och 
symboler, där språket fungerar som ett maktinstrument som får vissa 
kroppar att förknippas med vissa känslor. Känslornas ”arbete” är 
nära förbundet med denna klibbiga relation mellan kroppar och 
symboler: Känslor arbetar genom symboler och på kroppar för att 
materialisera ytor och gränser. Känslor cirkulerar utan att för den 
sakens skull överföras mellan människor som en ”smitta”, det vill 
säga att jag känner mig ledsen för att du gör det. En sådan syn skulle 
riskera att likställa känslor med något som man äger och kan föra 
vidare (Ahmed 2004b: 10, 191, 194-195, Sundén 2010: 30). Av detta 
följer också att en upplevelse av något slag inte ger upphov till samma 
känsla hos alla som delar upplevelsen – några kommer att skratta, 
andra gråta och ytterligare andra kommer att känna sig uttråkade 
(Gorton 2007: 338-339). 

Ahmed utgår från sin tanke om affektekonomier – att känslor inte 
tillhör enskilda kroppar utan cirkulerar – för att resonera om bland 
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annat rädsla och hur kroppar materialiseras. Rädsla uppstår inte 
inifrån subjektet, inte heller finns det inneboende i objektet. Vi är 
som sagt inte rädda för andra för att de är skrämmande. Det är 
genom cirkulationen av symboler som förknippas med rädsla som 
rädslan blir innesluten i en viss kropp, vilken därmed uppfattas som 
rädslans objekt. Känslor fungerar alltså som ett slags kapital då de inte 
är inneboende i objektet eller symbolen, utan endast produceras 
genom cirkulationen (Ahmed 2004a: 124, 127, Ahmed 2004b: 64, 
Ahmed 2011: 69). Ahmed presenterar sitt resonemang utifrån 
följande citat från Frantz Fanons bok Svart hud, vita masker (1997): 

Jag fick tillbaka min kropp utfläkt, sönderdelad, utmattad, svept i 
sorg denna vita vinterdag. Negern är ett djur, negern är ond, negern 
är skadlig, negern är ful; titta, en neger, det är kallt, negern darrar, 
negern darrar därför att han fryser, den lille pojken darrar därför att 
han är rädd för negern, negern darrar av kyla, denna kyla som tränger 
in i en till märgen, den lille gullige pojken darrar därför att han tror 
att negern darrar av raseri, den lille pojken kastar sig i sin mors armar: 
”Mamma, negern tänker äta upp mig!” (Fanon 1997: 110-111) 

 
Det är den svarta mannens kropp som framkallar rädsla hos barnet 
och som intar rollen som rädslans objekt. Rädslan gör något; den 
etablerar en distans mellan kroppar vars olikhet utläses från ytan, den 
differentierar de svarta och vita kropparna. Rädslan både omsluter de 
kroppar som känner den och konstruerar de kroppar som är 
inneslutna i den, som om rädslan kommer utifrån och rör sig inåt. 
Symboler – i det här fallet historiska associationer till neger, djur, 
dålig, elak, ful – bidrar till barnets uppfattning av den svarta mannen, 
och dessa symboler rör sig från dåtid till nutid.88 Rädslans 
inneslutning i den svarta mannens kropp är emellertid något ytterst 
tillfälligt eftersom någon permanent inneslutning aldrig kan ske. 
Medvetenheten om inneslutningens flyktiga beskaffenhet bidrar också 
till att rädslan intensifieras då det alltid finns en risk att andra, som 
också ger upphov till rädsla, kan passera och därmed dyka upp var 
som helst. På detta vis kan rädsla sägas vara en affektekonomi, trots 
dess skenbara inneslutning i ett objekt. Rädsla uppehåller sig inte i 
särskilda objekt eller symboler, och det är precis den här avsaknaden 
av en fast punkt som tillåter rädslan att röra sig mellan symboler och 
kroppar. Denna rörelse stannar enbart upp temporärt, i själva 
kopplingen mellan en symbol och en kropp, då kroppen kan sägas 
                                                
88 Att ett litet barn skulle känna till dessa historiska associationer tar jag inte för givet; 
däremot kan vuxna göra sådana kopplingar. Jag skulle snarast tro att barnets reaktion 
handlar om en kombination av mötet med någon främmande och förälderns 
reaktion. 
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laddas känslomässigt (Ahmed 2004a: 124, 127, Ahmed 2004b: 64, 
Ahmed 2011: 74, 76-78). Känslor är således relationella och bör, 
enligt Ahmed, förstås som rörelse mellan kroppar (Sundén 2010: 30, 
33). 

Ahmed stannar inte vid ett resonemang om individuella kroppar, 
utan med hennes terminologi kan kroppar även handla om kollektiv, 
som en nation. Något som betyder att även ”nationens kropp” 
materialiseras genom cirkulationen av symboler. Känslor kan inte, 
som har framgått, förstås som psykologiska tillstånd, utan som sociala 
och kulturella praktiker, och vi måste reflektera över deras roll i 
förhållandet mellan det psykiska och det sociala, mellan det 
individuella och det kollektiva (Ahmed 2004a: 117, 119, 121, Ahmed 
2004b: 9). Exempelvis för Ahmed ett resonemang om rädsla för 
terrorism – om konsekvenser av denna rädsla för olika kroppar 
(individer och nationer) och om vilka åtgärder som vidtas (se Ahmed 
2004a: 128-136, Ahmed 2011: 78-89). Hon skriver: 

Å ena sidan är terroristen som figur fristående från specifika kroppar 
– en skugglik figur, ”något obestämbart som skulle kunna komma” 
(Massumi 1993: 11). Men det är just detta ”skulle kunna”, detta 
osäkra, som också gör det möjligt att begränsa rörligheten hos de 
kroppar som läses som kopplade till terrorism: islam, arab, asiat, 
Orient. Rädslan klibbar sig fast vid dessa kroppar (och 
”skurkstaternas” kroppar) som ”skulle kunna vara” terrorister, där 
detta ”skulle kunna vara” ger rätten att frihetsberöva. Trots att denna 
rädsla klibbar sig fast, glider den också över sådana kroppar; det är 
den strukturella möjligheten att terroristen kan passera förbi oss som 
rättfärdigar att man utökar underrättelsearbetet, övervakningen och 
befogenheten att frihetsberöva. (Ahmed 2011: 88) 

 
Caron Lipman menar att Ahmed vill förstå varför maktrelationer 
består trots motstånd, och de sätt som känslor är djupt involverade i 
social orättvisa, i synnerhet rasism och homofobi (Lipman 2006: 619). 
Ahmeds fokus på känslor är således ett försök att förstå varför social 
förändring är så svår att uppnå. ”Genom att betrakta subjektet som 
investerat i specifika strukturer visar hon hur svårt det är att frigöra sig 
från dessa, och hur subjekt och struktur i praktiken är sammanflätade 
med varandra” (Bränström Öhman et al. 2011b: 15, kursiv i original). 

I det här avsnittet har jag med hjälp av Nussbaum och Ahmed 
argumenterat för att känslor gör kunskap: De är kunskapsbärare för 
att de gör något. Nussbaum förstår emotioner som värdeomdömen 
och som något som kan öka kunskapen om det komplext mänskliga. 
Ahmed talar om affektekonomier och om känslor som sociala och 
kulturella praktiker som konstruerar kroppar. Det som förbinder 
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dessa två teoretiker är den aktiva roll som de tillskriver känslor. 
Känslor har betydelse för hur vi tolkar och förstår världen; därför 
menar jag att de bör ingå i det Donna Haraway kallar för situerade 
kunskaper, som en del av forskarens reflexiva hållning. Som forskare 
är vi vana vid att reflektera över vår egen tillhörighet – genus, etnicitet 
och ålder – medan vi utelämnar information som uppfattas som för 
privat, olämplig eller rörig (messy) för att höra hemma i akademiska 
texter. Men Robyn Longhurst, Elsie Ho och Lynda Johnston 
argumenterar för att just sådana kroppsliga reaktioner och känslor, 
som tenderar att uteslutas, är viktiga att uppmärksamma. Vi situerar 
oss själva, inte som isolerade, rationella akademiker, utan som 
individer som ibland upplever irrationella känslor i 
forskningsprocessen (Longhurst et al. 2008: 213). Det intellektuella, 
den egna erfarenheten och det känslomässiga samspelar alltid, vare sig 
de förstärker eller motsäger varandra. Och, som jag slog fast redan i 
introduktionskapitlet, en rytmanalytiker bortser aldrig från känslor i 
sökandet efter kunskap. 

Härnäst följer ett samtal mellan mig och Annelie Bränström 
Öhman. I det kommer redan diskuterade tankegångar att dyka upp 
igen, men eftersom kunskapssökande utgör en aspekt av min 
rytmanalys, ser jag det som intressant att fundera över hur kunskap 
kan nås och förmedlas på olika sätt: genom en litteraturbaserad 
akademisk text, å ena sidan, och ett samtal, å andra sidan. Om jag ska 
reflektera över mitt eget tillägnande av kunskap, upplever jag det som 
att jag i samtalet låter mitt projekt mer direkt möta litteraturen med 
hjälp av Annelie. Som ett led i processen att förstå ett för mig nytt 
område är utbytet med någon som har läst samma litteratur 
värdefullt. Det ger mig möjlighet att förankra det jag har läst i någon 
annans tolkning. 

Annelie ingår i ett akademiskt sammanhang och samtal som jag vill 
delta i och bidra till; det handlar om att tillsammans vidga blicken och 
gemensamt söka konturerna för ett forskningsfält. Visserligen träffas 
vi för att jag vill ta del av hennes kunskap och synpunkter, men jag 
tror ändå att mötet ger oss bägge två insikter. Vi tar båda med oss en 
ny erfarenhet till vår respektive forskning. I mötet med andra 
omformas, utmanas och erkänns vårt vetenskapliga arbete. 

Ett samtal om känslor som kunskap 
En septemberdag 2012 tar jag flyget till Umeå för att träffa Annelie 
Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap vid Umeå 
universitet. Annelie har med stilsäker penna i flera artiklar och 



148 

bokkapitel pläderat för känslor som en kunskapsform – att känslor 
gör kunskap helt enkelt – och hävdat att akademin genomsyras av 
emotionella läckage. Hon ställer sig frågan var ”känslorna [tar] vägen 
när de inte får sätta avtryck i vetenskapandets texter och rum” 
(Bränström Öhman 2008: 16). Med begreppet emotionella läckage vill 
hon därför “synliggöra momentet av friktion mellan olika 
kunskapsförståelser och den sprickbildning sammanförandet av dem 
ännu alstrar”. Det är i gliporna som ”ett sorl av röster ur andra genrer 
och samtal” framträder; det är där känslorna sipprar in (Bränström 
Öhman 2008: 12). 

Tass och fot och kras. Vi tycker lika mycket om det, hunden och jag, 
att trampa på den nattgamla ishinna som förvandlar vattenpölar till 
ett motstånd och ett ljud. Skönheten i det spruckna; de fint 
krackelerade brottytorna, förgreningen av dissonanta klanger i det 
brustna ljudet. Om teorier hade former och ljud skulle jag säga att det 
är samma kvalitet som under alla mina år i akademin har lockat mig i 
poststrukturalismens tankemyller. Det handlar om sprickorna, 
gliporna, glappen. Ljudet av saker och sammanhang som går i kras. 
Inte av förstörelselusta utan bara därför att det är lögn att det skulle 
vara helt. Att det skulle gå ihop och gå att knyta röda snören om och 
ge bort i present och få forskningsstipendier för. (Bränström Öhman 
2008: 7-8) 

 
Efter en vegetarisk lunch slår vi oss ned på stadsbiblioteket för att 
prata om känslor, stil och skrivande, avhandlingsprocessen och 
kunskapsbegreppet. Annelie berättar om hur hon kom att intressera 
sig för hur känslor förstås, teoretiseras och uttrycks i den akademiska 
miljön. 

”För mig har det uppstått ett intresse för känslor i det 
vetenskapliga språket. Kan man, på samma sätt som många 
romanförfattare och poeter gör, se att känslor blir ett slags 
kunskapsform. Att man söker kunskap genom känslor. Så det blev en 
utmaning att föra vidare. Kan man skriva och forska om känslor och 
själv ha ett helt cerebralt, allt igenom intellektuellt förhållningssätt, till 
den forskning man gör? Om det är så, var tar känslorna vägen? Var 
finns känslorna i akademiska texter? Så har jag laborerat lite grann 
med det där, att det läcker, spiller över. Att det finns ett mellanrum. 
Om man ser på akademiska miljöer så är det verkligen känslostarka 
miljöer. All denna kamp, all denna passion, allt detta engagemang. 
Det är blod, svett och tårar ofta, och rätt mycket stora känslor. Men 
varför anses det som så förbjudet att ta känslor in i akademiska texter. 
En intellektuellt levd eller läst erfarenhet kan man åberopa, men inte 
lika lätt en känslomässig erfarenhet.” 



 149 

Så kommer vi in på distinktionerna mellan begreppen affekt, 
emotion och känsla som jag har kämpat med. 

”Sedan ett och ett halvt decennium tillbaka pratar man om 
antingen den affektiva vändningen eller den emotionella 
vändningen”, säger Annelie. ”Det här är en rörelse inom 
vetenskapen, framför allt inom humaniora och samhällsvetenskap. 
Den del som jag har befunnit mig i är det genusteoretiska fältet. Det 
är flera forskare som har skrivit om anledningen till att feministiska 
forskare har dragit sig för att ta in känslor, till exempel skriver Sara 
Ahmed om det. Hon använder den här otroligt bra bilden: ’it sticks’. 
Alltså ’sticky emotions’, att känslor är kladdiga, klistriga, att de 
fastnar. Hon menar att den här klistriga, fastkletande substansen som 
finns hos känslor blir än mer påtaglig om man är kvinna i akademin. 
Att det alltid är ’risky business’ att hålla på med känslor.” 

Hur begrepp kan vara genuskodade är något som jag har tyckt mig 
kunna ana utifrån det faktum att forskare som bekänner sig till icke-
representationella teorier föredrar att tala om affekt i stället för 
känsla. 

”Inom min disciplin, geografi, så pratar man ganska mycket om 
affekt i stället. Då tänker jag att det lite grann hänger ihop, att man på 
något sätt tar avstånd från det här feminina som känslor är. Att det är 
därför man väljer begreppet affekt i stället. Så får det en annan tyngd 
och blir mer vetenskap”, spånar jag. 

”Det är en variation i språkbruket”, säger Annelie, ”men sedan är 
det bakomliggande distinktioner i vetenskapliga traditioner. Med 
affekt utgår man ofta från kroppen eller personen, den fysiologiska 
varelsen. När man pratar om emotioner så pratar man i stället, väldigt 
grovt skisserat, om känslor i ett kollektivt sammanhang, som sociala 
praktiker. Det är något som händer i det relationella.” 

”För mig går den viktigaste skiljelinjen mellan om man lokaliserar 
känslorna, emotionerna eller affekterna i individen”, fortsätter hon. 
”Att affekterna är ett resultat av att den här personens kropp utsätts 
för vissa yttre stimuli eller inre stimuli, att man läser eller ser 
någonting. Något slags stimuli respons-idé. Där utgår man väldigt 
mycket från att känsloupplevelsen finns inom individen, som det är i 
psykologin. Medan om man å andra sidan pratar om emotioner – på 
svenska låter det lite svengelskt att säga så – som sociala och 
kulturella praktiker, då är det i grunden utifrån ett kultursociologiskt 
paradigm. Det tycker jag är viktigt att se. Det finns ju en del forskare 
som delar upp i affekter, känslor och emotioner. Det tycker jag är 
ganska poänglöst om man ser på mitt material som är skönlitteratur. 
Om det är så inom geografi kan det ha att göra med en underliggande 
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vetenskapssyn eller kunskapssyn, men framför allt tror jag att det är 
ganska pragmatiskt. Det är det man brukar prata om. Sedan kanske 
inte affekter känns så privata som känslor. Det låter mer vetenskapligt 
kanske, jag vet inte.” 

Annelies beskrivning av affekter som tillhörande individen och 
känslor som sociala praktiker känner jag igen. Men jag tänker 
fortfarande på hur begreppet affekt har använts av geografer inom 
det icke-representationella fältet. 

”Det finns den här psykoanalytiska, psykoterapeutiska eller 
psykologiska ingången med Silvan Tomkins och hans basaffekter. 
Som ett psykologiskt tillstånd. Men sedan finns det de som pratar om 
affekt och ser det som ett relationellt begrepp, precis som Ahmed 
gör. De pratar delvis om samma sak, fast använder olika begrepp. 
Men man åsyftar det här relationella”, förklarar jag. ”Det är så jag 
tänker att känslobegreppet är intressant, att känslor rör sig mellan 
människor.” 

Jag låter min frustration och indignation inför affektbegreppet 
pysa ut. Att jag inte var nöjd med hur många geografer tolkar och 
använder begreppet. Att jag kände att det saknas något. Och hur jag 
därför sökte mig till mer naturvetenskaplig litteratur i jakten på en 
tillfredsställande förklaring. 

”Jag kände mig tvungen att leta vidare i neurovetenskapen. Jag var 
ganska frustrerad över Brian Massumis förståelse av affekt som en 
intensitet, något som många geografer har anammat. Vad är det, 
något som bara svävar omkring? I spegelneuronerna hittade jag en 
förklaring, en strikt vetenskaplig förklaring på vad det till viss del 
skulle kunna handla om. Det gjorde mig ganska tillfredsställd. Det har 
tagit så många grenar för mig, det här affektbegreppet.” 

”Det finns naturligtvis en överlappning mellan den individuella 
och kollektiva och relationella nivån i det här”, säger Annelie. ”Ofta 
är det kanske så att man i huvudsak utgår från en teoretiker, och jag 
har själv utgått från Ahmed. Hon tar med ganska enkla formuleringar, 
men väldigt konsekvent, avstånd från den här psykologiserande 
förståelsen. Just det där med den där spegelneuronen som du pratade 
om, att förstå den andra genom sig själv, det är en aspekt. Men hon 
har också den här tanken om att känslor eller emotioner cirkulerar. 
De är cirkulationsobjekt som hon kallar det.” 

”Vad tänker du att hon menar med det?” flikar jag in. 
”Som hon resonerar kring det är känslor inte bara individburna, 

utan känslor gör någonting. Om man tar ett väldigt enkelt exempel: 
Om man säger att jag kan göra något, jag kan påverka dig 
känslomässigt, få dig att känna på ett visst sätt, bland annat genom 
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mitt ansiktsuttryck. Om jag ser väldigt ledsen ut så kommer du att 
undra. Det påverkar din förståelse av mig. Men jag kan också bli 
påverkad av emotioner, som ett slags kulturella objekt eller artefakter, 
om man ser på representationer av känslor eller emotioner i det 
offentliga. I det sammanhanget tror jag att hon refererar till den 
amerikanska forskaren Lauren Berlant, som har skrivit ganska mycket 
om det här med uttryck för kollektiv sorg. Hur det i sin tur präglar 
uppfattningar om etnicitet och genus. Hon tar som exempel, om jag 
inte missminner mig, något av de här terrordåden från muslimska 
terrorgrupper. Det kanske är den här bombattacken i tunnelbanan i 
London i början av 2000-talet, jag kommer inte riktigt ihåg. Vad ser vi 
om vi i tv-rutan eller på en löpsedel ser en arabisk kvinna, som gråter 
och håller ett barn, i ett sådant sammanhang? Och vad ser vi om vi 
ser en vit, brittisk kvinna i samma situation? Beroende på vem du 
själv är så kommer du att tolka in olika saker.” 

”Vinsterna med att se de här olika nivåerna, som jag uppfattar att 
Ahmed försöker att göra”, fortsätter Annelie, ”det är också att hon 
tillåter oss att frikoppla perspektivet från individen. För det finns ju 
en bedräglig föreställning om en universalitet om du stannar på 
individnivå, att alla är lika. Att vi uppfattar allas känslouttryck likadant 
oberoende av allt det här andra. Så är det inte. Det är en mängd 
sociala aspekter, klassaspekter, etniska aspekter, föreställningar om 
religiösa uttryck och så vidare som spelar in hela tiden. Jag vet inte 
om du har läst hennes bok Queer Phenomenology89?” 

”Jo”, svarar jag. 
”Hon har ett underbart exempel med skrivbordet, Edmund 

Husserls skrivbord, kommer du ihåg det?” 
Jag letar i minnet, men ingen minnesbild dyker upp så jag skakar 

på huvudet. 
”Husserl tar kroppen i förhållande till det där skrivbordet som 

utgångspunkt för att beskriva sin fenomenologiska position. Men 
eftersom Ahmeds utgångspunkt inte är individen, utan den här 
situationen, ser hon ett kulturellt rum. Hon säger att vad man vet om 
den här filosofen är också att hans hustru var hemmafru. Var är hon 
när han sitter och tänker här? Ser hon på honom? Om vi ställer oss 
på tröskeln och tittar in på filosofen, där han sitter vid sitt skrivbord, 
vad ser vi då för någonting? Just den där rörligheten; man kan nästan 
se det som en vridscen på teatern, att man kan vrida och byta 
scenbild. Det tror jag att man gör lättare med ett sådant här 
perspektiv som tillåter en att frikoppla förståelsen av vad emotioner 
gör från individernas uttryck.” 
                                                
89 Ahmed (2006). 
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”Jag känner att jag fastnar lite i individperspektivet när jag skriver 
om vad jag upplever och vad jag känner. Ser du det som ett 
problem?” undrar jag. 

”Jag associerar osökt till Simone de Beauvoir som har den här 
bevingade formuleringen ur Det andra könet90, att kroppen är en 
situation. Mer så tänker jag kring det. När de Beauvoir pratar om 
kvinnans kulturella belägenhet så pratar hon om kvinnan som en 
person, som en individ. Men hon ser också den här individen i ett 
större kulturellt rum. Man kan inte förstå den här situationen utan att 
se den här kvinnan, men man kan å andra sidan inte förstå kvinnan 
utan att se situationen. Det är det hon menar.” 

”Det här är olika traditioner”, fortsätter Annelie. ”Till exempel i en 
etnografisk tradition är det ganska vanligt att man utgår från ett 
individperspektiv; individen som observerar, som deltar i de här 
samtalen med informanter. Man kan ha bara en eller ett par 
informanter i en sådan undersökning. Det är gott om forskning som 
har auktoriserat den varianten av studier av till exempel 
mellanmänskliga relationer och i vissa fall emotioner som vi pratar 
om nu. Jag menar inte att om man har en större mängd människor 
som man observerar så blir det automatiskt mer vetenskapligt 
auktoritativt. Du får ursäkta, men jag är miljöskadad litteraturvetare; 
det som kom genom mitt huvud är en rad som jag ofta brukar 
använda själv. Den finlandssvenske poeten Gunnar Björling, han 
skriver i en dikt att ’allt kan vara tusenannorlunda’. Mer så. Att om du 
vrider på den här scenen så ser du att ur en annan individs perspektiv 
kan den här situationen se annorlunda ut. Det som Ahmed gör när 
hon drar ut oss från filosofens blick på sig själv, i sitt eget arbetsrum, 
vid sitt skrivbord, och tänker: Vad ser hans hustru om hon tittar in på 
honom? Det är samma situation på ett sätt, men ändå en annan.” 

”Så det är okej att stanna där, på en individnivå, så länge man är 
medveten om vad det innebär?” 

”Ja”, svarar Annelie, ”och gärna reflektera över att det finns andra 
sätt att se. Det bottnar lite grann i hur man förhåller sig till de här 
klassiska vetenskapliga honnörsorden, objektivitet och att en god 
undersökning ska kunna upprepas av vem som helst. Det tror jag inte 
alls på, för då plockar man bort individen. Då utgår man från den här 
idealsituationen som aldrig finns, att forskningen konstituerar ett 
laboratorium där allt är dammfritt och fläckfritt. Det är inte alls så jag 
menar. Det är mer en reflexiv läsart som jag pratar om nu. Den finns 
väldigt mycket i den feministiska traditionen och det handlar om att 
se min position som forskare gentemot mitt forskningsobjekt, men 
                                                
90 de Beauvoir (2002). Det andra könet gavs ut på franska första gången 1949. 
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också om att man har en vaksamhet inför att det finns maktrelationer 
som påverkar det vi ser. Vi är aldrig oberoende av de andra 
relationerna, möjliga sociala relationer och faktiska sociala relationer, 
som vi ingår i.” 

Annelie fortsätter att utveckla kopplingen mellan forskningsfråga 
och skrivsätt, och hon menar att detta ofta överskuggas av frågor 
rörande metod och teori. 

”Lika relevant och lika viktigt är vilket skrivsätt din 
forskningsfråga kräver. Hur ska du ta reda på den här informationen? 
Om du har en forskningsfråga som kräver att du ska förstå till 
exempel en känslomässig relation eller en känslomässig nivå i ett 
undersökningsområde, då kanske du måste använda ett sådant 
skrivsätt som låter känslorna sippra in mer synligt också. Att iaktta 
den här flexibiliteten, att det inte finns en standardmodell, en 
standardkostym för akademiskt skrivande. Emma Stenström har 
skrivit en fin liten text, där hon uttrycker det som att det 
vetenskapliga ofta blir liktydigt med det vetenskapslika.91 Det som ser 
ut som en akademisk text, det här lite stelbenta, strikta, att ju mer 
man skriver så, desto mer vetenskapligt verkar det. Men det är ju inte 
där det sitter. Det är bara en uttryckskonvention.” 

 
Jag vill styra tillbaka samtalet till känslor i akademiska texter och 
frågar därför Annelie hur hon skriver in känslor i sina texter. 

”Hur hanterar du känslor?” 
”De texter jag har skrivit som handlar om den här problematiken 

rör sig mer på en metateoretisk nivå. Jag försöker att lokalisera den 
här typen av punkter eller friktionsytor, som jag har kallat dem för, 
där det inträffar emotionella läckage. Just den här känslan av att det 
ändå är något som inte kommer med i texten, men som händer i den 
här relationen mellan författaren, mig som skribent och texten, 
medan den växer fram eller vägrar att växa fram. Där det finns 
avlagringar av känslomässiga minnen som kanske aldrig kommer med 
i texten, men som ändå finns där för att man kommer ihåg dem. Som 
den här typen av situationer i seminarierum där jag märkte att mitt 
sätt att skriva på rörde sig i gränslandet till det som var riktigt tillåtet 
och var vetenskapslikt, enligt vissa av kollegornas åsikter.” 

                                                
91 Stenström skriver: ”Jag vill hävda att den enda riktigt starka normen i akademin 
handlar om formen. De flesta andra kriterier, som sanning och objektivitet, har vi för 
länge sedan slutat tro på. Kvar finns bara formen. Det gäller att ha rätt form själv och 
det gäller att skriva i rätt form. Att se ut som en vetenskapsman för att vara 
vetenskapsman. Att skriva vetenskapslikt för att det ska vara vetenskapligt. Bryter 
man mot formnormen, ja, då gör det ont” (Stenström 2003: 63, kursiv i original). 
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”Min personliga ståndpunkt”, fortsätter Annelie, ”och det har jag 
också skrivit i en artikel i den här Att känna sig fram-antologin92 som 
jag vet att du har läst, är att man inte kan komma undan känslor. Man 
kan gömma känslorna när man skriver en vetenskaplig text, men alla 
texter bär känslomässiga avtryck på ett eller annat sätt. Det finns inga 
laboratorieprodukter, det finns inga texter som är obefläckade av 
mänskliga och därmed känslomässiga erfarenheter. Det är ett 
konstaterande, men sedan kan man också gå steget längre och fråga 
sig vilken kunskap man kan utvinna: Vad är det som har gått förlorat 
när man har marginaliserat eller skylt över de här känslomässiga 
erfarenheterna? Vad skulle man ha kunnat säga mer om man hade 
räknat in känslorna? Det är alltid en relevant fråga att ställa sig, om 
man tycker att det borde finnas utrymme för en känslomässig 
kunskapsreflektion.” 

”Då handlar det mer om känslor i ett sammanhang där man lyfter 
fram dem i sin egen kunskapsprocess?” 

”Ja, och jag menar att där finns också den nödvändiga kritiska 
kunskapsreflektionen. Att man fortfarande så märkvärdigt ofta i ett 
akademiskt sammanhang utgår från en dualistisk förståelse av vad 
kunskap och vetenskap är. Det är hela tiden det här förnuft och 
känsla, det rationella, vetenskapliga vetandet och det personliga, 
känslomässiga tyckandet. Man kan se att det finns känslomässiga 
bevekelsegrunder i ett vetenskapligt kunskapsprojekt också. Att man 
inte bara drivs av ett helt objektivt kunskapsintresse. Med en mer 
nyanserad förståelse så skulle det bredda perspektivet, man skulle få 
tillgång till fler aspekter av mänskliga erfarenheter. Man skulle inte se 
det som ett hot mot etablerandet av en vetenskaplig auktoritet att 
släppa in ett känslomässigt erfarenhetsregister, som du till exempel 
gör i dina texter.” 

Vi kommer in på Martha Nussbaum och hennes försök att fläta 
samman förnuft och känsla. Annelie berättar om varför hon har 
funnit Nussbaums tankar givande. 

”Nussbaum försöker att hitta en legering mellan tänkandet, ratio, 
och pathos. Det fungerar inte så som man ofta har gjort inom den 
filosofiska traditionen som hon tillhör, att man har spjälkat isär det 
rationella förnuftet från känslan. Hon menar att det finns en 
fundamental inlärning som sker via en känslomässig förståelse. Det är 
klart att jag som litteraturvetare har funnit henne särskilt användbar, 
då hon menar att känslor i sig har en narrativ struktur. För att förstå 
känslor måste man ge dem en narrativ struktur; det finns en liten 

                                                
92 Bränström Öhman et al. (2011a). 
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berättelse med varje känsla. Om jag frågar dig vad du tänker på när 
jag säger sorg, då får du säkert en berättelse i ditt huvud, en egen 
upplevelse av sorg. Det är den levda erfarenheten som ger en alla de 
här berättelserna som man samlar på sig. Ett sätt att träna den här 
emotionella narrativiteten är att läsa skönlitteratur för där finns det 
redan färdigtänkt.” 

”Det borde rimligtvis finnas skrivsätt som har tagits i bruk av 
skönlitterära författare som skulle kunna tillföra någonting till ett 
vetenskapligt skrivande”, tillägger Annelie. ”Så tänker jag, inte att 
man ska lösa upp genregränserna. Det kommer aldrig att vara samma 
sak att skriva en roman som att skriva en vetenskaplig text.” 

”Hur menar du att de skiljer sig åt?” 
”Den fiktionaliserade berättelsen utgår inte från en empirisk 

verklighet, även om verklighetsbegreppet är en problematik för sig. 
Den kan likna den närvarande historiska och sociala verkligheten, 
men den har inga förpliktelser att vara sann mot verkligheten. Det är 
en avgörande skillnad. Vetenskapligt skrivande är inte 
fiktionsskrivande. Men det kan ju låna tekniker. Precis som 
Nussbaum pratar om att det finns en emotionell narrativitet, så menar 
jag att man kan låna narrativa strukturer, sätt att tänka kring 
komposition och intrig för att föra ett vetenskapligt resonemang”, 
förklarar Annelie. 

”Jag tänker så här”, säger jag, ”att om jag har gjort fem resor så 
blir det en resa av det när jag skriver om det; en sammansmältning av 
flera olika resor. Och då rör man sig lite mot det skönlitterära ändå.” 

”Ja, fast det beror helt och hållet på hur du har gjort det”, invänder 
Annelie. ”Redovisar du att det här är baserat på de här fem resorna är 
det en annan sak. Skönlitteraturen däremot behöver aldrig någonstans 
redovisa om det här är helt fria påfund eller om du faktiskt har gjort 
de här resorna.” 

 
Under samtalets gång finns mitt eget projekt hela tiden närvarande i 
tanken, och Annelies ord ställer jag i relation till mina egna texter och 
frågor som jag har brottats med. Som presentation av mig själv har 
jag innan vårt möte skickat ett kort utdrag ur inledningskapitlet till 
min avhandling till Annelie. Så hon har fått en inblick i vad jag skriver 
om, och hur jag skriver.93 

”Om jag går till mitt projekt – det här blir nästan lite handledning 
– hur tycker du att jag ska hantera det här? Om jag har ett intresse för 

                                                
93 I den versionen Annelie fick läsa var texten om New York placerad i 
introduktionskapitlet; i den slutgiltiga versionen, som du läser, återfinns denna text i 
kapitel sex och sju. 
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skrivande och inte vill gömma mina känslor och mina sinnesintryck, 
hur ska jag göra så att det blir bra?” 

”Det är en svårighetsgrad som du lägger på ditt avhandlingsarbete. 
Det är ju inte lätt att göra det och det kräver en hel del. Men det tror 
jag säkert att du har… nu har jag bara läst en kort text, men du har en 
kapacitet och en språkkänsla. Man måste känna, tror jag, att man har 
ett uttrycksregister i språket”, svarar Annelie och tillägger: 

”Jag har inget färdigt svar på hur man uttrycker känslor i en 
akademisk text. Det är något man prövar sig fram till. Men det jag vet 
är att det krävs att man har ett intresse för språket som uttrycksform, 
att man är beredd att tänja på gränserna lite grann. Det kommer inte 
gratis, man måste jobba med det, för det kan också komma ut lite fel 
och skevt. Den risken är något man får ta. Du drar också in läsaren i 
en förväntan om att det här ska vara förståeligt, igenkännbart 
eventuellt. Man kan gärna tänka sig att variera stilen. Om du i ett 
annat kapitel inte behöver ha det här experimentella skrivsättet, då 
kanske du skriver mer deskriptivt, mer avskalat, mindre emotionellt. 
Att vara lyhörd för vad vill du undersöka i det här kapitlet: Vilka 
frågor har du här och vilket skrivsätt kräver de frågorna? Att inte 
känna att bara för att du har ett kapitel som ser ut så, så behöver alla 
kapitel se ut så.” 

”Du vill ju väcka frågor också”, fortsätter Annelie. ”Vad är 
vetenskapligt kunskapssökande? Hur söker man kunskap på ett 
vetenskapligt sätt? I det fältet kommer en del av frågorna du får att 
ligga. Det ska du inte se som ett underkännande, utan då har du 
lyckats, om du väcker sådana frågor. ’På vilket sätt menar du att det 
här är vetenskapligt?’ Det är en fråga som kommer direkt ur en sådan 
reaktion – att du har tangerat något som väcker en undran – som inte 
nödvändigtvis behöver vara negativ, utan det kan vara också: ’Jaha, 
om du skriver så här, vad menar du då?’” 

Jag nickar begrundande och inser att jag måste slipa på min 
argumentation för varför jag vill tänja på gränserna. 

”Jag har en liten reflektion kring det här med – men det har du 
säkert tänkt på – det här som du beskrev som det sinnliga, 
sinnesintrycken”, säger Annelie. ”För mig finns det en förbindelse 
mellan sinnesintryck och känslor, men lite grann är det på olika 
nivåer. Ofta är sinnesintryck minnestransporterande. Även om du 
inte har läst Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt94 i alla dess 
sju delar, så har du kanske hört talas om madeleinekakan och 
lindblomsteet. Just det att sinnesintrycken är transportörer för 
minnet. Sinnena kan ta in så mycket som inte tanken översätter till 
                                                
94 Proust (2009). 
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känslor, som inte blir medvetna känslor, men som är en del av en 
situation.” 

”Att man ändå ska separera sinnesintrycken från det emotionella, 
för då är det mer bearbetat”, funderar Annelie vidare. ”Då är det mer 
reflekterat, tänker jag mig. Eller också så är det jag som är fasthakad i 
en traditionell förståelse av sinnesintryck, som att de ofta kan vara 
minnesbärare, som Proust beskriver. Då kommer det hela kedjor av 
minnen, där känslorna följer med på något sätt. Att känslobilden av 
staden byggs upp bland annat via sinnena, mer så. Att man inte 
använder dem som synonymer, men det hade du inte tänkt heller?” 

”Nej, jag håller med dig om det du säger”, svarar jag, samtidigt 
som det slår mig att jag också har skrivit om hur sinnesintryck 
påverkas av känslotillstånd. Sinnesintryck kan ge upphov till känslor, 
men intrycken kan även påverkas av starka känslor. Jag berättar om 
hur min upplevelse av en stark känsla, sorg, påverkade mina 
sinnesintryck när jag rörde mig i staden, men också 
avhandlingsarbetet och relationen till mina handledare. 

Vårt samtal ändrar riktning och kommer, utifrån min text om New 
York, att handla om vikten av att reflektera över och vara tydlig med 
sin position. 

”Om den här texten om staden som du skickade hade varit längre 
då hade jag nog efterlyst de här punkterna där man känner att det är 
skört, att det kan gå sönder”, säger Annelie. ”Man rör sig i en 
överenskommelse i en stad. En kvinna som springer i en stad; man 
kan springa för livet också, det är ganska många som gör det. Så 
tänkte jag. Vad är det du inte säger? Vad ser vi inte i den här bilden? 
Du kan inte röra dig hur som helst. Att hitta rytmen är att inte avvika 
alltför mycket. Du lokaliserar de som rör sig som turister och du 
lokaliserar hur försäljarna ser de som rör sig som turister. Allt det där 
som pågår är en del av ett maktspel som innehåller en våldsamhet, 
inte bara en tolerans.” 

”Det finns en mängd sådana saker, och jag menar inte att du ska få 
in allt det här, men bara för att bjuda dig på min reaktion”, tillägger 
Annelie. ”Du kan bära en mängd attribut som jag inte känner till om 
jag inte har träffat dig. En av dina föräldrar kanske är amerikan, du 
kanske har bott i New York under din barndom. Då rör du dig på ett 
helt annat sätt i den staden.” 

”Så det finns en poäng att ta upp sådana saker?” 
”Ja, det tycker jag. Att visa vem du är. Du behöver inte beskriva 

hur du ser ut, men i det läget är det en poäng att säga att du är kvinna, 
vilken ålder du har, att du inte har bott i den staden. Det är intressant, 
precis som att det är intressant det du beskriver om din bakgrund, 
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den här stora sorgen och övergivenheten som du kände, och hur det 
förändrade både ditt avhandlingsprojekt och dina professionella 
relationer. Men jag tycker inte att det är meningsfullt att göra den här 
vanliga raddan: Jag är vit, medelklass, heterosexuell, kristen, eller vad 
det nu kan vara, upp till eventuella handikapp. Det tycker jag bara är 
löjligt att göra.” 

”Jag vill hellre sätta sådana saker i relation till en situation”, säger 
jag. 

”Ja, exakt, precis så skulle jag säga! Det tycker jag är väldigt bra 
formulerat. Just det där att kroppen är en situation. Det är den 
situationen du beskriver, när det är relevant vilken typ av kropp du 
har, beskriver du det då och där. Då blir det helt och hållet införlivat i 
din undersökning.” 
 
I samtalet med Annelie dyker, förutom de Beauvoir95, Ahmed och 
Nussbaum upp, då det är två tänkare som hon finner angelägna för 
sin forskning om känslor. Som litteraturvetare och med andra 
forskningsfrågor, närmar hon sig dessa författare på ett delvis annat 
sätt och med andra avsikter i jämförelse med mig. Hon gör andra 
associationer och kopplingar än jag som, efter att ha brottats med 
affektbegreppet, gärna ställer Ahmeds och Nussbaums förståelser och 
tillämpningar av affekt/emotion/känsla i relation till 
”affektgeografernas” resonemang. Så breddas sammanhanget, 
samtidigt som kapitlets trådar dras samman. 

Precis som Annelies och mitt samtal tar flera riktningar, är det här 
ett kapitel med många ingångar. En första tråd löper från Spinoza till 
Deleuze till Massumi; härifrån hämtar affektgeograferna, de som ofta 
sällar sig till Nigel Thrifts icke-representationella teori, sitt teoretiska 
stoff. Min otillfredsställelse med deras texter, avsaknaden av det 
verkligt kroppsliga, tog mig till den andra tråden, neurobiologi och 
spegelneuronernas värld. Här mötte jag Damasio och Maiese som 
talar om affekter/emotioner/känslor som nödvändiga för 
medvetande, mening, beslutsfattande och interaktion. Sedan klev jag 
ur kroppen för att med hjälp av Nussbaum och Ahmed landa i den 
tredje tråden om betydelsen av den samhälleliga, historiska och 
kulturella kontexten för hur vi förstår, tolkar och hanterar 
affekter/emotioner/känslor. Symptomatiskt för en rytmanalytisk 
kunskapsprocess skulle jag säga; det är en process som böljar, rör sig 
på olika skalor, välkomnar det oväntade och väver samman olika slags 

                                                
95 Nämnas kan att jag i kapitel åtta kommer att presentera de Beauvoirs resonemang 
om kroppen som en situation. 
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erfarenheter. Det är också så det kommer att fortsätta genom hela 
avhandlingen. 

Nästkommande kapitel fungerar som en språngbräda över till den 
andra aspekten av min rytmanalytiska metodologi – en rytmanalys av 
staden – då jag presenterar ett fenomenologiskt resonemang om 
kroppen som genom rörelsen bebor rummet. Jag belyser också 
känselsinnets betydelse för upplevelsen av rummet och dess rytmer. 
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5 Den levda kroppen och rörelsen i 
rummet 

Om att bli uppmärksammad på sin kropp: halvmara96 

Strax innan det smäller. Pumpande musik ur stora högtalare, 
gympaledare på podier som med stora rörelser leder uppvärmningen. En 
entusiastisk speakerröst som peppar och räknar ner till starten. Det är 
drygt 15 000 personer som ska springa loppet så det är verkligen folk 
överallt. Om känslorna som cirkulerar hade haft färg, hade det synts från 
ovan hur spänningen ligger som ett lock över Slottskajen och Norrbro. 
Hårsvansar, neontröjor, sammanbitna miner, uppsluppna skratt, snabba 
toalettbesök. Löparnas samlade kraft som väntar på att få släppas lös. 

Jag är ingen inbiten löpare. Under årets varma månader springer jag 
en mil några gånger i veckan. Halvmaran anmäler jag mig till för att 
uppleva hur kroppen kan förändras. Hur fysisk träning kan omforma den 
och få den att göra sådant som den inte tidigare klarade av. 

Med en dryg månad kvar börjar jag träna mer målmedvetet. Blandar 
löpning med pass på Friskis & Svettis, skivstångspass och vanliga 
gympapass. Testar backintervaller några gånger på egen hand. Ökar 
successivt distansen. 

Några veckor innan loppet springer jag mina första två 
sammanhängande mil. 

När jag pressar mig över milen känns kroppen på ett annat sätt. 
Fotsulorna blir liksom ömma, det svider nästan som när hud nöts mot 
ett hårt underlag. Och som konsekvens av att tårna under lång tid 
pressas mot skon får jag två blånaglar. Konditionen, flåset, andningen är 
inte problemet. Det som gör att jag kroknar och tvingas stanna är att 
benen vägrar bära mig framåt. De känns tunga, tappar styrka och ger upp. 
Men när jag kommer till de sista fem kilometrarna på min långa 
träningsrunda händer något. Kanske är det den långa nedförsbacken som 
ger ny kraft. Benen trummar på, lätt bortdomnade, nästan som av sig 
själva. 

                                                
96 Minnesanteckningar från DN Stockholm Halvmarathon, 15 september 2012. 
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Det närmar sig. En efter en skjuts startgrupperna iväg. Förväntan 
blandat med nervositet. Känner mig fokuserad på uppgiften. Några 
snabba steg på stället. Och så, iväg! 

Jag dras med i tempot. Det känns som om jag går ut hårdare än vad 
jag brukar göra på mina egna löpturer. Inser att jag egentligen inte har 
någon plan för loppet. Det enda jag tänker på är att undvika att kryssa 
mig fram. Har läst någonstans att det tar mer energi än vad det ger i 
tidsvinst. Men jag siktar in mig på en tjej i rosa tröja som verkar hålla ett 
jämnt tempo. Håller blicken stadigt fäst på henne. 

Att springa på avstängda gator mitt i stan är spännande. Samma känsla 
som att i gryningen kunna gå mitt i gatan. Det vilar en vibrerande 
laddning över den tomma eller övergivna staden. När trafikbruset är 
borta blir ljuden nästan ihåliga. De ekar mellan fasaderna. 

In i Klaratunneln. Många ljud försvinner; det som tydligast hörs är 
dämpade fotsteg mot asfalt och häftiga andetag. Guppande huvuden i en 
lång rad. Vissa är ivriga att springa förbi och gör, enligt min bedömning, 
onödiga ruscher och dumma utfall. Jag håller mitt tempo, hittar luckor 
och smiter förbi utan knyckiga rörelser. Springer om många. Tänker att 
jag precis som förra gången jag sprang ett lopp, Tjejmilen, har 
missbedömt min förmåga och hamnat i en startgrupp för långt bak. 

Saknar en uttänkt taktik för hur jag ska hantera vätskekontrollerna. 
Vid den första tar jag vatten tidigt. Upptäcker att det inte är så smart, för 
det är mest folk vid de första borden och jag stöter ofrivilligt ihop med 
andra kroppar. Tar någon klunk, slänger bort resten. Vid senare 
kontroller tar jag vatten längre fram, häller ut en del, kniper ihop 
muggen, som jag har sett någon göra, så att det inte ska skvimpa ut 
medan jag springer, och dricker lite senare när det inte är så rörigt och 
trångt. 

Har studerat banprofilen och läst banbeskrivningen och vet att det vid 
tre kilometer ska komma en stigning. Så jag väntar på att det ska börja 
kännas tungt i benen och att modet ska falla. Men inget av detta inträffar. 

Backen är inte så farlig som förväntat, men jag anstränger mig ändå för 
att inte tappa fart. Sänker blicken, koncentrerar mig på rörelsen i min 
kropp, känner kraften i armarna. Försöker att andas lugnt och rytmiskt. 

5 kilometer, 0.26.32. 
Nöjd med mitt tempo, men samtidigt lite orolig för att jag inte ska 

orka, att krafterna ska sina mot slutet. 
Någonstans på Kungsholmen fastnar blicken på två killar som jag 

upplever springer jämnt och följsamt med en fart som passar mig. Jag 
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följer dem. Försöker att njuta av upplevelsen av att faktiskt springa mitt i 
Stockholm under perfekta väderförhållanden. 

10 kilometer, 0.54.27. 
Vid tio kilometer har jag tappat lite. Men jag känner mig fortsatt stark. 

Och vetskapen om att nästan halva loppet är avklarat ger mig ny energi. 
Fortsätter att följa killarna längs Norr Mälarstrand. Vid det här laget 
trodde jag att det skulle ha tunnats ut med löpare, men det är en strid 
ström som rör sig framåt. Så många fötter, så många steg. 

15 kilometer, 1.21.20. 
Söder Mälarstrand. Bredaste sträckan och glest runt omkring mig. 

Vätskekontroll med energikaka. Missar den första, men får med mig två 
på andra försöket. Kolasmaken fyller munnen. Det söta smakar ljuvligt. 

Solen i ögonen är lätt besvärande; har bara några meters sikt framför 
mig. Det är svårt att få en uppfattning om hur banan ser ut, hur den 
svänger så att jag kan planera hur jag ska skära kurvorna. 

In i Tantolunden och det är först här som det börjar bli riktigt 
kämpigt. Känner mig illamående. Tappar fart i uppförsbacken. Folk runt 
omkring mig verkar trötta, slitna. Tunga steg. Sliter, segar mig fram. 
Spridda hejarop, ”snart framme!”, ”en kilometer kvar!”. Svänger in på 
Götgatan och nu är det brant nedför. Vet att målet är nära. 

20 kilometer, 1.50.01. 
Förstår på allvar att jag kan klara en tid på under två timmar. Och här 

blir jag vansinnigt taggad. Nu bara måste jag klara det! Känner att jag har 
krafter kvar ändå. Ökar tempot genom Slussen, springer om andra som 
är tröttare än jag. Benen går av sig själva. Förtränger att de känns 
stumma. Målet hägrar och jag pressar mig själv. Alldeles på slutet kan jag 
till och med spurta. 

21 kilometer, 1.55.31. 
Stannar upp, saktar ned andningen, tar emot medaljen. Den sköna 

känslan av att kroppen är slutkörd. 

Merleau-Pontys kroppsliga fenomenologi 

[J]ag [har] inget annat sätt att få kunskap om människokroppen än 
genom att uppleva den, det vill säga genom att ta på mig det drama 
som genomtränger den och genom att smälta samman med den. 
(Merleau-Ponty 1997: 177) 
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Talar man om kroppsliga upplevelser eller levda erfarenheter kommer 
fenomenologin oundvikligen in i bilden. Många av de forskare och 
teoretiker som jag presenterar i senare kapitel tar dessutom avstamp i, 
kritiserar och/eller utvecklar fenomenologiska tankegångar. 

Om kroppsfenomenologen Maurice Merleau-Ponty skriver Ola 
Sigurdson att hans sätt att betona den levande kroppen, ”till skillnad 
från kroppen, som ett dött, objektiverat objekt för den vetenskapliga 
blicken”, har betytt ”en ny inriktning för de filosofiska diskussionerna 
om kroppen” (Sigurdson 2006: 323). Merleau-Pontys förståelse av 
kroppen indikerar ett tydligt avståndstagande från den cartesianska 
dualismen mellan medvetande och kropp, mellan subjekt och objekt 
(Turner 2009b: 520). Med begreppet kropps-subjekt (body-subject) vill 
han tydliggöra att människan inte står i relation till omvärlden som 
subjekt till objekt; snarare kommer människans relation till omvärlden 
till uttryck genom hennes kroppsliga handling i den (Crossley 1996: 
101). Med andra ord är kroppen en del av världen, och ”den kan inte 
undersökas oberoende av hur undersökningens subjekt självt 
kroppsligt erfar världen”. Kroppen liksom perceptionen är alltid 
situerad: Så blir det tydligt hur Merleau-Ponty vill övervinna 
dikotomin mellan subjekt och objekt (Sigurdson 2006: 309). 

Sigurdson urskiljer två kategorier som viktiga för Merleau-Pontys 
förklaring av den fenomenella kroppen: rumslighet och rörlighet. 
Merleau-Ponty talar om kroppens rumslighet som en 
situationsrumslighet, som innebär att kroppen alltid är riktad mot en 
aktuell eller potentiell uppgift. Detta till skillnad från tingens 
rumslighet, som snarare handlar om en positionsrumslighet där olika 
ting skulle kunna placeras i ett koordinatsystem. 
Situationsrumsligheten kan ytterligare förklaras av den relation en 
individs kroppsdelar har till varandra. De befinner sig inte bredvid 
varandra som tingen gör. Snarare kan de sägas vara inneslutna i 
varandra. Erfarenheten av den egna kroppen är känslan av en odelad 
helhet, inte av en samling av åtskilda entiteter (Sigurdson 2006: 310-
311). 

Merleau-Ponty skriver: ”[M]in kropp [är] för mig inte någon 
sammanfogning av organ sida vid sida i rummet. Jag har den i odelad 
besittning och känner till ställningen hos var och en av mina lemmar 
genom ett kroppsschema som omfattar dem allihop” (Merleau-Ponty 
1997: 51). Kroppsschemat är det som tillåter människan att utveckla 
ett förhållande såväl till objekt i världen som till hennes kropp och 
kroppsdelar. Eftersom individen inte förstår sin kropp som ett rent 
objekt, har hon med nödvändighet en annan relation till den än till 
andra objekt (Grosz 1994: 91-92). 
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Den kropp individen erfar är således inte fem fingrar fästa vid en 
hand, som sitter på en arm, som i sin tur är förbunden med bålen och 
så vidare, utan en hel kropp. Olika delar av kroppen betonas i olika 
situationer, utan att den implicita förnimmelsen av kroppen som en 
helhet förloras. Situationsrumsligheten har som syfte att orientera oss 
i världen. Kroppens rumslighet kan inte reduceras till en objektiv 
rumslighet, något som skulle förneka den egna erfarenheten och den 
mänskliga kunskapen (Sigurdson 2006: 311).97 

Rörlighet handlar om kroppens aktiva erövring av tid och rum. 
Med Merleau-Pontys ord måste man undvika att säga att kroppen är i 
rummet och i tiden. Snarare bebor den rummet och tiden, något som 
blir tydligt om man betraktar kroppen i rörelse. Rörelsen nöjer sig 
inte med att vara underkastad rummet och tiden, utan det är i 
handlingen som kroppens rumslighet fullbordas. Vi utför inte våra 
rörelser i ett tomt rum som inte har något samband med rörelserna, 
utan tvärtom finns ett starkt samband då de tillsammans utgör en 
helhet (Merleau-Ponty 1997: 56-57, 102). Med andra ord gestaltar sig 
rummet och tiden för oss genom våra aktiviteter och rörelser. Som 
konsekvens utgör det geometriska rummet och den kronologiska 
tiden inte det levda rummets och den levda tidens fundament 
(Bengtsson 2001: 79). 

Upplevelsen av att springa fångar tydligt hur kroppen uppgår i 
rummet och tvärtom. I den flygande rörelsen framåt, i det lätta steget, 
finner jag en följsamhet och självklarhet. Men även när det känns 
tungt finns en förbindelse mellan min rörelse och rummet; här 
motarbetar snarare rummet mig och känslan av kroppen är påtaglig. 

Rörelsen kan även beskrivas som en grundläggande dimension av 
människans intentionalitet. Intentionalitet är en term – förknippad 
med Franz Brentano och uppfångad av Edmund Husserl – inom 
fenomenologisk filosofi för den egenskap som utmärker 
medvetandet, nämligen dess ”riktadhet”. Det handlar alltså inte 

                                                
97 Utifrån den neurologiska åkomman fantomsmärta diskuterar Merleau-Ponty 
relationen mellan subjekt och objekt. Fantomlemmen illustrerar en kroppsdel hos det 
fullständiga kroppsschemat som inte längre finns där. För Merleau-Ponty åskådliggör 
detta tillstånd, enligt Grosz, subjektets ambivalens. Å ena sidan förstår subjektet att 
det har förlorat en verklig lem. Å andra sidan minns subjektet handlingarna som 
exempelvis armen kunde, eller skulle kunna, utföra som möjliga handlingar. Det är 
som om subjektet vägrar att stänga av de möjliga handlingarna som kroppen är 
kapabel till. Där traditionell psykologi och fysiologi har förutsatt en passiv kropp 
visar Merleau-Ponty att kroppen snarare måste förstås som aktiv eftersom den ger 
mening åt sina egna beståndsdelar och sina relationer med objekt i världen. 
Fantomsmärta antyder att våra upplevelser ordnas, inte av verkliga objekt och 
relationer, utan av de förväntningar på och betydelser för kroppens rörelser och 
färdigheter som objekt ger upphov till (Grosz 1994: 89). 
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enbart om den vardagliga, snäva betydelsen av intentionalitet, som att 
man har ett syfte eller en avsikt när man handlar. Enligt Brentano 
utmärks varje psykiskt fenomen (varje psykisk akt)98 av att vara riktat 
mot något objekt; man kan inte tänka utan att tänka på något, inte 
glädja sig utan att glädja sig åt något och så vidare (Gallagher & 
Zahavi 2008: 109, Nationalencyklopedin). 

Don Ihde beskriver upplevelsens intentionalitet med följande ord: 
”[V]arje erfarenhetsakt har sin referens i eller riktning mot det som 
upplevs, och omvänt hänvisar varje upplevt fenomen till eller 
återspeglar ett sätt att uppleva inför vilket det är närvarande.” Enkelt 
uttryckt säger de två sidorna av intentionalitet att ”om jag över huvud 
taget upplever, så upplever jag något och på något sätt” (Ihde 2001: 
39). Så att uppleva något är en intentional akt, och det som akten 
riktas mot kallas för aktens intentionala objekt. Att se ett hus är en 
intentional akt, där huset är det intentionala objektet. 

Genom rörelsen riktar sig människan mot tingen och sin omvärld, 
antingen som en konkret rörelse i världen, som den är given, eller 
som en abstrakt rörelse, som en orientering mot möjligheten 
(Sigurdson 2006: 312). Intentionalitet, i Merleau-Pontys förståelse, 
återfinns inte i intellektet, utan snarare i kroppen, och medvetandet 
handlar inte om ”jag tänker att”, utan om ”jag kan”. Kroppsliga 
rörelser är följaktligen inte tankar om rörelse, utan faktisk kroppslig 
rörelse. Merleau-Ponty tar som exempel upp kroppsliga praktiker 
som att sy med nål och tråd eller skriva på en skrivmaskin. När dessa 
praktiker väl är inlärda tänker vi inte mer på dem, utan våra händer 
utför handlingen genom ett slags kroppsligt medvetande (Cresswell 
2003: 276). ”Medvetandet är att vara hos tingen medelst kroppen”, 
som Merleau-Ponty (1997: 100-101) uttrycker det. Att gå från 
nybörjare till expert, när det gäller en praktisk färdighet, innebär att gå 
från regler och resonerande till intuitivt handlande (Dreyfus & 
Dreyfus 1999: 105-110). I takt med att kunskapen sätter sig i kroppen 
förändras vår relation till omvärlden. Fram träder ett ”jag kan”.99 

En rörelse är inlärd när kroppen har förstått den, och en vana 
handlar om en kunskap som ligger i händerna och som endast ger sig 
                                                
98 För att klargöra aktbegreppet så är aktfilosofi i Brentanos tappning en filosofisk 
riktning som hävdar att medvetandet är uppbyggt av ett antal mer eller mindre 
självständiga akter, det vill säga psykiska eller mentala fenomen (Gallagher & Zahavi 
2008: 109, Nationalencyklopedin). Casey uppmärksammar oss på att där Brentano talar 
om medvetandets intentionalitet som en åtskillnad mellan psykiska och fysiska 
fenomen – där alltså endast de psykiska uppvisar intentionalitet – vill Merleau-Ponty 
med sin kroppsliga intentionalitet snarare upplösa uppdelningen i psykisk och fysisk, 
det vill säga dikotomin mellan medvetande och kropp (Casey 1997: 229). 
99 Resonemanget om intentionalitet och kroppsschema fortsätter i avsnittet Kroppen i 
rörelse i kapitel nio. 
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till känna vid en kroppslig ansträngning (Merleau-Ponty 1997: 101, 
108). Merleau-Ponty förklarar vanans natur: 

Att vänja sig vid en hatt, en bil eller en käpp innebär att sätta sig in i 
dem eller omvänt att låta dem delta i den egna kroppens volym. 
Vanan uttrycker vår förmåga att utvidga vårt vara-till-världen eller att 
byta existens genom att införliva nya instrument. (Merleau-Ponty 
1997: 107) 

 
Föremål som den blinda mannens käpp – Merleau-Pontys eget 
exempel – upphör för honom att vara objekt och inkorporeras i 
stället som en utvidgning eller förlängning av hans egen kropp. Med 
Merleau-Pontys ord: 

[K]äppen är inte längre ett föremål som den blinde percipierar utan 
ett redskap varmed han percipierar. Det är ett bihang till kroppen, en 
utvidgning av den kroppsliga syntesen. (Merleau-Ponty 1997: 118, 
kursiv i original) 

 
Detsamma gäller för erfarenheten av att exempelvis styra en cykel 
genom en halvstängd grind, använda datorns tangentbord för att 
skriva e-post eller hacka grönsaker med en vass kniv. Individen 
föreställer sig inte cykeln, tangentbordet eller kniven som objekt, utan 
de är snarare inkorporerade i en kroppslig situation, riktade mot syftet 
med individens rörelser (Folkmarson Käll 2009: 121). Jämför också 
upplevelsen av att vara förare i en bil med den att vara passagerare. 
För båda två är bilen visserligen en förlängning av den egna kroppen, 
men hos passageraren är den inkorporerad på ett radikalt annorlunda 
sätt än hos föraren. Jan Bengtsson skriver att som passagerare är bilen 
inte införlivad med dennas vara-till-världen eftersom hon ”är berövad 
möjligheten att interagera med världen genom bilen” (Bengtsson 
2001: 80). Kroppen befinner sig således inte bara i rummet, den gör 
också rum. Det betyder att kroppen skapar rum genom att absorbera 
vanor, föremål eller teknik som sedan blir en del av den levda 
kroppen; något som påverkar hur individen uppfattar rummet 
(Carolan 2008: 415). 

Sigurdson ställer sig frågan hur man ska uppfatta skillnaden mellan 
den fenomenella kroppens rumslighet och dess rörlighet. Till att börja 
med konstaterar han att erfarenheten av dem inte är två distinkta 
fenomen, vilket betyder att beskrivningen på sätt och vis är en 
abstraktion. Emellertid finns det, åtminstone analytiskt, en olikhet. 
Situationsrumslighet handlar om aspekter av den rumsliga relation 
som finns mellan kroppen och tingen. För kroppen rör det sig om 
vilken betoning man lägger på en viss kroppsdel: Händerna när man 
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lutar sig mot skrivbordet eller fötterna när man går nedför en trappa. 
För tingen handlar det om skillnader i relationen mellan kroppen och 
de ting, som visserligen kan befinna sig på samma fysiska avstånd, 
men som är laddade med olika betydelser. Telefonen som när som 
helst kan ringa erbjuder andra möjligheter än en tom kaffekopp på 
skrivbordet. Rörligheten berör i sin tur hur man i tiden är på väg mot 
eller bort från tingen: Handen på väg mot telefonen för att svara, 
fötterna på väg nedför trappan (Sigurdson 2006: 312-313). 

Att kroppsligen kunna orientera sig i tid och rum förutsätter 
således en fenomenell kropp. Distinktionen mellan fysisk kropp och 
fenomenell kropp kan belysas med följande exempel. De konkreta, 
fysiska möjligheterna till pianospel upphör om pianistens arm 
amputeras, men pianospelet kvarstår ändå som en handling inskriven 
i dennas fenomenella kropp. Kroppen är med andra ord alltid större 
än den rent fysiska gestalten. Kroppens orientering i tid och rum 
handlar därför inte huvudsakligen om att kunna bestämma kroppens 
koordinater i ett objektivt rum och en objektiv tid. Slutsatsen av 
Merleau-Pontys resonemang är, i Sigurdssons tolkning, att det är 
genom kroppen som vi relaterar till omvärlden och som tillvaron blir 
meningsfull för oss. Rummet kan inte förstås som en tom behållare 
och tiden som en linjär tid. Den levda världen föregår människans 
tänkta värld, även om dess självklarhet medför att den ofta förbises. 
Emellertid är den tänkta världen fundamentalt beroende av den levda 
världen (Sigurdson 2006: 313-314, 349).100 
                                                
100 Merleau-Ponty kom att bli missnöjd med sin kroppsfilosofi i Phénoménologie de la 
perception (1945) och återvände till problemet i Le visible et l’invisible (1964), där han 
skriver om köttets ontologi. Han var inte nöjd med hur han hade utgått från en 
dikotomi mellan medvetande och objekt, vilken han i själva verket hade velat 
övervinna. Tanken att våra mänskliga kroppar står i relation till världen indikerar att 
det finns en distinktion – en disktinktion som upprepar den mellan subjekt och 
objekt. Begreppet kött (flesh), som kan ses som en vidareutveckling av kroppsschema, 
tänkte sig Merleau-Ponty skulle överskrida denna distinktion. I kroppsfilosofin utgör 
kroppsligheten ett slags kontrast till tingen. I Le visible et l’invisible betonar Merleau-
Ponty hellre ”kiasmen”, det vill säga sammanflätningen av det som är synligt och det 
som förnimmer det synliga; av den objektiva (synbara) kroppen och den fenomenella 
(upplevande) kroppen. Kiasmen kan förklaras som att den hand som rör tingen själv 
kan beröras och därför är ett av tingen. Samma sak gäller för synsinnet, vilket 
Merleau-Ponty inte uppfattar som oberoende av känseln; de överlappar snarare 
varandra. Det är samma kropp som både berör och ser. Frågar vi Merleau-Ponty 
menar han att relationen mellan människa och omvärld är allt annat än distanserad. 
Snarare existerar vi och lär oss hitta i världen genom att svara på det vi lär oss genom 
våra sinnen. Ögat blir på så vis ett organ som påminner om handen. När vi 
förnimmer världen är vi alltid redan i den. Således är synförnimmelser alltid redan 
förkroppsligade förnimmelser; ingen förnimmelse finns i och för sig själv. Sigurdson 
poängterar att Merleau-Pontys revidering av sin kroppsfilosofi till en filosofi om 
köttet inte har inneburit att Phénoménologie de la perception har spelat ut sin roll i 
diskussionen om kroppen (Sigurdson 2006: 175-176, 316-319, 323). 
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Om vanans makt över gåendet101 

Går med ordentlig träningsvärk och på hala gator. Det har konsekvenser 
för mitt gående. Spänner mig ofrånkomligen; kan inte riktigt ta ut steget 
så mycket som jag brukar. Förutom att steget blir kortare blir även 
kontaktytan större när jag sätter ner hela foten i marken för att undvika 
att halka till. Trots grus på isen kan det vara förrädiskt. Avstampet blir 
tvekande och utan riktig kraft. 

Har gått den här sträckan många gånger och tror mig veta exakt 
vilken väg som är den närmaste och enklaste. Sneddar över amfiteatern, 
håller till vänster på gatan som går förbi Telefonplan och bort mot 
Midsommarkransen. Korsar gatan där Fastighetsbyrån har sitt kontor, går 
genom en liten park, över övergångsstället, fortsätter på gångbanan längs 
med Svansdammsparken. Viker av från gångbanan för att i stället gå på 
trottoaren längs med husfasaden. Trottoaren ligger åt höger i förhållande 
till gångbanan, och jag vill hålla mer åt höger eftersom jag, när jag når 
Bäckvägen, ska svänga åt det hållet. Fortsätter längs Bäckvägen som 
övergår i Tellusborgsvägen. Korsar övergångsstället utan att stanna upp 
och så är jag framme vid Hägerstensvägen. Oavsett årstid tar jag nästan 
aldrig genvägen på stigen när jag ska svänga in på Hägerstensvägen; den 
omsluts av buskar, det kan vara sörjigt eller isigt på marken. Man sparar 
högst några sekunder. Det mest tidsbesparande valet på hela 
promenaden handlar snarare om att undvika övergångsstället med 
trafikljus och i stället gå över vägen längre fram där det inte finns några 
ljus. Sedan är det bara att följa Hägerstensvägen, som blir 
Södertäljevägen, som blir Liljeholmsbron. 

I efterhand försöker jag att rekonstruera min promenad i huvudet, 
verkligen tänka efter hur jag går, och inser att jag måste ta hjälp av en 
karta för att få överblick över min promenad. Mina val längs vägen sitter 
inskrivna i min kropp, jag behöver inte fundera över hur jag ska gå, jag 
bara går. Benen styr. 

 
Min gångväg från järnvägsstationen i Uppsala till Ekonomikum (där 
Kulturgeografiska institutionen är belägen) ser annorlunda ut än den 
omvända, alltså den från Ekonomikum till järnvägsstationen. Den första 
sträckan från stationen, fram till gågatan ungefär, kan se lite olika ut 
beroende på om trafikljusen visar rött eller grönt (vid rött väljer jag ett 
övergångsställe längre fram) eller om galleriorna är öppna eller inte. Men 

                                                
101 Minnesanteckningar från promenad mellan Hägerstensåsen och Hornstull, 15 
januari 2012, klockan 11.20–13.00. 
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sedan tar vanans makt överhanden helt. Svänger vänster vid Stortorget, 
går över bron, svänger höger och går sedan rakt fram förbi Saluhallen 
ända fram till Västmanlands-Dala nation där jag svänger vänster, passerar 
gymnasieskolan och så är jag framme vid Ekonomikum. På vägen tillbaka 
till stationen svänger jag i stället innan Saluhallen och går över en annan 
bro innan jag kommer upp på gågatan. Jag bryter i stort sett aldrig mitt 
mönster. Det händer nästan bara när jag går med någon annan och det 
blir tydligt att den personen har en annan rutt inskriven i kroppen. Det 
uppstår tveksamheter, jag måste kommunicera när jag vill gå över gatan 
och ofta går jag, åtminstone delvis, en annan väg än om jag hade gått 
ensam. 
 
David Seamon har, med utgångspunkt i Merleau-Pontys arbete, 
undersökt människors vardagliga rörelser i rummet, vilket mer precist 
handlar om hur man går till brevlådan, kör hem från arbetet, går från 
garaget till huset eller tar fram en sax ur kökslådan. Liksom Merleau-
Ponty uppfattar han inte kroppen som ett passivt objekt, utan snarare 
som kapabel att tänka och handla. Och, i likhet med Merleau-Ponty, 
uppmärksammar han det vanemässiga i de rörelser som vi utför varje 
dag (Seamon 1980: 148, Valentine 2001: 29). 

Det som ligger bakom och styr många av dessa automatiska 
rörelser är en kroppslig intentionalitet, som Seamon, efter Merleau-
Ponty, kallar för kropps-subjekt. Med detta avser han ”the inherent 
capacity of the body to direct behaviors of the person intelligently, 
and thus function as a special kind of subject which expresses itself in 
a preconscious way usually described by such words as ’automatic’, 
’habitual’, ’involuntary’, and ’mechanical’” (Seamon 1980: 155). 
Seamons idé om att vi inte tänker på hur vi rör oss i rummet och 
interagerar fysiskt med vår omgivning, utan att det snarare är vår 
kropp som känner sig fram, motsäger tydligt den västerländska 
dualistiska filosofin, där kroppen uppfattas stå under kontroll av 
medvetandet (Hubbard et al. 2002: 102). 

Utifrån sin tanke om kropps-subjektet utvecklar Seamon sedan en 
terminologi för hur rörelser på välbekanta platser kan förstås som 
koreograferade, det vill säga utförda utan en medveten tanke. 
Kroppsbalett avser integrerade beteenden som gäller för en viss 
uppgift, till exempel att diska eller bygga hus. Tidsrumsliga rutiner är 
vanemässiga kroppsbeteenden som tar en betydande tidsrymd i 
anspråk, det vill säga beteenden som vi upprepar varje dag, som våra 
morgonrutiner. När många individers kroppsbaletter och tidsrumsliga 
rutiner sammansmälter uppstår platsbaletter, vilka, enligt Seamon, ger 
upphov till en stark platskänsla på grund av den ständigt närvarande 
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mänskliga aktiviteten (Seamon 1980: 157-159).102 För att tala i termer i 
rytm skulle man kunna säga att rytm finns inskriven i vanan och att 
platsbaletter utgörs av rytmer. 

Fenomenologin kan bidra med en subjektiv och sinnlig förståelse 
av kroppen, men saknar en problematisering av kön eller genus. Så 
har också Merleau-Pontys förståelse av kroppen kritiserats för det 
närmast ”osynliga” sätt som den upprätthåller den maskulina kroppen 
som norm. Statsvetaren Iris Marion Young bidrar med en kritisk 
analys av Merleau-Pontys arbete i sin essä Att kasta tjejkast (2000)103, 
där hon argumenterar för att våra rörelser är präglade av 
institutionella och sociala normer. I sin diskussion, som explicit rör 
kvinnokroppens förhållande till rummet, koncentrerar hon sig på den 
sortens aktiviteter som tar hela kroppen i anspråk, som innebär stora 
rörelser eller kräver kroppsstyrka. Young utmanar Merleau-Pontys 
positiva uppfattning av kroppen som ett självsäkert ”jag kan” genom 
en diskussion av de sociala och självpålagda restriktioner som 
kvinnokroppen underkastas (Listerborn 2007: 64, Weiss 1999: 10, 43, 
57, Young 2000: 258). 

Kvinnokroppen uttrycker en återhållen intentionalitet då den 
sträcker ut sig mot målet i ett ”jag kan”, samtidigt som den håller 
tillbaka sina faktiska fysiska resurser i ett ”jag kan inte”. Kvinnan ser 
visserligen möjligheterna – hon ser ett ”jag kan”, men för ”någon” 
och inte sig själv. Enligt Merleau-Ponty organiserar, som vi har sett, 
kroppens rörelser och riktning det omgivande rummet som en 
obruten förlängning av sitt eget vara. Men kvinnokroppen befinner 
sig, menar Young, i en bruten enhet såväl med sig själv som med sin 
omgivning. Det betyder att den del av kroppen som sträcker sig mot 
målet är relativt avskild från de delar som förhåller sig passiva. Den 
kvinnliga rörelsens återhållna intentionalitet, vilken bryter bandet 
mellan avsikt och genomförande, ger också upphov till denna brutna 
enhet (Young 2000: 266-268). 

I negativa ordalag beskriver Young kvinnors förhållande till fysiskt 
krävande uppgifter. Kvinnor tvivlar på att de klarar av att genomföra 
uppgiften, underskattar sina kroppsförmågor, har en mer 
framträdande rädsla för att göra sig illa, ”spiller sina krafter på 
upprepade tveksamma och halvhjärtade försök” och så vidare (Young 
2000: 261-266).104 Bakom hennes fixering vid tjejkastet105 finns en 

                                                
102 Jämför med Jacobs (2005: 73) liknande begrepp trottoarbalett, som hon använder 
för att beskriva livet och rörelsen på gatan hon en gång bodde på i Greenwich 
Village, New York.  
103 Utgiven första gången 1980. 
104 Se Weiss kritik av Youngs diskussion om kvinnokroppens rörelse. Weiss menar 
bland annat att Young antyder att det ”maskulina” sättet att kasta, bära, böja sig och 
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viktig poäng, som jag anser vara giltig än i dag, snart trettiofem år 
efter att hennes essä först publicerades – nämligen att kvinnan lever 
sin kropp som objekt såväl som subjekt. Merleau-Pontys påstående 
att kroppen skapar rummet är därmed inte helt och hållet relevant för 
kvinnokroppen, då den visserligen aktivt konstituerar sitt rum, men 
också lever i ett redan konstituerat rum. I sin begränsning är kvinnan 
således placerad i rummet (Young 2000: 271-272, 275). Det här är 
visserligen ett förhållande som gäller även för män, men jag vill hävda 
att situationen ser väsentligt annorlunda ut för kvinnor med tanke på 
objektifieringen och passiviseringen av kvinnokroppen och (hotet 
om/rädslan för) sexualiserat våld som drabbar och begränsar främst 
kvinnor. Young skriver att kvinnokroppens uttrycksformer vad gäller 
beteende, rörlighet och rumslighet kommer av ”den särskilda 
situation av sexistiskt förtryck som kvinnor lever under. (…) I den 
mån vi lär oss att bete och röra oss i enlighet med den bestämning 
som den patriarkala kulturen givit oss är vi fysiskt hämmade, 
begränsade, objektiverade och redan placerade i rummet” (Young 
2000: 273). 

Youngs resonemang komplicerar Merleau-Pontys fenomenella 
kropp, men det är något med hennes retorik som inte riktigt 
övertygar mig. Hon fastnar i en uppräkning av rörelser som kvinnor 
inte behärskar. Hos Judith Butler finner jag en betydligt elegantare 
formulering. I stället för att säga att kvinnor sitter med ihoppressade 
ben, medan män sitter med särade ben, menar Tiina Rosenberg att 
resonemanget med Butlers ord skulle ändras till att ”med 
ihoppressade ben iscensätts (’görs’) en kvinna, med särade ben en 
man”. Butlers formulering sätter fortfarande rörelsen i centrum – 
”särade ben är en utåtgående, expansiv rörelse (…) medan 
ihopressade ben tränger ihop kroppen” – men undkommer en snäv 
kategoriering av vad en man respektive en kvinna är för något. 
Butlers utpekande av det normativa förhållningssättet till 
könskategorier ”ger inte svar på frågan vad dessa kategorier är, utan 
vilken funktion de har” (Rosenberg 2005: 16, kursiv i original). 

                                                                                                 
lyfta är att föredra framför det ”feminina” sättet. Men hon utvecklar inte, enligt 
Weiss, konsekvenserna av ett högre värdesättande av detta maskulina beteende 
(Weiss 1999: 44). 
105 Knappt tjugo år efter att Young författade Att kasta tjejkast konstaterar hon i en 
reflektion över essän att hon utgick från sina erfarenheter som flicka och kvinna, 
tillhörande en vit, amerikansk, urban arbetarklass under 1900-talets mitt. Trots att 
hon var ett atletiskt barn fanns inga möjlihgeter till organiserade idrottsaktiviteter, 
och hon begränsades i sina rörelser genom tvånget att mestadels av tiden bära kjol. 
När hon jämför med sin dotters liv ser hon att mycket har förändrats. Dottern och 
hennes vänner ”move and carry themselves with more openness, more reach, more 
active confidence, than many of my generation did” (Young 1998: 286).  
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I det följande vill jag lyfta fram känselsinnet som det kanske mest 
kroppsliga sinnet och som framträdande i förnimmelsen av rytmer. I 
en bred fenomenologisk förståelse av känsel kan Merleau-Pontys 
resonemang om kroppen som bebor rummet och är i rörelse sägas 
handla om känselsinnet. 

Känselsinnet blir centralt i ett uppmärksammande av stadens 
rytmer genom kroppen. Som Haruki Murakami säger: ”Jag kan bara 
uppfatta saker tydligt om jag upplever dem fysiskt, antingen genom 
att förnimma dem i min kropp eller röra vid dem” (Murakami 2011: 
32). Så kan jag bara uppfatta rytmer tydligt om jag med, och i, min 
fysiska kropp förnimmer dem. Tänkvärt i sammanhanget är att de 
svenska orden kunna och känna är nära besläktade etymologiskt. 
Ordet kännedom indikerar således ett kroppsligt vetande. Det får Åsa 
Bäckström att hävda att kroppen och kroppens känsla/or är 
grundläggande för hur vi skapar mening och kunskap (Bäckström 
2011: 195). 

Känselsinnet 

Om att känna sig fram106 

Med hårt ihopknipna ögon går jag på en trottoar längs en gata. Varje steg 
jag tar är försiktigt och trevande, trots att en seende person håller mig 
under armen och ser till så att jag inte går ut i gatan eller in i någon eller 
något. Ur det dova trafikbruset kan jag urskilja ljud som stegras och 
försvinner bort när det som jag antar är en bil eller cyklist passerar. 
Nivåskillnader och förändrade material på underlaget får mig att tveka ett 
kort ögonblick innan jag fortsätter framåt i det okända. 

Så plötsligt minskar omvärldens ljud i styrka och jag hör mina steg 
bättre – det låter annorlunda mot innan, mer ihåligt. Trots att jag hela 
tiden har blundat märker jag hur det mörker jag upplever blir ännu 
mörkare. Gissar att solen har försvunnit. Det känns kallare trots att den 
svaga vinden har upphört. Känslan av att rummet jag rör mig i har 
krympt, att jag när som helst kan komma att krocka med något, gör att 

                                                
106 Minnesanteckningar från promenaden Gå vilse i det välkända, 18 augusti 2011. Som 
en del av den årliga Kulturfestivalen i Stockholm anordnade stadsmuseet i samarbete 
med Monica Sand och Ricardo Atienza promenaden Gå vilse i det välkända. Med 
förbundna eller stängda ögon skulle deltagarna röra sig inom ett avgränsat område i 
syfte att uppmärksamma andra sinnen än synen. Promenaden genomfördes i par med 
en som såg och en som inte såg något. 
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min lediga hand reflexmässigt åker fram. Jag känner med hela kroppen att 
det tar emot att fortsätta att gå. 

När jag slår upp ögonen får jag veta att min upplevelse beror på att vi 
gick igenom en tunnel av plywoodskivor som satts upp på grund av ett 
pågående fasadarbete. 
 
Psykologiprofessorn Lawrence Rosenblum resonerar i sin 
fascinerande bok See What I’m Saying (2010) om våra (i västvärlden) 
fem sinnen.107 Hans avsikt är att uppmärksamma våra dolda 
perceptuella förmågor och visa hur hjärnan, utifrån mycket subtil 
information, uppfattar omvärlden. Han går i tur och ordning igenom 
våra fem sinnen – hörsel, lukt, smak, känsel och syn – och med hjälp 
av enkla experiment och häpnadsväckande exempel på personer som 
har utvecklat särskilda perceptuella förmågor, förklarar han våra 
sensoriska ”superkrafter”. Rosenblum argumenterar för att hjärnan 
inte kan förstås som bestående av separata ”sinnesregioner”, utan att 
de olika sinnena enkelt uttryckt samarbetar och kompenserar för 
varandra i de fall något sinne fungerar sämre eller saknas. Med hans 
ord:  

Your brain seems designed around multisensory input, and much of 
it doesn’t care through which sense information comes. Your brain 
wants to know about the world – not about light or sound, as such. 
(Rosenblum 2010: 280) 

[Y]ou can hear shapes and touch speech. You can taste odors and 
smell fear. You can see speech and hear space. You can touch flavor 
and smell symmetry. And you can taste scenes and hear faces. Many 
skills we’ve long assumed to be the purview of one sense are now 
known to also be performed by other senses. (Rosenblum 2010: 267) 

 
Jag ska bara nämna ett exempel som Rosenblum tar upp i sin bok, 
nämligen hur människan med hjälp av ljud uppfattar rummet – ett 

                                                
107 Geurts påpekar att hur vi upplever genom våra sinnen i hög grad har att göra med 
samhällelig epistemologi. Hon menar att det är viktigt att lyfta fram att vårt sätt att 
tala om kropp och tanke som skilda storheter och om femsinnesmodellen tillhör en 
västerländsk kultur. På andra håll i världen talar man om andra sätt att uppleva 
världen. Som exempel beskriver Geurts det afrikanska folket Anlo-Ewes begrepp 
”seselelame”, som hon översätter till känsla i kroppen, köttet eller huden. Det är ett 
begrepp som betecknar kinestetiska upplevelser, men även moraliska (Bäckström 
2011: 197-198, 206, Geurts 2005). Bäckström skriver: ”Sätten att gå och röra sig 
beskriver inte bara rörelsemönster utan också personlighet och egenskaper hos den 
som går eller rör sig. (…) I språket Ewe finns ett betydligt större antal beskrivningar 
över sätt att gå än vad som återfinns i språk talade på platser där kinestesi och 
proprioception inte värdesätts lika högt” (Bäckström 2011: 198). 
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slags mänsklig ekolokalisering. När akustiken förändras känns denna 
upplevelse som ett tryck på huden, något som särskilt känns i 
ansiktet, därav det alternativa begreppet ”facial vision” (Paterson 
2009b: 135). Att detta fenomen både kan beskrivas som små ekoljud 
och som ett tryck på huden åskådliggör, menar Paul Rodaway, 
svårigheten med att förklara upplevelser som inte enkelt faller under 
existerande sinneskategorier. Ljudvågor orsakar vibrationer i örat, 
men tycks också kunna stimulera receptorer i huden. På så vis känner 
örat av omgivningen på samma sätt som huden gör det, men det förra 
urskiljer vi som ljud och det senare som tryck. Den här känslan utgör 
kroppens kontakt med omgivningen, kroppens närvaro i ett 
sammanhang, skriver Rodaway. Helt enkelt en känsla av sig själv i 
världen – det som Merleau-Pontys begrepp kropps-subjekt åsyftar. 
Och det som blinda kan uppleva som en stark känsla av närvaro 
(Rodaway 1994: 48-50).108 Hur denna känsla upplevs beskrivs av John 
M. Hull, som har varit seende, men blivit blind: 

The experience itself is quite extraordinary, and I cannot compare it 
with anything else I have ever known. It is like a sense of physical 
pressure. One wants to put up a hand to protect oneself, so intense is 
the awareness. (Hull citerad i Rodaway 1994: 49) 

 
Rosenblums resonemang om ekolokalisering handlar om hur ljud, 
som örat uppfattar dem, hjälper oss i vår uppfattning av och 
navigering i rummet. Han hävdar att vi omedvetet använder oss av 
ekolokalisering för att styra våra rörelser. Våra egna fotsteg bidrar till 
en del av ljuden som reflekteras från hinder i omgivningen, men 
andra ljud som exempelvis andras fotsteg och röster, hissljud och 
ventilation har ännu större betydelse. På så vis navigerar vi delvis tack 
vare vår förmåga till passiv ekolokalisering. Olika rum reflekterar ljud 
olika. Om man går runt i sin bostad och klappar händerna i olika rum 
blir man medveten om att ljudet som man hör beror på rummets 
storlek, ytor, material och innehåll. Reflekterat ljud hjälper hjärnan att 
känna igen vilken sorts rum man befinner sig i, även om vi inte är 
medvetna om vår förmåga att använda ljud på det här sättet. Men när 
vi går in i ett rum är det troligt att vår uppfattning av det beror lika 
mycket på hörseln som på synen (Rosenblum 2010: 12-14). 

Rosenblum redogör för ett vetenskapligt experiment där nio 
blinda barn instruerades att gå igenom en specialkonstruerad smal 

                                                
108 Jag är medveten om den förenkling som användningen av termen ”blind” 
innebär, då det finns grader av synnedsättning och synskada och då somliga är födda 
blinda och andra drabbas i vuxen ålder. Men jag följer författarnas terminologi och 
använder ordet blind. 



 175 

korridor utan att nudda väggarna. De blev uppmanade att ta av sig 
skorna och förbli alldeles tysta när de gick genom korridoren. Trots 
dessa restriktioner kunde de gå hela sträckan flera gånger utan att 
knappt röra väggarna. Barnen uppgav att de kunde känna när de 
närmade sig väggarna och styra sig själva tillbaka till rätt kurs. Ingen 
av dem påstod att hörseln hjälpte dem att fullfölja uppgiften. Faktum 
är att korridoren var praktiskt taget helt tyst. Emellertid visade ett 
efterföljande test att barnens förmåga försämrades när de täckte för 
öronen – vid upprepade tillfällen gick de emot väggarna. I det första 
testet kunde de undvika väggarna genom att ta hjälp av reflektionerna 
av det omgivande ljudet – ett ljud som för medvetandet är ohörbart. 
De använde med andra ord tystnaden. Det tycks som om hjärnan är 
så känslig för reflekterat ljud att den kan utgå från ett rums ”ljudlösa” 
ljud för att navigera (Rosenblum 2010: 23). 

Fenomenet intermodal plasticitet (cross-modal plasticity), som innebär 
att andra sinnen förstärks när något sinne saknas, förklarar också 
varför blinda tycks ha en förhöjd känslighet för känsel. Rosenblum 
illustrerar detta med ett citat från en blind målare: 

When you touch a painting, you can almost get in the head of the 
painter. When I feel long languid brush strokes, I know that the 
painter must have been in a very calm state. Shorter, more abrupt, 
inconsistent strokes probably means that the artist was in a more 
excited state when working on that part of the painting. (Rosenblum 
2010: 129) 

 
Känseln kan helt enkelt avslöja något om hur tavlan är gjord, något 
som synen inte kan (Hetherington 2003: 1936). Tillsammans med en 
beskrivning av tavlan kan känselupplevelsen ge den blinda målaren en 
mer innerlig uppfattning och förståelse av tavlan än vad många 
seende personer kan få (Rosenblum 2010: 129). 

Rosenblum skriver att många neuroforskare tror att intermodal 
plasticitet är något som kännetecknar allas hjärnor, oavsett förmågan 
att se hos individen. Så kan de visuella områdena i våra hjärnor hjälpa 
till med mycket mer än bara synen. Det är en del av våra hjärnors 
strategi för att hantera många vardagliga situationer. En undersökning 
av en seende individs hjärna efter fem dagar med förbundna ögon 
skulle visa att när denna person rör vid komplexa taktila mönster, 
skulle dennas visuella hjärna aktiveras på liknande sätt som hos en 
blind person. Känsligheten för känsel förhöjs när den visuella hjärnan 
involveras – något som försöket med förbundna ögon visar. 
Förlusten av synen tillåter vår plastiska hjärna att bli bättre på känsel. 
Det räcker med nittio minuter med förbundna ögon för att den 
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visuella hjärnan ska involveras i uppgiften att röra vid ett mönster 
(Rosenblum 2010: 130, 132-133). 

Med vetskapen om att sinnena samarbetar och att det därför till 
viss del är missvisande att tala om ett sinne i taget, tänker jag härnäst 
ändå fokusera på ett sinne: känselsinnet. Som jag ser det kan 
känselsinnet sägas vara det mest kroppsliga; det täcker in hela 
kroppen, både insidan och utsidan. Det handlar således inte om 
fingertopparna som rör vid ett objekt, utan snarare om hur vi 
förhåller oss till oss själva och vår omvärld. 

Om den kroppsliga känslan av tåg 

Det första jag tänker på när jag kommer tillbaka till Stockholm är att 
himlen nästan är alldeles svart och att tunnelbanan svänger hit och dit. I 
kroppen sitter fortfarande Tokyos tunnelbanetåg som rör sig smidigare. 
Påminner om känslan av att efter några dagar på en segelbåt åter befinna 
sig på fast mark. När kroppens referenspunkt i den flyktiga rörelsen får 
marken att bedra och gunga som ett båtdäck. 

Skillnaden finns inte bara mellan olika städers tåg; det är en annan 
upplevelse att åka med Stockholms nya tunnelbanevagnar i jämförelse 
med de gamla. Rent kroppsligt. De gamla kränger, skakar och gnisslar 
mer än de nya. Ljudet av tåget som hackar sig fram på rälsen sipprar in; 
föreningen dem emellan är inte fullkomlig. Det finns en diskrepans som 
ger upphov till knackiga ryck och ömsom knorrande, ömsom dunsande 
ljud. Högtalarna tycks aldrig kunna ställas in på en behaglig ljudvolym, 
utan förarens meddelanden skorrar på skriknivå i öronen. Dörrarna 
väsnas. De slamrar när de öppnas och förenas med en smäll när de 
stängs. Och kroppen sätts i gungning av de ryckiga krängningarna. Studsar 
på sätet. Får aldrig någon ro. Ständigt alert som följd av obehaget. 

Så olikt barndomens nattåg till fjällen. Där står det gamla tågets ljud 
för den trygga igenkänningen. Det är så tåg låter. Jag minns att jag 
längtade efter att få bädda ner mig och ligga och lyssna på tågets rytmiska 
”du-dunk” i mörkret. Vilsamt och behagligt med en lätt vibration i tåget 
när ljudet uppstod. Och när man vaknade yrde snön utanför fönstret och 
landskapet var fluffigt vitt. Fönsterrutan kall och med darrande 
kondensdroppar. 
 
Känselsinnet kan inte förstås som ett enda avgränsat sinne då det 
inkluderar såväl temperatur, smärta och direkt tryck (mot huden) som 
position, muskelspänningar, rörelser och balans. Det är ett sinne som 
är både passivt och aktivt och som inbegriper kroppen som ett 
mätredskap för att uppskatta avstånd, rymd, skala och så vidare. 
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Känseln omfattar ögonen,109 men också fötterna, vilka upprättar vår 
kontakt med marken. Känselsinnet avser med andra ord en 
helhetsupplevelse som känns i hela kroppen, på huden, i köttet. Det 
kan ge kunskap om såväl våra egna kroppar som den omgivande 
miljön. På så vis är det ett geografiskt sinne; det bedömer och 
samordnar vårt förhållande till omvärlden. Utan våra kroppar skulle 
vi inte ha någon geografi – orientering, rörelseförmåga eller 
sammanhang (Bruno 2002: 254, Paterson 2009a: 768, Paterson 
2009b: 130-131, Rodaway 1994: 31, 54). Eller som Adrienne Rich 
beskriver kroppen: som ”the geography closest in”. Kroppen är inte 
bara i rummet, den är ett rum (Valentine 2001: 23). 

Med förbehållet att jag inte anser att det är fruktbart att tala om 
varseblivning på ett hierarkiskt sätt – att något sinne i ett generellt 
avseende är viktigare än något annat – skulle jag ändå säga att känseln 
är framträdande i skapandet av rumslig kunskap. Trots dess centrala 
betydelse tas känseln ofta för given och dess roll förblir obeaktad. 

Känselsinnets många begrepp 
En begreppsutredning är nödvändig då det är flera begrepp som 
cirkulerar och förvirrar. Distinktionerna begreppen emellan är 
emellertid långt ifrån glasklara. Det vi med vardagsspråk kallar för 
känselsinnet kan också gå under beteckningen det somatosensoriska 
systemet, och känsel är, enligt Nationalencyklopedin, detsamma som 
hudsinne, vilket omfattar sinnen för beröring, tryck, vibration, smärta 
och temperatur. Även sinnesintryck från slemhinnor och inre organ 
räknas ibland också in. Andra begrepp som rör känselsinnet är haptisk 
perception, taktil perception, proprioception och kinestetiskt sinne. 

Jin Moen menar att haptisk perception helt enkelt kan beskrivas 
som det som är möjligt att varsebli genom känselsinnet. Hon delar in 
haptisk perception i taktil respektive kinestetisk perception, där det 
senare också kan kallas för kinestetiskt sinne (Moen 2006: 12). För 
Kent Bloomer och Charles Moore fungerar det haptiska sinnet som 
ett slags paraplybegrepp och inkluderar alla de aspekter som omfattar 
fysisk kontakt, både inuti och utanpå kroppen (Bloomer & Moore 
1977: 34). Martin Grunwald och Juliane Beyer skriver att termen 
haptisk perception avser ett aktivt utforskande, medan taktil 
perception syftar på när ett subjekt passivt känner något, som till 
exempel ett tryck mot fingret (Grunwald & Beyer 2011: 121). 

En utmärkande aspekt med det haptiska systemet är tvåsidigheten, 
som, med Merleau-Pontys ord, orsakar dubbla sensationer. När man 
                                                
109 Se Merleau-Pontys resonemang om kiasmen i fotnot 100 på sidan 167. 
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berör sin högra hand med sin vänstra hand har höger hand den 
säregna egenskapen att också kunna känna. Händerna pendlar alltså 
mellan funktionerna ”berörande” hand och ”berörd” hand (Merleau-
Ponty 1997: 44). Denna relation mellan en själv och objekt som man 
interagerar med är visserligen ömsesidig, men inte jämlik eller identisk 
(Moen 2006: 12).110  

Det haptiska systemet är det enda varseblivande system som är 
tvåsidigt, skriver Moen, och i all mänsklig rörelse är denna tvåsidiga 
aspekt av stor betydelse. Genom det kinestetiska sinnet ger det 
haptiska systemet oss återkoppling och information om var olika 
kroppsdelar är belägna i relation till varandra, vilket bidrar till vår 
förmåga att kontrollera våra kroppsrörelser. Det kinestetiska sinnet är 
det viktigaste sinnet för den som rör sig då det hänför sig till 
kroppens förmåga att varsebli tyngd, balans, gravitation, bärighet, 
volym, muskelspänning, trötthet, böjning, utsträckning, rotation, 
rumslig orientering och tajming. I aktiviteter som inbegriper rörelse, 
till exempel dans, är kroppsminne, det vill säga att kroppen ”minns” 
rörelsen, en viktig aspekt. Kroppsminne kan också beskrivas som ett 
resultat av träning, eller ”programmering” av kroppen eller 
musklerna, när samma övningar har upprepats ett stort antal gånger 
(Moen 2006: 13). 

Mark Paterson gör en något annorlunda och förfinad uppdelning. 
Det övergripande begreppet är fortfarande det haptiska, som 
inbegriper känsel i alla dess former. Men proprioception – perception 
av kroppens position och rörelse i rummet – menar han består av 
kinestesi eller det kinestetiska sinnet (kinaesthesia), huden som ett 
sinnesorgan eller hudsinnet (cutaneous) och balanssinnet (vestibular). 
Det kinestetiska sinnet omfattar förnimmelsen av kroppens rörelse 
och lemmar, och handlar om perception från muskler, senor och 
leder. Med hjälp av hudsinnet uppfattar vi punktberöring, temperatur 
och smärta. Taktil perception tillhör hudsinnet, men avser specifikt 
förnimmelsen av punktberöring snarare än temperatur och smärta 
(Paterson 2007b: ix).111 

                                                
110 Att denna ömsesidighet mellan berörande och berörd hand inte upplevs som 
jämlik – att röra vid ett föremål är mer framträdande än att föremålet rör vid en – 
avspeglas i språket. Goldberg skriver att vårt språk vanligen är fastlåst i satslärans 
formel: subjekt – predikat – ackusativobjekt. Subjektets agerande är riktat mot 
objektet. I satsen ”jag ser hunden” är jag medelpunkten. Att hunden samtidig ser oss 
är något som glöms bort i vår språkstruktur. På japanska, däremot, skulle satsen lyda: 
”jag hund seende”, vilket indikerar att det är fråga om ett samspel eller en interaktion, 
snarare än subjektets agerande mot objektet. Goldberg konstaterar: ”Vi tänker i 
satser, och vårt sätt att tänka är detsamma som vårt sätt att se” (Goldberg 2010: 82). 
111 Längre fram i boken (2007b), och även i en senare artikel (2009a), beskriver 
Paterson det haptiska systemet som att det består av kinestesi, eller det kinestetiska 
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Johan Lönn är av uppfattningen att proprioception är ett av 
vetenskapens mest tvetydiga begrepp. Proprioception kan först och 
främst tolkas som motsatsen till exteroception, det vill säga signaler 
från kroppen själv i motsats till från omgivningen. I dag har 
proprioception olika betydelser inom olika discipliner. För 
neurofysiologer kan det vara i det närmaste synonymt med rörelse 
och kroppens position, medan forskare i biomekanik ofta använder 
det som en synonym till koordination. Lönn talar om proprioception 
som ett sjätte sinne, ett rörelse- och positionssinne som säger oss hur 
våra kroppsdelar är belägna och rör sig i förhållande till varandra utan 
att vi behöver se eller känna dem. Proprioception kan således delas 
upp i två varianter: det dynamiska rörelsesinnet och det statiska 
positionssinnet. Termen kinestetisk användes ursprungligen för att 
beskriva känslan av rörelse, men anses numera vara en synonym till 
proprioception, enligt Lönn (2001: 8-9). 

Proprioception, liksom exteroception och interoception, utgör det 
som kallas för sensoriska funktioner, det vill säga de olika typer av 
information som kroppens olika sinnesorgan förmedlar till 
nervsystemet för bearbetning. Det handlar både om nervimpulser 
som ger medvetna sinnesintryck och sådana som utnyttjas för 
omedvetna, reflektoriska funktioner. Exteroception är signaler som 
ger information om händelser i omgivningen och vid kroppsytan. Hit 
hör syn, hörsel, smak, lukt och hudsinne. Proprioception ger signaler 
om kroppshållning, balans, extremiteters och leders positioner, 
muskelspänning och rörelser. Systemets sinnesorgan är balansorganet 
och de organ i muskler, senor och leder som svarar för 
djupsensibilitet (kinestesi). Interoception registrerar tillståndet i de 
inre organen, till exempel tarmarna, urinblåsan och blodkärlen. Större 
delen av dessa impulser blir inte medvetna, utan de ingår i 
reflektoriska styrsystem. Sinnesfunktioner som avser den egna 
kroppen, hudytan inräknad, kallas för somatosensoriska funktioner. 
De omfattar hudsinne, proprioception och interoception 
(Nationalencyklopedin). 

Till sist, när två människor kommunicerar med varandra via 
känseln genomsyras detta av normer – hur man hälsar, om man tar 
varandras händer eller pussar varandra på kinden, och hur nära man 
går varandra – vilket speglar vad som upplevs som ens egen 
personliga sfär (Jacobson 2009: 15). Paterson tillägger att känsel i 
kommunikation inte enbart handlar om den direkta kroppsliga 
kontakten, utan även om känslomässiga band som uttrycks genom 

                                                                                                 
sinnet, proprioception och balanssinnet. Med en gemensam beteckning kallar han 
dem för de somatiska sinnena (Paterson 2007b: 4, Paterson 2009a: 769-770). 
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metaforer som ”jag var rörd (touched) av hennes tal”. Han talar här om 
mellanmänsklig affektiv kommunikation (Paterson 2007b: 2-3, 154). 

Med denna begreppsutredning har jag velat visa att det vi i 
vardagligt tal benämner känsel omfattar mer än att, med sina händer 
eller på sin kropp, känna. Känsel handlar enkelt uttryckt om både 
kroppens insida och utsida. I de följande avsnitten kommer jag att 
följa författarnas begreppsanvändning, vilket betyder att jag 
exempelvis talar om känselns fenomenologi, haptisk teknologi och 
kinestetisk etnografi. I det fenomenologiska perspektivet, som jag 
strax ska presentera, åsyftar begreppet känsel förhållandet mellan 
kroppen och världen, medan de forskare som intresserar sig för fysisk 
rörelse, som dans och cykling, använder sig av begreppet kinestetisk 
(som i till exempel kinestetiskt sinne och kinestetisk medvetenhet). 

Känselns fenomenologi 
Hur känsel kan förstås som något mycket mer än att med sina 
fingertoppar röra vid något, visar filosofen Matthew Ratcliffe med sitt 
resonemang om känselns fenomenologi. Hans utgångspunkt är något 
som han kallar för existentiella känslor, som är både kroppsliga 
känslor och sätt att befinna sig i världen. Med ”sätt att befinna sig i 
världen” avser han känslan av verkligheten, vilken svårligen kan 
separeras från känslan av förhållandet mellan kroppen och världen.112 
Existentiella känslor är således inte riktade mot särskilda objekt eller 
situationer, utan finns i bakgrunden och orienterar oss, samtidigt som 
de är känslor i betydelsen att de är kroppsliga tillstånd (Ratcliffe 2008: 
2). ”As these feelings constitute the basic structure of ’being there’, a 
’hold on things’ that functions as a presupposed context for all 
intellectual and practical activity, I refer to them as existential 
feelings” (Ratcliffe 2008: 38). 

Ratcliffe skriver att existentiella känslor omfattar tre komponenter: 
kinestesi (kroppslig rörelse), proprioceptiv medvetenhet (kroppslig 
position och orientering) och ”inre” (visceral) känslor (till vilka 
åtminstone ett antal av de känslor som vanligen associeras med 
                                                
112 Hur verkligheten kan förstås är en fenomenologisk fråga. Så här skriver Ratcliffe: 
”Edmund Husserl, the founder of phenomenology, is clear that the sense of reality is 
not comprised of a propositional attitude of the form ’l believe that p’, where p is the 
proposition ’some entity called the world exists’. Rather, it is a pre-articulate conviction 
that is already in place before we explicitly assent to anything in the form of a 
propositional attitude. According to Husserl, the world’s existence is something that 
we take for granted in our ’natural attitude’; it is presupposed throughout everyday 
life and by almost all intellectual enquiry too. Regardless of what we might doubt or 
assent to, we continue to take for granted a sense of being part of the world” 
(Ratcliffe 2008: 4, kursiv i original). 
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”emotional feeling” räknas). Tre delar som snarare kan förstås som 
tre sammanflätade aspekter än som tre från varandra avgränsade 
komponenter (Ratcliffe 2008: 123). 

Existentiella känslor sipprar in i vårt vardagsspråk. Vi talar om 
situationer och saker som att de känns surrealistiska, främmande eller 
mystiska. Sådana ord refererar ofta till en förändrad relation mellan 
oss själva och världen. Världen kan upplevas som nära eller avlägsen, 
och vårt förhållande till den kan inbegripa en allmän känsla av 
tillhörighet eller främlingskap. Världen kan kännas överväldigande 
eller kvävande. Man kan känna sig fångad i en situation eller som en 
del av något större. Emellertid är sådana beskrivningar vanligen 
metaforiska eller vaga – helt enkelt svåra att fånga i språket – vilket 
beror på att vi sällan reflekterar över hur vi befinner oss i världen. 
Känslorna som uttrycks är kroppsliga, men de är också, på samma 
gång, sätt att relatera till världen (Ratcliffe 2008: 3, 38). 

Som sagt ligger existentiella känslor till grund för Ratcliffes 
resonemang om känselns fenomenologi, men hur förstår han känsel? 
Att känsel inte bara handlar om faktisk beröring är något som han 
poängterar; att inte känna kan vara en nog så påtaglig upplevelse. Hur 
kläderna känns mot ens kropp ägnar man kanske inte någon direkt 
tanke. Men om man tar av sig kläderna och går runt i rummet kan 
känslan av att inte vara vidrörd bli ytterst märkbar, åtminstone för en 
kort stund. Det uppstår en känsla av att något fattas. Ratcliffe prövar 
tanken att det aldrig finns en fullständig frånvaro av känsel. Stora 
delar av den mänskliga kroppen är täckt av fina hår, vilka är känsliga 
för luftens rörelser. Man kan också argumentera för att känslan av 
varmt och kallt borde anses tillhöra känseln (Ratcliffe 2008: 82-83). 

Känselns natur utmanar vår uppfattning om kroppens gränser. 
Det som känns behöver inte vara i fysisk kontakt med kroppen, som 
det ofta refererade exemplet med den blindas käpp illustrerar. När vi 
vidrör något kan vi ofta inte skilja våra kroppar från de saker vi 
känner; det är oklart var beröringen slutar och det berörda börjar. 
Käppen kan sägas inbegripa både en förflyttning och en försvagning 
eller förlust av kroppens gränser. Att känna med käppen, snarare än 
att känna käppen, upplöser gränsen mellan kroppen och käppen. 
Denna upplösning av gränser mellan kropp och objekt gäller också 
för passiv känsel, som känslan av kläderna mot kroppen (Ratcliffe 
2008: 90-92). 

Efter att ha utvecklat sin uppfattning om dels existentiella känslor, 
dels känseln, för Ratcliffe sedan samman de båda resonemangen. 
Centralt för hans förståelse av känsel är dess betydelse för vårt 
förhållande till världen. Känsel är på sätt och vis grundläggande för 
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känslan av att befinna sig i världen. Det är inte ett fenomen som 
endast uppenbarar sig i händerna eller fingertopparna. I stället är hela 
kroppsytan inblandad (Ratcliffe 2008: 93). Eller snarare hela kroppen, 
skulle jag vilja säga, med tanke på vad som framkom i den tidigare 
begreppsutredningen. 

Känsel som en kunskapsform 
Det Rodaway beskriver som ”räckhållskänsel” (reach-touch) är den 
form av känsel som vi avser i vardagligt tal. Det är känseln som finns 
i händer och fötter, fingrar och tår. Den används i utforskande syfte, 
men bidrar även till navigeringen genom rummet, något som märks 
tydligt hos blinda och barn (Rodaway 1994: 50-51). En intervjuperson 
med synnedsättning i Kevin Hetheringtons studie förklarar sin 
upplevelse av att känna på ett föremål på följande vis: 

When I am touching something there is no ”me” and the object I am 
touching. It is just the object. So the me disappears (…). The way I 
touch is an identification with something somewhere inside of you, 
you have got a relationship with it. (Hetherington 2003: 1934) 

 
Hetherington menar att det intervjupersonen uttrycker är ett exempel 
på icke-representationell kunskap. Känsel blir ett sätt att veta som 
flyttar fokus bort från intervjupersonen, både som ett enskilt, 
sammanhållet subjekt och som ett subjekt som står i relation till en 
objekt-värld. Enligt Hetherington innebär känsel i vår kultur ett slags 
proximal kunskap. Den fångar en performativ aspekt snarare än 
representationer, är kroppslig, sinnlig, kontextspecifik, fragmentarisk 
och berör ofta det vardagliga, det konkreta. Detta står i kontrast till 
distal kunskap, som vanligen åsyftar en generell, objektiv förståelse 
och som bygger på en önskan om att se den stora bilden. Det är en 
kunskapsform som uttrycks genom representationer (Hetherington 
2003: 1934). 

Det är inte bara epistemologiskt som de båda kunskapsformerna 
skiljer sig från varandra, även ontologiskt finns skillnader. Distal 
kunskap inbegriper en ontologi där det som studeras antas vara i ett 
stabilt och färdigt tillstånd, och därmed tillgängligt för 
representationer. Världen består således av stabila och fixerade 
relationer och det finns tydliga gränser mellan subjekt och objekt. 
Proximal kunskap, däremot, erkänner det fluida, osäkra och ständigt 
pågående. Hetherington påpekar att det inte bara är känsel som ger 
upphov till proximal kunskap, utan att även andra sinnen, inklusive 
det kinestetiska, har betydelse. Förmågan att använda sig av sådan 
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kunskap ger upphov till en kroppslig erfarenhet av platser 
(Hetherington 2003: 1934-1936).113 

Skillnaden mellan de två kunskapsformerna kan åskådliggöras 
genom en blind persons upplevelse av till exempel en park. Med 
hänvisning till Constance Classen skriver Patrick Devlieger att för en 
seende är bilden av parken given så snart synintrycken når fram. 
Utifrån denna överblicksbild är det sedan möjligt att fokusera på 
särskilda detaljer. För en blind person ”händer” parken. När hon 
sitter på en bänk ger sig parken gradvis till känna – den händer – när 
hon känner kylan och fuktigheten från bänken, temperaturen med 
huden och vinden i ansiktet. Och ljuden avslöjar förbipasserande och 
barn som leker (Devlieger 2011: 89). Hela kroppen tar således in 
parken. I Hannah Macphersons intervjuer med blinda och synsvaga 
framkom att det inte fanns ett behov av eller en önskan om att röra 
vid landskapet med händerna under deras gemensamma promenad i 
en nationalpark. Rörelsen framåt och informationen från fötterna gav 
en tillräcklig känsla av rumslig kontinuitet (Macpherson 2009: 188). 
Med andra ord uppgår subjektet i platsen och gränsen mellan subjekt 
och objekt upplöses. 

Plats tenderar fortfarande att likställas med hur mänskliga subjekt, 
visserligen olika men ändå tydligt definierade, skapar mening av 
färdiga scener, vyer och landskap. Men att känna en plats genom 
proximal kunskap innebär något annat. Den blinda personens 
upplevelse, beskriven i citatet ovan, av hur det egna jaget försvinner 
när hon rör vid och absorberas av ett objekt, fungerar som en 
utgångspunkt i Hetheringtons alternativa förståelse av plats. Genom 
en sådan känselupplevelse blir plats snarare ett möte än en 
representation: Ett möte där det inte existerar någon åtskillnad mellan 
det upplevande subjektet och det upplevda objektet (Hetherington 
2003: 1937, 1939). 

Plats handlar inte om mening, utan om innehåll och bekräftelse. 
Den görs i kontaktytan mellan subjekt och objekt, mellan handen och 
tinget, men bekräftelsen är tvekande; den söker det bekanta, men 
ibland hittar den det obekanta. Som känslan av fel nyckel i låset. Eller 
är det fel dörr? Någon annans hem? Hetherington menar att känslan 
av att försiktigt börja förstå en främmande plats efter en flytt är ett 
slags känselupplevelse. Successivt gör vi oss bekanta med hur det nya 
hemmet känns: det knarrande golvet, den höga tröskeln in till 
badrummet, de tröga kökslådorna. ”This putting the moves on space 
is a way of performing place haptically”, som Hetherington (2003: 
1942) uttrycker det. 
                                                
113 Jämför med resonemanget om plats i tillblivelse i kapitel sex. 



184 

För Justin Spinney är det själva rörelsen i och genom en plats som 
upprättar den som just en plats, något som han utforskar på cykel. 
Han beskriver det själv som att han gör en kinestetisk etnografi av 
cyklister, vilket innebär att han använder hela sin kropp i förståelsen 
av cyklisternas praktik. I stället för att på håll betrakta en plats – eller 
ett landskap – förespråkar han ett mer aktivt deltagande då människor 
sällan upplever platser ståendes orörliga på en punkt (Spinney 2006: 
712-713, 716). Den rörliga kroppen har möjlighet att belysa 
”noncognitive and prerepresentational understandings of place”, som 
han skriver (Spinney 2006: 713). Seamons tolkning av kropps-subjekt 
som omedvetet – automatiskt, vanemässigt, oberoende av viljan, 
mekaniskt (Seamon 1980: 155) – rör sig i rummet och införlivar 
vanor och rytmer, öppnar upp för möjligheten att plats upprättas 
förrepresentationellt. Spinneys intervjupersoner vittnar om hur synen 
upphör att vara det dominerande sinnet i stigningen på cykel uppför 
berget. Snarare framträder det kinestetiska sinnet när ”the feelings in 
the muscles and heat receptors of the body begin to guide the 
operations of the other senses” (Spinney 2006: 714, 724). 

Spinney talar också om hur ett återförkroppsligande av synen sker 
i rörelsen genom landskapet: 

Shade cannot be sensed by heat receptors of the body until the body 
is within the shade. My eyes cannot feel the cool of the shade, but 
they direct my body toward it because the body knows that this will 
help cool it. These actions are noncognitive; the eyes, legs, and heat 
receptors of the body working without conscious thought to direct 
action. This points to a reprioritisation of the senses where the visual 
is relegated in the project of movement. (Spinney 2006: 724) 

 
Synen tappar sin objektifierande, distanserande och betraktande roll, 
och ”styr”, tillsammans med övriga sinnen, cyklisten mot skuggan för 
att kroppen behöver svalka. Information tas in av alla sinnen och 
samverkan dem emellan pågår hela tiden. Det är hela kroppen som, 
när landskapets konturer tas upp av vårt muskelmedvetande, söker 
det spår som ger minsta möjliga motstånd. Det Spinney argumenterar 
för är att kinestetiska och andra sinnesupplevelser är grundläggande 
för att förstå hur människor lever, känner och skapar meningsfulla 
rumsliga relationer. Att känna en plats handlar inte om att endast 
observera den, det handlar om att göra den. I Spinneys fall genom att 
cykla (Spinney 2006: 709, 724-725, Spinney 2007: 34). 

I sökandet efter känselsinnets beskaffenheter har jag flera gånger 
återkommit till blindas erfarenheter och utsagor, utan att direkt 
problematisera relationen mellan det upplevda och det uttryckta. Med 
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andra ord: Kan språket fånga en haptisk erfarenhet? Macpherson 
bidrar med några kritiska tankar. Hon menar att även om blinda kan 
ha en högre grad av mottaglighet för taktila upplevelser, till exempel 
det slags tryck som uppstår vid ekolokalisering, betyder det inte att 
det är lätt för dem att tala om känsel. Dessutom är det svårt att veta 
om den känsel som blinda hänvisar till är samma slags känsel som jag 
upplever som seende. Vi har ett gemensamt språk, men möjligen 
olika kroppsligt-kognitiva (embodied-cognitive) upplevelser. Utsagor som 
förmedlar den levda erfarenheten av blindas känsel måste förstås som 
situerade inom, men inte helt begränsade av, språkliga, kulturella och 
politiska kontexter (Macpherson 2009: 182-184). 

Blindas berättelser om känselupplevelser kan vara skapade genom 
den dominerande synfullkomlighetens diskurs, som säger att blindas 
känsel sker genom handen, eller i opposition mot diskurser om 
funktionsnedsättning som en brist eller förlust. Macpherson 
konstaterar att språk förmedlar, men att språk också har en 
transformerande kraft. Vissa element prioriteras beroende på vem det 
är som talar. Att identifiera sådana transformationer, från 
uppförandet (enactment) av känsel till utsagan om känsel, är viktigt, 
fortsätter Macpherson. Annars kan blindas förmedlade 
känselupplevelser naivt tolkas som autentiska vittnesmål, som 
essentialistiska historier. Hennes poäng är att vidare politiska och 
diskursiva strukturer riskerar att ignoreras om individuella berättelser 
lämnas okommenterade (Macpherson 2009: 190-191). 

Utvidgad känsel 
Den blindas käpp och Spinneys cykel är två av många exempel på 
instrument som utvidgar människans känsel. Ofta överför sådana här 
instrument inte enbart kunskap om hur en yta känns, utan den taktila 
informationen omvandlas till information för andra sinnen. Så ger 
den blindas käpp inte bara upphov till vibrationer, utan också ljud 
som hjälper individen att orientera sig i rummet. Vidare kan material 
som täcker våra kroppar påverka förhållandet till den materiella 
världen. Skor begränsar eller förändrar den information som vi får 
från känselsinnet. Skyddskläder gör så att vi kan röra vid saker som 
annars skulle skada vår hud, även om känselupplevelsen genom ett 
par handskar inte är densamma som vid direkt kontakt (Rodaway 
1994: 53-54). 

För en utveckling av diskussionen om hur kroppen får kunskap 
om objekt genom andra objekt kan vi vända oss till Rosenblum som 
talar om ”proxy touch”, det vill säga förmågan att känna något med 
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hjälp av något annat. På så vis uppfattar vi struktur, ytbeskaffenhet 
och konsistens. Vi rör vid saker på det här sättet hela tiden. När vi till 
exempel håller i en sked för att röra runt i en kastrull med soppa kan 
vi bestämma om den är tillräckligt tjock eller om den har börjat fastna 
i kastrullbotten. Och för att återvända till exemplet med den blindas 
käpp menar Rosenblum att vi alla har liknande förmågor. Med en 
lång käpp kan vi avgöra om ett hål i golvet är för stort för att kunna 
kliva över. Vid vilken punkt hålet blir för stort för att korsa beror på 
hur långa våra ben är, och forskning visar att ”proxy touch” ger oss 
möjlighet att bestämma denna, för varje individ, specifika punkt med 
en imponerande exakthet. Seende personer, med liten eller ingen 
erfarenhet av att bedöma hål med hjälp av käppar, kommer att utföra 
uppgiften lika bra som blinda, som har större vana av att använda 
käppar på det här viset (Rosenblum 2010: 166-168). 

Ytterligare en intressant aspekt av känseln är att vi inte ens 
behöver känna – i bemärkelsen röra vid, ta på – särskilt mycket av ett 
objekt för att få en idé om dess storlek och form. Det Rosenblum 
kallar för led- och muskelsinnet114 betyder att vi känner mycket mer 
än vad vår hud kan känna. Det är ett sinne som gör att vi kan 
uppfatta tandborstens längd och position så att den kan föras till 
munnen med rätt vinkel. Genom att bara hålla i en liten del av ett 
föremål och låta det gunga fram och tillbaka kan vi få reda på mycket 
om föremålet. Om vi med stängda ögon skulle hålla längst ut på en 
träkäpp och sedan gunga den lätt, skulle vi kunna uppskatta dess 
längd med en liknande exakthet som i det förra exemplet med käppen 
och hålet. När det handlar om att få en uppfattning av ett objekt som 
man håller i, är vad som försiggår under huden minst lika viktigt som 
det som händer på huden. Led- och muskelsinnet ger oss information 
om föremålets beskaffenhet bara vi håller i det. Vi ”känner” 
föremålet utan att egentligen röra vid det (Rosenblum 2010: 161-164). 

Utvidgad känsel innefattar också haptisk teknologi och haptisk 
återkoppling, där det enklaste exemplet förmodligen är vibrerande 
handkontroller till spelkonsoler. I virtuella miljöer och 
datorsimuleringar används haptisk teknologi för att skapa en illusion 
av att det finns fysiskt motstånd och närvarokänsla. Inom exempelvis 
precisionskirurgi med robotteknik används haptisk återkoppling för 
att ge kirurgen en känsla av beröring. Och tandläkare kan träna på 
ingrepp i simulatorer med haptisk återkoppling (se Forsslund 2008, 
Lotsson 2009). 

Att känsel inte endast avser direkt fysisk kontakt påminner 
Rodaway om med sitt begrepp ”föreställd känsel” (imagined touch), 
                                                
114 Detsamma som djupsensibilitet eller kinestesi, enligt Nationalencyklopedin. 
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som är en haptisk erfarenhet som finner sin grund i minnet och 
förväntningar. Det här återspeglas i vår användning av 
känselmetaforer för att beskriva andra sinnesupplevelser, men även i 
hur haptiska upplevelser gör sig påminda när vi till exempel läser en 
beskrivning i en roman eller minns en betydelsefull händelse. Både 
utvidgad och föreställd känsel visar att känsel inte behöver vara ett 
intimt sinne, då känsel i termer av rumslig upplevelse kan nå bortom 
kroppens omedelbara omgivning med hjälp av verktyg och fantasi 
(Rodaway 1994: 54). 

Kroppen i förgrunden 
Känselupplevelsen innebär som sagt ofta en känsla av diffusa eller 
frånvarande gränser, där de upplevda gränserna inte behöver svara 
mot kroppens fysiska gränser. Distinktionen mellan kropp och värld 
eller mellan insida och utsida är därmed inte en nödvändig ingrediens 
i känselupplevelsen, konstaterar Ratcliffe (2008: 92). Så märks vissa 
förnimmelser knappt, men det är just därför som de blir så viktiga. 
Ratcliffe förklarar: När jag skriver det här är känslan av min kropp 
som vidrör stolen inte en framträdande del av min upplevelse, och 
min upplevelse omfattar inte en tydlig distinktion mellan min kropps 
gränser och kudden på stolen. Det är denna frånvaro av gränser som 
utgör en känsla av bekvämlighet; att sitta på ett sådant sätt att min 
uppmärksamhet kan riktas mot andra saker. När det börjar klia eller 
göra ont och jag ändrar min position, handlar det inte enbart om en 
övergång från avsaknad av en kroppslig känsla till en kroppslig känsla 
eftersom den kroppsliga känslan av bekvämlighet fanns där tidigare. 
Kroppen kan med andra ord kännas som omärkbar, som omöjlig att 
särskilja från omgivningen och som en bekväm känsla av att höra 
hemma (Ratcliffe 2008: 93). 

Däremot kan avståndet mellan kropp och värld bli påtagligt när 
något går fel eller när vi tar oss för något obekant. Om 
bakgrundskänslan av att höra hemma saknas, om kroppen är 
framträdande och upplevs som ett objekt, avskiljd från omgivningen, 
blir alla våra aktiviteter mindre lediga, mindre ”naturliga” (Ratcliffe 
2008: 95-96). 

Kroppen kan hamna i förgrunden på en rad olika sätt, exempelvis 
när man känner sig iakttagen eller när man på väg hem en mörk kväll 
plötsligt hör ljudet av fotsteg som närmar sig. Då blir ens rörelser mer 
ansträngda, man snavar och trampar fel. Kroppen, som tidigare var 
uppslukad i en aktivitet, blir i stället framträdande, klumpig och sårbar. 
En värld som tidigare erbjöd möjligheter till aktivitet blir nu 
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hämmande. Samma sak kan sägas om den sjuka kroppen (utan att för 
den sakens skull behöva definiera var gränsen för en sjuk kropp går). 
Den friska kroppen är en känsla av att existera och höra hemma, 
medan kroppen under sjukdom blir egendomligt främmande, som ett 
ofullkomligt verktyg. Förvisso finns relationen mellan kropp och värld 
kvar, men den upplevs som en känsla av avstånd, snarare än som en 
känsla av att höra hemma (Ratcliffe 2008: 112, 114, 117, 120).115 

Ingrid Grundéns fenomenologiska studie av ryggmärgsskadade 
belyser väl hur förhållandet till kropp och omvärld förändras när den 
egna kroppen plötsligt förlorar många av sina funktioner. Den 
nyskadade kan uppleva kroppen som ett objekt, som något utanför 
det egna jaget. Och att inte få kroppsliga erfarenheter innebär att 
världen försvinner; avsaknaden av känsel och rörelseförmåga i stora 
delar av kroppen medför en upplevd distans, skriver Grundén. För 
att kroppen åter ska kunna användas måste förhållandet till den 
återskapas, vilket betyder att kroppen måste upplevas som en helhet 
och upphöra att vara ett objekt. Genom att rikta uppmärksamheten 
mot den skadade kroppen återfås kontrollen över den. Men för att 
kunna använda sin kropp i vardagslivet måste den ryggmärgsskadade, 
precis som personer som inte är skadade, kunna glömma bort sin 
kropp. Den skadade kroppen måste med andra ord användas så att 
nya kroppsliga erfarenheter och kunskaper kan införlivas (Grundén 
2005: 55-57, 59, 68, 71). 

 
Med min avsikt att med kroppen förnimma stadens rytmer framstår 
känselsinnet, så som jag har beskrivit och diskuterat det i detta 
kapitel, som centralt. Den breda förståelsen som har presenterats 
tillåter oss att resonera om känselsinnet som ett fundamentalt sinne 
både för att få kunskap om vår egen kropp och för att röra oss i, 
tolka och hantera rummet. Känselsinnet är ett geografiskt sinne med 
andra ord. 

Resonemangen om fenomenologins upplevande kropp i rörelse 
och känselsinnets betydelse för vårt förhållande till omvärlden, ber jag 
dig ta med dig till nästa kapitel. Där ger jag mig ut på promenad i 
staden och funderar över hur stadens rytmer känns i mötet med min 
kropp. 

                                                
115 Jämför med Gallaghers resonemang om kroppsschema i kapitel nio. 
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6 En rytmanalys av staden 

Om stadens ljud116 

Gnisslande taxibilar, tjutande sirener, ilsket tutande bilar, motorer som 
snurrar på tomgång, accelererar och bromsar in, den pysande sucken 
från en lastbil. Trafikbruset som en ständigt närvarande ljudfond. 
Människoröster på olika språk, gatuförsäljarnas utrop, artighetsfraserna 
som följer på varenda öppnad butiksdörr, turisternas tjatter i väntan på 
grönt (vitt) ljus. Kakafoni på Broadway. Ett bombardemang av intryck. 
Ljudmättnad. Ljudtrötthet. Det är avenyernas ljud. 

Tunnelbanans ljudkuliss är en polyrytmisk upplevelse. Ljuden kommer 
och går, ökar i styrka och avtar. Distinkta ljud. Dånet när ett tåg bromsar 
in vid plattformen, det rytmiska dunkandet när det försvinner in i 
tunneln, dörrar som öppnas och stängs, utrop i högtalarna, skor som 
klapprar mot stenunderlaget och fötter som skyndar upp för trapporna. 
På plattformen uppmärksammar jag ett svagt melodiskt ljud, som, när 
tåget har dundrat förbi, blir tydligare för varje steg jag tar. På stationen 
34th Street – Herald Square, mitt i virrvarret av trappor och gångar, har 
ett band riggat upp med högtalare och överröstar alla andra ljud med sin 
version av Backstreet Boys ”I Want It That Way”. 

En solig dag lyder jag begäret efter rörelse, tystnad och fria ytor. Tio 
kvarters upphackad, snirklig löpning på 6th Avenue och sedan breder 
Central Park ut sig. Några steg in i parken och ljudet stängs av. Inte helt, 
trafiken finns där fortfarande som ett svagt sus, men konstrasten är 
enorm. Jag hör fågelkvitter, mina egna steg och andetag, hästhovar mot 
asfalten. Nya, lätta, stötdämpande skor på fötterna. En känsla av 
välbefinnande. En känsla av att staden kan vara mjuk och följsam. 
 
För mig är rytm ett tilltalande begrepp med en inneboende dynamik, 
spänning och komplexitet. Stadens ljud bildar rytmer; ljud som 
kommer och går, som accentueras och försvinner bort. Enligt 
Nationalencyklopedin betyder rytm en ”regelbunden växling mellan 
starkare och svagare moment i återkommande förlopp av olika slag; 
                                                
116 Minnesanteckningar från vistelse i New York, från 23 februari till 7 mars 2012. 
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i synnerhet upplevelsen av denna växling” (min kursivering). Det 
centrala är alltså växlingen mellan kontraster, anspänning och 
avspänning, rörelse och motrörelse, tomrum och massa. Catharina 
Dyrssen menar att rytm innebär artikulering och skillnader, av vilket 
följer att det som är fullständigt homogent inte har rytm (Dyrssen 
2001: 8). 
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Figur 1-4. Shibuya, Tokyo. Foto: Sara Johansson. 

 
Vad jag associerar till rytm: Musik (takt, puls, slag) i sig, men mest i 
kombination med materialitet. Kroppar, fötter, svett, dansgolv, 
stroboskop. Basen pulserandes i euforisk kropp. Eller steg, hörlurar, stad. 
Soundtrack till promenader, steg som plötsligt går i takt, ofrivilligt, ingen 
som vet. Ett eget ljudrum, ett filmiskt förlopp. Hjärtslag! Kanske det 
finaste. Som ord, som metafor. Bröstkorg som höjs och sänks. 
Snabbspolade filmer på människor i rörelse eller staden under ett dygn i 
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fågelperspektiv. Trafiken som ilande pulser mellan övergångsställen. 
Solens upp- och nedgång. Rytmen i en text. Behagligt, harmoniskt eller 
uppstyckat, kantigt. 

 
Lena Hopsch talar om den mänskliga rytmförmågan – det vill säga 
förmågan att organisera det vi upplever till begripliga och hela 
gestalter. Den är knuten till såväl språklig inlärning och förmågan att 
uppfatta följder som till förmågan att samspela med andra i grupp 
(turtagning). Den är också en del av vår motoriska förmåga. Rytmens 
rumsliga och tidsliga aspekter kan vi uppleva i till exempel musik, 
poesi, dans, skulptur och arkitektur (Hopsch 2008: 4). 

Kanske är det därför som rytm känns som ett så intuitivt 
tilltalande begrepp. Det går att relatera till eftersom det ligger nära 
våra erfarenheter som människor. När mitt avhandlingsprojekt har 
kommit på tal, både inom och utanför akademin, har jag märkt att de 
flesta, utan att jag ber dem, ger egna exempel på situationer, 
företeelser eller fenomen som kan beskrivas med hjälp av 
rytmmetaforen. Jag har fått ta del av tankar om vikten av rytmisk 
ordning för att vi ska fungera som människor och för vårt välmående, 
och hur snabbt man vänjer sig vid nya städers ljud (rytmer). Om 
rytmer i relation till tillhörighet och identitet, spänningen mellan att 
vilja tillhöra (en rytm) och att vara sig själv. Om vanor (rytmer) som 
bryts och hur något nytt uppstår i reorienteringsmomentet.117 

Med hänvisning till litteraturforskaren G. Burns Cooper skriver 
Dyrssen att insikten att rytm skapar mönster eller strukturer, som på 
ett eller annat sätt rymmer mening, är en viktig del av rytmbegreppet. 
Därför, säger Cooper, är rytm något som både berör oss kroppsligt 
och stimulerar till den ”allra komplexaste intellektuella aktivitet” 
(Dyrssen 2001: 8). Alf Gabrielsson, professor i psykologi, 
understryker rytmens koppling till rörelse och kropp, och därmed 
också till känsloupplevelser: ”[R]hythm and motion are inextricably 
joined to each other, as are motion and emotion”, med hans ord 
(Gabrielsson 1993:93). Dyrssen skriver, med referens till nämnda 
Gabrielsson och Johan Sundberg, professor i musikakustik, att rytm i 
musik är starkt knuten till små oregelbundenheter. ”Den matematiskt 
exakt indelade rytmen upplevs som död; det musikaliska ’svänget’ 
uppstår genom mikroförskjutningar som skapar spänning och 
förväntan.” Det här, hävdar Dyrssen, förstärker förståelsen av rytm 
som en direkt, kroppslig kunskap (Dyrssen 2001: 8). 

                                                
117 Just dessa exempel är hämtade från mitt doktorandforum 21 september 2012. 
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Rytm är multisensorisk och i upplevelsen av rytmer engageras 
således olika sinnen, där syn och hörsel förvisso är viktiga, men där 
känseln tycks vara central för förnimmelsen av rytmer – något som 
jag konstaterade i föregående kapitel. Den grundläggande 
rytmupplevelsen hänger, menar Hopsch, nämligen samman med det 
kinestetiska sinnet (proprioception), ”ett kroppsmedvetande beläget i 
muskelminnet, som gör att man kan bestämma lemmarnas position i 
rummet utan hjälp av synen”. När vi dansar, cyklar eller går använder 
vi oss av vårt kinestetiska sinne. Erfarenheten av att röra sin kropp i 
rummet är grundläggande för att uppfatta rytm (Hopsch 2008: 10). 
För Dyrssen blir rytm ”ett sätt att tänka och göra, ett sätt att länka 
arkitektonisk förståelse till kroppen, inte som perception via 
sinnesintryck utan som direkt fysisk och sinnlig erfarenhet” (Dyrssen 
2001: 10, kursiv i original). Känselsinnet framstår som ett 
bakgrundssinne, men samtidigt som fundamentalt för den kroppsliga 
erfarenheten. Vi förnimmer rytmer medelst känseln: Känselsinnet 
som rytmens sinne. 

Arkitekterna Dyrssens och Hopschs utläggningar om 
rytmbegreppet ringar in viktiga utgångspunkter: kontraster, kroppslig 
förankring, rörelse, känslor och känselsinnet. Nu är det dags att gå 
vidare till Henri Lefebvre som introducerade rytmanalys för mig. Men 
jag börjar med rytm; vad rymmer det i Lefebvres tappning?118 

Rytmer i staden 
Lefebvre befinner sig i Paris och från sitt fönster studerar han livet på 
gatan nedanför; trafikljuset visar rött, bilarna stannar och människor 
korsar övergångsstället. Grönt ljus för bilarna, stegen upphör och det 
uppstår någon sekunds tystnad innan bilarna gasar iväg. Grupper av 
människor dyker upp vid särskilda tidpunkter i stadsbilden. Först 
barnen på väg till skolan på morgonen, därefter de som har gett sig ut 
för att göra tidiga ärenden och strax därpå turisterna – samma 
mönster som upprepas dag efter dag (Lefebvre 2004a: 28-30). Ett 
fönster i höjd med hustaken är en utmärkt plats att bli varse stadens 
rytmer. Staden sedd från ovan. Det är lätt att föreställa sig Lefebvres 

                                                
118 Hos Lefebvre dök begreppet rytm upp för första gången i den tredje volymen av 
Critique of Everyday Life (2005), utgiven på franska 1981, men det är i två kortare texter 
som han skrev tillsammans med sin fru Catherine Régulier som begreppet rytmanalys 
utvecklas. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life (2004b) samlar Lefebvres texter 
om rytm och rytmanalys. Termen rytmanalys myntades av den brasilianska filosofen 
Lúcio Alberto Pinheiro dos Santos 1931 och begreppet plockades senare upp av 
Gaston Bachelard (Meyer 2008: 147). 
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fascination för livets stilla gång; en observerad förutsägbarhet, men 
inte utan överraskningar och plötsliga svängningar. Tanken på livet 
som ett rytmiskt förlopp. 

Rytmer uppenbarar sig i våra städer, i det urbana livet och i 
rörelsen genom rummet. I den omedelbara kopplingen som kan göras 
till staden ligger mycket av rytmmetaforens dragningskraft på mig. 
Den rymmer en möjlighet att tala om städer på andra sätt än i dag; 
den utestänger inte naturen, favoriserar inte människan, fastnar inte i 
statiska konstruktioner. Så skriver Daniel Koch och Monica Sand att 
rytmbegreppet tycks kunna erbjuda ett mer flexibelt och öppet 
angreppssätt än termer som funktioner och aktiviteter. Det kan ge en 
bred och komplex förståelse för samspelet mellan tid, rum och 
aktiviteter i det vardagliga livet (Koch & Sand 2010: 65). 

Rytm torde för de flesta inte vara ett obekant begrepp, exempelvis 
finns det närvarande i flera yrkesgruppers begreppsvärldar. Musiker 
tolkar rytmer som räknande av slag, historiker och ekonomer talar om 
cykler och perioder, idrottsutövare läser in rytmer i rörelser som 
aktiverar vissa muskelgrupper (Lefebvre 2004a: 6). Rytm kan, enligt 
Lefebvre, inte skiljas från förståelsen av tid, och då i synnerhet 
upprepning. Men rytm är inte enbart upprepning av samma sak, utan 
även olikhet som uppstår inom den här upprepningen. Det finns 
alltså ingen rytm som upprepar sig exakt likadant hela tiden. Det är 
alltid något nytt och oförutsett som smyger sig in i upprepningen 
(Lefebvre 2004a: 6, Simpson 2008: 814). 

Kroppen, och särskilt kroppen under kapitalismen, är ett annat 
återkommande och centralt tema i Lefebvres rytmanalys (Elden 2004: 
viii). Highmore menar att det är en kropp som förenar biologi och 
kultur (Highmore 2005: 147). Kroppen hos Lefebvre kan således 
tolkas som mångtydig. Den befinner sig på tröskeln mellan det sociala 
och det biologiska, det symboliska och det sinnliga, det privata och 
det offentliga. Den fångar upp motstridigheter, vilket, enligt Kim 
Kullman och Charlotte Palludan, betyder att kroppen besitter en 
potential att göra skillnad. Den kan alltid följa och leva andra, 
annorlunda rytmer, och på så vis bli en del av en ”performativ” kritik 
av vardagslivet (Kullman & Palludan 2011: 350). Exempelvis visar 
skateboardåkarens praktik att städer inte enbart handlar om handel 
och trafik, utan även om kreativa uttryck (se Borden 2001). 

Tid är som sagt en viktig byggsten i rytmanalys. Henri Lefebvre 
och Catherine Régulier menar att samhällsvetenskaperna tenderar att 
dela upp tid i levd tid, uppmätt tid, historisk tid, arbetstid och fritid, 
utan att ta någon egentlig hänsyn till det rumsliga sammanhanget. 
Men tid har rytmer, eller är snarare rytmer, och alla rytmer implicerar 
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förhållandet mellan tid och rum. Rytmer är alltid förknippade med en 
rumslighet, oavsett om det rör sig om hjärtats slag, ögats blinkningar, 
rörelsen på gatan eller takten i en vals, som Lefebvre och Régulier 
uttrycker det. Det är också viktigt att uppmärksamma rytmers relativa 
förhållande till varandra, vilket betyder att en rytm uppfattas vara 
långsam eller snabb enbart i relation till andra rytmer. Dessutom blir 
vi medvetna om de flesta av våra rytmer först då vi upplever någon 
oregelbundenhet (Lefebvre & Régulier 2004b: 77, Lefebvre & 
Régulier 2004a: 89). Som när över 200 personer stannade upp exakt 
samtidigt och stod alldeles stilla i fem minuter på Grand Central 
Station i New York. Eller när ungefär lika många gick in i en affär 
och på ett bestämt klockslag började gå omkring i slow motion för att 
efter ett antal minuter stå blixtstilla.119 

Cykliska och linjära rytmer 
Lefebvre och Régulier skiljer mellan cykliska och linjära rytmer. De 
cykliska rytmerna härrör från naturen – dagar, nätter, årstider, vågor 
och tidvattnet – och kan kanske bäst förklaras som växelverkan 
mellan olika tillstånd än som enkel upprepning. Kurt Meyer skriver 
att det finns fyra periodiska rytmer som påverkar naturen och alla 
livsprocesser: tidvattnet, växlingen mellan dag och natt, månens 
rörelse runt jorden och årstiderna (Meyer 2008: 151).120 

Cykliska rytmer ligger nära kunskapsområdet kronobiologi, det vill 
säga den del av biologin som studerar organismers förmåga att mäta 
och reagera på tidens gång (Nationalencyklopedin). Man kan säga att 
inom kronobiologin uppfattas hela kroppen som ett ytterst 
komplicerat rytmbaserat organ (Meyer 2008: 150-151).  

                                                
119 Exempel på aktioner utförda av Improv Everywhere, ”a New York City-based 
prank collective that causes scenes of chaos and joy in public places”. Vissa av deras 
aktioner i det offentliga rummet bryter tydligt mot den gängse rytmen, och illustrerar 
den förvirring som uppstår när det förväntade störs. Charlie Todd, grundaren av 
Improv Everywhere, beskriver hur han ville göra något som stannade eller saktade 
ner tiden. ”My favorite part of this mission was the exact moment that the freezing 
stopped. As I was walking around covertly shooting video, I hadn’t noticed how 
quiet the store had gotten. Over 200 customers were dead silent. When the five 
minutes ended, everyone instantly sprang to life and began talking to their shopping 
companions. For a moment, it was as if the world was moving in fast forward” 
(Improv Everywhere 2006). 
120 Jämför med de biologiska rytmer som nämns i Nationalencyklopedin: cirkadiansk 
rytm, dygnsrytm, med en periodlängd av cirka 24 timmar; cirkatidal rytm med en 
periodlängd av cirka 12,4 timmar, svarande mot tiden mellan de båda högvattnen 
under ett dygn; cirkalunar rytm med en periodlängd av omkring en synodisk månad, 
det vill säga tiden från fullmåne till fullmåne eller 29,5 dygn; och cirkannuell rytm, 
årsrytm, med en periodlängd av cirka ett år. 
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Intresserad som han var av kronobiologi, noterade Lefebvre hur 
det allt mer utbredda nattarbetet går emot den biologiska 
dygnsrytmen. När livet styrs av teknologin utplånas naturens 
strukturering av tiden (Meyer 2008: 151). Tanken att vi lever våra liv i 
otakt med våra inre biologiska rytmer och naturens rytm, på grund av 
en anpassning till den linjära tid, klocktiden, är begrundansvärd. Även 
om jag inte vill romantisera bondesamhällets hårda liv, är trots allt 
skillnaden mellan ett liv i samklang med väderförhållanden och 
årstider och ett liv i dagens städer enorm. Människor levde med 
naturen på ett annat sätt än i dag, var beroende av den, påverkades av 
den mer direkt. 

För att kunna mäta tid använder djur och växter rytmiska 
fysiologiska processer, biologiska klockor, som fungerar oberoende 
av yttre stimuli. Dessa processer korrigeras emellertid ofta av yttre 
stimuli, tidgivare. Den vanligaste tidgivaren är ljus, det vill säga 
växlingen mellan dag och natt. Andra tidgivare är omgivningens 
temperatur, organismens födointag och sociala faktorer. 
Informationen från de biologiska klockorna används för att vid rätt 
tid sätta igång bland annat blomning, övervintring, fortplantning, 
samt sömn- och vakenhetsperioder. Hos människan uppvisar de 
flesta, kanske alla, fysiologiska processer en dygnsvariation. Exempel 
på dygnsrytmer är temperatur-, enzym- och hormonrytmer. Även 
mental prestationsförmåga och mottaglighet för giftiga substanser 
uppvisar en uttalad dygnsrytmicitet (Nationalencyklopedin). Men det 
finns också månatliga rytmer, som menstruationscykeln eller hudens 
förnyelse (på en månad har huden förnyats helt) (Meyer 2008: 151). 

Många av dessa fysiologiska processer sker bortom vårt 
medvetande, men Yi-Fu Tuan menar att när vi gör något så alldagligt 
som att bedöma avstånd gör vi det genom att förhålla oss till naturens 
rytmer, i synnerhet växlingen mellan dag och natt. Den 
återkommande dagen har företräde i avståndsbedömningar eftersom 
den stämmer överens med den mänskliga biologiska dygnsrytmen – 
det vill säga våra vaken- och sovperioder – och eftersom 
förändringen från dag till natt, och tvärtom, är ett ”ytterst märkbart 
drama”. Naturens linjära mått, såsom trädens höjd eller ett 
vattendrags bredd, har sällan använts för att bestämma avstånd: 
Naturens växlingar utgör snarare mätinstrumentet (Tuan 1978: 13-
14). Livet följer en rytmisk väg, fortgår i cykler med återkommande 
moment, upprepningar, men med variationer. Med tiden inskriven i 
kroppen kan vi säga något om avstånd i termer av rytm: En halv dags 
färd, inte en sträcka på tiotusen träd. 
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De linjära rytmerna är ett uttryck för mänsklig aktivitet som 
kännetecknas av upprepning och monotoni – tydligt illustrerat med 
hammarens slag eller metronomens puls. Det linjära härstammar 
således från mekaniken, det rationella. För Lefebvre utgör det 
moderna arbetet och konsumtionen linjärt repetitiva företeelser 
(Lefebvre 2004a: 8, Lefebvre & Régulier 2004a: 90, Spetz 2009: 61). 

Ben Highmore skriver att dissonansen mellan cykliska och linjära 
rytmer påminner oss om naturens kraft och begränsningarna i 
modernitetens121 reglerande och normerande system. Samtidigt som 
den också uppmärksammar oss på våra kroppars begränsningar och 
modernitetens makt. Konflikten mellan natur och modernitetens 
kultur hittar inte, enligt Highmore, sitt bränsle i en essentialistisk 
uppfattning om kroppen, utan i en materialistisk förståelse av 
kroppen och naturen. Kroppens biologiska rytmer eller dygnets 
växling mellan dag och natt, innebär en begränsning för i vilken 
utsträckning den linjära och homogena tiden kan styra våra liv. 
Träning kan få oss att äta och sova regelbundet, men vi kan inte 
tränas till att springa hundra kilometer i timmen, som Highmore 
formulerar det (Highmore 2005: 148). 

Lefebvre och Régulier gör också en uppdelning mellan den egna 
rytmen och andras rytm. Den egna rytmen utgörs av det privata och 
intima egna livet, medan andras rytm är de mer formaliserade 
rytmerna hos de aktiviteter som riktas utåt mot det offentliga. Viktigt 
att poängtera är att åtskillnaden mellan den egna och andras rytm, 
liksom mellan de cykliska och linjära rytmerna, inte är absolut. 
Snarare påverkar de varandra (Lefebvre & Régulier 2004a: 95-96). 
Genom att ta hänsyn till såväl våra kroppars som samhällets rytmer, 
ger analysen av rytmer en god inblick i frågan om vardagslivet (Elden 
2004: viii). Upplevelsen av rytmer stannar alltså inte vid den egna 
kroppen eller den individuella upplevelsen, utan utsträcks, genom 
andras rytmer, till det sociala rummet. Den egna rytmen är en del av 
ett större maskineri av arbete och kultur. Individer bygger upp 
tidsrumsliga rutiner som samspelar med andra individers rutiner 
(Mels 2004: 6). 

Barbara Adams uppdelning i kroppstid, klocktid och social tid kan 
fungera som en analogi till åtskillnaden mellan cykliska och linjära 
rytmer respektive den egna och andras rytm. Enkelt uttryckt handlar 

                                                
121 För att göra klargöra Highmores användning av begreppet modernitet så skriver 
han: ”I’m happy to continue using the term modernity to describe the present” 
(Highmore 2005: 151). Modernitet i Highmores tappning beskriver således inte en 
avgränsad historisk period.  
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det om hur den biologiska kroppen befinner sig i ett samhälleligt och 
ekonomiskt system. Som Adam (2004: 101) skriver: 

Body Time  
is being and becoming 
is birth and death, growth and ageing 
is all of past and future gathered up in the present 
is rhythmic repetition with variation: invariability is death 
is re/production, regeneration and repair/healing 
is temporality, timing, tempo, intensity 
is finite and transcendent 
is contextual 
is life 

Clock Time 
is linear and spatial 
is decontextualized and quantified 
is counting oscillations represented by number 
is repetition of the same irrespective of when and where 
is invariable – variation means clock going wrong 
is creation of time to human design 
is product, money and profit 
is infinitely divisible 
is artefact  

Social Time 
is body and clock time 
is performed and constructed 
is repetition with and without variation 
is reproduction, regeneration and regulation 
is all of past and future gathered up in the present 
is structure, temporality, timing, tempo and rhythmicity 
is history and biography, memory and anticipation 
is irreversible, contextual and abstract  
is process, product and measure 
is finite and transcendent 
is exchange value 
is negotiated 

 
Rytmmetaforens applicerbarhet på både individ och samhälle, natur 
och kultur, bidrar ytterligare till dess dragningskraft på mig. Och den 
skickliga kan i ett rytmiskt språk och uttryckssätt finna ett annat sätt 
att tala om dessa ”kategorier” än som motsatspar.122 I rytmen finns 
potentialen att förena olika analysnivåer, uppdelningar och motsatser. 
                                                
122 I sitt originalutförande är Adams text centrerad så att den antar formen av tre 
cirkelliknande textblock, men att vänsterjustera texten fick den att likna rytmiska 
hjärtslag. Apropå stilen skriver Adam att den poetiska formen inte bara uttrycker 
utan även betonar det hon diskuterar, i det här fallet olika slags förståelser av tid 
(Adam 2004: 2). 
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Rytmer och makt 
Rytmer kan sägas vara sammanlänkade med särskilda diskurser, 
geografiska föreställningar och representationsformer. Både uttalade 
och dolda sätt att skapa och reproducera världen, symboler, kartor 
och metaforer tenderar att uppmuntra vissa dominerande rytmer, 
medan andra rytmer exkluderas, kontrolleras eller döljs (Mels 2004: 
6). Rytmer styrs i många fall av normer och osynliga koder – som att 
stå på rätt sida i rulltrappan för att inte stoppa flödet av människor – 
som gör att stadens liv flyter på relativt smärtfritt (jämför Latham & 
McCormack 2009: 256-257). 

I staden uppstår det ändå förvånansvärt lite missförstånd och 
rytmiskt kaos, noterar Ash Amin och Nigel Thrift, vilket de hänför 
till den regelbundenhet som följer av att tusentals rytmer är 
synkroniserade. Något som gör det möjligt att navigera i det urbana 
livet.123 En rytmisk ordning och förutsägbarhet ger upphov till en 
känsla av rumslig och tidslig förtrogenhet med en bekant plats, eller, 
alternativt, utgör det främmande på en obekant plats. Men platser är 
inte statiska, utan rytmer ändras och regelbundna rytmiska mönster 
har en benägenhet att brytas av arytmiska aktiviteter eller perioder 
(Amin & Thrift 2002: 17, Edensor & Holloway 2008: 484-485). 

Makten söker en rytmisk och tidsrumslig regelbundenhet, som 
kommer till uttryck genom normativa regler och konventioner som 
talar om var vissa handlingar får äga rum och vid vilka tidpunkter 
(Edensor 2010b: 11, Edensor & Holloway 2008: 484). Skol- och 
arbetstider, regleringar som rör krogars öppettider och försäljning av 
alkohol, tid på dygnet när oljud betecknas som en oacceptabel 
störning, är exempel på rytmer som vi förväntas följa, menar Jonas 
Frykman och Orvar Löfgren. Tim Edensor konstaterar att just på 
grund av det faktum att rytmer är en del av vårt vardagsliv och våra 
vanor – det vi många gånger tar för givet – rymmer de en maktaspekt 
(Edensor 2010b: 8, 11). 

Lefebvre talar här om ”dressage”, dominerande kulturella och 
sociala krafters reglerande rytmer – rytmer som individen 
inkorporerar genom övning och träning. Så lär sig exempelvis 
skolbarn att dagen struktureras efter klocktiden, scheman och 
återkommande moment. Att träda in i ett samhälle, en grupp eller en 
nationalitet innebär att lära sig och acceptera vissa värderingar, vanor 
och regler (Highmore 2005: 146, Kullman & Palludan 2011: 351, 
Lefebvre 2004a: 39). Däremot kan klocktid och scheman inte 
                                                
123 Den andra sidan av myntet är förstås att synkronisering leder till trängsel i alla 
dess former. Att undvika andras rytmer kan, för den som har möjlighet, vara en 
strategi för att minimera friktion och hinder i vardagen.   
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automatiskt förstås som att de begränsar barnens handlingsutrymme. 
De ger upphov till en känsla av trygghet och förutsägbarhet, och för 
även samman människor (Kullman & Palludan 2011: 351). 

Maktens praktiker och rytmer gör avtryck i det materiella rummet. 
Kirsten Simonsen menar att det uppstår ett utövande av symbolisk 
makt, en implicit makt. Den kommer till uttryck när de med makt 
”skriver in” sina egna rytmer i rummet och därmed exkluderar dem 
vars rytmer inte överensstämmer med de dominerande 
representationerna och praktikerna. Det handlar inte om materiella 
barriärer eller medveten utestängning, utan snarare om att det uppstår 
en geografisk föreställning om homogenitet genom bortabstraktion 
eller osynliggörande av ”andra” subjekt (Simonsen 2005: 155-156). 
Att vissa rytmer dominerar kan ge intrycket att det på en viss plats, 
eller i en viss byggnad till och med, bara är en grupp representerad. 
John Allen hävdar att det är den här undertryckta olikheten, att vissa 
blir sedda och hörda och andra inte, som gör att vissa delar av staden 
upplevs som enformiga. Han nämner de osynliga anställda inom 
servicesektorn som städar finansdistriktens kontor i skymningen. 
Eller, för all del, de aktiviteter som förknippas med den informella 
ekonomin (Allen 1999: 65). 

Dominerande rytmer och motståndsrytmer 
Så, vad skulle kunna vara den dominerande rytmen i samhället, om 
man för enkelhetens skull endast får välja en? Kapitalismens makt 
skulle Lefebvre förmodligen svara, och i stadsrummet kan man, enligt 
Mattias Kärrholm, se hur konsumtionens kapitalistiska logik 
bestämmer hierarkin av rytmer. Han menar att handelns 
(konsumtionens) rytm påverkar det urbana livets och det urbana 
landskapets rytmer. Han utgår från begreppet synkronisering för att 
visa hur kommersiella aktiviteter synkroniseras med urbana rytmer på 
särskilda platser för att öka konsumtionen och därmed försäljningen. 
Exempelvis finns annonstavlor uppsatta där flöden av pendlare rör 
sig och handel integreras med andra verksamheter som museer, 
bibliotek, flygplatser och bensinstationer (Kärrholm 2009: 427, 429, 
se även Cronin 2006). 

Ett annat exempel är hur händelser av religiös eller kulturell art, 
som skolstart, Halloween, fars dag, jul, alla hjärtans dag, numera 
också förknippas med konsumtion, reor och speciella erbjudanden. 
Handeln kan sägas skapa egna kommersiella årstider, där hösten 
börjar mitt under pågående sommarrea och julen startar strax efter 
Halloween. Kommersiella aktiviteter tenderar också att bidra med nya 
rytmer till en plats, och bryter mot, skriver över, framhäver eller 
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ändrar de gamla rytmerna. Så påverkas inte köpcentrum av naturens 
växlingar – årstider, regn och kyla – utan de kommersiella rytmerna 
skapar sina egna förutsättningar (Kärrholm 2009: 426, 430-431). 

Annorlunda uttryckt upprätthålls en isorytmisk ordning, det vill 
säga en ordning där alla följer samma rytm och är synkroniserade. 
(van Veen 2010: 180) Och på en större skala suddas städers olikheter, 
deras olika rytmer, ut till förmån för en urban homogenitet. Som 
Tobias van Veen i dystopiska ordalag uttrycker det: ”As each city 
becomes a node in the greater urbanity of the planet, the isorhythm 
of an urban geosphere threatens to install itself as the new rhythm of 
everyday life everywhere: this is the operative force of a global city” 
(van Veen 2010: 185).124 Men bortom de stora strukturerna och under 
den välpolerade ytan finns andra – andras – rytmer. Och varhelst det 
finns ordning finns också incitament för upplösning och söndring. 
Motståndet mot det rådande, till synes stabila tillståndet, tycks aldrig 
vara långt borta. 

Normativa och disciplinerande rytmer utmanas av 
motståndsrytmer som erbjuder alternativa tidsuppfattningar och en 
annan takt och puls, och som föreslår okonventionella, ibland 
utopiska, visioner av andra tidsligheter (temporalities). Exempelvis stör 
cyklister och fotgängare den rytmiska normen som upprätthålls av 
bilister, och de som lider av sömnlöshet är osynkroniserade med den 
dominerande dygnsrytmen. En orörlig kropp i en folkmassa, en 
blockering av vägen eller ett strömavbrott gör oss uppmärksamma på 
hur lite som krävs för att störa den dominerande rytmen. Den kanske 
tydligaste formen av motstånd i dagens samhälle, där så mycket som 
möjligt ska pressas in på så kort tid som möjligt, torde vara ett 
omfamnande av det långsamma och ett avståndstagande från 
karriärjaktens uppskruvade arbets- och konsumtionstempo. 
Dessutom går det inte alltid att upprätthålla en rytmisk och rumslig 
ordning. För att återgå till fotgängarna så ignorerar de regler, 
improviserar och hittar egna sätt att korsa gatan, vilket inte alltid 
inbegriper att invänta grönt ljus vid ett övergångsställe (Edensor 
2010b: 4, 13-15). 

                                                
124 Se även Kärrholm som menar att den modernistiska planeringen med 
funktionsseparering, trafikseparering och grannskap medförde att platser 
transformerades från polyrytmiska till isorytmiska. Han kan se liknande tendenser i 
dag, fast i stället för kommunal planering är det kommersiella aktörer som skapar en 
isorytm. Detta sker när komplexiteten på en plats minskar, inte huvudsakligen genom 
att en enda ordning uppstår (som den modernistiska rumsliga homogeniseringen), 
utan genom att skriva in olika ordningar i ett system som styrs av en gemensam logik 
(konsumtionens rytm) (Kärrholm 2009: 424-425, 435). 
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Att det finns en dominerande och normerande rytm som utmanas 
av det som kan kallas för motståndsrytmer, är en förenklad bild. 
Staden är snarare polyrytmisk. Allen menar att stadens rytmer utgörs 
av allt från människors regelbundna handlingar till de återkommande 
aktiviteter, ljud och lukter som ramar in livet i staden och som ger oss 
en känsla av tid och plats. Den här känslan ska inte förstås som en 
övergripande orkestrering eller samordning av livet i staden, utan 
snarare uppstår den i det myllrande stadslivet (Allen 1999: 56). Man 
kan således inte tala om stadens rytm i singular, utan olika rytmer 
existerar samtidigt, korsar och utmanar varandra. Likväl som vissa 
stabila rytmer luckras upp, exempelvis arbetets nio till fem-rytm när 
det finns skiftarbete, nattarbete och flexibla arbetstider, uppstår nya 
rytmer som är mer förgängliga och flyktiga till sin karaktär (Crang 
2001: 191). 

Dessutom kan rytmer växla mellan att vara dominerande och 
undanträngda; jämför till exempel stämningen, ljudvolymen, klädseln 
och samtalsämnena i tunnelbanan en måndagsmorgon och en 
lördagskväll. Föreställ dig att du sitter med datorväskan i knäet och 
bläddrar i en utskriven artikel samtidigt som dina tankar kretsar kring 
rapporten som du måste lämna in om några dagar. Vid den första 
tidpunkten utgör du den dominerande rytmen. I den andra är du det 
aparta inslaget i ett uppsluppet och förväntansfullt – eller, lite senare, 
ett berusat och trött – sällskap. Arbetslivets rytm må dominera 
klockan åtta en vardagsmorgon, men gör det inte en sen lördagskväll. 
Det här illustrerar en mer dynamisk syn på rytmer. 

Så här långt har Lefebvre fått ge sin bild av stadens rytmer, och vi 
har fått ta del av andras tillämpningar och vidareutveckling av hans 
idéer. Förståelsen av rytm inrymmer en pluralism, en spänning mellan 
biologiska cykler och mänsklig aktivitet, ett samspel mellan individ 
och samhälle samt en maktaspekt, det har vi blivit uppmärksammade 
på. Men fortfarande saknas väsentliga delar av det som utgör den 
andra halvan av begreppet rytmanalys – nämligen analysen. För 
rytmanalys inbjuder till en metodologisk utmaning som jag har 
bestämt mig för att anta. 

Rytmanalys i andras tappning 

Lefebvre’s rhythmanalysis focuses on the music made by diverse 
beats forming the experience of place. (Crang 2001: 192) 
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Som metafor är rytm lätt att ta till sig; bilden att staden utgör ett 
musikaliskt landskap är begriplig. Men hur kan en analys av stadens 
rytmer gå till?  

Rytmanalys som idé hämtar jag från Henri Lefebvre och Catherine 
Régulier, och är något som förenar tid, rum och kropp i förståelsen 
av vardagslivet. Med Lefebvres ord: ”Everywhere where there is 
interaction between a place, a time and an expenditure of energy, 
there is rhythm” (Lefebvre 2004a: 15). Dessa vardagslivets rytmer 
omfattar som sagt sociala (mänsklig aktivitet och interaktion), 
naturliga (årstider, dag och natt, väderförhållanden) och 
fysiologiska/biologiska (kroppens interna rytmer) regelbundenheter 
(Wunderlich 2008a: 92). Däremot erbjuder Lefebvre inte mycket 
vidare vägledning när det gäller frågan om hur man gör en rytmanalys 
– rytmanalysen i hans texter är relativt ofärdig metodologiskt. 

Utan att göra anspråk på att ha gjort en komplett inventering av 
litteraturen om rytmer, kan jag i alla fall säga att jag i stort sett har läst 
allt jag har kommit över som på något sätt utgår från, inspireras av 
eller utvecklar Lefebvres tankegångar om rytmer och rytmanalys. Och 
detta kan jag konstatera: Fler är de som tar sin utgångspunkt i 
rytmbegreppet än som säger sig göra en rytmanalys.125 

För att ta antologin Geographies of Rhythm (2010a) som exempel: I 
de allra flesta kapitlen används rytmbegreppet empiriskt för att 
analysera, belysa och beskriva olika företeelser – stadsförnyelse och 
sensoriska rytmer (Degen 2010), ”platstidslighet”, det vill säga en 
upplevelse av tiden som platsspecifik (Wunderlich 2010), mobila 
platser som tunnelbanan (Jirón 2010), sömnlöshet (Meadows 2010) – 
eller grupper av människor eller individer – hjälparbetare som arbetar 
med hemlösa (Hall 2010), asylsökande (Conlon 2010), kvinnliga 
piloter på 1920- och 30-talen (DeLyser 2010a). Författarna, geografer 
och sociologer bland andra, väljer helt enkelt, med Rhys Evans och 
Alexandra Franklins ord, att använda linsen som Lefebvres 
rytmanalys erbjuder, för att studera frågor som lika gärna skulle 
kunna ha andra tänkbara teoretiska ingångar (Evans & Franklin 2010: 
173). När det gäller metod används huvudsakligen klassiska 
etnografiska metoder som intervjuer och observationer. 

                                                
125 Intressant att notera är att Edensor ser Torsten Hägerstrands tidsgeografi som ett 
slags föregångare till Lefebvres rytmanalys då den uppmärksammar hur olika 
praktiker synkroniseras. Men tidsgeografins rum tycks vara tomt och kroppen 
frånvarande, vilket ger liten insikt i hur tidrummet erfars (Edensor 2010c: 70). 
Kroppslighet i Hägerstrands tappning hade, antar Martin Gren, mer att göra med en 
önskan om att på ett objektivt och neutralt sätt visa kroppens position i tidrummet, 
än att ta sig an subjektivt upplevda kroppsliga erfarenheter (Gren 2001: 212, se även 
Crang 2001: 192, 194). 
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Om ett tema, som förekommer oftare än andra, ska urskiljas skulle 
det i så fall vara rytm och rörlighet eller rörelse, exempelvis kan 
nämnas cykling (Spinney 2006, 2010), pendling (Edensor 2011) 
turistbussresande (Edensor & Holloway 2008) och gående (Edensor 
2010c, Kullman & Palludan 2011, Vergunst 2010, Wunderlich 
2008b). 

Och så finns det ett fåtal som arbetar med rytmanalys som metod, 
som uttalat har ambitionen att göra en rytmanalys. Highmores avsikt 
är att studera historiska rytmer så som de materialiseras i texter; han 
observerar det redan observerade, som han uttrycker det (Highmore 
2005: 12, 150). En sådan rytmanalys av texter är inte det jag avser att 
göra, men däremot har Reena Tiwaris (2010) och Paul Simpsons 
(2008) rytmanalyser vissa gemensamma beröringspunkter med mitt 
metodologiska utforskande. De sätter båda kroppen i fokus – Tiwari 
utifrån sina egna upplevelser och Simpson utifrån ett icke-
representationellt perspektiv och med affekt som ett centralt begrepp. 
Även Kenny Jansson (2009) tar tillvara sina kroppsliga och 
känslomässiga erfarenheter i det han kallar för en rytmanalytisk 
etnografi. 

Trots avsaknaden av en systematisk metodologi ser Highmore en 
enorm potential i Lefebvres rytmanalys: ”Like the most productive 
writing within urban cultural theory it is both a provocation and an 
invitation to think the city differently” (Highmore 2002: 177). 
Kullman och Palludan menar för övrigt att det är just det faktum att 
rytmanalysen är så ofullständig och öppen till sin karaktär som gör 
den så tilltalande. Det gör det möjligt att kombinera den med olika 
slags teorier och tankegångar, till och med sådana som inte tycks dela 
alla Lefebvres teoretiska och politiska antaganden (Kullman & 
Palludan 2011: 349). 

Edensor tolkar rytmanalys som en metod som medlar mellan det 
överdrivet statiska förtingligandet av platser och de lika överdrivna 
berättelserna om flödesrummet. Rytmanalys erkänner varaktighet, 
upprepningar och stunder av stillhet, samtidigt som den är öppen för 
kaos, dissonans och kollaps, med andra ord arytmi (Edensor 2010b: 
18). Den belyser hur platser oupphörligen upprättas – igen och igen. 
Så är städer särskilt täta rumsliga formationer med komplexa 
kopplingar och nätverk, vilka bland annat involverar människor, 
kapital och information. Rytmanalys betonar således platsens 
dynamiska karaktär. Platsen som en process och i tillblivelse (Edensor 
2011: 190). 

Lefebvre och Régulier skriver att rytmanalytikern aktiverar alla sina 
sinnen och tänker med sin kropp, inte i det abstrakta utan i den levda 
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tidsligheten. Rytmanalytikern är mer uppmärksam på tiden, 
stämningar och atmosfären än på platser, föreställningar och specifika 
händelser. Hon rör sig i ett tvärdisciplinärt fält där psykologi, 
sociologi, antropologi och ekonomi korsar varandra. I närmast 
poetiska ordalag fortsätter Lefebvre och Régulier att beskriva hur 
rytmanalytikern tar till sig stadens rytmer: Rytmanalytikern lyssnar 
alltid, men hon hör inte bara ord, diskurser, oljud och ljud; 
rytmanalytikern är kapabel att lyssna till ett hus, en gata, en stad på 
samma sätt som man lyssnar till en symfoni, en opera (Lefebvre & 
Régulier 2004a: 87). Analysen som Lefebvre förespråkar utgår, citerar 
Highmore, mycket riktigt från tanken om ”minsta möjliga uppdelning 
mellan det vetenskapliga och det poetiska” (Highmore 2002: 174). De 
uppmärksammade rörelserna, ljuden, dofterna och visuella uttrycken 
är tecken på omedelbara pågående händelser, men de är även spår av 
långsamma skeenden och strukturella processer i samhället (Spetz 
2009: 60). 

Vidare måste rytmanalytikern, enligt Lefebvre, både fånga och låta 
sig fångas av rytmen, det vill säga både befinna sig i den och stå 
utanför den. Som när man lär sig ett språk och verkligen förstår 
språkets betydelser och nyanser först när man själv producerar dem 
(Lefebvre 2004a: 27). Jag tolkar det som att man som forskare växlar 
mellan att analysera eller tolka och att aktivt delta. Ungefär så som 
Tiwari förklarar sin metod: Rytmanalysen sker i två steg. Det första 
handlar om att leva rytmen och på så vis bidra till att skapa den. Det 
andra innebär att träda ur rytmen för att kunna analysera och 
representera den (Tiwari 2010: 10). 

Koch och Sand uppfattar rytmanalys som en metod som förenar 
kvantitativa aspekter, som markerar och reglerar tid, flöden, rörelse 
och hastighet, med kvalitativa aspekter, som kommer till uttryck i och 
genom kroppen. De menar att en metod för att lära mer om rytmer 
skulle kunna bestå av fyra steg: att fånga rytmer, att låta sig fångas av 
rytmer, att skapa och kombinera rytmer samt att ändra eller bryta mot 
rytmer (Koch & Sand 2010: 64, 68). Att både svepas med av rytmen 
och kliva ur den ser jag som nödvändigt för att upptäcka rytmer. Det 
är ett förfarande som upprättar både närhet och distans till det man 
studerar, men ska inte förväxlas med subjektiv respektive objektiv 
kunskap. För var jag än befinner mig är jag min kropp, med mina 
erfarenheter, minnen och föreställningar, vilket avspeglas i allt jag gör, 
tänker, känner: hur jag förstår något. 

För Highmore handlar rytmanalys om såväl struktur som 
erfarenhet, något som kan åskådliggöras genom att lyfta fram den 
urbana modernitetens rytmiska motsägelser. Han ger ett exempel. I 
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dag kan vi flyga från en stad till en annan med hastigheter som får 
bilresande på en motorväg att framstå som skrattretande långsamt. 
Men vår uppfattning av hastighet bestäms inte nödvändigtvis av 
denna kunskap. Att först vänta flera timmar på en flygplats och sedan 
sitta orörlig i ett trångt flygplan i ännu fler timmar, kan få flygresan att 
kännas som ett stillastående resande. Tiden sträcks ut eftersom vi inte 
erfar rörelsen fysiskt (Highmore 2005: 155-157). 

Highmore framhåller fyra viktiga bidrag med Lefebvres 
rytmanalys, men innan jag redovisar dem vill jag poängtera att 
bidragen framträder i hans tolkning av rytmanalys snarare än uttrycks 
explicit hos Lefebvre. 

För det första erkänner Lefebvre kapitalismens nästan fullkomliga 
kolonialisering av det sociala rummet, samtidigt som han betonar 
naturens framhärdande. Staden är upplyst av neonskyltar, gatlyktor 
och trafikljus, men också av månen och solen. Staden som är byggd 
för människor bebos även av djur (Highmore 2005: 152). Rytmanalys 
rymmer sålunda både mänskliga och icke-mänskliga rytmer (Edensor 
2010b: 7). 

För det andra ägnar sig Lefebvre genom rytmanalys åt den 
dynamiska staden, den som lever och andas. Rytmanalys talar 
samtidigt om struktur och erfarenhet, det planerade och det 
oplanerade, produktion och konsumtion. Den uppmärksammar det 
specifika och hur det förbinds med en helhet – det är endast genom 
detaljen som det kan finnas en väg till ett slags övergripande bild. 
Olika kroppar och deras olika rytmer skiljer sig åt från varandra, även 
om vissa erfarenheter delas och i viss mån kan ge upphov till ett 
gemensamt kroppsligt perspektiv (Highmore 2005: 152, 157). 

Av detta följer, för det tredje, att en rytmanalys alltid ger upphov 
till situerad kunskap, det vill säga kunskap som inte bygger på ett 
antagande om ett universellt subjekt, utan på ett subjekt med en 
specifik geografi och historia (Highmore 2005: 157). 

I linje med detta utmanar rytmanalys, för det fjärde, det 
socialkonstruktionistiska tänkandet och dess upprätthållande av 
representationer. Fokus ligger på det som är grundat i erfarenheten, 
den kroppsliga erfarenheten. Och detta gäller även om man, som 
Highmore, använder sig av text och film, eftersom en utgångspunkt i 
rörelse och rytmicitet motverkar att betydelser slås fast för alltid 
(Highmore 2005: 157). Han förklarar: ”If cities have rhythms, so do 
all accounts of cities: movement is as essential to film, for instance, as 
it is to the actuality of the street” (Highmore 2005: 9). Ett 
uppmärksammande av den kroppsliga erfarenheten åskådliggör 
kroppens begränsningar och möjligheter. Highmore menar att dagens 
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planering tycks utgå från en stark, funktionsfullkomlig kropp. Därför 
behöver vi rytmanalyser av och för barn, rullstolsbundna, brevbärare, 
cykelbud, turister, asylsökande, hemlösa och arbetslösa. Detta innebär 
att vi måste se bortom den atletiska medelpersonen och i stället lyfta 
fram hela spektrumet av möjliga kroppar (Highmore 2005: 157-158). 

Ett femte tillägg skulle kunna vara att rytmanalys uppmuntrar till 
ett interdisciplinärt tänkande. Lefebvre talar om både cirkulära och 
linjära rytmer, och vardagslivet genomkorsas av biologiska, sociala, 
ekonomiska och kulturella rytmer. Med Kullmans och Palludans ord 
grumlar rytmer gränsen mellan det lokala och det globala, det privata 
och det offentliga, kroppar och den omgivande miljön, människor 
och teknologi (Kullman & Palludan 2011: 357). 

Jag skulle vilja hävda att för att kunna genomföra en rytmanalys av 
staden, där rytmanalytikern både måste fånga och låta sig fångas av 
rytmer, krävs att forskaren använder sig själv som ett slags verktyg (se 
Duffy et al. 2011, Longhurst et al. 2008, Wacquant 2004). Verktyg, 
eller metronom (Lefebvre 2004a: 19) för den delen, klingar visserligen 
inte helt rätt. Det för tankarna till ett förfarande där någonting mäts, 
observeras och noteras med ett instrument, något som ligger långt 
ifrån min avsikt. Men det hoppas jag att jag har varit tydlig med. 

Rytmanalytikern lyssnar alltid på sin kropp, på vad den 
kommunicerar till henne; att befinna sig i rytmen betyder med 
nödvändighet att den egna kroppen och de egna sinnena påverkas. 
Därmed måste, som jag ser det, forskaren låta sig själv ta plats i 
upplevelsen av staden för att på allvar kunna säga något av substans 
om dess rytmer. Annorlunda uttryckt: Rytm som en direkt fysisk och 
sinnlig erfarenhet; kroppen som ett, i brist på ett bättre ord, ”verktyg” 
för att utforska rytm. 

Det tycks som om kroppen som ett verktyg inte är ett så vanligt 
tillvägagångssätt i de studier som utforskar Lefebvres rytmbegrepp. Så 
skriver Monica Degen att medan de tidsliga aspekterna har 
uppmärksammats av en del författare, har sinnenas betydelse i 
rytmanalysen glömts bort. Degen föreslår därför att vår 
uppmärksamhet riktas mot två typer av rytmer; dels aktivitetsrytmer 
som beskriver aktiviteter och rörelse, dels sinnenas rytmer som 
relaterar till våra kroppsliga och sinnliga upplevelser av platser. 
Aktivitetsrytmer uppstår i rörelser som kännetecknar vardagens 
repetitiva rumsliga praktiker: människor på väg till och från sina 
arbeten, rusningstrafiken, avbrotten för lunch, renhållningsarbetare 
som hämtar soporna – det som Jane Jacobs (2005) kallar för 
trottoarens balett. Olika rörelser och flöden ger platser en specifik 
rytm. Sinnenas rytmer hjälper oss att förstå hur rumslig erfarenhet 
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uppkommer genom ständigt skiftande sinneslandskap (sensescapes). 
Stadens liv består av de aktiviteter som vi upplever med våra sinnen: 
ljudet av surrande mopeder, kontakten med andras kroppar i 
lunchrusningen, den unkna luften i tunnelbanan, synen av 
renhållningsarbetare som väller ut på de tomma gatorna tidiga 
morgnar (Degen 2010: 24-25). Ett uppmärksammande av rytmer, så 
som de ger sig tillkänna genom synen, lukten, hörseln och känseln, är 
ett sätt att förstå den sinnliga upplevelsen av platsen som ett tidrum 
(Brusman 2008: 177). 

Vart leder mig då ovanstående resonemang? För att på ett 
trovärdigt sätt kunna anlägga ett kroppsligt perspektiv på staden – det 
jag kallar för kroppslig rytmanalys – måste jag utgå från mig själv och 
använda min kropp som ett slags verktyg. Gränser, hinder, 
spänningar, rörelser, rytmer och motstånd kan fångas in med hela 
kroppen, och invanda uppfattningar kan utmanas när alla sinnen 
utnyttjas i upplevelsen av staden. Jag måste således ge mig ut i staden 
för att uppleva dess rytmer. En lämplig utgångspunkt är den 
vardagliga promenaden. 

Promenaden 

Walking is the best way to explore and exploit the city (…). (Sinclair 
2003: 4)	  

[W]alking is a principal mode of perceiving and living (embodying) 
urban places (…). (Wunderlich 2008b: 136) 

 
Gående, promenerande eller vandrande (walking) har länge varit ett 
centralt tema i akademiska, skönlitterära och konstnärliga 
sammanhang – många gånger med staden som arena. Gående som 
praktik har utforskats på många sätt – som urban koreografi, gatans 
balett, psykogeografiska vandringar, stadsorientering, flanerande, 
parkour, stadsvandringar – vilka alla uppmärksammar hur staden 
skapas och omskapas.126 

Promenaden fungerar dessutom ofta som ett litterärt grepp och 
återfinns i allt från 1700-talsfilosofens Jean-Jaques Rousseaus (2000) 
tio självgranskande vandringar till 1800- och 1900-talens 

                                                
126 Se Middleton (2010: 575-579, 2011) för en överblick över litteratur, studier och 
projekt som utforskar gående i olika sammanhang – promenader inom konsten, 
gående och den byggda miljön, gående inom social och urban teori, vardagliga 
promenader, flanörens och situationisternas vandringar. 



 209 

storstadslitteratur, där flanerandet delvis kan förstås som en litterär 
praktik (Borg 2011: 62); från Michel de Certeaus (1998: 35-36, 2002: 
97) parallell mellan gående och skrivande, som tar sig uttryck i en 
gåendets retorik, till Per Wirténs (2010) vandring genom Stockholms 
södra förorter, vilken han företar sig i syfte att skildra förorternas 
historia. 

Det är inte promenaden i ett slags nyttoperspektiv som jag är 
intresserad av, det vill säga så som exempelvis forskning inom 
medicin, transport och planering samt viss arkitekturforskning har 
närmat sig frågan. Bidrag till min rytmanalys hittar jag således inte i 
studier som med huvudsakligen kvantitativa metoder undersöker hur 
den fysiska miljön kan uppmuntra till fysisk aktivitet, gående som 
transportsätt eller hur relationen mellan fysisk miljö och flöden av 
människor ser ut (se Choi 2012: 9-28, Lorimer 2011: 19, Middleton 
2011: 91-93). Snarare är det de kroppsliga, sinnliga och känslomässiga 
upplevelserna av promenaden jag vill lyfta fram. Det handlar dels om 
relationen mellan plats, gående och kropp; att kroppen i rörelse ger 
upphov till ett förkroppsligat och rörligt platsbegrepp. Dels om hur 
denna relation kan tas tillvara och tillskrivas mening; att till exempel 
ett samtal i rörelse (se Anderson 2004b, Kusenbach 2003) kan ta 
andra riktningar än en intervju under traditionella omständigheter då 
man sitter ner på var sin sida om ett bord. Dessa två aspekter menar 
jag ryms i promenaden som metod. 

Promenaden fungerar som en metod också för att kroppens 
förflyttning frigör tankar på ett effektivt sätt. En välkänd insikt redan 
på de grekiska filosofernas tid och som även återfinns hos bland 
andra Rousseau: ”I almost cannot think when I stay in place; my 
body needs to be in motion for my mind to be there” (Rousseau 
citerad i van den Abbeele 1992: 114). När jag går kan plötsligt en 
kapitelordning framträda som alldeles självklar eller en skarp 
formulering dyka upp från ingenstans. Ungefär det som Joyce Carol 
Oates upplever när hon springer: 

Att springa! Jag kan inte tänka mig något mera välgörande eller 
stimulerande för fantasin. När man springer ilar tankarna med 
kroppen. Språkets gåtfulla blomning pulserar i hjärnan i takt med att 
man rör på fötterna och svänger med armarna. Helst bör författaren 
springa genom det landskap eller den stadsmiljö som förekommer i 
hans eller hennes diktning, likt en gengångare i den miljö där 
handlingen utspelas. (Oates 2005: 37) 

 
Lika elegant formulerar Giuliana Bruno hur rörelsen i rummet står i 
ett intimt förhållande till rörelsen inombords. Rörelse (motion) väcker 
känslor (emotion) och på motsvarande vis innehåller känslor rörelse. 
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Kroppens rörelse i rummet mobiliserar erfarenheter och känslor; att 
röra sig i det yttre innebär alltid att röra sig i det inre (Bruno 2002: 6, 
Koskinen 2012: 42). 

Följande avsnitt börjar med en diskussion om rörelse i relation till 
plats och tänkande och fortsätter därefter med en presentation av 
mobila metoder, där fokus ligger på promenaden. 

Rörelse, plats och tänkande 
I det närmaste tänker jag uppehålla mig en stund vid distinktionen 
mellan rörelse, flöde, det mobila och det fixerade, det statiska, det 
stillastående.127 Det är begrepp som kan användas för att tala om 
rummet, men som även kan fungera som metaforer för tänkande 
kring samhälle och kultur. I dagens samhälle associeras mobilitet 
nästan uteslutande med något positivt, skriver Tim Cresswell. Om 
något sägs vara i rörelse, dynamiskt eller mobilt anses det vara 
progressivt, spännande och modernt. Om något i stället sägs vara fast 
förankrat, statiskt eller bundet uppfattas det som reaktionärt, tråkigt 
och tillhörande det förgångna. Men så har det inte alltid sett ut 
(Cresswell 2006: 25). 

Lisa Malkki (1992) presenterar två metafysiska sätt att se på 
världen: den stationära (sedentarist) metafysiken och den nomadiska 
(nomadic) metafysiken. Det handlar alltså om två olika föreställningar 
om rörlighet, där den ena utgår från det fasta som norm och den 
andra från det fluida. Den första ställer rörlighet i relation till plats, 
förankring, rumslig ordning och tillhörighet, och förstår därför 
rörlighet som något ideologiskt och moraliskt förkastligt. Här är 
noden som en orörlig punkt det centrala; rörelsen är blott dess 
tjänare, ett sätt att förflytta sig mellan två noder. Den andra lägger 
ingen större vikt vid platstillhörighet, utan hyllar flöde, förändring 
och dynamik. Här dominerar linjen, vilken står för rörelse, över de 
pauser som framträder i form av platser (Adey 2010: 40, Cresswell 
2006: 26). Inom geografin kan dessa två föreställningar skönjas, men 
innan jag fortsätter vill jag betona att kommande beskrivning är 
                                                
127 Cresswell gör en analytisk åtskillnad mellan rörelse (movement) och rörlighet 
(mobility), där rörelse i hans terminologi är rörlighet utan en maktaspekt. Rörelse 
beskriver därför hur människor tar sig från en punkt till en annan, utan att inbegripa 
de sociala konsekvenserna av denna rörelse. Rörelse kan förstås som den dynamiska 
motsvarigheten till lokalisering i ett abstrakt rum – utan mening, ideologi och 
historia. Rörlighet kan i sin tur förstås som den dynamiska motsvarigheten till plats – 
med mening, ideologi och historia (Cresswell 2006: 2-3). Jag följer inte Cresswells 
åtskillnad, utan använder rörelse och rörlighet omväxlande, och avser något mer än 
en enkel förflyttning, se till exempel kopplingen mellan rörelse och känsla i kapitel 
fyra. 
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schematisk och att själva uppdelningen i två separata sätt att förstå 
världen är en grov förenkling. Men eftersom det är frågan om hur 
relationen mellan rörelse, plats och tänkande har förståtts, och kan 
förstås, jag söker svar på, menar jag att resonemanget fungerar som 
en lämplig utgångspunkt. 

Den stationära metafysiken kännetecknar den humanistiska 
geografin; plats står i fokus och rörlighet framställs som ett som hot 
mot platskänslan (Adey 2010: 54). Som Tuan uttrycker det: ”[Place] is 
essentially a static concept. If we see the world as process, constantly 
changing, we would not be able to develop any sense of place” (Tuan 
1977: 179). Platser i ständig förändring riskerar således att bli 
platslösa. Enligt Edward Relph (1976) bidrar den moderna turismen 
och motorvägar till platsers ödeläggelse; ett senare tillägg skulle kunna 
vara flygplatser. Även för sociologer, särskilt för Chicagoskolan som 
studerade staden, var rörlighet ett centralt begrepp. Det urbana livet 
innebar rörelse och alienation, och områden med hög omflyttning 
kännetecknades av prostitution, gäng, brott och våld, enligt Ernest 
Burgess. Rörlighet var dock inte enbart av ondo, trots allt var det den 
som skiljde staden från landsbygden; likväl som rörlighet 
förknippades med avvikande beteende och fattigdom, stod den för 
framsteg och frihet. Men generellt framställdes rörlighet som ett 
moraliskt hot mot den varaktiga plasten, och därmed mot samhället 
(Cresswell 2006: 31, 36-37). 

Som motpol till denna uppfattning står den nomadiska 
metafysiken, där rörlighet tvärtom tillskrivs positiva värden – även 
om all rörlighet knappast entydigt står för något positivt. Den 
nomadiska tanken vilar med andra ord på en delvis romantisk läsning 
av rörelse. Emellertid tycks vår föränderliga värld bygga på rörlighet 
av olika slag, där transaktioner, kommunikation, resande och styrning 
sker på en global nivå (Cresswell 2006: 43, Sheller & Urry 2006: 207-
208, 211). Rörlighet och migration kännetecknar vår tid och ”[m]obile 
lives need nomad thought to make a new kind of sense”, med 
Cresswells (2006: 44) ord. 

Det är inte bara vår värld som framstår som rörligare, även våra 
sätt att få kunskap om världen har blivit rörligare. Gränser mellan 
akademiska discipliner, liksom mellan fin- och populärkultur, korsas. 
Så har geografin intresserat sig för hur rörligheten har förändrat både 
världen och våra sätt att se på den. Inom särskilt poststrukturalistiska 
och icke-representationella teorier, som hämtar inspiration från 
Maurice Merleau-Pontys förståelse av kroppen och Gilles Deleuzes 
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och Félix Guattaris tankar om nomadologi och rhizomatik128, är 
rörlighet en grundläggande aspekt (Cresswell 2006: 45-46). 

Den rörliga nomadfiguren rymmer en maktaspekt, vilket Cresswell 
menar tydligt framkommer i de Certeaus begreppspar strategi och 
taktik, där den gående i staden, som tar genvägar och utmanar den 
planerade platsen, symboliserar ett motstånd. Den enskilda taktiken 
bekämpar maktens strategier genom att använda det organiserade 
rummet på andra sätt (Cresswell 2006: 47).129 Brian Morris påminner 
emellertid om att medan de Certeau slagkraftigt formulerar hur 
vardagslivets rörelser kan innebära ett motstånd, bör vi inte läsa in i 
hans arbete att alla gåendepraktiker på ett eller annat sätt rymmer ett 
inneboende motstånd (Morris 2004: 682). 

Det teoretiska nomadbegreppet kan dock kritiseras för att utgå 
från normen om den vita medelklassmannen. Nomaden bär inga spår 
av klass, genus, etnicitet, sexualitet eller geografi, trots att dessa 
aspekter skapar olika och specifika former av rörlighet. Somligas 
rörlighet är påtvingad, andras är begränsad. Rörlighet handlar därför 
lika mycket om friktion, turbulens och orörlighet som om hastighet 
och flöde, lika mycket om tvång, flykt, inskränkningar och gränser 
som om frihet och möjligheter. Dessutom upprepar nomaden som 

                                                
128 Deleuze och Guattari skiljer mellan det rhizomatiska och det trädliknande. Det 
biologiska begreppet rhizom betyder jordstam och är ett system som kan växa åt 
olika håll, medan en trädrot förgrenar sig i ändarna. Så här skriver Colebrook om 
begreppet rhizomatik: ”Traditionellt tänkande och skrivande har ett centrum eller 
subjekt utifrån vilket det sedan uttrycker sina idéer. (…) Denna stil av tänkande och 
skrivande är trädartad, och producerar en tydlig ordning eller riktning. I en 
rhizomatik skapas i stället slumpmässiga, decentraliserade förbindelser som sprider 
sig själva. (…) En rhizomatisk metod börjar alltså inte med en distinktion eller 
hierarki mellan upphov och följd, orsak och verkan, subjekt och uttryck: varje punkt 
kan utgöra början eller förbindelse för någon annan” (Colebrook 2010: xxvi-xxvii). 
Lykke tillägger att den rhizomatiska vetenskapen är öppen för nya infall och bärs inte 
upp endast av logik och rationalitet, utan även av passion och affektivitet (Lykke 
2009: 147). 
129 Förenklat syftar strategi på officiella strukturers handlingar och uppsatta normer 
för vad som är rätt och riktigt, medan taktik innebär ett motstånd mot vedertagna 
ordningar, rytmer och föreställningar. Strategin beskriver rummets makt över tiden, 
medan taktiken representerar tidens makt över rummet (Kärrholm 2004: 84-85). 
Kärrholm skriver: ”Om den enskilda taktiken aldrig kan behålla det den erövrar 
ligger det en viktig poäng i att ett myller av taktiker med tiden kan visa sig starkare än 
strategin. På så sätt kan de gångstigar som trampas upp tvärs över stadens gräsmattor 
i vissa fall bli asfalterade och införlivade i en ny strategi” (Kärrholm 2004: 85). 
Ytterligare en tillämpning av begreppen återfinns i Högdahls jämförelse mellan 
Gustav Adolfs torg och Möllevångstorget i Malmö. Gustav Adolfs torg kan, menar 
Högdahl, betraktas som en strategisk plats; ”ett mycket påtagligt resultat av 
omsorgsfull planering där man i förväg tänkt ut vad människor ska göra och var de 
ska göra det någonstans” (Högdahl 2003: 75). Detta medan Möllevångstorget kan ses 
som ”en taktisk plats där strukturen är föränderlig snarare än fast, och det är rörelser 
man får navigera efter snarare än arkitektoniska direktiv” (Högdahl 2003: 76). 
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metafor århundraden av västerländskt romantiserande av den icke-
västerländska andra. Så förutom att den nomadiska metafysiken är 
abstrakt och generaliserande, präglas den av ett negligerande av de 
koloniala maktrelationerna som gav upphov till sådana bilder från 
första början (Adey 2009: 195, Cresswell 2006: 54-55, Sheller 2011: 
3). 

Att nomaden hos Deleuze och Guattari snarast kan förstås som en 
teoretisk figur än en person som flyttar från plats till plats, blir tydligt 
i deras begrepp nomadologi. För dem handlar nomadologi ytterst om 
ett sätt att tänka som bryter mot det västerländska tänkandet och som 
utgår från rörelse. Claire Colebrook förklarar: 

Merparten av det västerländska tänkandet har haft en tendens att 
arbeta utifrån någon fast eller grundad position: människans position 
eller det mänskliga subjektet. (…) Syftet med en nomadologi är att 
frigöra tänkandet ifrån en fast synpunkt eller bedömningsposition. 
En nomadologi tillåter tanken att ströva omkring, att röra sig bortom 
varje känd grund och hemvist för att skapa nya territorier. 
(Colebrook 2010: xxv) 

 
Rosi Braidotti menar att den nomadiska tanken uppmärksammar den 
förkroppsligade materiella strukturen i vårt tänkande. Den är en 
köttets materialism (a materialism of the flesh) som förenar medvetande 
och kropp i ett nytt synsätt som suddar ut alla gränser. Med 
beskrivningar som ”the embodiment of the mind” och ”the 
embrainment of the body” framstår den nomadiska tanken som 
något väsensskilt annorlunda än den cartesianska dualismen (Braidotti 
2011: 2). 

Apropå dualismer är det kanske lämpligare att förstå det fasta och 
det flytande som att de korsar varandra, och att värden som tillskrivs 
de båda tillstånden inte är fastslagna en gång för alla. Med en sådan 
förståelse kan till exempel upprepad rörelse skapa platskänsla, något 
som Tuan beskriver: Resor som sker regelbundet, möten som 
återkommer, stabila rytmer kan vara lika meningsfulla för individen 
som platser. Det avgörande är att rörelsen upprepas. Tuan är således 
inte så fientligt inställd till rörlighet som det tidigare citatet av honom 
gav uttryck för (Adey 2010: 71-73, Tuan 1978: 14-16). 

Så kan det också sägas att promenaden inte enkelt handlar om en 
rörelse framåt, utan den inbegriper förändringar och avbrott. I stället 
för att förstå orörlighet som en upplevelse av långsammare rytm eller 
som motsatsen till snabbhet, bör vi beakta den kroppsliga 
upplevelsen av orörlighet, menar David Bissell. Så föredrar han att 
tala om förkroppsligad aktivitet hellre än om relativa hastigheter eller 
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rytmer i förhållande till varandra, när han resonerar om väntan. En 
kropp som väntar är stilla i jämförelse med tågen som lämnar 
perrongen, men ändrar vi skala och koncentrerar oss på själva 
kroppen kan vi notera de subtila kroppsliga handlingarna, blickarna 
och gesterna. Att stå stilla inbegriper strategier för att undvika 
interaktion, vilket snarare leder till att våra kroppar aktivt interagerar 
med varandra. Som på tunnelbanan när vi undviker varandras blickar 
och parerar varandras kroppar (Adey 2009: 198, Bissell 2007: 278-
279, 285). 

Bissells betraktelsesätt överskrider, menar Peter Adey, dualismen 
mellan det fasta och det flytande genom att utforska hur de mest 
orörliga handlingarna, som att vänta på ett tåg, lyssna på musik eller 
vara uttråkad, kan framkalla otaliga affektiva resonanser (affective 
resonances): ilska, oro, upprördhet, trötthet, leda och hunger för att 
nämna några exempel (Adey 2009: 198). Dessa resonanser kan gå 
bortom den individuella kroppen och överföras till andra, så att 
någons otåliga handlingar höjer otåligheten eller ilskan hos andra 
(Bissell 2007: 291). Kroppen i rörelse handlar alltså inte endast om en 
fysisk förflyttning av kroppen, utan även om rörelse i kroppen 
(känslor, sinnesstämningar) och mellan kroppar (känslor, 
sinnesstämningar som överförs). Rörelse förbinder därmed kroppar 
med varandra. 

Rum och plats i tillblivelse 
Att gå är att uppmärksamma rörelse och att upptäcka hur platser 
förändras just för att vi befinner oss i rörelse. Det är motsatsen till att 
utifrån en rad fixerade och statiska punkter utforska en plats. När vi 
står stilla framträder platsen som bestående av fasta gränser. När vi i 
stället går genom den upplöses dessa gränser och förvandlas till 
horisonter som ständigt flyttas framåt. Rörelsen får oss också att 
upptäcka att platser står i relation till varandra, vilket påminner oss 
om att platser upplevs olika beroende på om vi kommer till en plats 
eller lämnar den. 

Att gå är således att göra platser – ”walking as a place-making 
practice”, med Sarah Pinks (2007b: 245) ord. Av tanken att gående är 
en platsskapande praktik följer att platser blir till genom människors 
förkroppsligade och mångsinnliga engagemang i sin omgivning (Pink 
2009: 77). Jo Lee och Tim Ingold utvecklar: 

A place walked through is made by the shifting interaction of person 
and environment, in which movement of the whole body is 
important rather than just an act of vision outwards from a fixed 
point. In walking we are on the move, seeing and feeling a route 
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ahead of us and creating a path around and after us. (Lee & Ingold 
2006: 68) 

 
Jane Rendell menar att det finns ett slags tänkande som 
korresponderar med gående; ett tänkande som följer en färdväg, 
håller ett visst tempo och befinner sig i ständig rörelse, rör sig från en 
punkt till en annan och endast deltar i förbigående. Den rumsliga 
historien som skapas under promenaden låter oss förstå den urbana 
strukturen som relationer mellan tid, rum och subjekt. Begreppet 
”rumsliga historier” kan tillämpas på såväl situationisternas planlösa 
vandringar som teoretiska idéer om nomadologi. Gående skapar och 
omskapar samband, både fysiska och begreppsliga, över tid och på 
platser. Allmänna intressen och privata fantasier, dåtida händelser och 
föreställningar om framtiden, samsas i ett här och nu, i ett förhållande 
som är både ”sekventiellt och simultant”. Gående är ett sätt att 
samtidigt upptäcka och omforma staden; det är en aktivitet som äger 
rum lika mycket i hjärtat och tanken som med fötterna, skriver 
Rendell (2006: 188, 190). 

Med utgångspunkt i promenaden rör vi oss bort från en förståelse 
av plats som något statiskt till en uppfattning att plats bär spår av 
rörelse och cirkulation. Enkelt uttryckt en plats i tillblivelse, ett 
synsätt som Mike Crang (2001: 190, 205) menar bättre fångar den 
rytmiska staden. Snarare än att tänka på platser som bakgrunder, ytor 
eller behållare, föreslår Tim Cresswell och Peter Merriman att fokus 
flyttas till de pågående processerna genom vilka världen formas. Det 
vill säga platsskapande som praktik (placing) hellre än plats som 
representation (place) (Cresswell & Merriman 2011: 7). 

Så äger en uppsjö av olika gåendepraktiker rum på en och samma 
plats: barnens snirkliga promenad till skolan, rusningstrafikens 
pendlare som skyndar fram för att hinna med bussen eller tåget, 
nattlivets förväntansfulla klubbesökare, flanörens makliga vandring, 
skocken av turister som med ett schema att passa skyndas på av 
reseguiden (Edensor 2010c: 69). Ibland sker dessa gåendepraktiker 
vid olika tider på dygnet, ibland möts de. De formar platsen och 
skapar rytmer. Därmed förstås plats bäst som ”verb” och inte som 
”substantiv” (Cresswell & Merriman 2011: 7) och i termer av 
tillblivelse och inte varande130 (McCormack 2009a: 277). 

Platser är dynamiska och rörliga även i ett annat avseende, 
nämligen hur de sträcks ut och krymper beroende på hur länkarna till 
                                                
130 För en fördjupning av en tillblivelseontologisk rumsuppfattning se Kristina 
Tryselius som, utifrån företrädelsevis aktör-nätverksteori och deleuziansk geofilosofi, 
argumenterar för tillblivelse som rumsontologisk grund i sin avhandling Rum i 
tillblivelse (2007). 
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omvärlden ser ut: om en flygplats öppnar eller stängs, om de 
förekommer i nyhetsrapporteringen, om de rankas högt i 
resetidningar eller på resebloggar och så vidare (Büscher & Urry 2009: 
108). Som Mimi Sheller och John Urry formulerar det: ”Places are 
like ships, moving around and not necessarily staying in one 
location.” Platser kan således förstås som att de själva är på resande 
fot, de rör sig snabbt eller långsamt, längre eller kortare sträckor och 
inom nätverk av mänskliga och icke-mänskliga aktörer (Sheller & 
Urry 2006: 214, se även Massey 1995). 

En närliggande fråga rör separeringen mellan rum och tid. Att de 
hör ihop kan tyckas som självklart, men utmaningen ligger i att se 
dem som ”part of the same material-semiotic process of becoming”, 
enligt Derek McCormack. Något som inte är helt enkelt, varför vi 
tenderar att ”förrumsliga” (spatialize) tid – att förlägga tidslighet i 
särskilda objekt eller dela upp världen i mätbara kategorier. Emellertid 
är rytm ett begrepp som förenar rum och tid, och som kan användas 
för att begripa den dynamiska tillblivelsen av rum-tid (McCormack 
2009a: 279). Kristina Tryselius menar, på ett liknande sätt, att tid inte 
enbart kan relateras till en förrumsligad, linjär tidsuppfattning, utan 
även till en intervallbaserad tidsuppfattning som betonar olika 
tidsligheter, såsom rytm, tempo, acceleration. ”Tillblivelse 
uppmärksammar rörelse utifrån ett tidsperspektiv som innebär att tid 
och rum inte kan skiljas åt”, konstaterar hon (Tryselius 2007: 107, 
117). 

Denna förändrade syn på rummet speglar en förändrad ontologi 
och epistemologi: Från en syn på världen som fast och statisk, som 
subjektet kan nå objektiv kunskap om, till en uppfattning av världen 
som bestående av dynamiska relationer och ständiga förändringar, där 
objektivitet är en chimär (McCormack 2009a: 277). Den uppmanar 
också till en annan metodologi. Tryselius hävdar att det krävs 
”forskningsmetodologier fria från essentialistiskt baserade kategorier, 
definitioner och dikotomier” för att på allvar kunna införliva en 
tillblivelseontologisk rumsuppfattning. Det kan handla om att 
undvika att kväva forskningsområdens tillstånd av tillblivelse med till 
exempel i förväg definierande och gränssättande kategoriseringar 
(Tryselius 2007: 130-131). 

Att fånga något i tillblivelse tycks inte vara alldeles enkelt. Att sätta 
på pränt, definiera, kategorisera, avgränsa, är det att förråda rörelsen 
och det föränderliga? Kan ett sökande, prövande, omvärderande 
tänkande och skrivande vara ett sätt att förbli rörelsen trogen? 

Att söka efter det ständigt föränderliga och oförutsägbara jämför 
Donna Haraway med en variant av fiktionsskapande. Men ”fiktion” 
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ska inte tolkas som liktydigt med ”litterär”, utan som beteckning för 
en stil där tanken stadd i rörelse är det centrala. Annelie Bränström 
Öhman förklarar: ”Att betrakta det vetenskapliga skrivsättet som ett 
fiktionsarbete innebär därmed ett medvetet val att röra sig utanför ett 
på förhand avgränsat begreppsrum – och att i detta utanför våga se 
tänkandet och skrivandet som pågående och kringgående, cirkulära 
snarare än linjära, rörelser” (Bränström Öhman 2011: 157).131 

John Law och John Urry skriver att samhällsvetenskapen är 
performativ; den skapar verkligheter. De citerar fysikern Werner 
Heisenberg som säger: ”What we observe is not nature itself, but 
nature exposed to our method of questioning” (Heisenberg citerad i 
Law & Urry 2004: 395).132 Metoden har således betydelse för vilken 
verklighet vi skapar. Så om många av världens relationer är 
oförutsägbara, om världen är rörlig snarare än statisk, kommer 
observationer från en enda punkt i tidrummet att vara otillräckliga. 
Law och Urry menar därför att det är dags för samhällsvetenskapen 
att granska sitt metodologiska arv – ett arv som reflekterar 1800-talets 
upptagenhet med att fastställa, avgränsa och särskilja. Som reflekterar 
en metafysik som antar att världen finns där ute, mer eller mindre 
given, och att det är forskarens uppgift att kartlägga en verklighet som 
finns i ett euklidiskt rum med en linjär tid (Law & Urry 2004: 402-
403). De skräder inte orden i sin kritik av dagens 
samhällsvetenskapliga metoder: 

[Standard social science methods] do not resonate well with 
important reality enactments. They deal, for instance, poorly with the 
fleeting – that which is here today and gone tomorrow, only to 
reappear the day after tomorrow. (…) They deal poorly with the 
multiple – that which takes different shapes in different places. They 
deal poorly with the non-causal, the chaotic, the complex. And such 
methods have difficulty dealing with the sensory – that which is 
subject to vision, sound, taste, smell; with the emotional – time-space 
compressed outbursts of anger, pain, rage, pleasure, desire, or the 

                                                
131 Jämför med Colemans resonemang om de metodologiska implikationerna av 
Gilles Deleuzes förståelse av affekt. Att, likt Deleuze, förstå kroppen i termer av 
affektiva möjligheter (att affektera och att bli affekterad), och att kroppen därmed 
definieras genom dess relationer med andra kroppar, menar Coleman har betydelse 
för överväganden kring metodologi och metod. Hon nämner två saker. För det första 
skapas de möjligheter som definierar en kropp i och genom denna kropps affektiva 
relationer. För det andra kan en kropps affektiva möjligheter inte vara kända före 
dessa relationer. Detta innebär att en ”methodology of affect” inte kan anta i förväg 
hur kroppar kan affektera varandra. En sådan metodologi bygger på en ontologi som 
betonar process eller tillblivelse, det vill säga att världen förstås vara i ständig rörelse 
och förändring. Därmed måste en metodologi för att studera affekt vara öppen för 
denna förvandling, vilken inte är känd i förväg (Tyler et al. 2008: 91-92, 94, fotnot 2). 
132 Law och Urry hittar citatet av Heisenberg i Capra (1996). 
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spiritual; and the kinaesthetic – the pleasures and pains that follow 
the movement and displacement of people, objects, information, and 
ideas. (Law & Urry 2004: 403) 

 
De preciserar inte vad de avser med ”standardmetoder inom 
samhällsvetenskapen”, men om jag lyssnar på andra metodkritiker (se 
till exempel Latham 2003) handlar det främst om intervjuer och 
observationer. 

Law och Urry efterlyser tillvägagångssätt som är lyhörda för det 
komplexa och det svårfångande, enligt dem metoder som är mobila 
(Law & Urry 2004: 404). I följande avsnitt ska jag med hjälp av en rad 
exempel på studier utveckla vad jag skulle kalla för mobila metoder. 
Exemplen fungerar som ett slags svar på Laws och Urrys kritik, och 
visar att det finns ett brett spektrum av angreppssätt som verkligen 
fokuserar på det flyktiga, föränderliga, kroppsliga, sinnliga och 
känslomässiga. Det är metoder som kan fånga och träda in i rörelsen 
när den inträffar (Sheller 2011: 7). 

Det jag hittills har skrivit om rörelse är inte endast en introduktion 
till mina promenader; det är även applicerbart på det jag kallar för en 
rytmanalytisk kunskapsprocess: Att värdesätta alla slags erfarenheter 
och inte fastna i på förhand givna teoretiska diskussioner, färdiga 
begrepp och bestämda tillvägagångssätt, är att arbeta rytmanalytiskt. 
Att uppmärksamma den kunskap som en kropp i rörelse erfar och 
förstå tidrummet i termer av tillblivelse – staden som polyrytmisk – 
kräver en öppenhet för det flyktiga och oväntade. 

Promenaden som metod 
Kärnan i mobila metoder är kort och gott rörelse. Något som 
vanligen betyder att forskaren är rörlig och antingen följer subjektet 
genom rummet eller gör subjektet rörligt för att tillmötesgå syftet 
med forskningen (Ricketts Hein et al. 2008: 1269). Rörelse handlar 
däremot inte uteslutande om faktisk fysisk rörelse. Människor rör sig i 
den virtuella världen, fantasin och minnet, och Sheller och Urry 
förespråkar mobila metoder, eller snarare ett nytänkande när det 
gäller metoder, även för sådana ”resor”. Det kan handla om att 
använda sig av olika forum på internet; uppmärksamma och utforska 
aspekter som känslor och atmosfär, vilka ofta kommer till uttryck i 
poesi och litteratur; eller ta hjälp av fotografier, brev, bilder, 
souvenirer och föremål som stimulerar minnet (Sheller & Urry 2006: 
218). 

En annan aspekt rör hur teknisk utrustning kan vara till hjälp för 
utforskandet av olika former av rörlighet. Så har utvecklingen av 
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mobila metoder underlättats av den tekniska utvecklingen, till 
exempel kan nämnas gis; gps; utrustning för inspelning av film och 
ljud, som har krympt i storlek och sjunkit i pris; biomedicinska 
”kroppsövervakningsinstrument” (bio-medical body monitoring devices), 
som mäter hjärtslag och kroppstemperatur för att visa hur människor 
reagerar på sin omgivning (Ricketts Hein et al. 2008: 1271-1273). 

Vidare är materialitet och plats två viktiga aspekter. Materialitet 
betyder helt enkelt att människor, saker och idéer är belägna 
någonstans: de är situerade. Våra kroppar upptar exempelvis en unik 
plats i rummet och tiden, och ingen kan uppta exakt samma plats vid 
samma tid som någon annan. Därför upplever vi världen på olika sätt. 
Vidare har plats betydelse för forskningsprocessen; så kan till 
exempel platsen för en intervju påverka både forskaren och 
forskningsdeltagarna, och hur samtalet dem emellan utvecklar sig 
(Ricketts Hein et al. 2008: 1269).  

Mobila metoder rymmer mer än promenaden, men eftersom det 
centrala i min rytmanalys är jag som gående i staden, har jag valt att 
koncentrera mig på olika sätt att gå och använda promenaden som 
metod.133 Faktum är att metod kommer av det grekiska ordet 
”méthodos” – sammansatt av ”meta” (efter) och ”hod´os” (väg) – 
och betyder längs vägen. En metod anger alltså de steg längs en väg 
som man företar sig; hur man går tillväga, tillvägagångssätt (Åsberg 
2000: 58). 

Filipa Matos Wunderlich urskiljer tre gåendepraktiker: 
ändamålsenligt gående (purposive walking), planlöst gående (discursive 
walking)134 och konceptuellt gående (conceptual walking). Ändamålsenligt 

                                                
133 För översikt av och exempel på mobila metoder se Adey (2010), Büscher et al. 
(2011), Büscher & Urry (2009: 103-108), Fincham et al. (2010), Ricketts Hein et al. 
(2008), Sheller (2011: 6-8) och Sheller & Urry (2006: 217-219). Metoder som tas upp 
är bland annat cyberetnografi, ”follow the thing” eller ”follow the people”, 
deltagande observation i rörelse som ”walk-along” eller ”ride-along”, mobil 
videoetnografi, flanerande som mobil etnografi, självbiografiska narrativ och 
deltagande i aktiviteter, aktionsforskning, konstbaserade urbana interventioner, 
tidsrumsliga dagböcker (texter, bilder, digitala) och datorsimuleringar. För att ta 
”follow the thing” (se Marcus 1995) som exempel: Metoden innebär helt enkelt att 
forskaren utforskar de kopplingar som finns mellan saker, företeelser, människor och 
platser (Lorimer 2009: 351). Så har Cook, inspirerad av Amos Gitais etnografiska 
film Ananas (Pineapple) från 1983, följt frukten papaya, från fältet till flygplanet, till 
Londons matbutiker och till konsumentens fruktskål (Cook 2011). Med sitt 
tillvägagångssätt vill Cook ”provide materials to think through and with, for 
geography’s ongoing debates about the politics of consumption” (Cook 2004: 342). 
134 ”Discursive walking” har, enligt Wunderlich, i detta fall en dubbel betydelse. Dels 
planlöst gående som flanören ägnar sig åt. Dels diskursivt gående som hänvisar till de 
Certeaus betraktelse: ”Handlingen att gå är i förhållande till det urbana systemet vad 
talhandlingen är i förhållande till språket eller till uttalade yttranden. På den mest 
elementära nivån äger den en tredubbel utsagofunktion: det är fotgängarens 
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gående är en nödvändig aktivitet som utförs när man tar sig från 
punkt a till punkt b och är vanligtvis en snabb och rytmisk rörelse. 
Planlöst gående är ett spontant sätt att röra sig och karakteriseras av 
varierande takt och rytm. Takten och rytmen påverkas av såväl den 
gåendes egna kroppsliga rytmer som omgivningens rytmer. Planlöst 
gående är flanörens gåendepraktik. Konceptuellt gående är till 
skillnad från planlöst gående en reflekterande och koreograferad 
handling såtillvida att vi tänker på handlingen innan vi utför den. 
Konceptuellt gående är ett sätt att lära känna staden och upptäcka 
fenomen som vanligtvis går obemärkta förbi i vår vardag. Gående i 
konstnärliga och psykogeografiska sammanhang faller under den här 
kategorin (Wunderlich 2008b: 131-133). 

Om hur jag går: att skynda fram eller strosa långsamt 

Om jag med ett ord skulle beskriva mitt sätt att gå skulle jag säga 
målinriktat. Som om jag alltid var på väg någonstans eller hade en tid att 
passa. Stegen långa och resoluta. Tempot raskt. Rörelsen utsträckt i 
rummet; så många meter av obruten rörelse som möjligt. Förutse hinder, 
avbrott och rörelsemönster, undvika det som är smalt, tätt och trångt, 
upptäcka kilar, hål och öppningar. Förhålla sig till personer som går i 
bredd, som gör oväntade svängar, som stannar upp. Tiden, vädret och 
omgivningen är kanske det som påverkar mig mest. Hinna med 
tunnelbanan, tåget, bussen, inte komma för sent till den avtalade tiden, 
jaga klockslag, spara sekunder och minuter. Gå på gnisselknarrande snö 
med kyla som nyper i kinderna, under regntunga moln i motvind, när det 
råa och bistra kryper under huden. Att frysa och att skynda fram hänger 
ihop. Fly det monotona och det som väsnas, följa med i strömmen. Bort, 
iväg, framåt. 

Men även mitt uppskruvade inre avspeglas i min rörelse. Hur känslan 
av att jag alltid kan göra mer, på ett bättre sätt, effektivare, gör mina 
förflyttningar forcerade. Hur kraven på att prestera smittar av sig på 
mina steg. Att gå snabbt är att frigöra tid för annat. 

                                                                                                 
tillägnandeprocess av det topografiska systemet (på samma vis som talaren tillägnar 
och tillväller sig språket); det är platsens rumsliga förverkligande (på samma sätt som 
ordets handling innebär språkets ljudliga förverkligande); slutligen innebär detta 
relationer mellan differentierade positioner, det vill säga ett slags pragmatiska 
’kontrakt’ i form av rörelser (på samma sätt som den verbala utsagan är 
’framförande’, ’positionerande av den andre’ av talaren och spelar på olika kontrakt 
mellan sam-talare). Gåendet tycks sålunda finna en första definition som en rumslig 
utsaga” (de Certeau 1998: 35). 
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När jag slår av på takten känns det ovant att vara den som andra 
passerar. Ryggtavlor som dyker upp i ögonvrån och försvinner framför 
mig. 

Men det händer. När det är så vackert i naturen de första skälvande, 
ljusgröna vårdagarna att man blir alldeles rusig – då stannar jag gärna upp 
och andas in allt som luktar vår. Eller när mamma och pappa är på besök 
och vi går i nybyggda områden och spanar på fasader, balkongräcken och 
fönster, och funderar över hushöjder, material och proportioner. Eller 
när jag kommer till en för mig okänd stad, då lyfter jag blicken, både för 
att kunna orientera mig och för att storstadsmiljöer suger tag i mig och 
inte släpper taget. 
 
Gåendet i sig utgör en rytmisk kroppslig process: ”en rytmisk 
pendling mellan höger och vänster sida av kroppen, en relation 
mellan rörelse och utrymme, ett intagande och förlust av plats” (Sand 
2008: 184). Den horisontella rytmen, tydligast uttryckt i marschens 
rytm, som uppstår när kroppen i jämn takt rör sig framåt, och de 
korsande vertikala rytmerna. Bröstet som höjs och sänks under 
andning, kroppstyngden som förskjuts. Och så de inre rytmerna: 
hjärtat och pulsen (Bloomer & Moore 1977: 60-61). Dessutom är 
sociala interaktioner ofta rytmiska, vilket betyder att två personer, 
som går sida vid sida, tenderar att börja gå i samma takt. Människor 
som interagerar med varandra hittar med andra ord en gemensam 
rytm (Jung & Sparenberg 2012: 149, se även Lee & Ingold 2006: 81-
82). 
 
En januaridag går jag med Niklas. Eller rättare sagt följer med honom på 
hans val av väg. Jag tänker inte alls på hur vi går. Skulle jag i efterhand få 
frågan om hur vi tog oss genom Gamla stan och hamnade på Vasagatan 
skulle jag inte kunna svara på den. Låter honom bestämma riktning och 
fatta beslut om var och när vi ska korsa gator och svänga. Men vi är 
synkroniserade, faller in i varandras takt. Vi går snabbt och målmedvetet 
eftersom det är kyligt. Han går annorlunda på så vis att han inte bryr sig 
om rödljus. Går jag i stan stannar jag oftast vid ljusen, vill inte behöva 
småspringa över övergångsstället och dessutom få en sur tutning efter 
mig. Niklas, däremot, ser sig för liksom i steget och korsar sedan 
gatan.135 

                                                
135 Minnesanteckningar från promenad mellan Café String, Bondegatan, och Dansens 
hus, Barnhusgatan, 28 januari 2012, klockan 11.45–12.30. 
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En annan dag går jag med en vän på besök i Stockholm. Det snöar. 
Stora, tunga, blöta snöflingor faller ned från himlen. Med min vän bredvid 
mig går jag långsammare. Så mycket att prata om. Jag tappar fokus på 
själva gåendet – fötternas kontakt med underlaget, taktiken för att ta mig 
fram så smidigt som möjligt – och målet för promenaden – missar att 
vika av, går för långt, tänker inte på vilken väg jag har tagit. För att 
undvika Hornsgatan svänger vi in på smågatorna. Kan inte vara mer än 
knappt tvåhundra meter mellan så totalt olika miljöer: Hornsgatans 
intensiva buller och kullerstensgränder kantade av röda stugor som 
hämtade ur en julkalender. Även om jag har gått här flera gånger finns 
det ett inslag av spänning i att röra sig i miljön uppe på höjden. Kuperad 
terräng, skiftande underlag, oväntade hörn, plank med springor att kika 
mellan och branta backar. 

Direkt när vi kommer ut på Långholmsgatan slår dånet till. Eftersom 
de bygger där är trottoaren avspärrad och vi måste gå på led. Den 
sociala promenaden är förbytt mot en nödvändig förflyttning, en 
transport under tystnad.136 

 
Förutom av de inre rytmerna påverkas gåendets tempo och takt av 
yttre rytmer, det vill säga rytmer som ger en plats dess karaktär; om 
den kännetecknas av snabba eller långsamma rytmer (Wunderlich 
2008b: 137). En plats rytmer påverkar helt enkelt den gående 
kroppen. De styr den i vissa riktningar, hindrar och underlättar dess 
rörelse framåt och får den att falla in i ett visst tempo. Fysiska hinder, 
oväntade sinnesintryck och händelser kan ge upphov till ett arytmiskt 
gående, vilket kan upplevas som både något positivt och negativt 
(Edensor 2010c: 73). Jämför ett långsamt strosande på en marknad 
med en rask förflyttning längs en trång perrong. Båda kan 
karakteriseras som arytmiskt gående, i Edensors förståelse, men är två 
helt olika upplevelser. 

Naomi Stead formulerar kärnfullt hur gåendet förenar en inre 
sinnesstämning med en yttre terräng: ”[W]alking becomes a 
performance and bodily attitude, a mimetic response to both internal 
mood and external terrain” (Stead 2010: 227). 

En genomgång av ett antal empiriska studier som alla utgår från 
promenaden visar att den används på något skilda vis och för olika 
syften. Nedan följer en presentation av några olika studier sorterade 
utifrån användningen av promenaden som metod. Notera att det i de 

                                                
136 Minnesanteckningar från promenad på Södermalm, 5 januari 2012, eftermiddag.	  
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flesta fall rör sig om promenader där forskaren går tillsammans med 
andra. I nästa kapitel, under rubriken Att utforska och presentera sinnliga 
upplevelser, fortsätter jag redogörelsen av projekt och studier som utgår 
från promenaden, men där ligger fokus mer på hur de intryck och 
förnimmelser som promenaderna genererar kan representeras och 
presenteras på olika sätt. I detta kapitel förmedlas sinnliga och 
kroppsliga upplevelser genom språket, i ett samtal, i nästkommande 
kapitel utforskas hur man kan låta kroppen tala (med hjälp av teknik) 
och andra representations- och presentationsformer (fotografier, 
kartor). Svårigheten ligger i att omvandla något så komplext som 
sinnesintryck (det direkt kroppsliga, men även associationer, minnen, 
känslor) till en representation. Det ska sägas att några varianter av de 
ljudpromenader som beskrivs nedan hade kunnat höra hemma i nästa 
kapitel. 

Samtal i rörelse 
Även om promenaden som sådan har en lång historia i litteraturen 
menar Sarah Pink, Phil Hubbard, Maggie O’Neill och Alan Radley 
(2010: 3) att det är först under senare år som promenaden som ett 
metodologiskt verktyg har börjat uppmärksammas. Promenaden som 
metod kan föra forskaren nära forskningsdeltagarna då de delar rytm 
och upplevelser när de går. Forskaren deltar helt enkelt i deltagarnas 
platsskapande praktiker. Under en promenad ges deltagarna möjlighet 
att använda sina kroppar, alla sina sinnen, tillgänglig rekvisita och 
marken under sina fötter för att berätta om sina upplevelser (Pink 
2009: 77, 85). Det finns en växelverkan då promenaden formar 
samtalets rytm, och samtalet promenadens rytm. Kroppar och tal i 
förening med andra ord (Lorimer 2011: 29). 

Att dela samma visuella fält hävdar Lee och Ingold ger upphov till 
ett annat slags interaktion än om man interagerar ansikte mot ansikte. 
Under en promenad deltar man i ett pågående flöde, där man delar 
sinnesintryck och därmed också till viss del tankar, medan ett samtal 
vid ett bord mer liknar en konventionell intervju (Lee & Ingold 2006: 
80). Hur dessa samtalssituationer skiljer sig åt blir kanske som allra 
tydligast när samtalet stannar upp och tystnad uppstår. Promenaden 
blir ett sammanhang som effektivt slukar den lätt obekväma känslan 
som annars kan infinna sig när ingen säger något. 

Ivor Ambrose har, med utgångspunkt från ”post occupancy 
evaluation” (POE), utvecklat metoden gåtur, som beskrivs som en 
rundtur för att utvärdera bebyggelse. Gåturen utgörs av en 
strukturerad rutt med utvalda stoppunkter som inleds och efterföljs 
av diskussioner. Målet är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sin 
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kännedom om området, att efterpröva förväntningar på den 
planlagda miljön och att skapa nya intryck. Metoden kan exempelvis 
användas för att få till stånd en dialog mellan boende, kommunala 
tjänstemän, förvaltare och byggherrar. Suzanne de Laval menar att 
planerarfrågor som rör till exempel grönska; trafik; orienterbarheten i 
området; husens utseende, skala, variation med mera; samt gårdar och 
gränser kan belysas med gåturmetoden (de Laval 1997: 153-155, 166-
167).137 

Margarethe Kusenbach (2003) har undersökt hur boende i 
områden i Hollywood, Los Angeles, uppfattar oordning, kontroll och 
brott på lokal nivå genom att fokusera på deras dagliga aktiviteter och 
sociala interaktioner. Utöver intervjuer och observationer 
genomförde Kusenbach ”go-alongs”, där hon följde med sina 
respondenter på deras dagliga turer i området (Kusenbach 2003: 456-
457). Genom att samtidigt ställa frågor, lyssna och observera kan 
forskaren, enligt Kusenbach, på ett aktivt sätt ta del av 
respondenternas upplevelser och praktiker när de rör sig i och 
interagerar med sin fysiska och sociala miljö. ”Go-along” som metod 
innebär att forskaren kan observera respondenternas förehavanden in 
situ samtidigt som de delger sina upplevelser och tolkningar 
(Kusenbach 2003: 456-457, 463). 

Jon Anderson (2004) har, liksom Kusenbach, intervjuat personer 
på gående fot, men kallar detta för ”talking whilst walking”. I sin 
forskning om miljöaktivister använde han sig av det planlösa gåendet 
för att dra nytta av platsen i intervjusituationen. Anderson menar att 
”talking whilst walking” är en metod som uppmärksammar den 
kroppsliga aspekten av gåendet och platsen som ett hjälpmedel för att 
aktivera minnet. Att använda kroppen på det här viset ger möjlighet 
att komma åt förhållandet mellan människa, plats och tid (Anderson 
2004b: 257, 259). Samtalet utmärks inte av frågor och svar, utan 
snarare uppstår ett ”samarbetskollage”, en ostrukturerad dialog där 
forskaren och intervjupersonen deltar i en ”conversational, 
geographical and informational pathway creation” (Anderson 2004b: 
260). 

Ytterligare en variant finner vi hos Sarah Pink (2007b) som 
benämner sin metod där hon går med och filmar sina 
forskningsdeltagare ”walking with video”. Kameran används då som 
ett verktyg för att utforska deltagarnas upplevelser och handlingar. 

                                                
137 Även Karin Grundström använder sig av gåtur som metod i sin avhandling, 
Periferins micrópolis. Genus, rum och fattigdom i Costa Rica (2009), för att, från tre lokala 
ledare, få information om ett bostadsområdes positiva respektive negativa sidor.  
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Även Pink lyfter fram hur hon som forskare ingår i ett slags 
samarbete med sina respondenter (Pink 2007b: 245). 

I en studie av Tom Hall, Brett Lashua och Amanda Coffey (2008) 
tog ungdomar med forskarna på en promenad i sina lokala kvarter, 
samtidigt som de berättade om sig själva och sitt område. Under 
transkriberingen av det inspelade materialet lade forskarna märke till 
hur oljud i den omgivande miljön påverkade intervjuerna. Oljud 
störde flödet i samtalen och dränkte konversationerna eller 
distraherade ungdomarna stundtals. Men i stället för att se dessa 
störande ljud som ett problem fokuserade forskarna på hur oljuden 
inverkade på intervjusituationerna och promenaderna. Hall, Lashua 
och Coeffey menar att oljud, utöver det faktum att de bidrar till 
platsers karaktär, också var något som de och ungdomarna var 
tvungna att förhålla sig till, och som ibland bestämde deras rörelser 
genom rummet (Hall et al. 2008: 1032-1033). 

Misha Myers (2008) redogör för ett experiment inom ramen för 
projektet Homing Place som ägde rum i Plymouth i Storbritannien. 
Experimentet, som gick under namnet way from home, innebar att två 
olika geografiska platser smälte samman i en karta och en promenad. 
Myers beskriver projektet: 

[R]efugee participants were invited to map a route from a place they 
called home to a nearby special place that they visited often through 
walking and dialoguing with a partner. Following this map as a guide, 
they then took a walk in Plymouth transposing the landmarks 
encountered in the city and those of their remembered home. (Myers 
2008: 172) 

 
Promenaderna resulterade i kartor och inspelningar. Myers utarbetade 
modell för dessa promenader användes även i forskningsprojektet 
Sense of Belonging där flyktingar och nyanlända tog med personer 
som bott länge i staden på en promenad för att försöka att fånga en 
på samma gång tänkt och verklig resa – en resa som binder samman 
här och nu med där och då (O’Neill & Hubbard 2010: 46). 

Som en skugga 
Om samtalen i rörelse främst kretsar kring berättelser om platser, 
utforskar Paola Jirón (2011) och Eunyoung Choi (2012) i högre grad 
promenaden som praktik. I sin studie av hur människor i Santiago i 
Chile rör sig i vardagen följde Jirón med ett antal personer som en 
skugga. Eftersom hon ville förstå deras rörelsemönster och agerande 
på djupet handlade det inte om att utan personernas vetskap följa 
efter dem, utan om att vara delaktig i deras resor genom staden. Som 
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hon skriver: ”To understand the complexity of changing transport 
modes, of climbing on and off buses, of body pressing against body, 
getting lost, feeling scared or disoriented, being fondled, robbed or 
amused, one needs to experience it” (Jirón 2011: 42). 

Jirón förklarar vidare att hon ville diskutera med deltagarna i 
studien under resans gång, se vad de såg, veta vad de rörde vid, 
hörde, luktade och smakade på, för att förstå de förkroppsligade, 
sinnliga och känslomässiga aspekterna av deras rumsliga upplevelser. 
I förberedande syfte för att få kunskap om deltagarnas vardagsliv, 
genomförde hon intervjuer, vilka tenderade att övergå i mer 
informella samtal. Sedan följde hon med varje person under en 
vardag, från det att de lämnade sin bostad till det att de återvände till 
den. Hon markerade tid och plats för olika händelser på kartor, 
fotograferade (vilket även deltagarna gjorde) och lät dem berätta om 
sina upplevelser och strategier. I enskilda intervjuer och 
gruppintervjuer, som ägde rum efter att hon hade följt med dem en 
dag, använde hon anteckningarna, kartorna och fotografierna för att 
diskutera specifika händelser och ämnen (Jirón 2011: 42-44). 

En studie som tar utgångspunkt i tekniken att följa efter snarare än 
att följa med är Chois undersökning av människors ”gåbeteende” 
(walking behaviour), det vill säga hur människor går. Hennes avsikt var 
att ta reda på vilka som promenerar; var och när de promenerar; vilka 
mönster som kan urskiljas när det gäller promenadernas syfte och tid 
på dygnet, veckodag och årstid; samt hur den byggda miljön tycks 
påverka de gåendes beteende. I de tre områden i Stockholm som var 
föremål för studien observerade Choi de gående genom att helt enkelt 
följa efter dem. I huvudsak koncentrerade hon sig på de boende i 
områdena. Hon genomförde ungefär 2 000 sådana promenader, där 
hon i detalj noterade deras väg genom områdena, hastighet, 
ansiktsuttryck, interaktion med andra trafikanter, vad som fångade 
deras uppmärksamhet och andra iakttagelser av intresse (Choi 2012: 
55, 65-66). 

Ljudpromenader 
Ytterligare en variant av promenaden som metod är promenader som 
syftar till att uppmärksamma sinnesintryck. Framför allt handlar det 
om ljudpromenader (soundwalks), vilka kan ta sig olika uttryck. 
Somliga forskare använder promenaden som ett sätt att själva 
uppmärksamma det urbana ljudlandskapet, medan andra utgår från 
promenaden i avsikt att engagera andra att lyssna på och beskriva 
staden (Adams et al. 2008: 553). 
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I projektet Positive Soundscapes Project användes ljudpromenader 
för att identifiera och förstå människors upplevelser av den urbana 
miljön. Ljudpromenader är, enligt författarna till artikeln Soundwalking 
as a Methodology for Understanding Soundscapes (2008), en aktiv form av 
deltagande i ljudmiljön, där det huvudsakliga syftet är att uppmuntra 
deltagarna att lyssna och kritiskt reflektera över de uppfattade ljuden. 
Ljudpromenaderna genomfördes i centrala Manchester i 
Storbritannien med personer som i sitt yrke arbetar med 
stadsutveckling, till exempel stadsplanerare och arkitekter. 
Promenaderna ägde rum under tystnad och deltagarna uppmanades 
att koncentrera sig på ljuden i den byggda miljön. Vid fem platser 
stannade deltagarna upp för att under en minut lyssna till ljuden på 
just de platserna. Därefter ställde forskarna frågor om de upplevda 
och platsspecifika ljuden: vilka ljud som dominerade och vilka som 
kunde betraktas som bakgrundsljud, vad i miljön som påverkade 
ljudlandskapet och så vidare (Adams et al. 2008). Victoria Henshaw, 
Mags Adams och Trevor Cox (2009) beskriver ett liknande 
tillvägagångssätt för de ”olfactory walks” som ägde rum i Doncaster i 
Storbritannien där forskare tillsammans med bland andra lokala 
handlare utforskade lukter på i förväg utvalda platser. 

Ljudpromenader kan också innebära att man med hjälp av 
inspelade röster eller en guide tar sig runt i ett område. I synnerhet 
inom konstvärlden kan man finna flera exempel på olika former av 
ljudpromenader.138 En konstnär som laborerar med tid, plats och 
rörelse är Janet Cardiff. Med hjälp av avancerad ljudteknik producerar 
hon komplexa vandringar genom byggnader, stadsdelar, parker och 
gator. Deltagarna i vandringen får ta på sig hörlurar och leds av 
Cardiffs inspelade röst som beskriver färdvägen allt eftersom 
vandringen fortgår, samtidigt som andra ljudspår spelar upp 
ljudeffekter, musik, röster och fotsteg som Cardiff har spelat in från 
sträckan tidigare och från andra platser (Sand 2008: 195, 2009: 57). 

Boken Janet Cardiff – the Walk Book (2005) med tillhörande cd-skiva 
är en samling av såväl Cardiffs egna som andras texter, och behandlar 
olika aspekter av hennes vandringar. Boken i sig är upplagd som en 
vandring där läsaren vandrar genom olika delar av arbetsprocessen, 
och dessa texter varvas med teoretiska avsnitt, textutdrag ur 
vandringar, skisser och fotografier. Cardiffs vandringar i staden och 
boken har alltså samma struktur; texten leder den vandrande läsaren 
mellan olika nivåer i berättelsen och inbjuder henne att konstruera sin 

                                                
138 Se till exempel Tim Brennans Luddite Manoeuvre (2010) och Platforms And While 
London Burns (2006). 
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egen vandring genom materialet (Sand 2008: 197, se Cardiff & 
Schaub 2005). 

David Pinder beskriver hur upplevelsen av att höra Cardiffs 
inspelade observationer och fotsteg, liksom hennes instruktioner att 
svänga åt ett visst håll, att vänta på ett visst ställe eller att korsa en viss 
gata, uppmärksammar honom på rytm, tempo, andning – på 
praktiken att gå (Pinder 2001: 5). Monica Sand å sin sida skildrar 
upplevelsen av Cardiffs vandringar, där det förflutna och det 
närvarande överlappar varandra, som en växlande känsla mellan att 
ha sällskap och att känna sig förföljd. 

Den värld Cardiff skapar mellan den fysiska verkligheten och de ljud 
man vandrar med gör vandringen osäker: Vart är vi på väg? Sinnena 
skärps när kusliga sammanblandningar mellan de inspelade ljuden 
och omgivningen sker. Synens överlägsenhet sätts ifråga när åhöraren 
väjer för osynliga ljudgestalter som plötsligt tornar upp sig. (Sand 
2009: 57, kursiv i original) 

 
Toby Butler (2006, 2007) presenterar sin forskning i form av 
inspelade ljudpromenader. En flotte fick bestämma var längs floden 
Themsen i London stoppunkterna för ljudpromenaden skulle äga 
rum – där flotten stötte i något föremål längs flodkanten sökte Butler 
upp någon att intervjua. Resultatet blev en knapp fem kilometer lång 
promenad med tolv stoppunkter där fjorton personer berättar om 
sina minnen. Ljud fångades också upp från den omgivande miljön 
med hjälp av binaural inspelningsteknik, samma teknik som Cardiff 
använder sig av. En sådan inspelning ger stereoeffekt, vilket innebär 
att en lyssning i hörlurar ger en mycket verklig ljudupplevelse. När 
man hör fotsteg närma sig upplevs det verkligen som att någon är på 
väg att dyka upp bakom en (Butler 2006: 902-903, se även 2007). 

Ljudkollektivet Soundwalk har som kommersiell idé sedan tidigt 
2000-tal producerat ljudpromenader, främst för olika områden i New 
York. Promenaderna fanns till en början att tillgå som cd-skivor, men 
finns numera tillgängliga som mp3-filer och i vissa fall som 
mobilapplikationer. En person som känner till området väl ger 
instruktioner under promenadens gång och berättar om området. 
Andra röster, ljudeffekter och musik bidrar också till upplevelsen 
(Butler 2006: 896, Soundwalk). 
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Om att gå på ljudpromenad i New York139 

Before we go on our adventure together in the land of the unknown, 
there are a few rules that you need to follow. The most important one is 
to follow the rhythm of my footsteps. Be one with me. Also, never cross 
any street or turn any corners that I did not mention. Let me take 
control of your body and mind. I will allow you to observe without being 
observed. During our time together I will bring you into places where 
you are not supposed to go, so please behave and be very discrete. If you 
get caught, leave immediately. Remember, I’m not even existing. I’m just a 
voice in your head. (Soundwalk Chinatown 2005) 

 
Jag lyssnar på promenaderna med ”in ear”-hörlurar, vilka stänger ute 
bakgrundsljud effektivt om man lyssnar på hög volym. Det är som en 
upptäcktsfärd, som att följa en skattkarta. Det oväntade, som man aldrig 
hade hittat till själv, ligger bakom en dörr eller runt ett hörn. 
Platsupplevelsen blir rikare, djupare, livfullare och färgstarkare. I stället 
för att passivt observera interagerar jag med platsen och, i vissa fall, med 
personer på platsen. Följer berättarens instruktioner: Gå in på kaféet och 
beställ en kopp te och en mandelkaka, öppna dörren till ostaffären på 
hörnet och andas in lukten av ost och charkuterier. Titta upp och notera 
alla spår och broar som förbinder byggnaderna med varandra, gå genom 
den smala gången och sväng vänster in till aktivitetscentret för äldre. Gå 
upp för trapporna och in på boxningsklubben. 

Ok, now you’re upstairs. You should see a door ahead of you on the 
right. Get in. Remember, just keep walking straight like you know where 
you’re going. Ok, now we’re talking. We’re in. Take a look around. Walk 
around the left past the rings. Just walk towards the snack bar you see in 
the back. You know, find a spot, look around. Make yourself comfortable 
here. You see Bruce? That’s him behind the glass, on the phone. Yeah, 
he’s preparing tonight’s fight. (Soundwalk Dumbo 2004) 

 
När jag själv inte bestämmer vart jag ska gå eller behöver kika på kartan 
för att orientera mig, blir jag mer uppmärksam på omgivningen, vad som 
händer runt omkring mig. Mitt tempo, min rörelse framåt, styrs av 
instruktionerna jag får i hörlurarna. Jag saktar ner eller stannar upp, 
vänder på klacken och byter helt riktning. Allt enligt berättarens 
uppmaningar. Ljuden jag hör är en blandning av nutida ljud, som jag gissar 

                                                
139 När jag var i New York våren 2012 gick jag sju av Soundwalks ljudpromenader i 
följande områden: Ground Zero, Chinatown, Little Italy, Meatpacking District, 
Williamsburg, Dumbo och Times Square. 
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är inspelade på platsen, ljud från händelser förr i tiden, som en 
skottlossning, och ljud som illustrerar platsens karaktär eller stämning, 
som en viss sorts musik. Klubbmusik i Meatpacking District och 
jazzmusik vid Times Square. Nutid och dåtid flätas samman, platsen får en 
historia, ett sammanhang. Vissa av ljuden stämmer så väl in med det som 
händer på platsen, det mina ögon uppfattar, att jag glömmer bort att det 
är inspelade ljud jag hör. 

 
 
Figur 5. Soundwalk i New York. Foto: Sara Johansson. 

Now we’re on the corner of 13th Street and Washington. Let’s make a 
right turn. Look down and you’ll see the Hudson, and we’re gonna go 
into the heart of what’s left of the district. Watch it! It’s stinky. We’re 
gonna really smell what’s left, and watch the overhang because all those 
crazy pigeons, this is where they gonna let go on you from above. Now, 
as we walk just beyond the bridge… a lot of people have their picture 
taken outside. It’s a classic. A lot of films have been done on this street. 
Almost every week somebody is out here shooting something fabulous. 
(Soundwalk Meatpacking District 2005) 

 
Älskar oförutsägbarheten och den parallella närvaron av andra. Går i 
någon annans rytm. Upprepar, skapar och bryter mot rytmer. Fakta och 
fiktion sammansmälter.140 

                                                
140 För den som vill prova på att gå ljudpromenad och inte befinner sig i New York, 
men i Stockholm, finns Walla soundwalk, en halvtimmeslång promenad kring Valla 
torg i Årsta, gjord av Dramatiska institutets radioelever 2010 (Walla scen). 
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Av de olika varianterna på promenader är det endast 
ljudpromenaden, och då i Soundwalks regi, som jag själv har 
utforskat. Även om det är en regisserad promenad och historia som 
erbjuds, finns ändå utrymme att som lyssnare addera något till 
berättelsen. Tillägget utgörs av den egna kroppsligheten: rörelsen 
genom rummet och sinnesintrycken. Det som på förhand främst 
framstod som en innovativ utveckling av den klassiska 
stadsvandringen, visade sig ge en oväntad kroppslig upplevelse. Mötet 
mellan inspelade ljud och egna synintryck, mellan instruktioner att 
följa och en verklig miljö att hantera, ens egen rytm och andras rytm, 
skärper koncentrationen och berikar platsupplevelsen. Den egna 
närvaron på platsen upplevs märkligt nog som mycket stark trots att 
de verkliga ljuden är utestängda och förbytta mot andra inspelade 
ljud. En rytmanalys, som i min tolkning innebär det kroppsliga mötet 
med staden, skulle mycket väl kunna presenteras som en 
ljudpromenad. 

Förutom vissa ljudpromenader inbegriper ovanstående projekt och 
studier forskaren och deltagare eller respondenter. Promenaderna 
utförs med ett bestämt syfte och är i flera fall ett slags medel för att 
komma åt historier, berättelser, reflektioner och tankar som rör andra 
aspekter än själva gåendet. Forskarens egen promenad är inte det 
primära. Därför vill jag nu rikta uppmärksamheten mot de 
promenader som jag företar mig i syfte att möta en stad till fots. Det 
är mina steg, sinnesintryck och upplevelser som står i fokus. Sands 
ord fångar tanken med mina promenader väl: 

Att gå igenom en stad innebär att bokstavligt talat foga samman den 
steg för steg. I en vardaglig verklighet sker det i och genom en 
komplex process; att fångas av och fånga rytmer, ingå i dem och 
påverka dem, ett intrikat samspel mellan kropparnas rörelser och alla 
övriga ingående komponenter. (Sand 2009: 56) 

 
Jag börjar i psykogeografins utforskande promenader – med 
situationisterna som främsta representanter för det planlösa gåendet – 
för att sedan reflektera över två olika känslotillstånd som kom att 
prägla mina promenader, nämligen känslan av att gå vilse och känslan 
av att hitta. 
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Vilsegående och orientering 

Situationisterna och psykogeografi 
Som kontrast till strukturerade rutter, som exempelvis den tidigare 
beskrivna gåturen, finner man det planlösa drivande som förknippas 
med situationisterna, en radikal vänsterorienterad rörelse som verkade 
under 1950- och 60-talen, och som var kritisk mot funktionalisternas 
ideal om den funktionsuppdelade staden (Ottosson 2009: 153). 
Situationisternas utforskande av de känslomässiga aspekterna av 
urbana miljöer kom att kallas för psykogeografi. Merlin Coverley 
identifierar ett antal karakteristiska kännetecken för denna vagt 
definierade aktivitet. För det första är gående en central 
utgångspunkt, oavsett om man talar om vandraren, flanören, 
vagabonden eller förföljaren (stalker). Gående kan ses som ett slags 
motstånd mot den moderna staden, som utmärks av ett uppskruvat 
tempo och ständig cirkulation. Gående kan också utmana officiella 
representationer av staden, planerarens eller politikerns, då en sådan 
praktik hittar nya stråk och utforskar bortglömda områden. För det 
andra står psykogeografi, med sina rötter i dadaisternas och 
surrealisternas avantgardistiska aktiviteter, för ett slags lekfull 
provokation. För det tredje innebär psykogeografi ett sökande efter 
nya sätt att förstå staden (Coverley 2006: 12-13).141 

Situationisterna, med Guy Debord som den kanske mest kända 
medlemmen, utvecklade metoden ”dérive”, en metod som kan 
beskrivas som ”a technique of rapid passage through varied 
ambiences”, vilken inbegriper ”playful-constructive behaviour and 
awareness of psychogeographical effects” (Knabb 2006: 62). 
Situationisterna utgick från sig själva och analyserade de faktorer som 
påverkade deras humör, beteende och val av färdväg under 
promenaderna (Sadler 1999: 20). ”Dérive” kan med andra ord 
närmast förstås som ett planlöst drivande eller ett slags utforskande 
promenad utan förutbestämt mål. Intuitionen och de 
situationsbestämda sammanhangen styr i stället promenaden 
(Ottosson 2009: 153). ”Dérive” var sålunda något mer än en 
promenad eller en vandring; den var en kombination av slump och 

                                                
141 Coverley (2006), som placerar psykogeografi i (skön)litteraturen, urskiljer en 
engelsk tradition (London), med namn som Daniel Defoe, William Blake, Thomas de 
Quincey och Alfred Watkins, och en fransk tradition (Paris), som förknippas med 
flanören och namn som Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Louis Aragon och 
André Breton. I dag har intresset för psykogeografi återuppstått med författare som 
Iain Sinclair och Peter Ackroyd samt filmaren Patrick Keiller. 
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planering, utformad för att avslöja stadens och det urbana livets 
djupare verklighet. ”Dérive” skiljde sig också från flanerande eller ren 
voyeurism eftersom den hade en mer kritisk inställning till den 
moderna kapitalismen och ett konsumtionsinriktat samhälle. På en 
”dérive” försökte man att inta en marginalens eller utkantens 
position, vilket avspeglades i ett undvikande av de mest uppenbara 
turistområdena och en förkärlek för getton och slummen. De senare 
uppfattade situationisterna som tillgångar för staden snarare än som 
områden som borde utplånas genom stadsplanering. Keith Bassett 
menar att ”dérive” kan förstås som en radikal omläsning av staden – 
en omläsning som återspeglade en gerillamentalitet (Bassett 2004: 
401-402). 

Situationisternas metoder byggde på principer som, med Bassetts 
ord, ”linked to forms of radical transgression prefiguring the ultimate 
overthrow of capitalism” (Bassett 2004: 403). Eller som Simon Sadler 
beskriver deras inställning: 

They were nostalgic for a time when artists, architects, and designers 
had pursued disparate, open-ended experiments; for a time when the 
conditions of modern life – above all, the relationship between ”man 
and machine” – had been adressed head-on; for a time when 
fundamental shifts in thought, like those engendered by Marx, Freud, 
and Nietzsche, still felt fresh and vital; and for a time when general 
revolution was regarded as necessary, even inevitable. (Sadler 1999: 5-
6) 

 
Förutom att vara kritiska till det moderna samhället som genom 
konsumtion upprätthöll kapitalismens överflöd – skildrat som 
skådespelssamhället av Debord (1967) – ifrågasatte situationisterna 
den moderna planeringen. En ny, modernistisk arkitektur och 
stadsplanering hade delat upp staden i funktionella zoner, där bilen 
och motorvägar dominerade, och rummet hade kommit att 
struktureras utifrån konsumtion och gigantiska köpcentrum (Bassett 
2004: 400). De nya städerna gav, enligt Debord och situationisterna, 
uttryck för en totalitär tendens i organiseringen av människors liv, 
och de uppfattade Le Corbusiers idealstad som kusligt ren, obefolkad 
och ordnad (Sadler 1999: 16, 77). Det slutgiltiga målet för 
situationisterna var att rekonstruera staden utifrån principerna om 
”unitary urbanism”, där deltagande och inte kapital och byråkrati stod 
i fokus. Denna stad, som liknades vid en enorm lekplats, skulle 
kännetecknas av avsiktlig oordning snarare än funktionell ordning. 
Däremot klargjordes aldrig, enligt Sadler, huruvida ”unitary 
urbanism” var ett projekt för samtiden eller för ett postrevolutionärt 
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samhälle, eller om det helt enkelt var en metafor för en bättre värld 
(Sadler 1999: 105, 117, 120, 157). 

Jag vill poängtera att psykogeografi av i dag har tappat mycket av 
sitt politiska innehåll för att i stället huvudsakligen handla om en 
konstnärlig och litterär praktik, eller som ett underhållande och 
lekfullt sätt att uppleva staden.142 Så kommenterar Coverley dagens 
psykogeografer med följande ord: 

Instead of seeking to change their environment, psychogeographers 
in their contemporary incarnation seem satisfied merely to experience 
and record it. In this sense, psychogeography has overlooked its 
political and ideological roots in situationism in favour of a return to 
the primarily artistic concerns of earlier avant-garde and literary 
traditions. (Coverley 2006: 136) 

 
För mitt syfte fungerar situationisternas ”dérive” främst som en 
utgångspunkt när jag resonerar om olika sätt att uppmärksamma 
stadens rytmer genom promenaden. Liksom jag har en annan avsikt 
än Lefebvre med rytmanalys, menar jag att psykogeografi kan rymma 
annat än en kritik av det kapitalistiska samhället. För mig står inte den 
politiska kritiken, utan den kroppsliga upplevelsen, i förgrunden. 
Däremot kan psykogeografiska vandringar ligga till grund för 
diskussioner om planering och utformning av stadens offentliga rum. 

Att gå vilse 

Om när stadens konturer upplöses143 

Jag ska ta mig från Ekonomikum till Gustavianum i Uppsala. Ingen lång 
sträcka, kanske tio minuters promenad. Men när jag kommer upp till 
rondellen i korsningen mellan Kyrkogårdsgatan och S:t Johannesgatan blir 
jag helt ställd. Jag kan inte se framför mig hur jag ska gå, får inga inre 
bilder av byggnader eller andra landmärken som jag borde passera för att 
ta mig till Gustavianum. 

Det är helt svart. 

                                                
142 Exempel på nutida psykogeografi: När bloggen The Pop-Up City, som enligt egen 
utsago utforskar formgivning, trender och idéer som skapar framtidens städer, listade 
2012 års tio viktigaste trender när det gäller städer, hamnade psykogeografi på plats 
nummer nio. Förutom konstutställningar har applikationer till smarta mobiler (se till 
exempel Dérive app) bidragit till psykogeografins återuppvaknande (Beekmans 2012). 
Se även den New York-baserade psykogeografifestivalen Conflux. 
143 Minnesanteckningar från promenad mellan Ekonomikum och Gustavianum, 
Uppsala, 18 januari 2012, klockan 14.45. 
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Försöker att föreställa mig hur gatorna jag går på ser ut ovanifrån, i 
ett fågelperspektiv, men det ger ingen vägledning. Att resonera sig fram 
till hur jag ska gå hjälper således föga. Inte heller kroppen visar mig rätt. I 
det här fallet vet jag vilken riktning jag ska gå åt, men det uppkommer 
ingen bekant känsla av att gå här, på just de här gatorna, åt det här hållet, 
med det här syftet. 

Det dåliga lokalsinnet gör sig påmint, tänker jag trött, van vid 
situationer som denna. Jag kan inte förlita mig på något slags intuitiv 
förmåga att orientera mig rumsligt, utan jag måste aktivt notera vad jag 
passerar, hur jag svänger och så vidare. Försöker jag att visualisera hur 
en plats ser ut eller hur två platser hänger ihop uppstår ofta luckor; det 
blir helt enkelt svart. 

Visserligen borde det dåliga lokalsinnet kunna vändas till en tillgång i 
det här sammanhanget – att finna det oväntade i vilsegåendet – men 
sanningen är den att det mest gör mig orolig och uppjagad. Att tappa 
orienteringen är förknippat med en stark olustkänsla, som får pulsen att 
skena, blicken att oroligt vandra, kroppen att svettas. Utan orientering 
inget sammanhang, ingen känsla av deltagande i platsen. 
 
Låt mig säga det med en gång: Att förlora kontrollen upplever jag för 
det mesta som obehagligt. Det gäller även mitt förhållande till 
stadsrummet; att tappa riktningen innebär förvirring och oro. Så ger 
också motsatsen, att förstå hur staden hänger ihop, upphov till 
lättnad och upprymdhet. 

Ständigt närvarande är denna spänning inom mig. Några steg in på 
en tvärgata och jag förlorar orienteringen, en genväg leder mig några 
kvarter fel och sambanden upplöses framför mig. Jag blir stående, 
snurrar runt för att hitta ledtrådar som får världen att komma på rätt 
köl igen. Det är så här mitt förhållande till staden ser ut – som ett 
växelspel mellan orientering och desorientering, mellan bemästrande 
och vilsegående. 

Där jag är tveksam lyfter andra tvärtom fram vilsegåendets 
förtjänster. Exempelvis skriver Rebecca Solnit i sin bok A Field Guide 
to Getting Lost (2006) om nödvändigheten av att kunna gå vilse för att 
vinna ny förståelse och hitta det som är okänt (Ottosson 2009: 148). 
Men att gå vilse förknippas, enligt Solnit, ofta med en rädsla för att 
tappa kontrollen, inte primärt över rummet, utan över tiden. 
Annorlunda uttryckt har vi helt enkelt inte tid att gå vilse. Att gå vilse 
behöver däremot inte betyda, menar Sand, att man anammar ett 
slumpvis drivande genom staden, utan ”[s]narare kan det vara den 
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mest systematiska strategin som får det vardagliga att bli annorlunda” 
(Sand 2008: 187). 

Den oplanerade vandringen innebär att man kan hamna på platser 
som man inte visste fanns, eller att man ser bekanta platser med nya 
ögon när man besöker dem under en annan tid på dygnet än man 
brukar eller med ett annat syfte. Erik Ottosson framhåller 
vilsegåendet som en metod för att finna nya meningssammanhang 
som kan uppstå när man bryter med sina vanliga färdvägar och 
rörelsemönster. ”Att medvetet förlora orienteringen kan vara ett sätt 
att knuffa sig själv i riktning mot något som är intressantare än det 
man hittar om man vet vad man letar efter”, som Ottosson (2009: 
154, 158) uttrycker det. När man färdas utan karta skärps kroppens 
sinnen och ”[p]erceptiv uppmärksamhet och rytmisk följsamhet blir 
viktigare än att försöka kontrollera rummet visuellt” (Sand 2009: 52). 

Ottosson beskriver hur en promenad i obekanta kvarter i en 
främmande stad förhöjde hans mottaglighet för det kroppsliga och 
känslomässiga (Ottosson 2009: 155). Som turist är känslan för den 
rumsliga ordningen svag, vilket skärper uppmärksamheten. När allt är 
nytt sätts den omedelbara upplevelsen i fokus. Susanne Österlund-
Pötzsch talar om turistens sätt att gå (the tourist gait) som en medveten 
taktik för att förhöja upplevelsen av att gå. Det handlar om att bli mer 
delaktig i sin omgivning och upptäcka platser med alla sina sinnen. Vi 
gör det som turister i främmande städer, men taktiken kan tillämpas i 
våra hemstäder för att synliggöra vanor, göra vardagspromenaderna 
intressantare, övervinna personliga rädslor och utvidga gränser. 
Turistens sätt att gå hänvisar således både till ett sätt att gå och till en 
metod för att uppnå olika syften (Österlund-Pötzsch 2010: 16-17, 25). 

Om att lägga New York under sina fötter144 

To walk as a constant experiment to discover the intricacies and 
individuality of your walk that is as distinctive as your handwriting. 
(Wrights & Sites 2006: 120) 

 
Avsikten är att gå. Innan avresan till New York förbereder jag mig genom 
att samla på mig idéer för hur man kan främmandegöra det vardagliga, 
hur man medvetet kan låta alla sinnen vara en del av platsupplevelsen och 
hur man kan uppmärksamma en plats olika rytmer. 
 
Situationisternas metod ”dérive” hyllar det planlösa vandrandet, men 
ett mer strukturerat sätt att genomföra en ”dérive” kan vara att, likt 

                                                
144 Minnesanteckningar från vistelse i New York, från 23 februari till 7 mars 2012. 
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gruppen Social Fiction, utgå från algoritmer i sin vandring. Social 
Fictions vandringar följer en mycket enkel algoritm – andra höger, 
andra höger, första vänster – som sedan upprepas. Lee Waltons The 
City System är också ett slags verktyg för att låta sig lotsas i staden, 
men i stället för en styrande algoritm består hans system av skriftliga 
instruktioner (Walton 2003). 

Eftersom synen ofta tar överhanden i beskrivningen av en plats 
föreslår Sand att man aktivt fokuserar på ett sinne och exempelvis 
noterar alla ljud i syfte att skapa en ljudkarta över olika platser (Sand 
2011: 57). Författarna till A Mis-Guide to Anywhere, å sin sida, kommer 
med följande förslag: Gå på en promenad och titta noga på allt runt 
omkring dig. Studera detaljer som byggnaders form eller molnens 
rörelser. Försök att uppmärksamma allt som om det är första gången 
du ser, hör, smakar på eller rör vid det (Hodge et al. 2006: 52). 

Dessa uppmaningar påminner mig om Raymond Queneaus 
Stilövningar (2005)145, i vilken han berättar en kort historia, eller snarare 
återger två scener, på 99 olika sätt, i 99 olika stilar. Denna skrivövning 
skulle kunna transformeras till en gåövning: Att gå samma sträcka på 
olika sätt (med ett barn, på kryckor, ensam, med sällskap) eller med 
olika perspektiv och föresatser (kartlägga en bestämd sak för varje 
promenad, som associationer eller minnen, fragment av uppsnappade 
samtal, det som står skrivet i form av graffiti, affischer eller skyltar) 
(jämför Cele 2006: kapitel 8, Perec 2013: 75-79). Avsikten är att 
förändra gåendet från en vardaglig process – ”en omedveten, 
automatiserad kunskap i kroppen” (Sand 2008: 183) – till en 
utforskande aktivitet. 

Ett sätt att upptäcka en plats rytmer eller, för den delen, sin egen 
rytm, kan vara att försöka att störa eller ändra den. Sand beskriver hur 
det kan gå till: Ta genom observation reda på vilka normer som gäller, 
vad som är rätt och vad som är fel, till exempel vid på- och avstigning 
på tunnelbanan och bussen eller när man åker rulltrappa. Gör 
tvärtom. Förändra rörelsemönster och tempo. Var lite för snabb eller 
långsam, stå på fel sida, strosa i rusningstrafik, följ strömmen i fel 
tempo, gå mot strömmen (Sand 2011: 49, se även Latham & 
McCormack 2009: 256-257). 

 
Men ingenting blir som jag har tänkt mig. Rutnätets inverkan på mig 
omkullkastar allt. 

                                                
145 Utgiven på franska första gången 1947. 
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The grid (…) makes a complex place instantly navigable. This isn’t a trivial 
benefit. (…) Manhattan (…) invites long walks, because walkers can judge 
distances easily and always know where they are. (Kimmelman 2012) 

  
Tjusningen ligger inte i att låta sig förvillas eller ställas inför det obekanta, 
utan i förmågan att bringa ordning och skapa sammanhang. Att lägga New 
York under sina fötter. 

Det börjar redan vid det första mötet. Steget ut på gatan, ut från Penn 
Station, är fyllt av förväntan. En pirrande känsla. De typiska 
kännetecknen: de gula taxibilarna, ”one way”-skyltarna, matvagnarna i 
gatuhörnen, trafikljusen på långa armar som sträcker sig ut över gatan. 
Byggnader som strävar mot himlen. Storstadens ljud. Suget i magen när 
kroppen tar in och justerar sig till den nya skalan. Höga hus, långa 
siktlinjer. Bekanta scener från filmer och tv-serier, men även från tidigare 
vistelser här. Minnet pockar på. Det första igenkännandet kommer med 
en hotellskylt: Pennsylvania Hotel. Det var ju där jag bodde förra gången 
jag var här! Sedan ser jag bagelstället där vi åt frukost varje morgon. Där 
vi köpte varsin bagel, men bara en med pålägg eftersom det var ett så 
tjockt lager att det räckte till tre. En främmande stad, men med 
symboler, vyer och fasader som jag har sett förut. Staden som täckt av 
ett tunt lager med minnen och filmscener. 

Jag ska inte säga att jag förkastade experimenten som jag hade 
förberett. 

En dag bestämmer jag mig för att gå efter Waltons instruktioner, vilka 
visserligen gäller för San Francisco146, men kunde situationisterna använda 
kartan över London för att gå i Tyskland147 så ska väl det här gå bra, 
tänker jag. Och båda städerna har dessutom ett Union Square där 
övningen börjar.  

Jag tar tunnelbanan till Union Square. Förväntansfull och vid gott mod. 
Med de utskrivna instruktionerna i handen är jag redo för The City 

System, som ”will determine each step in a series of steps that will define 

                                                
146 Jag försökte att komma i kontakt med Walton för att få en kopia av en liknande 
övning för New York, som han hade tagit fram till psykogeografifestivalen Conflux, 
men misslyckades. I juli 2013 besökte jag dock Waltons webbsida igen och fann 
versionen som gäller för New York. 
147 Pinder skriver: ”In the same essay [”Introduction to a Critique of Urban 
Geography”, i Situationist International Anthology (Knabb 2006), min anmärkning], [Guy 
Debord] also mentions other ways in which the experiments of the derive could be 
enhanced by the use of cartography. These included the simple and playful device of 
transposing maps of different areas, and to this end he recounted how a friend once 
’wandered through the Harz region of Germany while blindly following the 
directions of a map of London’” (Pinder 1996: 417). 
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an experience through the City of San Francisco” (läs: New York). Jag 
ställer mig i parkens mitt, enligt instruktionerna, och påbörjar min 
promenad. Går till närmaste hörn, hör en bil tuta, ser en person med 
röda skor, bläddrar till sidan fyra i mitt häfte, går till närmaste 
papperskorg, bedömer den som halvfull och läser instruktionen att hitta 
närmaste busshållplats. Det är då den första utmaningen uppstår. Jag har 
uteslutande använt mig av tunnelbanan när jag har velat förflytta mig 
längre sträckor, och har knappt noterat hur bussarna ser ut, än mindre 
hur busshållplatsskyltarna är utformade eller var de är placerade. Men 
busslinjer borde bygga på den enkla logiken att där flödet av människor 
är stort eller där många gator möts, där finns underlag för ett stopp. 

Hittar en busshållplats utan några som väntar, speglar mig i ett 
skyltfönster och ser förbipasserande människor i bakgrunden. 

 
1. Stand at the nearest corner 
2. Begin walking in the direction that you consider to be “home” 
3. Keep walking until you see one of the following: 

A Coffee Shop – go to p. 44 
A solitary man with a tie, sitting – go to p. 54 
A person with a dog – go to p. 19 
Yellow flowers. – go to p. 53 
A hotel with a doorman – go to p. 56 (Walton 2003: 52) 

 
Föga förvånande är ett kafé det första jag upptäcker, och så klart är det 
ett Starbucks. Men eftersom jag redan har druckit en latte, från just 
Starbucks, och inget kostar under två dollar, vilket är det maximala pris 
jag har blivit instruerad att köpa en dryck för, fuskar jag och går vidare 
tills jag hittar en gul blomma. 

Och så fortsätter det. Allt ligger tätt kring Union Square, oavsett om 
det rör sig om affärer och kaféer eller om papperskorgar, det myllrar av 
människor på de omkringliggande gatorna och det är aldrig långt mellan 
två tutande bilar. Jag kommer inte så långt, utan finner mig själv irra 
omkring på samma gator. Pappershäftet upplever jag som en distraktion, 
att hålla reda på de olika alternativen jag ska hålla utkik efter eller att 
bläddra till rätt sida drar min uppmärksamhet bort från platsen. Jag ser 
detaljer, men inte helheten och därmed egentligen inte platsen på sätt 
och vis. Fast nu är jag orättvis, detaljerna är det oväntade, det vardagliga 
som jag inte hade upptäckt eller stött på annars. Som hur brevlådor och 
busshållsplatser ser ut. Eller den äldre kvinnan som frågar om buss 
nummer fem (eller sex eller sju, minns inte riktigt) har åkt förbi, när jag 
står vid busshållsplatsen och observerar. 



240 

Efter ett tag överger jag Waltons system för att i stället prova Social 
Fictions enkla algoritm: andra höger, andra höger, första vänster. Vänder 
mig i riktningen mot Chelsea, Meatpacking District och West Village och 
börjar gå. Men inte heller den övningen ger mig det jag söker – 
vilsegåendet. Kvarteren är långa och raka, och vid varje korsning kan jag 
inte låta bli att slänga ett öga på skyltarna som talar om vilken gata jag 
befinner mig på: W.17th Street, W.19th Street, W.21th Street. 

Kanske är jag inte på humör, kanske är känslan av att ledigt kunna 
strosa och veta precis var jag är för berusande för att jag ska vilja tappa 
kontrollen. Kanske är jag feg. 
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Figur 6-7. Långa siktlinjer i New York. Foto: Sara Johansson. 
 
Några månader efter mina övningar i New York läser jag en serie 
artiklar i Dagens Nyheter om varifrån i Sverige (och världen) 
stockholmaren kommer. Stockholms stadsmuseum har intervjuat ett 
antal inflyttare och ställt frågan när man känner sig hemma. Svaret: 
När man hittar i staden. Låt mig citera:  

På en mindre ort är det viktigt att bli upptagen i en gemenskap, i 
Stockholm tycks det handla mer om ens eget förhållande till den 
fysiska platsen. Hur man lyckas lägga staden under sina fötter. När 
man inte behöver tänka på hur tunnelbanan går. Man känner igen sig 
och behärskar koderna och rörelserna utan att reflektera över dem, 
säger Rebecka Lennartsson. (Ritzén 2012) 

 
Det stämmer så väl överens med mina egna erfarenheter. Jag flyttade 
till Stockholm sommaren 2008 och i takt med att jag har gått i fler 
och fler områden har staden kommit att införlivas i mitt medvetande 
och min kropp. Och det som känns hemma växer, tar mer yta i 
anspråk. När jag för första gången gick från lägenheten på 
Hägerstensåsen till Hornstull uppstod plötsligt ett samband som inte 
fanns där tidigare efter att bara ha åkt tunnelbana samma sträcka. Det 
vaga, främmande, det jag inte kunde känna eller relatera till, fick 
mening. 

Därför har jag svårt att stämma in i vilsegåendets lovsång; för mig 
står ofta oron att inte hitta i vägen för sinnesintrycken. Med livlinor 
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och skyddsnät i form av karta och sällskap, eller en känsla av viss 
kontroll, blir upplevelsen rikare för mig. 

Att orientera sig 
Sara Ahmed skriver, utifrån fenomenologiska tankegångar, om 
orientering. Om vi vet var vi är när vi svänger åt det ena eller det 
andra hållet, då är vi orienterade. Att vara orienterad innebär också att 
vara vänd mot vissa objekt, de som hjälper oss att finna vår väg. 
Dessa objekt kan vara landmärken eller andra bekanta tecken som ger 
oss förankringspunkter. Ahmed menar vidare att orientering inte 
handlar så mycket om relationen mellan objekt, till exempel 
förhållandet mellan stolen och bordet, utan snarare beror orientering 
på hur kroppen bebor rummet. Vi kan endast finna vår väg genom ett 
mörkt rum om vi vet skillnaden mellan kroppens olika sidor. Rum 
blir därmed en fråga om riktning. Men att kunna skilja vänster från 
höger, framåt från bakåt, betyder emellertid inte att vi vet vart vi är på 
väg. För det krävs ett igenkännande. Frågan om orientering blir 
således inte bara en fråga om hur vi hittar, utan även om hur vi 
känner oss hemma (Ahmed 2006: 1, 6-7). 

Ahmed exemplifierar med upplevelsen av att med förbundna ögon 
gå in ett rum som är bekant respektive ett som är obekant. I ett rum 
vi känner till kan vi genom identifiering av föremål veta vilken 
riktning vi befinner oss i. I ett främmande rum, som vi inte kan 
framkalla i minnet, kan vi inte få en uppfattning om vår riktning 
genom att känna på föremål i rummet. Som Ahmed påpekar kan 
dock vår erfarenhet av hur rum är möblerade, eller hur städer är 
planerade, göra att vi finner vår väg även i en obekant miljö. Men det 
händer likväl att vi går vilse. Ett vilsegående som visserligen tar oss 
någonstans: Att vara desorienterad är ett sätt att bebo rummet genom 
att registrera det som är obekant. Men samtidigt, om orientering 
handlar om att göra det främmande bekant genom att kroppen 
sträcker ut sig i rummet, uppstår desorientering när denna 
utsträckning misslyckas. Eller så kan man säga att vissa rum sträcker 
ut vissa kroppar och helt enkelt inte lämnar plats för andra. Vid 
sådana tillfällen, när kroppen inte sträcker ut sig i rummet, kan 
individen känna sig malplacerad eller bortkommen (out of place) 
(Ahmed 2006: 7, 11-12). 
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Om strategier för att hitta i Tokyo148 

Det här är vad jag har läst: Tokyo är en stad utan gatunamn och med ett 
husnummersystem som är obegripligt, till och med taxichaufförer sägs ha 
svårt att hitta. I denna stad ska jag, som saknar en inneboende kompass 
och som starkt förlitar mig på kartor och gatunamnskyltar i min 
orientering i stadsrummet, ta mig fram. Hitta till platser. Våga röra mig 
bortom huvudgatorna och turistbesöksmålen. 

Om konsten att hitta i Tokyo skriver Roland Barthes: ”Denna stad 
kan man endast lära känna genom en aktivitet av etnografisk typ: man 
måste orientera sig genom promenaden, blicken, vanan, upplevelsen, inte 
med hjälp av boken, adressen; där är varje upptäckt intensiv och ömtålig 
och den kan endast återvinnas genom spåret den har lämnat inom oss” 
(Barthes 1999: 48). 

Så, vad jag gör jag? 
För det första ser jag till att ha sällskap. Niklas, med en osviklig känsla 

för riktning, går vid min sida, och med honom som en trygghet har jag 
modet att ge mig in i områden som guidebokens kartsidor inte täcker. 
Det är som att gå vilse med kontroll. För det andra tar vi till vissa 
strategier. Vi försöker att hålla koll på vädersträcken och de huvudgator 
som faktiskt finns utmärkta på kartor och skyltar om vi svänger in på 
mindre och krokiga tvärgator. Dessutom upptäcker vi att det finns ganska 
gott om uppsatta tavlor med pedagogiska ”här är du”-markeringar. 
Utmärkta större gator, grönområden och vattendrag hjälper oss att göra 
en avstämning om vi är på väg åt rätt håll. Och på Starbucks, ett av få 
ställen som erbjuder gratis wi-fi, kan vi smita in och med hjälp av gps:en i 
telefonen uppdatera oss om var vi är och hur vi ska gå. 

Men det händer att vi snurrar omkring utan aning om vilket håll vi ska 
svänga i nästa korsning. Att leta efter arkitektkontorets Atelier Bow-
Wows kombinerade kontors- och bostadshus bland slingrande smågator 
visar sig vara en övermäktig uppgift. Vi lyckas inte knäcka systemet för 
adresserna. Skivbutiken Big Love är Niklas mer angelägen om att hitta. Vi 
vet att vi är nära, men att vi samtidigt skulle kunna vandra de smala 
gatorna fram och tillbaka utan att hitta rätt. Så när mitt tålamod börjar 
tryta stannar vi en kille. Vi visar en ungefärlig markering på kartan och 
frågar om han vet var affären ligger. Han vrider och vänder på kartan, 
kisar med ögonen och ser fundersam ut. Ägnar flera minuter åt att klura 
på frågan. Ler lite ursäktande och fiskar upp sin mobil. Får fram en karta 
och gör några sökningar på Yahoo. Och så ringer han någon, antagligen 

                                                
148 Minnesanteckningar från vistelse i Tokyo, från 7 till 17 oktober 2012. 
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affären, visar med gester att vi ska följa med, svänger höger och pekar på 
en skylt, inte större än några kvadratdecimetrar, med butiksnamnet. Vi 
förundras över hans hjälpsamhet – tackar, bugar, skrattar – och 
konstaterar att vi förmodligen inte hade upptäckt skylten om vi så stod 
mitt framför den. En liten skylt på ett litet hus till en liten skivaffär en 
trappa upp. 

En annan dag har vi bestämt oss för att gå från Shibuya söderut till 
Ebisu och Daikanyama och sedan vidare mot Nakameguro. Stadsdelar 
som på olika sidor på internet beskrivs med ord som ”hippa”, ”trendiga”, 
”hipsterområden”. Så vi förväntar oss stora kontraster till Shibuyas 
larmande, blinkande, myllrande, maximalistiska, uppskruvade miljö. 

Vi lämnar guidebokens karta och förlitar oss i stället på min från 
Google Maps avritade kartskiss med två namngivna huvudgator och de 
tre områdena utmärkta i förhållande till varandra. Och till min förvåning, 
med riktningen klar och ingen tid att passa, är det inte svårt! Vi stämmer 
av med kartor på tavlor, håller koll på järnvägsspåret, följer huvudgator 
och väl vid stationen i Ebisu släpper i alla fall jag på min uppmärksamhet 
och låter mig ledas vidare av det som fångar mitt intresse. De vindlande 
och backiga smågatorna tar oss nästan utan att vi märker det till 
Daikanyama. Bostadshus blandat med små dyra kläd-, design- och 
prylbutiker. Pattiserier, men inga nudelställen. Vi betar av gatorna i 
området. Cirkulerar, strosar. Spanar in i skyltfönster och känner lukten 
av doftpinnar. Om Shibuyas atmosfär kan beskrivas med orden 
sinnesbedövande, frenetisk och pulserande, vilar det snarare ett 
sofistikerat lugn över Daikanyama. 
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Figur 8-9. Daikanyama, Tokyo. Foto: Sara Johansson. 
 
Så tar vi ut riktningen mot Nakameguro, noterar järnvägsspåret och 
följer skyltarna avsedda för bilisterna. Fågelvägen är det ungefär fem 
kilometer mellan stationen i Daikanyama och den i Nakameguro. Att vi 
inte ska lyckas hitta är ganska osannolikt, tänker jag självsäkert. Vi 
svänger in på vad som tycks vara en bilfri gata, kantad av olika slags 
butiker – en salig blandning av second hand, billiga plastsaker, service, 
vardagsföremål, anonyma klädbutiker. Daikanyamas polerade trendighet 
och likriktade utbud har förbytts mot en större brokighet och en lägre 
prisnivå. Enkla nudelställen i stället för brunchpannkakor, gamla 
arbetarkläder i stället för Raf Simons. 

Så går vi lite för långt in bland bostadshusen, blir oeniga om hur långt 
från Nakameguros tunnelbanestation vi befinner oss och plötsligt gör en 
svag oroskänsla sig påmind. Niklas tycks tillfälligt ha tappat orienteringen 
och hans osäkerhet smittar av sig, trots att jag förstår att vi omöjligen 
kan ha förirrat oss någon längre sträcka. Men vi vänder, tar en 
parallellgata tillbaka och det främmande får vissa bekanta inslag. 

Det där huset känner jag igen, visst har vi gått här förut? Och där är 
ju faktiskt stationen. 

När mörkret börjar sänka sig går vi in på ett ställe där Niklas beställer 
en dubbel espresso. In kommer en keramikkopp på en liten träbricka, 
med träsked, miniatyrmjölkkanna och några bruna sockerbitar vid sidan 
av. Tre tjejer, som sitter och äter, har med sig varsin liten hund i kläder. 
Ett ungt par med ett barn kommer insläntrande, slår sig ner och börjar 
förstrött bläddra i några magasin medan de väntar på sin beställning. Vi 
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vet inte hur nära den brokiga gatan vi befinner oss och vi har ännu inte 
förstått att det är här, längs med ån, som det som sägs vara det hippa 
Nakameguro finns. 

 

 
 

Figur 10-11. Nakameguro, Tokyo. Foto: Sara Johansson. 
 

Någon dag senare kommer vi tillbaka, efter att först ha gått från Shibuya 
till Shimokitazawa och sedan från Shimokitazawa till Nakameguro. Och 
då kikar vi in genom upplysta butiksfönster, in i kaféer och frisörsalonger, 
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och ser det vi kan se på Södermalm i Stockholm eller i Williamsburg i 
New York. Gentrifierade områden genomsyrade av samma estetik. Den 
industriella känslan. Det medvetet robusta. Industrilamporna och de 
obehandlade träytorna. De dämpade färgskalorna. 

Att ta sig från Shibuya till Shimokitazawa, ett område omskrivet för 
sina second hand- och vintagebutiker och avslappnade stämning, är en 
större utmaning än att gå till Ebisu. Ingen större väg att följa om man vill 
gå något så när rakt på. Vi börjar traska längs med vad som måste vara 
något slags infartsled. Flerfilig, dånande trafik. Känner mig näst intill 
avtrubbad av att gå i en sådan miljö utan att veta när den kommer att 
upphöra. Vi säger inte mycket till varandra, utan stirrar stint efter en 
lämplig gata att svänga in på eftersom vi, enligt Niklas, håller lite fel 
riktning. Mer åt höger, viftar han diffust med handen. Och så, ett bilfritt 
promenadstråk omgärdat av planteringar och rinnande vatten med fiskar 
i. Jag tolkar illustrationen på en skylt som att vi befinner oss i ett smalt 
parkområde som sträcker sig ganska långt. Stillhet i stället för rörelse. 
Sinnena vaknar till liv. Blommornas färgprakt, de svaga ljuden som 
plötsligt ger sig tillkänna – människoröster, en rullande cykel, en man 
som gräver i jorden. 

Och lukten av ”orange blossom”, en doft som får mig att dra djupa 
andetag av välbehag. En buske med små, oansenliga, orange blommor – 
det är alltså inte ett apelsinträd – vars svenska namn jag inte har en aning 
om. Upptäckten av busken sker alltid genom lukten, aldrig genom synen, 
så osynlig är den. Men efter att ha blivit upplyst om vad det är som luktar 
så sött och gott, stannar jag alltid upp så fort doften av blomman når 
mina näsborrar. En obekant doft, men så angenäm och så ofta 
förekommande i bostadsområdena och parkerna vi går genom att den 
blir en typisk Tokyolukt. En lukt jag vill spara på burk. En minnesväckare. 

Plötsligt är vi i Shimakitazawa, utan att jag förstår hur det gick till. Lika 
delar tur som skicklighet, skulle jag tro. Förvirringen som uppstår när 
man ser något från en annan vinkel. Hur man blir ställd innan 
identifieringen och igenkännandet sekunden senare ställer kroppen i 
relation till det man ser. Som att vi närmar oss Shimakitazawa från ett 
annat håll än när vi var här några dagar tidigare. Då kom vi med 
tunnelbanan, hamnade mitt i navet, i punkten som allt strålar ut från. Nu 
kommer vi från periferin och går mot centrum, från bostadsbebyggelse 
som successivt övergår i verksamhetsbebyggelse 
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Figur: 12-13. Shimakitazawa. Foto: Sara Johansson. 

 
Kroppen påverkas och formas av sin omgivning, skriver Ahmed. 
Huden som omsluter kroppen är också var atmosfären sätter sina 
avtryck. Tänk bara på uppkomsten av gåshud, förändringen av 
hudens textur, när luftens kyla ger upphov till spår på kroppen. 
Kroppen orienterar sig genom att svara på omvärlden. 
Fenomenologin påminner oss om, enligt Ahmed, att rum inte ligger 
utanför kroppen. I stället är rum som en andra hud. Att komma till en 
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ny plats innebär att huden åter bebos: Spåren av ett nytt landskap – 
luften, lukterna, ljuden – gör så att hudens textur ändras. Så omskapas 
kroppens yta (Ahmed 2006: 9). 

När jag går i staden krymper den. Fotsteg efter fotsteg binder 
samman gata med gata, kvarter med kvarter, stadsdel med stadsdel. 
Diffusa mellanrum och suddiga fält får konturer. De får namn. Lagras 
i minnet. Jag ska inte säga att jag numera känner till stadsdelarna 
precis söder om Shibuya, men bara vetskapen om att jag till fots har 
bundit ihop dem gör avtrycket av Tokyo så mycket starkare i mig. 

Jag går mycket när jag besöker städer: Det är så jag lär känna dem, 
gör dem begripliga och hanterbara, får en känsla av dem. Att gå är det 
bästa sättet att utforska en stad, som Iain Sinclair (2003: 4) säger. Med 
avsikten att förstå staden genom rytmanalys är det kroppsliga mötet 
nödvändigt, lyder således min enkla slutsats, dock med reservationen 
att alla städer inte är så promenadvänliga. De kan sakna trottoarer, 
upplevas som otrygga, vara otillgängliga på grund av privata 
inhägnader eller på grund av förbud och restriktioner, för att nämna 
några anledningar. 

 
Ett uppmärksammande av kroppsliga och sinnliga upplevelser skulle 
jag säga kräver ett experimenterande med metoder; i följande kapitel 
fortsätter jag detta metodologiska resonemang. Jag ställer också 
frågan hur kroppsliga och sinnliga upplevelser kan representeras och 
presenteras. 

Det här kapitlet har genomsyrats av tanken om platsen eller 
rummet i tillblivelse, i nästa är utgångspunkten att kroppen är i 
tillblivelse. Den iscensätts, uppförs, skapas i samspel med omvärlden. 
Rörelse fortsätter således att vara nyckelbegreppet. 
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7 Kroppsliga praktiker och mångsinnliga 
upplevelser  

Om att bli uppmärksammad på sin kropp: dansföreställning149 

Jag går på föreställningen noBody utan att läsa på innan vad den handlar 
om (det enda jag minns är att jag köpte biljetten för att det i 
programbladet stod att den rör sig kring människan och kroppen). Som 
den ovana besökare jag är – mitt livs dansföreställningar eller 
performances är inte många till antalet – vet jag inte alls vad jag har att 
vänta. Utan aning om innehållet, tematiken eller budskapet fokuserar jag 
helt på den kroppsliga och sinnliga upplevelsen av föreställningen.  

Det som händer på scenen är mäktigt. Kroppar i ständig rörelse. 
Synkroniserade, i otakt. Stora gester, subtila nickningar. Böljande som en 
enda jätteorganism, utspridda som enskilda, irrande enheter. Dansarnas 
sträckta, rakryggade, muskulösa, spänstiga, graciösa, flygande kroppar gör 
mig medveten om min egen kropp där jag sitter i stolen. Känner mig lite 
för mätt efter att ha stillat sockersuget med för många godisbitar. Ont i 
nacken av någon anledning. Dansarnas stolta hållning blir en påminnelse 
om hur min egen kropp kroknar framför datorn under dagens lopp. Hur 
jag uppslukad av det jag gör glömmer att resa på mig och sträcka ut 
kroppen med jämna mellanrum. De spända axlarna. Huvudet som fastnar 
i en lätt nedåtböjd position när jag växlar mellan att läsa på skärmen och 
bläddra i papper eller böcker som ligger utspridda på bordet. Det 
stillasittande arbetets kännetecken. 

 
Frågan om representation150 kom tidigt att bli aktuell i mitt arbete då 
jag funderade över hur kroppsliga och sinnliga upplevelser kan fångas 
och förmedlas. Det tycktes som att många av de geografer som 
diskuterade rytm befann sig inom det fält som går under 
benämningen icke-representationella teorier, en, enligt Hayden 

                                                
149 Minnesanteckningar från föreställningen noBody av koreografen Sasha Waltz, 
Dansens hus, 27 april 2012. 
150 Alternativa ord är till exempel tolkning, föreställning, återgivning och 
framställning. 
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Lorimer (2005: 83), spretig samling arbeten som försöker att hantera 
”our self-evidently more-than-human, more-than-textual, 
multisensual worlds”.151 Dessa geografer svängde sig med termer som 
performativitet, materialitet och kroppsliga praktiker – begrepp som 
alla framstod som relevanta för min rytmanalys. Min uppfattning är 
att frågan om representation har en viktig metodologisk konsekvens 
och att den största förtjänsten med icke-representationella teorier är 
deras öppenhet för experimenterande med metoder. Något som är en 
viktig aspekt av ett rytmanalytiskt angreppssätt. Men jag börjar med 
en kort introduktion av denna strömnings syn på kroppen och 
kroppslighet. 

Inom icke-representationella teorier förstås vår fysiska kropp vara i 
rörelse, sammanlänkad med andra kroppar och sammanhang: 
Kroppen som en process i stället för en stabil och statisk enhet. Detta 
har betydelse för hur kroppens materialitet kan förstås. 
Uppmärksamheten riktas mot vad kroppen kan göra och 
förkroppsligande, det vill säga hur kroppen formas i samspel med 
andra kroppar, ting och omvärlden. I icke-representationella 
beskrivningar av förkroppsligande betonas också hur intuition, vanor 
och reflexer fungerar som viktiga ”krafter” i det sociala livet, vilket 
har lett till att geografer har införlivat andra kunskapsområden, som 
neurovetenskap och psykologi, i sina studier (Macpherson 2010: 4-5).  

Uppfattningen att kroppen bäst beskrivs i termer av tillblivelse och 
process har betydelse för hur vi kan tala om och kategorisera olika 
kroppar. I stället för att tänka på kroppar som singulära och stabila 
enheter, kan de förstås som iscensättanden (performances) som äger 
rum i förening med vissa objekt, praktiker, tekniker och kontexter. 
Till exempel iscensätts den rasifierade kroppen, den 
funktionshindrade kroppen och den könade kroppen när de förenas 
med objekt, i de här fallen kanske en salwar kameez (kläder med 
ursprung i södra och centrala delarna av Asien), en vit käpp 
respektive en kjol. För att utveckla resonemanget utifrån den 
funktionshindrade kroppen: Kontexten är avgörande för huruvida en 
individ upplever sin kropp som funktionshindrad, vilket betyder att 

                                                
151 Se till exempel Anderson & Harrison (2010) och Thrift (1996, 2000a, 2007). Icke-
representationell teori är ett begrepp som myntades av Thrift (1996). Han hämtar 
idéer från poststrukturalistiska teoretiker som Ludwig Wittgenstein, Michel Foucault, 
Gilles Deleuze och Donna Haraway, från aktör-nätverksteori så som den har 
utformats av Bruno Latour, John Law och Michel Serres, samt från författare som 
resonerar om praktik, där Walter Benjamin, Michel de Certeau, Martin Heidegger och 
Maurice Merleau-Ponty kan nämnas (Macpherson 2010: 2). Den icke-
representationella teorin har utvecklats av en rad andra geografer, varför jag väljer att 
tala om icke-representationella teorier. 
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vissa platser, sociala miljöer och attityder kan ”funktionshindra” 
individen. Snarare än att tala om biologiska förutsättningar är den 
omgivande miljöns funktionshindrande krafter eller egenskaper det 
intressanta (Macpherson 2010: 4-6). 

Även om icke-representationella teorier till viss del har inspirerats 
av Maurice Merleau-Ponty och lyfter fram den levda kroppen, finns 
det andra inspirationskällor, som till exempel aktör-nätverksteori, 
som gör att dessa teorier går emot fenomenologiska tankegångar. 
Skillnaden mellan den levda kroppen och kroppen inom aktör-
nätverksteori förklarar Lisa Blackman som att den senare fokuserar 
på ”the practices which enable the enactment of particular bodies”, 
medan den förra uppmärksammar ”the intentionality and lived 
experience of the person who might be said to be enacting such 
practices” (Blackman 2008: 123, kursiv i original). 

En utgångspunkt i den levda kroppen innebär således att den 
levda, subjektiva erfarenheten av kroppslighet sätts i fokus. För 
Emma Nilsson, vars avhandling teoretiskt tar avstamp i aktör-
nätverksteori, innebär kroppslighet däremot ”en funktion av en viss 
aktivitet, sättet att utföra denna på och de medel den utförs med” 
(Nilsson 2010: 94). Med andra ord blir kroppen och omgivningen 
sammankopplade genom olika praktiker, där kroppen ”digests, adapts 
and transforms in relation to the potentialities offered by its 
surrounding environment” (Degen et al. 2010: 66).	  

I det här sammanhanget kan också nämnas Annemaries Mols 
begrepp ”den multipla kroppen”, som i stället för att utgå från den 
enskilda kroppen utforskar kroppen som ett öppet system som fogas 
samman med andra människor och icke-människor (Blackman 2008: 
125). Så skriver Mol att syftet med hennes bok The Body Multiple 
(2002), som kretsar kring sjukdomen åderförkalkning (asterokleros), 
inte är att redogöra för olika perspektiv på kroppen och dess 
sjukdomar, utan snarare att berätta om hur sjukdomar görs. Det 
handlar således om praktiker: Hur vi talar om, mäter och förebygger i 
det här fallet åderförkalkning – men inte bara subjektets praktiker, 
utan även byggnaders, knivars och skrivbords praktiker. Mols fokus 
på kunskap som något som ger sig till känna i dagliga aktiviteter och 
händelser, det vill säga uppförande (enactment), har en viktig 
konsekvens – det som vi uppfattar som ett enskilt objekt kan visa sig 
vara fler än ett. Så är ett utsnitt av en artär inte samma sak som de 
besvär som en patient berättar om hos läkaren, även om de båda går 
under benämningen åderförkalkning (Mol 2002: vii, 48). En sjukdom 
uppförs sålunda genom olika praktiker. Den mäts, diagnosticeras, 
klassificeras och undersöks på många olika sätt: statistiskt, i 
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undersökningsrummet och på laboratoriet. Dessa praktiker uppför, 
enligt Mol, sjukdomen (Lee 2012: 177). Hon beskriver hur 
uppförande av åderförkalkning innebär en rad olika praktiker: 

The enactment of atherosclerosis (…) involves the representational 
art of making drawings and writing things down, the art of 
photography and that of printing. But it also is a matter of 
formaldehyde, staining fluids, knives, slides, microscopes. And when 
it comes to enacting atherosclerosis as a limited walking distance in 
the outpatient clinic, this includes the notes written down in a file: 
”reported pain-free walking distance: 150 meters.” But it also 
encompasses the way the doctor looks (or doesn’t look) in the 
patients’ eyes during the interview and the patients’ attempt to assess 
the distance they walk from their house to the park. To be is not only 
to be represented, to be known, but also to be enacted in whichever 
imaginable other way. (Mol 2002: 54-55, kursiv i original) 

 
Tillblivelseperspektivet frigör kroppen från en låst position, menar 
Nilsson, och genom att binda kroppen till de processer som är 
närvarande vid tillblivelsen kan man på allvar resonera om kroppens 
polymorfa karaktär. Att behandla kroppen som polymorf innebär att 
erkänna en situationsbunden kroppslighet. Kroppen måste, 
förespråkar Nilsson, betraktas i hela sin materialitet, och detta 
inkluderar också den teknik med vilken kroppen för sig. När hon talar 
om multipla kroppsligheter avser hon det faktum att kroppslighet kan 
relateras till olika aktiviteter. Samma person kan rymma en hel rad 
kroppsmaterialiteter och kroppstekniker152 – vilka tillsammans utgör 
denna persons kroppslighet – och behöver därmed inte låsas fast i en 
position som måste gälla för evigt. På så sätt betonas också rummets 
betydelse för att olika kroppsligheter ska aktiveras (Nilsson 2010: 93-
95). Fokus förflyttas därmed från vad kroppen har eller är, till hur 
kroppen görs och vad den kan göra. 

Icke-representationell metodologi 
Efter denna presentation av en icke-representationell förståelse av 
kroppen – en diskussion som berikas med ytterligare teoretiska bidrag 

                                                
152 För att förtydliga vad Nilsson avser med kroppsmaterialitet respektive 
kroppsteknik kan vi använda oss av hennes eget exempel skateboardåkaren: 
”Skatarens kroppsmaterialitet består exempelvis av brädåkare, bräda samt 
skyddsutrustning och skatarens kroppsteknik i sättet att hålla brädan i rörelse och ta 
spjärn mot omgivningen” (Nilsson 2010: 94). 
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i kapitel åtta och nio – ska jag försöka att bena ut de metodologiska 
konsekvenskerna av en icke-representationell utgångspunkt. 

Enkelt uttryckt framstår den icke-representationella inriktningen 
som en motreaktion mot och ett alternativ till den starka tendensen 
att hantera kroppen som en kulturell text, som en yta för inskription 
av makt, normer och sociala relationer. Alan Latham menar att 
denna, med hans ord, besatthet av representationer får som 
konsekvens att det uppstår förenklade och ofta överdrivna berättelser 
om ett visst handlandes symboliska innebörd, och att praktik tillmäts 
mindre värde. Dessutom bidrar denna besatthet, som har uppstått i 
kölvattnet av den kulturella vändningen, att geografer har fastnat i 
teoretiska resonemang. Geografer saknar helt enkelt de 
metodologiska färdigheter som krävs för att ta ”the sensuous, 
embodied, creativeness of social practice seriously”, om man får tro 
Latham. Delvis beror det här på en ovilja att experimentera med 
tillvägagångssätt som går bortom de nu kanoniska metoderna: 
djupintervjuer, fokusgrupper och deltagande observation i någon 
form (Latham 2003: 1998). 

Också Mike Crang (2002: 653, se även 2003: 499) noterar 
avsaknaden av angreppssätt och metoder som fångar upp det ökade 
intresset för icke-kognitiva, kroppsliga och haptiska erfarenheter. 
Med hans ord: ”The body has recently become an important topic of 
work, but not yet something through which research is often done” 
(Crang 2005: 232). 

Så här formulerades kritiken för tio år sedan; kroppsliga och 
sinnliga aspekter har sedan dess kommit att ta plats i 
samhällsvetenskaplig metodologi (se till exempel Pink 2009, 
Sweetman & Knowles 2004). Icke-representationella teorier 
identifierar jag som ett bidrag i utvecklingen av kvalitativa metoder i 
denna riktning.  

Icke-representationella teorier är på inga sätt ett sammanhållet 
angreppssätt, men Derek McCormack urskiljer ändå två kännetecken, 
där det andra följer av det första. För det första betonas vikten av att 
uppmärksamma de processer som äger rum innan våra medvetna, 
reflekterande tankar – den förkognitiva sfären. För det andra vidhålls 
att representationer inte är det enda medlet genom vilket vi får 
kunskap om världen (McCormack 2005: 122). Slutsatsen blir då att vi 
”vet” betydligt mer än vad vi kan berätta om (Brace & Johns-Putra 
2010: 403). 

Att känna något, genom till exempel smak eller känsel, kan inte 
nödvändigtvis förstås som en process som tar vägen förbi 
medvetandet, utan är något som ofta händer alldeles för snabbt för 
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att vi ska hinna begrunda hur vi ska handla. Det vi uppfattar med våra 
sinnen är med andra ord något som fungerar som en bakgrund till 
mycket av vad vi gör; en bakgrund som rymmer det som ligger före 
ett medvetet reflekterande (McCormack 2009b: 103). Men 
McCormacks resonemang blir i ett metodologiskt avseende 
problematiskt. Catherine Nash ställer den i sammanhanget mycket 
relevanta frågan: ”How can the precognitive body practices be 
known, or is the effort to understand and communicate abandoned in 
favour of abstract theorizing of the nonrepresentable?” (Nash 2000: 
662).  

Min följdfråga blir: Vad betyder denna icke-representationella syn 
på kroppen och förkroppsligande för hur forskning kan bedrivas? 
Någon självklar metod för forskning inom det icke-representationella 
fältet finns inte, menar Louisa Cadman. Snarare handlar det om att 
utmana och experimentera med etablerade kvalitativa 
forskningsmetoder, så att till exempel deltagande observation och 
etnografi blir observerande deltagande och performativ etnografi153 
(Cadman 2009: 461). 

Några idéer finner vi hos Hannah Macpherson, som mer specifikt 
talar om icke-representationella synsätt på relationen kropp–landskap. 
För det första innebär antagandet att kroppen tar form i samverkan 
med omgivningen att den materiella omvärlden tillskrivs agens och att 
vi inte alltid utför medvetna eller planerade handlingar. För det andra 
är inte personliga vittnesmål eller berättelser tillräckligt för att fånga 
aspekter som förkroppsligande och agens hos objekt. Därför räcker 
det inte med intervjuer och självrapporterade upplevelser som de 
enda informationskällorna (Macpherson 2010: 8). 

Macpherson vill inte förkasta intervjuer helt och hållet, men söker 
efter andra metoder som låter den oavsiktliga och omedvetna 
mänskliga handlingen anas. Hon poängterar betydelsen av att lyfta 
fram den mikrokinestetiska (microkinetic) kunskap som inte kan fångas 
i verbala utsagor. Här nämner hon Eric Lauriers användning av video, 
som låter honom sakta ner, frysa och upprepa händelser och rörelser 
som annars kanske hade passerat ett medvetet uppmärksammande 

                                                
153 Se Mortons uppställning över tänkbara metoder och tekniker i det hon kallar för 
performativ etnografi. Hon nämner taldagböcker, där deltagarna talar in sina 
upplevelser; ljudinspelning, som utförs av forskaren och som blir en ljudpresentation 
av forskningsmaterialet; intervjuer med deltagarna som kompletterar taldagböckerna; 
fotografi, som används för en visuell presentation av forskningen; videoinspelning 
utförd av forskaren; informella intervjuer med andra forskare, vilket möjliggör en 
teoretisk utveckling av forskningsfrågan och fungerar som en pågående 
granskningsprocess; performativt skrivande, som bland annat omfattar utdrag ur 
forskarens dagbok (Morton 2009: 123). 
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(Macpherson 2010: 8).154 Video öppnar upp för analys av vanor och 
rörelser som vi inte tänker på att vi gör, och som därmed inte 
kommer fram i ett samtal. Det vi inte identifierar som betydelsefullt, 
eller ens noterar, ger ett filmmaterial oss tillgång till. 
Videoinspelningar kan också kombineras med intervjuer, där 
forskaren och deltagaren tillsammans tittar på en film av deltagaren i 
handling eller rörelse. I en sådan intervjusituation kan filmsekvenser 
hjälpa den intervjuade att sätta ord på svårartikulerade känslomässiga 
eller kroppsliga upplevelser. På så vis fungerar video som en bro 
mellan förkroppsligad praktik och språk (Brown & Spinney 2010: 
139, 141, Spinney 2011: 168, 171).155 

För att komma med en invändning mot förtjänsten med 
videoinspelningar, kan associationer som inte fanns under själva 
handlingen konstrueras när den intervjuade ser sig själv på film. 
Egentligen inget unikt för videoinspelningar; i många fall är det först i 
analysen, berättelsen, minnet, återgivningen eller bearbetningen som 
mening skapas. Vi kan påminna oss om Mark Freemans ord om att vi 
lever i episoder, men att handlingen för den historia som de ingår i 
kommer till vår kännedom först efteråt (Widerberg 1995: 130). I det 

                                                
154 Macpherson hänvisar till artiklarna The Region in the Boot: Mobilising Lone Subjects and 
Multiple Objects (Laurier & Philo 2003) och Rotating Maps and Readers: Praxiological 
Aspects of Alignment and Orientation (Laurier & Brown 2008). Men notera hur Laurier 
själv tolkar det som skulle kunna kallas för omedvetna och förkognitiva handlingar – 
handlingar som ger sig tillkänna när han närstuderar filmsekvenser. Laurier menar att 
en snabb handling – i hans fall en passagerares höjda arm när hon uppfattar att det 
finns risk för kollision med en annan bil – inte är en oavsiktlig (det vill säga 
förkognitiv) handling. Även om passageraren handlade snabbt så var hon medveten 
om vad hon gjorde. Om hon hade varit omedveten om det faktum att hon höjde sin 
arm och utförde en gest som såg ut som att hon pekade på en annan bil, då hade 
handlingen varit oavsiktlig. Vad som definierar en avsiktlig handling är att subjektet 
kan ge anledningar till vad hon gör, eller har gjort. Något som passageraren gör när 
hon inte fullföljer sin gest – att peka på en annan bil – utan låter fingret röra vid 
näsan och säger ”jag trodde...” när den andra bilen passerar. Att säga ”jag trodde” är 
att berättiga eller ursäkta en handling, och inte att namnge ett inre tillstånd, menar 
Laurier. En oavsiktlig gest, däremot, skulle vara en nervös ryckning som andra inte 
skulle anta var avsiktlig eller något som personen i fråga menade något med (Laurier 
2011: 78). 
155 Se till exempel Merchant som filmade dykare och tillsammans med dem tittade på 
filmerna och diskuterade innehållet: ”[T]hrough an other’s (the videographer’s) gaze, 
the participants are encouraged to re-view, re-sense and bring to cognition non-
cognitive ways of knowing” (Merchant 2011: 69). Spinney, å sin sida, lät filma 
cyklister ur tre olika vinklar – kameran monterad på deras hjälmar, på styrena för att 
fånga deras ansiktsuttryck och i hans egna händer när han på cykel följde efter dem – 
för att sedan genomföra djupintervjuer utifrån filmerna. Han konstaterar: ”So whilst 
video cannot hope to convey what it is like to be there, it can do more than simply 
allow the viewer to see there, providing some insight into what feeling there would 
be like” (Spinney 2011: 175).  
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här fallet, när subjektet beskriver sina egna kroppsliga upplevelser, 
som hon ser på film, medieras dessa upplevelser genom ett slags 
kroppslig kunskap – tidigare erfarenheter och minnen – och genom 
språket och uppkomna associationer. 

Representationer, icke-representationer, mer-än-
representationer 
Kanske är antagandet att representationer bortses från eller negligeras 
felaktigt. Trots allt trycker förespråkare för icke-representationella 
teorier olika hårt på vikten av det förkognitiva, det omedvetna, det 
som undflyr språket.156 Oavsett hur det ligger till delar jag Michael 
Carolans åsikt att prefixet ”icke” är problematiskt och att Lorimers 
(2005) alternativa begrepp ”mer-än-representationell” (more-than-
representational) är ett bättre alternativ. För som Carolan skriver, 
antyder begreppet icke-representationell att det som är analytiskt 
angeläget försvinner i samma stund som vi försöker att tala och skriva 
om det (Carolan 2008: 412). Icke-representation används, som jag 
uppfattar det, inte som en motsats till representation, utan snarare 
handlar det om en förskjutning i betydelsen av begreppet. Något som 
kan illustreras med ett citat av John Wylie: 

[T]he act of representing (speaking, painting, writing) is understood 
by non-representational theory to be in and of the world of embodied 
practice and performance, rather than taking place outside of that 
world, or being anterior to, and determinative of, that world. Or put 
this another way, the world is understood to be continually in the 
making – processual and performative – rather than stabilised or 
structured in texts and images. (Wylie 2007: 164, kursiv i original) 

 
Representation handlar i grund och botten om att skapa mening 
genom språket, och det mer-än-representationella teorier kan bidra 
med är att belysa hur alla former av representationer är i ständig 
förändring. Representationer är med andra ord varken fixerade eller 
statiska (Kobayashi 2009a: 347, 349). De bör snarare förstås som 

                                                
156 Jag vill också passa på att nämna det som Jansson uppfattar som icke-
representationella teoriers paradox: Hur kan teori vara något annat än en 
representation, en bild? Om vi verkligen såg världen ”som om” den var ren 
erfarenhet skulle vi paradoxalt nog sluta just se den och i stället uppgå i denna 
erfarenhet. För Jansson blir poängen med icke-representationella teorier att teorier 
ofrånkomligen är sammanbundna med den verklighet de avser att representera. 
”[A]tt forskning handlar om att ’se’ på ett visst sätt förvandlas då plötsligt till en fråga 
om att praktiskt och direkt, icke-representationellt ’leva tillsammans med’” (Jansson 
2009: 34). 



258 

performativa i sig själva, ”as doings” (Dewsbury et al. 2002: 438). 
Mer-än-representationella teorier uppmärksammar således hur texter 
eller representationer skapas och iscensätts, både när de produceras 
och när de konsumeras, både i tillblivelsen och i tolkningen 
(Merriman et al. 2008: 210, fotnot 3). 

Vidare hävdar Eric Laurier och Chris Philo att mycket av språket, 
särskilt så som vi använder det i vardagssituationer, inte alls alltid 
handlar om representation. När vi till exempel uppger var vi befinner 
oss när någon ringer, ger vi snarare en antydan om vår tillgänglighet 
och hur samtalet kan fortlöpa. Mycket av det ”arbete” som språket 
gör – när vi i vardagen konstaterar, berättar, förklarar, klagar, skämtar 
och så vidare – skulle försvinna om vi alltid uppfattade denna 
information och dessa uttryck som mening skapad genom språket. 
Det är bara om vi utvidgar innebörden av representation till gränsen 
för det meningslösa som vi kan kalla allt vardagsspråk för 
representationer (Laurier & Philo 2006: 355). Meningen med ett 
påstående eller konstaterande kan också ligga i tonfallet och det 
kroppsliga beteendet, och inte i orden i sig, som när någon uttrycker 
en känsla som rädsla. Påståendet ”det är mörkt” kan egentligen 
betyda ”jag är rädd”; rädslan hörs i rösten (Gustafsson 2007: 54-
55).157 

Det är den här mjukare varianten av icke-representationella teorier 
som erkänner representationens nödvändighet men samtidiga brist, 
som jag finner förtjänstfull. Exempelvis förmår vi inte direkt med 
språket fånga det kännetecknande för sinnesintrycken, nämligen att vi 
upplever dem samtidigt. När vi uttrycker vår upplevelse i ord måste vi 
separera sinnesintrycken från varandra och rada upp dem i en 
ordningsföljd, vilket antyder en hierarkisk ordning som inte finns 
(Gibbs 2010: 201). Det handlar inte om att vi inte kan representera 
sinnesstämningar eller kroppsliga erfarenheter, utan om att när vi gör 
det förlorar vi något. Representationer berättar bara en del av 
historien, men de har fortfarande en historia att berätta, som Carolan 
(2008: 412) uttrycker det. 

Macpherson hänvisar till Hayden Lorimer och hans ”heavily 
detailed empirical account”158, och andra former av experimentellt 
skrivande och fotoessäer, som sätt att berätta om relationen mellan 

                                                
157 Språk och beteende är något som, enligt Åsberg, inte enbart kan förknippas med 
kultur då det alltid är mycket mer som pågår än det vi känner till eller har ord för. 
Hon exemplifierar med biologisk kommunikation; hur gener och proteiner signalerar 
till varandra i cellen, eller hur både mänskliga och icke-mänskliga djur kan avläsa 
varandras kroppsspråk (Åsberg 2012: 14-15). 
158 Macpherson utgår från artikeln Herding Memories of Humans and Animals (Lorimer 
2006). 
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kropp och landskap i skenet av icke-representationella teorier 
(Macpherson 2010: 8-9). Mark Paterson pläderar också för 
experimentellt skrivande och förklarar, med utgångspunkt i Wylies 
artiklar159, varför med följande ord: 

[T]his type of writing works towards a more affectual 
phenomenology of perception, able to employ a raft of critical, as 
well as creative, techniques in order to reach towards those corporeal 
sensibilities and haptic knowledges, and which include a range of 
affects and somatic sensations such as pain, weariness, movement, 
vertigo, bodily bearing, assurance, jouissance, rhythm, rest, trudge-
heavy joy or exhausted openness to the landscape that surrounds. 
(Paterson 2009a: 783) 

 
Paterson frågar sig, med tanke på glappet mellan den kroppsliga 
upplevelsen av känselintryck och framställningen av denna 
upplevelse, hur man kan skriva om haptiska erfarenheter. Kan en 
kombination av intervjuer, deltagande observation och sinnliga 
autoetnografiska berättelser vara en tänkbar väg? Vilka möjligheter 
ger olika typer av inspelningsteknologi, som till exempel video? Efter 
att ha konstaterat att vår vardagliga vokabulär har begränsningar när 
det gäller att uttrycka känselförnimmelser och kroppsliga 
erfarenheter, lyfter Paterson fram förtjänsterna med kreativt och 
experimentellt skrivande. Inspiration kan hämtas från bland annat 
poesin med dess många metaforiska uttryck. Rytm, nyskapande 
uttryckssätt och användningen av liknelser och metaforer kan bidra 
till en kreativ etnografi av sinnesupplevelser (Paterson 2009a: 784-
785). 

Det kan tyckas paradoxalt att vi inom en teoriströmning som 
ställer sig så kritisk till representationer hittar förespråkare för kreativt 
och experimentellt skrivande. Kanske är det så som Catherine Brace 
och Adeline Johns-Putra föreslår, att i skrivande som iscensättande 
och praktik sammansmälter tanke, handling, kropp och text på sätt 
som underminerar uppdelningen i representation och icke-
representation. Skrivande som process är det som uppmärksammas. 
Därmed kommer man också runt kritiken av representationer som 
säger att de är oföränderliga, stabila, fixerade uttryck (Brace & Johns-

                                                
159 Paterson avser artiklarna An Essay on Ascending Glastonbury Tor (Wylie 2002) och A 
Single Day’s Walking: Narrating Self and Landscape on the South West Coast Path (Wylie 
2005). Wylie själv skriver att hans senare artikel, i ett försök att svara på icke-
representationella teoriers uppmaning om att experimentera med det akademiska 
skrivandet, ”seeks to deploy both critical and creative registers, blending descriptions 
of incidents and places with commentary upon current landscape theory” (Wylie 
2005: 237). 
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Putra 2010: 403-404). Jag tolkar det som att de vill understryka att 
skrivande utförs av ett i kropp, historia, tid och rum situerat subjekt. 
Skrivande, förstått som representationernas tillblivelse, har med andra 
ord ett vidare kroppsligt, historiskt och tidsrumsligt sammanhang. På 
så vis återger skrivprodukten en skapad verklighet och språket måste, 
som Nina Lykke påpekar, betraktas som ett aktivt 
verklighetsproducerande medium, som inte mimetiskt skildrar 
världen ”där ute” (Lykke 2009: 190). 

Emellertid tycks det experimentella ibland stå i vägen för det 
begripliga. Författare som anser sig utgå från ett icke-
representationellt perspektiv, tenderar, om jag får generalisera, att 
skriva snåriga, subjektiva skildringar av högst personliga upplevelser, 
samtidigt som de gör ansträngningar att väva in dessa i filosofiska 
resonemang om kroppen och affekt (se till exempel McCormack 
2003, Wylie 2005). Latham efterlyser mer läsvänliga ansatser bland de 
som söker efter nya sätt att skriva på, något som jag instämmer i. 
Några av de texter han nämner som exempel, som Dewsbury (2000), 
McCormack (2002) och Thrift (2000a), finner jag också vara svåra att 
ta till sig. 

Perhaps because of its interest in the artistic and philosophical avant 
gardes, a great deal of writing on performance has adopted a 
remarkably dense, elliptical, highly stylised approach. If such writing 
has its uses, there is no reason why other – more reader-friendly – 
approaches should not also be employed. (Latham 2003: 2008)  

 
Latham avser performativa skrivsätt i allmänhet, men sådana skrivsätt 
lyfts fram inom icke-representationella teorier, varför jag anser att 
hans invändning är giltig i det här sammanhanget också. Jag medger 
att jag har irriterats över svårtillgängligheten hos många av texterna; 
ibland tycks det vardagliga förklädas i långa vindlande meningar utan 
egentlig substans. 

Icke-representationella teorier bidrar, enligt min uppfattning, 
främst till en metodologisk utveckling i det avseendet att de är 
lyhörda för den kunskap kroppen och sinnena ger oss. Sedan kanske 
inte de teoretiska resonemangen upplevs som helt tillfredsställande; 
jag skulle gissa att exempelvis konstvetenskap, kognitionsvetenskap 
och filosofi kan erbjuda djupare diskussioner när det gäller centrala 
begrepp som representation, förkroppsligande och praktik. 
Angreppssättet att plocka resonemang från flera olika tänkare och 
kunskapstraditioner – som för övrigt påminner om mitt eget 
rytmanalytiska kunskapssökande – för onekligen med sig risken att 
den teoretiska komplexiteten inte alltid kan göras rättvisa. 
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Närmast ska jag presentera ett antal projekt och studier som avser 
att uppmärksamma kroppsliga erfarenheter. De exempel som jag tar 
upp erkänner sig inte uttryckligen till ett icke-representationellt 
perspektiv, det vill jag betona, men jag menar att de kan ge nytt syre 
åt en strömning som stundtals fastnar i alltför abstrakta resonemang. 
Detta trots att det handlar om något så konkret som den upplevande 
och förnimmande kroppen. 

Att utforska och presentera sinnliga upplevelser 

Om när staden luktar förväntan 

Det är i slutet av maj. Det är årets första riktigt varma dagar. Våren 
gjorde en snabbvisit i mars, men kom sedan av sig. Knopparna tvekade 
länge och utemöblerna stod oanvända på balkongen. Men så plötsligt 
exploderade det, som naturen har en förmåga att göra ibland. Som efter 
en frostnatt då trädens alla löv sorgset ramlar till marken i en jämn 
ström, eller som nu, när den trevande grönskan förvandlades till ett 
frodigt täcke. Alla luckor täpptes effektivt till; min siktlinje från 
köksfönstret ner mot Telefonplan försvann nästan i ett slag och hus längs 
mina promenadstråk skymtar jag numera endast bakom en ljusgrön vägg. 
Det är krispigt grönt, inte dammigt tungt eller stickigt gult som det ofta 
kan bli i juli. Och det tycks som om allt blommar samtidigt; under en och 
samma vecka ser jag vitsippor, tulpaner, hägg, syren, gullvivor, 
humleblomster och många fler blommor som i min bok tillhör olika 
månader. 

Naturen kräver sitt utrymme, det blir som allra tydligast nu. 
Maskrosor som tränger sig igenom asfalten, växter som klänger på 
fasader, träd som sträcker ut sina lövbeklädda grenar. Nya, tillfälliga 
gröna tak bildas. Regnskydd, solskydd och skuggspel på gatan. I 
årstidsväxlingens tid, innan man har vant sig vid lummigheten, finns 
mycket att upptäcka. Det grå blir grönt, det hårda blir mjukt. 

Liksom växtligheten fångar jag girigt solens strålar. Min längtan efter 
värme mot huden vet inga gränser. Så jag sträcker på mig, tar djupa 
andetag, går utan att känna något motstånd. Ingen piskande vind, inget 
nålvasst regn, inga tunga ytterkläder. 

Och staden luktar förväntan. 
Jag rundar en syrenbuske och direkt ramlar det över mig. 

Skolavslutning. Välstrukna finkläder, blommor till fröken, Den blomstertid 

nu kommer, ”sommarlov” skrivet med färgkritor på tavlan, marängtårta. 
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Känslan av oändlighet. Senare. Studentmössa, betygskuvert i handen, 
klassmentorn Alfs ord: ”Sara, du kommer att bli en bra samhällsvetare.” 
(Och då måste det tilläggas att jag gick naturvetenskapligt program, men 
det var välmenande ord för det var inte rätt väg för mig, och det hade vi 
nog båda två insett.) Mousserande i glasen och en mamma som sade att 
hon aldrig hade sett sin dotter så glad. Känslan av frihet. Ännu senare. 
Uppsatsstipendiater på rad, högtidlig överlämning av check och 
blombukett, applåder, fotografering, trerättersmiddag med 
kommunalpolitiker. Känslan av stolthet. 

Det är så staden luktar en försommardag. Syren och förväntan. 
 
Det är med våra sinnen som vi upplever staden. Blixtsnabbt utlöser 
sinnesintrycken känslor och minnen; de förbinder nutid med dåtid, 
hjälper oss att orientera oss i rummet och skapar sammanhang. Våra 
förnimmelser ger oss helt enkelt tillgång till stadens rytmer. Som 
Henri Lefebvre skriver apropå lukt: ”[S]mells are a part of rhythms, 
reveal them, odours of the morning and evening, of hours of sunlight 
or darkness, of rain or fine weather” (Lefebvre 2004a: 21). En lukt är 
ett spår av en rytm; utmaningen ligger i att fånga den flyktiga 
förnimmelsen, att gripa tag i något som hastigt drar förbi oss, och 
sedan förmedla den på något sätt. 

I detta avsnitt kommer jag kort att redogöra för fem olika projekt 
och studier som alla utgår från promenaden, men som mer explicit 
utforskar kroppsliga och sinnliga upplevelser i jämförelse med 
promenaderna i föregående kapitel. De fem 
projekten/studierna/tillvägagångssätten är: Alan Lathams ”dagbok-
fotografi, dagbok-intervjumetod”, Raymond Lucas sensoriska 
notationssystem, Monica Degens sinneskartor, Reena Tiwaris 
rytmanalytiska kartläggning och Christian Nolds känslokartläggning. 
Med kroppen i fokus finner jag dem förenliga med min idé om en 
kroppslig rytmanalys av staden. 

Med sin ”dagbok-fotografi, dagbok-intervjumetod” (diary-
photograph, diary-interview method)160 söker Latham (2003) efter den 
kunskap som är dold i våra vardagliga praktiker; intuitiv kunskap, som 
inte direkt är omedveten, men som i vissa avseenden rör sig mot det 
icke-kognitiva. Det är inte kunskap omöjlig att uttrycka i ord, men 
dess logik och mening återfinns inte i det diskursiva. Latham är 
intresserad av hur offentliga platser blir till genom att tusentals 

                                                
160 Latham hittar inspiration hos antropologerna Don Zimmerman och Lawrence 
Wieder som på 1970-talet utvecklade något som de kallar för ”diary, diary-interview 
method” (Latham 2003: 2001). 
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individers liv och förehavanden dagligen vävs samman på just dessa 
platser. Det svåra är att uppmärksamma de rutinartade och kroppsliga 
aspekterna av ett sådant platsskapande. Utifrån detta identifierade 
problem mejslar Latham sedan ut sina metoder. Han låter individer 
föra dagbok över den tid som de tillbringar på offentliga platser – hur 
de känner, vad de tänker om platsen, vilka de möter – och dessa 
dagboksanteckningar ligger sedan till grund för intervjuer med 
dagboksförfattarna (Latham 2003: 2001-2002). 

Dagboksförfattarna försågs även med engångskameror och i ett 
slags tidsrumsliga collage förenar Latham tidsgeografins diagram – 
rörelsen genom tidrummet – med intervjuutdrag, deltagarnas 
dagboksanteckningar och fotografier. Genom att experimentera med 
olika sätt att presentera och berätta om vår forskning, kan vi, menar 
Latham, ge geografidisciplinen nytt blod. Men det kan även få oss att 
till fullo inse hur olika sätt att närma sig själva forskningsprocessen 
kan och borde omskapa ”the existing all-too-narrow conventions 
about what a final, polished, piece of human geographic research 
should look like” (Latham 2003: 2009). 

Lucas (2009) använder sig, liksom Latham, av flera olika 
tillvägagångssätt för att fånga en plats karaktär. Hans Sensory Notation 
System är inspirerat av Kevin Lynchs (1960) kognitiva kartor 
bestående av stråk, gränser, områden, noder och landmärken; Henri 
Lefebvres (2004b) rytmanalys; Rudolf von Labans (till exempel 1960) 
notationssystem för dans och rörelser, känt som labanotation; 
Georges Perecs (1974) uppsats om gatan i Species of Spaces; och, 
slutligen, James Gibsons (1966) perceptuella system161. 

Lucas sensoriska notationssystem består av två delar. Dels en 
grafisk representation, som inbegriper en ritning eller karta över 
platsen som studeras. Dels ett antal diagram som åskådliggör olika 
aspekter av sinnesintrycken: vilket perceptuellt system som upplevs 
vara mest framträdande; hur sinnesupplevelserna överlappar; 
sinnesupplevelsernas tidslighet, det vill säga om de är konstanta, hör 
till en specifik plats, är återkommande eller kommer från en dold 
källa; samt sinnesupplevelsernas kvalitet, vilken beskrivs med hjälp av 
ett antal i förväg bestämda termer, som ljust eller mörkt, tyst eller 
högt, varmt eller kallt och så vidare (Lucas 2009: 174-184). 

Dessa ritningar och diagram kompletteras med en beskrivande text 
som, likt Perecs text om gatan, fokuserar på det okomplicerade, 

                                                
161 I stället för fem sinnen talar Gibson om fem system: det grundläggande systemet 
för orientering (basic orientering system), det auditiva systemet (auditory system), det 
haptiska systemet (haptic sytem), systemet för smak och lukt (taste-smell system) och det 
visuella systemet (visual system) (Lucas 2009: 178). 
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vanliga och banala. I sin essä ger Perec en rad instruktioner till hjälp 
för den som vill ge en utförlig beskrivning av den gata hon befinner 
sig på. En övning i att uppmärksamma det vardagliga med andra ord. 

Du måste gå fram försiktigare, nästan enfaldigt, tvinga dig själv att 
skriva ned det som är ointressant, det mest uppenbara, det mest 
banala, det mest fadda. 

Urskilj en rytm: bilarnas framfart: bilarna kommer i grupper eftersom 
de, högre upp eller längre ned på gatan, har stoppats av rödljus. 

Människorna på gatorna: varifrån kommer de? Vart är de på väg? 
Stressade människor. Långsamma människor. Klungor. 

Fortsätt  
Tills platsen blir osannolik 
tills du får känslan, ett försvinnande kort ögonblick, av att vara i 

en främmande stad, eller ännu hellre, tills du inte längre förstår vad 
som händer eller vad som inte händer, tills hela platsen blir 
främmande, tills du inte ens vet att det är det här man kallar en stad, 
en gata, hus, trottoarer… (Perec 2013: 75-78) 

 
Lucas skriver att hans notationer kan användas för att antingen 
analysera en plats eller en färdväg. Varje gång man upplever att 
rummet förändras kan man göra en notation, eller så gör man det vid 
varje korsning, var femte minut eller var hundrade meter. Tanken 
med Lucas sensoriska notationssystem är att det ska kunna användas i 
utformningen av den urbana miljön för att uppmärksamma fler 
sinnen än synen (Lucas 2009: 174, 179). Tillvägagångssättet utesluter 
likväl hos individen uppkomna känslor och minnen, och för att vara 
kritisk, ikläder sig ett objektivt språk, vilket närmast för tankarna till 
ett positivistiskt vetenskapsideal. 

Individens subjektiva upplevelse av en plats står tydligare i fokus i 
det Degen (2008) benämner ”sensuous mapping”. Degen bad sina 
intervjupersoner att beskriva de för hennes studie aktuella områdena 
med en lukt, en färg, ett ljud och ett objekt. Intervjusvaren, 
tillsammans med anteckningar över hennes egna sinnesupplevelser, 
utgjorde grunden för sinneskartor över områdena. Kartor som är 
tillfälliga ögonblicksbilder snarare än för alltid bestämda. Degen vill 
med sina sinneskartor visa hur sinnesupplevelser utgör en viktig del 
av individens förståelse av rummet och dennas känsla av 
platstillhörighet. Varje plats har sitt eget karakteristiska 
sinneslandskap (sensescape) som formar upplevelsen av platsen. Men, 
som sagt, dessa landskap är inte stabila. Degen skriver att rytmer 
intensifieras, förändras eller försvinner när olika sociala grupper gör 
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anspråk på rummet – något som påverkar en plats karaktär (Degen 
2008: 173-176). 

Även i Tiwaris (2008, 2010) kartläggning (mapping) av den indiska 
staden Varanasi och pilgrimsfärden Panchkroshi är kroppen en 
central utgångspunkt. I högre grad än Degen betonar Tiwari den 
kroppsliga erfarenheten som infinner sig efter att ha tillbringat en 
längre tid på en plats. Mot en sådan i erfarenheten grundad 
kartläggning ställer hon skissering (tracing), som utgår från det visuella 
och är något som turisten företar sig. Turisten förstår, menar Tiwari, 
staden utifrån dess text – landmärkena, monumenten, kyrkorna, 
palatsen, de historiska byggnaderna, det vill säga de platser som lyfts 
fram på turistkartorna. Dessa kartor synliggör inte stadens osynliga 
rytmer, de som konstrueras av invånarna genom deras vardagliga 
praktiker. Och de som utgör stadens textur. Denna textur kan inte 
förstås genom läsning av de visuella uttrycken, utan måste kännas, 
röras vid och upplevas. Staden måste upplevas av kroppen och sedan 
kartläggas. Det är en upplevelse som inte kan begränsas till de fem 
sinnena; snarare bygger upplevelsen på att avslöja stadens ”djupa, 
gömda lager”. Lager som är mytomspunna, symboliska och gåtfulla 
(Tiwari 2010: 104-105). 

Skissering förlitar sig således på visuell perception till skillnad från 
kartläggning som bygger på erfarenheten. Skissering märker ut 
mönster och avslöjar inget nytt. Kartläggning, däremot, syftar inte till 
att reproducera, utan omorganiserar det som redan existerar. Som en 
representation fungerar skissering som en förmedlare av information: 
Det är panoramavyer och fotografier på det som upplevs som 
spektakulärt, genuint eller typiskt. Skissering följer den cartesianska 
uppfattningen av rummet som något abstrakt och avskiljt från 
kroppen, medan kartläggning införlivar kroppar och ritualer i 
föreställningen om rummet. Den visuella eller kartografiska staden 
kontrasteras mot den upplevda eller haptiska staden (Tiwari 2010: 
111-112, 138). 

Efter att ha befunnit sig i Varanasi en längre tid (fyra månader) 
anser sig Tiwari kunna göra en kartläggning av staden. Med denna vill 
hon uppmärksamma olika lager och relationer i staden, helt enkelt 
”develop a mosaic of Varanasi that works as a representational and 
performative model and reconfigures, based on the performance of 
the mapmaker” (Tiwari 2010: 113). Vidare menar Tiwari att hon utför 
sin kartläggning som en rytmanalys – hennes kropp rör sig genom 
rummet och plockar upp olika fragment, vilka hon sammanfogar till 
en karta. En första kartläggning utgår dels från hennes egna 
upplevelser genom deltagande i pilgrimernas ritualer, dels från andras 
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upplevelser genom andrahandskällor (Tiwari 2008: 293-294, Tiwari 
2010: 113). Den resulterar i ett slags symbolisk karta, där staden 
framställs som en cirkel med olika zoner och där Tiwari med bilder, 
symboler, teckningar och ord vill fånga sin upplevelse. 

En andra karta liknar den visuella representation som en skissering 
mynnar ut i. Men i stället för en överblick visar Tiwaris bilder 
fragmenterade upplevelser; bilder som hon menar reflekterar kunskap 
om och förståelse av staden. De är inte tagna från en viss 
utsiktspunkt, utan är inifrån platsen (Tiwari 2010: 128-129, 136, 
fotnot 10). Bilderna presenteras som ett slags flöde, liggandes bredvid 
varandra, där gränserna mellan dem har gjorts oskarpa så att de flyter 
in i varandra. Hon beskriver det hon vill visa med bilderna med 
följande ord: 

”Mappings Two” maps my movement in the city while I am involved 
in its everyday and extra-everyday practices. In this journey, I find 
myself inhabiting the space in the same way as other users. I am 
enthused by the sounds, smells, textures and colors, and the close 
proximity of the other bodies in those spaces. I am moved by the 
myths and legends that abound in those spaces. There is a 
juxtaposition of the everyday and extra-everyday in these urban 
spaces of Varanasi. 

I map rhythms of the city, both the everyday and the extra-
everyday (the death ritual). The intention is to reveal the hidden 
layers, to make visible the symbolic, mysterious and mythical layers 
of this city. (Tiwari 2010: 128-129) 

 
Det är allt annat än en neutral karta Tiwari skapar. Hon menar att 
kartläggningen hon genomför är en rytmanalys av platsen. 
Rytmanalysen förenar tid och rum i kartan: Hur kroppen upptar 
rummet och konstruerar olika lager förändras med tiden. Därför kan 
en karta som skapas under två olika dagar – i Tiwaris fall den första 
och sista dagen på pilgrimsfärden – skilja sig åt trots att personen som 
gör kartan geografiskt befinner sig på samma plats. Förutom tid 
avspeglas även känslor i kartan (Tiwari 2008: 304). 

Av de akademiska arbeten som innehåller en diskussion om rytmer 
och rytmanalys, är Tiwaris förmodligen det som, enligt mig, mest 
utförligt diskuterar frågan om representation och presentation. 
Däremot förstår jag inte vad hon avser när hon skriver att hon vill 
”avslöja de gömda lagren och synliggöra stadens symboliska, mystiska 
och mytiska lager”. Jag har också två invändningar mot hennes 
resonemang; dels hävdandet att turister endast uppmärksammar det 
visuella, dels antagandet att en analys av rytmer inte blir möjlig att 
göra förrän man har tillbringat en längre tid på en plats. För det första 
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skulle jag säga att de kroppsliga intrycken ofta är framträdande i 
turistens upplevelse av en plats då allt är nytt och annorlunda. Inte 
heller kan sinnena förstås som separerade från varandra – man kan 
inte stänga av alla sinnen förutom synen. För det andra kan jag som 
turist uppmärksamma rytmer, även om jag kanske registrerar, känner 
och lägger vikt vid andra saker än någon har sin vardag på just den 
platsen.162 

Nold (2009) gör också kartläggningar av staden, men i hans fall 
handlar det om att med hjälp av teknik göra ett slags 
känslokartläggning (emotional mapping). Med sitt konstprojekt Bio 
Mapping vill han undersöka konsekvenserna av att skapa teknologi 
som kan registrera, visualisera och låta andra ta del av våra inre 
kroppstillstånd. Rent praktiskt har han utvecklat en bärbar apparat 
som registrerar data från två olika teknologier: en enkel biometrisk 
sensor som mäter förändring i hudmotstånd163 och ett globalt 
positionssystem (gps). Sensorn, som fungerar som en lögndetektor, 
mäter förändringar i fingrarnas svettnivå, och Nolds utgångspunkt är 
att dessa förändringar visar ”emotionell” intensitet. Gps-mottagaren 
anger i sin tur var dessa emotionella förändringar äger rum. Den här 
informationen kan sedan visualiseras i till exempel Google Earth. Hur 
bäraren av denna apparat går i staden blir således möjligt att studera 
som ett visuellt spår på en karta, där sensorns utslag visar den 
psykologiska reaktionen vid varje vald tidpunkt. Flera individers 
känslokartläggningar slås sedan samman till en gemensam 
känslokarta. På denna karta kan utslagen illustreras exempelvis som 
punkter i olika färger, där starkt röd färg indikerar högt utslag, medan 
svart visar lågt utslag (Nold 2009b: 3-4, 33-37).164 

Nolds kartläggningar stannar inte vid att bara registrera 
fysiologiska reaktioner – emotionell intensitet – utan kartan 
kompletteras med kommentarer och reflektioner kring sensorns 
utslag. Nold skriver att människor använde känslokartan som en 

                                                
162 Se för övrigt Edensor och Holloway som uppmärksammar rytmer när de åker 
med en turistbuss. De skriver att de vill utveckla begreppet rytmanalys bland annat 
för att kritisera ”reified constructions of ’the tourist’ as a duped, passive and shallow 
figure.  

By exploring its rhythms, we suggest that tourism is processual, ever-changing 
and in a flow of becoming, replete with planned and unplanned happenings, always 
and inevitably embodied, sensual, affective and informed by the dynamic 
characteristics and processes of the space within which it occurs and unfolds” 
(Edensor & Holloway 2008: 483). 
163 Denna förändring som kallas för galvanisk hudrespons uppstår vid psykologisk 
stimulering och mäts vanligen på handens insida. Förändringen beror på aktivering 
av svettkörtlar (Nationalencyklopedin). 
164 Exempel på känslokartor finns på http://www.biomapping.net/ (Nold).   
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förkroppsligad minnesutlösare, där utslagen påminde dem om 
händelser som hade inträffat under promenaden eller om minnen 
som vissa platser hade gett upphov till. Utslagen visar inte det som vi 
vanligtvis kallar för känslor, utan snarare olika slags förnimmelser, 
som ökad uppmärksamhet, sinnesintryck och förvåning (Nold 2009b: 
4-5). Nold liknar sina kartläggningar vid en ny sorts psykogeografi: 

With Bio Mapping, people’s interpretation and public discussion of 
their own data becomes the true and meaningful record of their 
experience. Talking about their body data in this way, they are 
generating a new type of knowledge combining ”objective” biometric 
data and geographical position, with the ”subjective story” as a new 
kind of psychogeography. (Nold 2009b: 5) 

 
Enligt Tom Stafford kan biokartläggning fungera som ett verktyg för 
självkännedom. Att studera sensorns utslag när man rör sig genom 
det fysiska rummet uppmärksammar oss på våra känslor. När vi 
sedan i samtal med andra jämför vår känslomässiga respons, låter 
biokartläggningen oss att fokusera på känslor som vi delar med andra. 
Känslor som i vanliga fall är flyktiga och inte registreras, men som nu 
kan fångas upp av den kollektiva radarn (Stafford 2009: 93). 

John Anderson och Chris Taylor använder sig av biokartläggning i 
syfte att undersöka de (bio)fysiska och känslomässiga relationerna 
mellan människa och plats.165 

By using mobile GSR registers, we can begin to record a dynamic 
bioregister of the emotional encounters between people and place 
influenced by the cultural, social, physical and psychological aspects 
that govern them. As our theories move towards the ontologically 
unstable and mobile, our methods can similarly begin moving 
towards mapping fluidity and flux. (Anderson & Taylor 2012)  

 
Skillnaden mot Nolds studie är att de även filmar promenaden med 
en kamera monterad på kroppen. Andersons och Taylors avsikt är, 
som de själva säger, att skapa innovativa kartografier som, i motsats 
till traditionella kartor, tar fasta på det flytande och föränderliga. De 
menar att ett deras metod korresponderar med teorier som 
uppmärksammar det instabila och rörliga. 

Till dessa projekt och studier, som alla antar formen av ett slags 
kartläggning, ledde min jakt på metoder som uppmärksammar 
kroppsliga och sinnliga erfarenheter och olika sätt att presentera dessa 
erfarenheter. De tekniska resurserna för att göra biokartläggningar 
                                                
165 Se presentationen Mapping the Relations between People and Place, del ett (Anderson & 
Taylor 2011a) och två (Anderson & Taylor 2011b) som finns på Youtube. 
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hade jag inte, men att utforska andra presentationsformer än den 
skrivna texten framstod som en reell möjlighet. Under mina 
promenader i Stockholm, New York och Tokyo gjorde jag därför 
fältinspelningar, filmade och fotograferade. En tanke hade nämligen 
slagit rot i mig: Utöver textprodukten, kan avhandlingen vara en 
webbsida med ljudfiler och filmklipp? 

Faktum är att jag har funnit två, av geografer gjorda, filmer om 
rytmer och rytmanalys, som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 
Till varje film hör en artikel, i Anders Lund Hansens fall (2008) en 
kortare text om hur stadens rytmer kan studeras, i James Evans och 
Phil Jones (2008c) fall en utskrift av manuset till filmen. Evans och 
Jones vill med sin film uppmärksamma ”the socio-natural rhythms of 
[the] hybrid city”. De skriver att de ställde sig frågan varför vi endast 
tittar på vetenskapligt material och inte lyssnar på det. Denna 
fundering resulterade i idén att göra musik av datamaterialet – ”[an] 
aural representation of a visual graph” (Evans & Jones 2008c: 665). 
Filmen innehåller musik som har skapats genom att köra data genom 
samplers och trummaskiner. Med filmen vill de väcka en diskussion 
om ramarna för vetenskaplig framställning och presentation, och 
undersöka huruvida rytmanalys kan rymma studiet av andra rytmer än 
människans (Evans & Jones 2008c: 659).166 

Ett audiovisuellt och auditivt material kräver med nödvändighet 
ett annat medium än en tryckt bok. Alternativet hade kunnat vara att 
bifoga en dvd-skiva, som somliga har gjort till sina avhandlingar (se 
till exempel Hopsch 2008, Moen 2006), men det blir ett statiskt 
material som utesluter möjligheten att dels titta på filmerna eller 
lyssna på ljuden i smarta telefoner eller läsplattor, dels kommunicera 
med läsarna/tittarna/lyssnarna. Dessutom förlorar man möjligheten 
                                                
166 Evans och Jones film finns på Youtube uppdelad i två delar: Geography Compass, 
film paper part 1 (Evans & Jones 2008a) och Geography Compass, film paper part 2 (Evans 
& Jones 2008b). Filmen påminner i all sin amatörmässighet om den film som jag och 
mina klasskamrater gjorde på högstadiet om rymden (skolmiljöer, uppläsning av 
manus på papper). Betydligt mer estetiskt och visuellt tilltalande filmer om rytmer är 
Cockedeys ”time-lapse”-filmer över storstadsmiljöer (se till exempel Android dreams, 
Floating point, Inter // states, Remanence : variance och Static : pulse) (Cockedey). Se även 
Simpson som argumenterar för användbarheten med ”time-lapse”-fotografi ”in 
providing a record of the spatio-temporal unfolding of everyday events and how 
various rhythms and routines interrelate and interfere in this unfolding” (Simpson 
2012: 440). Jag skulle också vilja nämna Om natten (Dworsky et al. 2009) som handlar 
om olika individers förehavanden under natten ute på Stockholms gator. Filmen, 
som rör sig i gränslandet mellan dokumentär, musikvideo och videokonst, skildrar 
effektfullt nattens rytmer. ”Dagen är självklar, inte värd att poängtera, medan natten 
är laddad, speciell. När ljuset finns överallt märks det inte. Om natten märks både ljus 
och mörker. Natten är en förstärkare, ett förstoringsglas som gör allting intensivare, 
starkare, mer. Om natten blir de ensamma ensammare, det gemensamma 
gemensammare och det mänskliga mänskligare.” 
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att kunna lägga till material. Webbsidan framstår därför som ett mer 
dynamiskt alternativ. 

En webbsida gör det möjligt att skapa ett annat slags narrativ än en 
bok. Med möjligheten att fritt röra sig mellan text, fotografi, film och 
ljud ges användaren en aktiv roll i skapandet av ett eget, icke-linjärt 
narrativ, och kan därmed till viss del finna sin egen väg till kunskap.167 
Publicering på internet kan vidare öppna upp för en synlighet utanför 
akademin och en dialog med andra än akademiker. Exempelvis kan 
nämnas Anne Galloways (2008) blogg där hon kommunicerade 
tankar om och erfarenheter av att doktorera. En blogg är ett betydligt 
öppnare forum än akademiska seminarier och konferenser. 

Mångsinnlig etnografi 
Tidigare i avhandlingen introducerade jag skrivande och promenaden 
som metoder. Genom promenaden utforskar jag det kroppsliga 
mötet med staden, genom experimentellt skrivande förmedlar jag 
kroppsliga, sinnliga och känslomässiga upplevelser. Ytterligare en 
metodologisk ansats som jag ser som användbar när den upplevande 
och kännande kroppen står i fokus, är det som Sarah Pink kallar för 
visuell (2007a) och sensorisk168 (2009) etnografi. Hennes böcker är 
förtjänstfulla för mitt ändamål, som inte har varit att tolka och 
analysera andras bilder genom exempelvis innehållsanalys eller 
diskursanalys (se Rose 2011). Snarare är min avsikt att använda det 
mångsinnliga som en forskningspraktik och en representations- och 
presentationsform. Det betyder att jag vill skapa ett audiovisuellt och 
auditivt material, och presentera detta som en del av avhandlingen. 

                                                
167 Se den nätbaserade tidskriften Sensate som ger möjlighet att publicera 
experimentella icke-linjära och icke-kronologiska verk. På webbsidan kan man läsa: 
”Our mission is to provide a scholarly and artistic forum for experiments in critical 
media practices that expand academic discourse by taking us beyond the margins of 
the printed page. Fundamental to this expansion is a re-imagining of what constitutes 
a work of scholarship or art. To that end, Sensate accepts and encourages non-
traditional submissions such as audiovisual ethnographic research, multimedia mash-
ups, experiments in media archaeology, time-based media, participatory media 
projects, or digitized collections of archival media, artifacts, or maps. (...) As an 
issueless journal, Sensate avoids the rigid structures of chronology and provides 
readers with the opportunity to explore the content in networked and associative 
ways, offering a rich, intuitive experience” (Sensate Journal). Sensate samarbetar med 
Sensory Ethnography Lab, som är en del av Harvard University och som erbjuder 
möjlighet för studenter att skapa hypermedieproduktioner, bland annat på kurser 
som Sensory Ethnography och Sonic Ethnography (Sensory Ethnography Lab). 
168 Översättningen av ”sensory” till sensorisk kan diskuteras; som du kanske har 
noterat använder jag sensorisk och sinnlig omväxlande. 
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Frågan som diskuteras i detta avsnitt är framför allt hur mångsinnlig 
etnografi kan utföras, representeras och presenteras. 

Etnografi i Pinks tappning sträcker sig bortom deltagande 
observation och intervjuer. Hon förkastar en syn på etnografi som en 
enkel process där man samlar in information, tar med sig den hem 
och sedan skriver sin artikel eller bok. Snarare än en metod för 
datainsamling är etnografi en kunskapssökande process som ger 
upphov till etnografens version av verkligheten. Denna process tar 
inte bara hänsyn till det som enkelt kan observeras eller registreras, 
och det som kan översättas till text, utan även till det immateriella och 
det sinnliga. Det finns heller inget enkelt svar på vad som gör en 
aktivitet, bild, text eller idé etnografisk. Gränserna mellan 
etnografiska och skönlitterära texter, mellan turistens och 
journalistens fotografier, mellan fältarbete och vardagslivet, är helt 
enkelt inte så entydiga och statiska (Pink 2007a: 22-23). 

Med hänvisning till Marcus Banks skriver Pink att visuella 
forskningsmetoder kan delas upp i tre huvudsakliga aktiviteter: att 
göra visuella representationer (att studera samhället genom att skapa 
bilder), att undersöka redan existerande visuella representationer (att 
studera bilder för information om samhället) och att samarbeta med 
andra i produktionen av visuella representationer (Pink 2007a: 40-41). 
Den andra aktiviteten avser jag inte att göra. Den tredje är den som 
ligger närmast de studier som Pink tar upp i sin bok om visuella 
metoder. I dessa studier får forskaren ta del av forskningsdeltagarnas 
vardag genom deras eget visuella material, och detta material kan 
sedan diskuteras i intervjuer med deltagarna. Jag, däremot, låter inte 
andra stå bakom kameran för att fotografera och filma sina 
verkligheter eller har med fotografier och filmsekvenser i en 
intervjusituation.169 Det jag gör är att fotografera och filma en stad 
med för mig anonyma människor. Därför stämmer den första 
aktiviteten bäst överens med min användning av fotografi och film. 

                                                
169 Som exempel på studie som använder sig av intervjupersonernas egna fotografier 
kan nämnas Middletons (2010, se även 2009) studie om ”urban walking” i London. 
Förutom dagböcker, där deltagarna gav utförliga beskrivningar av sina promenader, 
var fotografier också en viktig del av studien. Deltagarna fick varsin engångskamera 
för att ta kort på sådant som fångade deras uppmärksamhet. Med utgångspunkt i 
dagböckerna och fotografierna genomfördes därefter intervjuer. För ett liknande 
tillvägagångssätt se Latham (2003), som menar att ”the diary-photograph-interview” 
erbjuder en möjlighet att tillsammans med dagboksskrivaren diskutera och 
återuppleva de i dagboken beskrivna och fotograferade händelserna, och Cele (2006), 
som lät barn fotografera platser som betyder något för dem, för att sedan använda 
dessa foton i gruppintervjuer med barnen.  
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Bilden bortom visuellt bevis 
Att träda in i bildens värld kräver sina överväganden. Hur kan bilder 
(stillbilder och rörliga) förstås som representationer? Hur kan de 
användas för att presentera forskning? Pink skiljer mellan en realistisk 
(realist) och en reflexiv (reflexive) hållning till etnografiskt fotografi och 
etnografisk film. 

En reflexiv hållning innebär att forskaren reflekterar över sådant 
som inverkar på hennes fotograferande och filmande. Det handlar 
bland annat om att fundera över vilken roll man intar som fotograf 
och filmare, vilken relation man har till de som avbildas, vilka ens 
avsikter är, vilka motiv man väljer och varför (Pink 2007a: 69-70). 

Den realistiska hållningen ser innehållet i en bild som ett slags 
visuellt bevis; bilden i sig, dess innehåll, är alltså det intressanta att 
analysera. Den reflexiva hållningen är snarare intresserad av att 
uppmärksamma sammanhanget när bilden togs och hur den upplevs. 
Bilden ses som en symbolisk representation, som väcker känslor och 
nyfikenhet eller påminner om maktrelationer och ojämlikheter. Att 
analysera bilder handlar därför mer om att undersöka människors 
användning av och förhållande till det visuella innehållet. Så har till 
exempel fotografier från kolonialtiden fått en ny symbolisk innebörd i 
nutid. Tidigare uppfattades de som vetenskapliga bevis för kulturella 
skillnader och hierarkier, medan en kritisk analys omvärderar 
innehållet i dem och snarare ser dem som symboler för kontroll och 
ojämlikhet. Däremot menar Pink att etnografer inte helt måste överge 
en realistisk användning av fotografi och film, även om dessa 
representationer alltid står för en subjektiv version av en händelse 
(Pink 2007a: 120, 122-123, 125, 128, 135). Så bidrar till exempel 
fotografen eller filmaren till hur händelsen uppfattas genom hur nära 
motivet hon går. Närbilder och översiktsbilder ger olika upplevelser. 

Pink talar om skillnaden mellan en realistisk och en reflexiv 
inställning till bilder som en skillnad mellan presens och imperfekt. 
När ett fotografi ”är taget i presens” tenderar det att behandlas som 
en realistisk representation. Det blir en bild som kan vara tagen när 
som helst: en generaliserad tolkning av en typ av aktivitet eller person. 
Bilden uppfattas således som bevis för en objektiv verklighet. Genom 
att placera fotografiet i en dåtid kan det i stället tolkas som resultatet 
av ett specifikt fotografiskt tillfälle. Detta kan uppnås genom att 
reflexivt resonera om det sammanhang som bilden tillkom i. En film 
kan på motsvarande vis få ett reflexivt innehåll när den visar de 
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relationer och processer som ligger bakom filmens tillblivelse (Pink 
2007a: 150, 181).170 

Crang argumenterar för att det visuella inte enbart behöver handla 
om representation, det vill säga bilder av något vi ser. Han ställer 
frågan hur vi kan visa det som vi inte kan se, då det inte kan avbildas, 
och hur vi kan resonera om syn, inte som antitesen till känsel, utan 
som ett haptiskt uttryck (Crang 2010: 209, 218). Med turistens 
fotograferande – för att vara mer exakt, turistens fotograferande av 
den grekiska ön Kefalonia, som förknippas med romanen och filmen 
Kapten Corellis mandolin – som exempel, menar Crang att bilder inte 
fungerar som ”visual detachment but rather stand for moments of 
imaginative contact” (Crang 2010: 219). Det han åsyftar är bilders 
förmåga att frammana minnen och känslor. Enligt Crang är avsikten 
med turistens fotograferande av Kefalonia ofta att fånga en atmosfär. 
Något som inte alls är visuellt. Han förklarar: 

People were inspired by the romantic ambience of the novel and 
film, the island is beautiful and often this is what pictures might try 
and capture – the emotive and affective response of people. The 
ghost in the pictures is often that absent presence of emotional 
meaning. These pictures are much more about touching or grasping 
something, that in that grasping slips away. (Crang 2010: 220) 

 
Crang uppmanar oss alltså att tänka på syn som ett sätt att känna och 
länka samman, och inte enbart som ett sinne som förknippas med 
representation och som upprätthåller en distans (Crang 2010: 222). 
Därmed kan bilder vara något mer än bara representationer. För 
Latham och McCormack är en bild aldrig enbart en representation i 
form av en ögonblicksbild eller, för den delen, ett materiellt föremål. 
Snarare förstår de bilder som ”resonant blocks of space-time”, och 
kraften i bilder ligger i deras förmåga att fungera som ”blocks of 
sensation with an affective intensity: they make sense not just because 
we take time to figure out what they signify, but also because their 
pre-signifying affective materiality is felt in bodies (Thrift 2007)” 
(Latham & McCormack 2009: 253). 

Med avstamp i ett sådant icke-represenationellt synsätt beskriver 
Latham och McCormack hur bilder kan användas på tre olika vis. För 
det första kan fotografier, på motsvarande sätt som nedtecknade 
                                                
170 Som exempel kan man jämföra två bilder från jordbävningens Haiti 2010: Paul 
Hansens uppmärksammade och prisbelönta bild av en skjuten femtonårig flicka och 
Nathan Webers bild av de pressfotografer, däribland Hansen, som fotograferar 
flickan. ”Utan flocken av fotografer som trängs för att få den perfekta bilden av den 
döda är verkligheten så beskuren att den inte längre är rimligt skildrad” (Ekström 
2011). 
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listor, utgöra en inventering av livet i staden: ett sätt att fånga det som 
vi tar för givet i vardagen. Det är en inventering i Georges Perecs 
anda (Latham & McCormack 2009: 260). Perec skriver att vi måste 
uppmärksamma och ifrågasätta våra rytmer och hur vi tillbringar vår 
tid; helt enkelt det som har upphört att förvåna oss. ”We live, true, 
we breathe, true; we walk, we open doors, we go down staircases, we 
sit at a table in order to eat, we lie down on a bed in order to sleep. 
How? Where? When? Why?” (Perec 2008: 210). 

För det andra kan kameran bidra till att upptäcka rytmer. Med 
hjälp av kameran kan rytmer, som kan vara svårupptäckta på grund 
av att de pågår i bakgrunden hela tiden, fokuseras och ringas in 
(Latham & McCormack 2009: 260). 

För det tredje kan fotografi, film och ljud användas tillsammans 
för att skapa ”a certain affective resonance between somatic, visual, 
sonic and semantic rhythms” (Latham & McCormack 2009: 260). Så 
kan en kroppslig och sinnlig upplevelse, förmedlad genom visuella 
representationer, förtydligas och accentueras genom att till exempel 
ändra ljusförhållandena, lägga olika filter över bilden, göra bilden 
svartvit, låta filmen gå i slow motion och lägga till ett ljudspår.171 Ljud 
och bild kan förstärka varandra; det kan uppstå en spännande och 
expressiv resonans när de griper tag i varandra. Kombinations- och 
experimentmöjligheterna är många. Olika ljudspår till samma 
filmsekvens ger olika upplevelser och en film spelad i slow motion 
ger en annan effekt än om filmen hade spelats i vanligt tempo. Hur 
ljud och bild samspelar blir uppenbart när man stänger ute 
bakgrundsljudet och träder in ett självvalt ljudrum av musik. Som när 
man går och lyssnar på musik i hörlurar. Den starka känslan av 
upprymdhet när man erövrar gatorna med ett eget soundtrack i 
öronen. Känslan av att befinna sig i en film. Känslan av närvaro och 
frånvaro på samma gång. 

                                                
171 Sigurdson talar om tre skopiska regimer – moderniteten (den cartesianska 
perspektivalismen), den fotografiska epoken och den postfotografiska epoken – och 
menar att fotografins motiv tycks ha försvunnit i och med den digitala revolutionen. 
Det motiv som vi ser på en bild var nödvändigtvis inte där när fotografiet togs, då 
den digitala bilden enkelt kan manipuleras i en dator. Möjligheten hos själva mediet, 
och inte kamerans motiv, blir därmed det intressanta. Fotografiet har blivit virtuellt, 
där virtualitet, med Nicholas Mirzoeffs definition, förstås som en bild eller ett rum 
som inte är verkligt, men som förefaller vara det. Andra exempel är internet, 
telefonen, televisionen och den virtuella verkligheten. Den postfotografiska epokens 
visuella kultur kan ses som en kritik av modernitetens ”monoskopism” (en fixerad 
blick från en abstrakt punkt) och som ett uppmärksammande av synens 
förkroppsligade karaktär (en blick som är aktiv och representerar ett särskilt sätt att 
se världen) (Sigurdson 2006: 156, 164, 167, 169-170). 
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Film – eller (audio)visuellt material – kan vara ett sätt att komma åt 
komplexa och mångsinnliga upplevelser. En film fångar inte känsel, 
smak eller lukt på samma sätt som den förmedlar syn- och 
ljudintryck, det är sant. På så vis ger filmen en ofullständig upplevelse. 
Men en förståelse av sinnena som att de är förbundna med varandra, 
sammanlänkande, ger vid handen att film kan framkalla en 
mångsinnlig upplevelse (Pink 2009: 101). Tanken om utsuddade 
gränser mellan sinnena – vilken hittar stöd i både fenomenologiska 
tankegångar och neurologisk forskning – innebär att filmtittande 
också handlar om att känna, smaka och lukta. En filmupplevelse blir 
därmed meningsfull inte vid sidan av vår kropp, skriver Vivian Carol 
Sobchack, utan tack vare vår kropp; det är med den vi ser, förstår och 
känner filmen. Sobchack poängterar att hon inte avser den 
metaforiska innebörden av att bli rörd (touched). Snarare åsyftar hon 
vår förmåga att verkligen känna världen vi ser och hör. Enkelt 
uttryckt samarbetar sinnena, och kroppen skapar mening innan en 
medveten, reflekterande tanke uppstår (Sobchack 2004: 59-60, 63, 66-
72).172 Med hennes ord: 

Our fingers, our skin and nose and lips and tongue and stomach and 
all the other parts of us understand what we see in the film 
experience. As cinesthetic subjects, then, we possess an embodied 
intelligence that opens our eyes far beyond their discrete capacity for 
vision, opens the film far beyond its visible containment by the 
screen, and opens language to a reflective knowledge of its carnal 
origins and limits. That is what, without a thought, my fingers know 
at the movies. (Sobchack 2004: 84) 

 
I den mänskliga kroppen finns sålunda alltid en påkopplad 
förförståelse förankrad i våra sinnen. Vår kropp använder hela sin 
sensoriska historia i varje möte med världen, så även med film 
(Koskinen 2012: 43). Som Sobchack och andra filmteoretiker hävdar, 
tittar vi på film som aktiva betraktare, vilket betyder att vi genom våra 
minnen och genom att sinnena samverkar, kan förstå vad personerna 
på duken eller skärmen känner. På så vis är filmtittande en kroppslig 
upplevelse (Merchant 2011: 63). De syn- och ljudintryck som filmen 
erbjuder kan således, delvis genom att vi har upplevt liknande 
situationer som de som visas, ge en större upplevelse än bara den 
direkt visuella och auditiva. Därmed måste sinnesupplevelser förstås 

                                                
172 Sobchack bygger som sagt sitt resonemang på både fenomenologin och 
neurovetenskap. Bland annat nämner hon den fenomenlogiska tanken om kiasmen, 
det vill säga att människan är sammanflätad med tingen. I kapitel fem återfinns en 
mer utförlig diskussion om hur sinnena samverkar. 
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som socialt konstruerade och som avhängiga, förutom individens 
egna upplevelser, den kulturella och sociala kontexten. 
 
En promenad på Canal Street, från väster till öster, är en färd in i 
Chinatown, vilket tydligast märks på att skyltarna successivt övergår till 
att vara på kinesiska. Blir påmind om Shanghai. De förföriska högarna av 
frukt och grönsaker på vagnar, fiskmarknadens oräkneliga antal fisk- och 
skaldjurssorter, korgar med olika sorters torkad svamp. 

Chinatown sjuder och surrar. Här sker handeln av grönsaker direkt 
på gatan. Här harklar sig personer och spottar precis som i Shanghai, ett 
omisskännligt, frånstötande ljud. Här köper jag fyra stekta dumplings för 
en dollar.173 

 
För mig är harklande och spottande förknippat med ohyfsat 
beteende, men det är ett ljud som säkerligen har andra innebörder för 
andra människor. Min poäng är att sinnesupplevelser är medierade 
genom tidigare erfarenheter, minnen, den kultur man är uppvuxen i, 
de sociala normer man har annekterat och så vidare. Därför bör man 
akta sig för att ge sinnesupplevelser en allmängiltig mening. Odörer 
för mig kan betyda lukten av barndom för någon annan. Oljud i mina 
öron kan bli musik i andras händer.174 Där text oundvikligen sätter 
mina upplevelser på pränt, kan till exempel en ljudinspelning lämna 
öppet för lyssnaren att själv tolka ljuden, vilket väcker de egna 
associationerna till liv. Därmed inte sagt att jag inte tror på textens 
förmåga att få oss att känna, associera och minnas. 

Avhandlingens filmer och fältinspelningar 
Att komplettera avhandlingen som bok med filmer och 
ljudinspelningar, är ett försök att på andra sätt än genom det skrivna 
ordet förmedla mina kroppsliga, mångsinnliga och rytmiska 
upplevelser. De olika representations- och presentationsformerna 
adresserar olika frågor. De ger upphov till olika slags kunskap och 
framkallar olika aspekter av en och samma händelse eller företeelse. 
                                                
173 Minnesanteckningar från vistelse i New York, från 23 februari till 7 mars 2012. 
174 Hur ljud kan omtolkas och omvandlas kan illustreras med ljudprojektet Oljud 
Sthlm (ett samarbete mellan musikproducenten Håkan Lidbo och etnologen Elin 
Franzén), där fem elektronikaartister fick i uppdrag att göra musik av varsitt oljud. 
”Lyssna till exempel på Mokiras tolkning av trafikbullret i Gamla Stan. Nästa gång du 
väntar på grön gubbe medan bilar, bussar och lastbilar dundrar förbi är det kanske 
rytmerna du hör i stället för oljud. Gör du det är musiken ett lyckat försök till 
musikalisk brusreducering. Oljuden har laddats om med något positivt” (Lidbo & 
Franzén 2006). 
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Avsikten med webbsidan är således att erbjuda ett komplement till 
avhandlingens text. Webbsidans innehåll står fritt från texten, även 
om vissa film- eller ljudsekvenser har en skriftlig motsvarighet. För att 
ta situationen under ”ringen” på Centralstationen i Stockholm som 
exempel: Jag har filmat folkströmmarna ovanifrån, jag har gått i dem 
med kameran i handen och jag har skrivit om upplevelsen av att 
befinna sig i detta flöde175. Dessa representationer ger upphov till 
olika känslor, intryck och förståelser. Det handlar inte om att 
ackumulera visuella fakta eller om att presentera visuella bevis, utan 
snarare vill jag förmedla min tolkning av en situation. Och min 
tolkning skiljer sig naturligtvis från andras. När jag gick igenom 
fotografierna från resan till New York, noterade jag att Niklas, min 
följeslagare och medhjälpare, och jag tog olika slags bilder. Jag 
fotograferade miljöer, siktlinjer, flöden, utsikter – den stora staden – 
medan han kröp närmare och förevigade graffiti, skyltar, mönster i 
gatan, sprickor i fasader. Vi uppmärksammande olika företeelser och 
tolkade upplevelsen på olika sätt. Vi gick i samma stad, men våra 
bilder skiljde sig markant åt.176 

 
 

 

                                                
175 Se avsnittet Om att vara i otakt i kapitel fyra. 
176 Delvis hade det nog att göra med att jag fotograferade med systemkamera med 
zoomobjektiv och Niklas med mobilkamera. 
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Figur 14-20. New York. Foto: Niklas Karlsson. 
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Några ord om den utrustning jag har använt kan vara på sin plats. Jag 
har fotograferat och spelat in film med olika slags kameror: 
systemkamera, smart telefon och videokamera. Var och en av dem 
ger olika förutsättningar för att närma sig staden och ger 
fotograferandet/filmandet som praktik olika innebörder. 

Systemkameran signalerade tydligt att jag var turist, vilket kändes 
obekvämt i vissa fall, medan jag i andra inte besvärades alls. I en del 
kvarter i New York kunde jag känna ett obehag när jag upplevde att 
kameran drog uppmärksamheten till sig, inte av rädsla för att bli 
rånad, utan för att jag kände att jag inkräktade på människors liv. I 
andra fall störde mig kameran när jag helt enkelt ville uppleva känslan 
av att smälta in och tillhöra staden. 

 
Ingen kamera, ingen inspelningsutrustning, ingen karta, ingen 
anteckningsbok. Avskalad turistens/betraktarens/den utomståendes 
obligatoriska attribut. Då uppgår jag i staden, och staden i mig. 
 
När jag ibland valde att gå med systemkameran nedpackad i sin väska 
innebar det ett visst krångel att fotografera – att först packa upp 
kameran innan jag kunde ta mina bilder. Videokameran, däremot, var 
så liten att den med lätthet rymdes i handen. Med den ständigt redo 
kunde jag enkelt och snabbt börja filma något som fångade mitt 
intresse. I Tokyo valde jag emellertid att filma med systemkameran 
eftersom jag efter några vänliga tillsägelser insåg att det inte var 
tillåtet, eller åtminstone inte populärt, att fotografera i affärer. Därför 
hängde jag kameran runt halsen så att den vilade mot magen; detta 
förfarande gav mig möjlighet att filma obemärkt. Nackdelen var så 
klart att jag inte kunde kontrollera och ändra fokus eller veta vad jag 
fick med på filmen. 

I ett etiskt avseende kan naturligtvis mitt val att trotsa förbud 
diskuteras. Men då jag upplevde att konsumtionens rytm så märkbart 
präglar Tokyo, skulle jag gå miste om mycket om jag undvek att filma 
alla situationer som inbegrep varor av något slag. Och avsikten var 
aldrig att fokusera på enskilda människor eller varor, utan det var min 
rörelse genom rummet jag ville fånga. 

Den smarta telefonen är så vanligt förekommande som kamera att 
den knappt väckte någon uppmärksamhet. Men så fort jag satte på 
mikrofonen och telefonen förvandlades till en utrustning för 
inspelning av ljud hände något. Den lockade nyfikna blickar till sig 
och jag fick frågor om vad det var för något. Intressant att notera är 
att föresatsen att spela in stadens ljud gjorde mig mer uppmärksam på 
ljudmiljön: på kontraster, rytmiska sekvenser, irriterande ljud, 
behagliga ljud, typiska ljud. 
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Jag spelar in ljud och korta filmsekvenser på Canal Street och i hörnet 
där Lafayette Street möter Spring Street. En avståndsskapande aktivitet; 
jag kliver liksom ur händelseförloppet. Det runt omkring mig pågår utan 
min medverkan. Samtidigt utmärker jag mig. 

Tittar koncentrerat ner på telefonen. Vill undvika hastiga rörelser 
som av mikrofonen fångas upp som brus, likt vind som blåser. Och när 
jag filmar håller jag upp telefonen för att kunna fånga vad som händer på 
gatan. Stillastående, men knappast osynlig. Snarare tvärtom. Två gånger 
är det någon som undrar över mikrofonen på telefonen och vad jag gör. 

När jag står still på Canal Street upptäcker jag en sak som jag inte 
hade märkt om jag i stället hade flutit med i strömmen av människor. 
Visserligen hör man titt som tätt korta utrop som ”watch”, ”wallet”, 
”Rolex” bara man går gatan fram, och ibland smyger någon diskret fram 
en inplastad bild på olika väskor. Men när jag stannar upp och betraktar 
gatan inser jag hur många fler gatuförsäljarna är än jag först kunde ana. 
De cirkulerar i gatuhörnen, med uppvikta kragar som skydd mot kylan 
och händerna i jackfickorna. Deras arbetsplats. Ett stråk i staden där 
många rör sig. Och jag tänker på kroppsspråk. Turisternas kroppsspråk, 
hur försäljarna identifierar turisterna genom deras sätt att gå, tempo, 
blickar som fladdrar, händer som håller hårt i handväskor. 

Att smälta in handlar mycket om kroppsspråk. Och om rytm. 
 
Härnäst gör jag en gir och återvänder till diskussionen om det 
dualistiska tänkandet. Det är en diskussion som jag vill att min 
rytmanalys ska vara ett bidrag till. Därför avslutar jag avhandlingen 
med två kapitel – kapitel åtta om feministiska teorier om 
kroppsmaterialitet och kapitel nio om det förkroppsligade 
medvetandet – som innehåller en rad teoretiska argument för varför 
kroppen varken bör eller kan bortses från. Som du kanske minns 
rörde jag mig på olika skalor, från neuronnivå till samhällsnivå, i 
kapitel fyra om affekt/emotion/känsla; när det gäller kroppen gör jag 
härmed samma sak. De två följande kapitlen kan ses som 
motsvarigheten till resonemanget om biologi och neurovetenskap i 
avsnittet Känslor som nödvändiga. 

I nästa kapitel kommer först frågan om biologiskt kön och 
konstruerat genus upp på bordet, sedan presenterar jag tankegångar 
som överbrygger glappet mellan konstruktion och materialitet, mellan 
samhällsvetenskap och naturvetenskap; här både kryper jag 
bokstavligen under huden och sträcker ut kroppen bortom hudens 
gräns. 
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8 Kroppsmaterialistiska teorier 

Om att bli uppmärksammad på sin kropp: performanceföreställning177 

Vi är ett tiotal personer som en och en leds in ett mörkt rum med 
uppmaningen att gå tills det tar stopp. Vilket det gör ganska snart då det 
står en klunga av människor i vägen. Det är alldeles mörkt, jag hör ett 
svagt ljud och känner trevande fingrar. Fingrar som nuddar mina. Jag drar 
bort dem. Det börjar kännas trångt och jag tänker att jag inte vill råka 
vidröra någon på ett olämpligt sätt. 

Plötsligt skingras personerna och jag leds varsamt in i ett större 
utrymme. En lätt knuff som visar riktningen. Nu känner jag ingen kontakt 
med någon annan. Det knarrar av fotsteg. Rör mig försiktigt framåt med 
korta, hasande steg. Ljudet ökar i styrka, det mullrar som åska, smattrar 
som ösregn mot tak. 

Det känns som om jag snurrar runt i cirklar, jag har totalt tappat 
orienteringen.  

Går emot en vägg, men blir ledd bort från den. Ljudet blir för högt 
och jag måste hålla för öronen för att stå ut. Jag trycks framåt av kroppar 
och det känns trångt igen. Luktpustar av cigarettrök, tvättmedel, 
schampo, parfym. Men alla är tysta, ingen som fnissar eller hostar. 
Klungan löses upp. Plötsligt låter det som om någon sprejar vatten med 
en sprejflaska och jag känner små droppar på huden. Det börjar blåsa 
kallt. Jag drar mig bort från det som känns som en isande höstvind. Med 
vinden kommer en lukt som jag inte kan identifiera. Den är inte 
oangenäm, stickande eller frånstötande på något vis, inte heller särskilt 
njutbar eller behaglig, men det dyker bara inte upp en direkt koppling till 
något minne, så den förblir obestämbar. 

Väljer att stå still i stället. Hör konstiga ljud, som plast som gnids mot 
något. Känner någon som är alldeles blöt och kall stryka förbi. Sedan 

                                                
177 Minnesanteckningar från verket Undertone av koreografen Sidney Leoni på 
festivalen Almost out of sight, arrangerad av Weld, 17 april 2011. Under samma vår 
deltog jag även i två andra verk i mörker: The Infinite Conversation (8 maj, Magasin 3) 
och Observatory (3 maj, MDT), båda av bildkonstnären Christer Lundahl och 
koreografen Martina Seitl. 
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känner jag vad jag gissar är uppblåsbara kuddar som gnider mot mina 
ben. Misstänker att det är därifrån plastljudet kommer. Trots att det är 
mörkt spärrar jag upp ögonen. 

Sinnena är på helspänn, ansträngda. Jag börjar känna mig färdig med 
upplevelsen. Det är påfrestande att inte se något och inte ha en aning om 
vad som kommer att hända. 

Rummet lyses upp av ett grönaktigt ljus som uppkommer då det på en 
av väggarna hänger en vit duk som ger ifrån sig ett grönt sken. Ljuset gör 
så att jag kan urskilja de andra i rummet. Så tonas ljuset ned och väggen 
blir röd. Ett svagare sken, men jag kan ändå se konturerna av de andra 
mot väggen. Ser vilka som går och vilka som står still. Efter ett tag 
märker jag hur rummet fylls på av personer som är ljusare än de andra. 
De rör sig långsamt, lägger sig ner på golvet eller lutar sig sakta framåt. 
Jag stirrar på en av kropparna för att försöka att utröna vad det är jag 
skymtar, och fram träder konturerna av en naken kropp. En annan av 
dem lutar sig mot mig tills dennas panna nuddar mig. 

Jag drar mig bakåt. Det känns konstigt, vi är för nära varandra. 
Lite senare lägger sig någon på golvet framför mig och börjar klappa 

på mina fötter. Varma händer som letar sig upp för mitt ben. Eller blåser 
personen varm luft från munnen? Backar igen. Står still och betraktar, så 
gott det går i halvmörkret, vad som försiggår. Tänker att de ljusa 
personerna rör sig som zombier, släpande och underligt. Ser att det 
kommer ut en person från en öppning i väggen och leder oss deltagare 
ut, en och en. Går framåt så att jag kan bli upptäckt. Personen tar tag i 
mig och säger att jag måste gå ut. Jag lyder uppmaningen och tar mig ut 
genom öppningen. 
 
Min upplevelse av en performanceföreställning visar hur min egen 
kropps gränser – både fysiska och mentala – förvandlades, blev 
tydligare och ifrågasattes under tiden i mörker tillsammans med 
främlingar. Det som hände runt omkring mig påverkade känslan av 
min kropp och jag växlade hastigt mellan olika känslor när 
förutsättningarna i rummet ändrades. Utan synen, som vanligen 
mildrar, korrigerar och skapar förståelse för det vi känner eller hör, 
förstärktes de andra sinnesintrycken så att till exempel en fysisk 
beröring kändes intensivare och stannade kvar längre i min kropp. 

Ett angreppssätt som betonar kroppen som en faktisk materiell 
påtaglighet, är feministiska teorier om kroppen – vilka i litteraturen 
går under benämningar som kroppsmaterialism, materiell feminism 
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och ny materialism.178 Jag väljer att med en övergripande term tala om 
kroppsmaterialistiska teorier. Som reaktion mot 
könskonstruktionismens fokus på det sociokulturella könet, och 
därmed ett reducerande av kroppen och det biologiska könet till en 
tom sida för sociala inskriptioner, betonar kroppsmaterialistiska 
teorier kroppens och materialitetens fördiskursiva fakticitet (Lykke 
2009: 84-85). 

Bland de feministiska kroppsmaterialisterna återfinns, i Nina 
Lykkes uppställning, dels ”sexual difference”-teoretikerna, dels 
teoretiker med bakgrund i naturvetenskaperna. Båda kritiserar 
könskonstruktionismen, men på olika grunder. För ”sexual 
difference”-teoretikerna – till exempel Rosi Braidotti, Elizabeth 
Grosz och Luce Irigaray – som tar sin utgångspunkt i kroppens 
specificitet och kroppslig skillnad, innebär ett ensidigt fokus på det 
sociokulturella könet att ”de härskande diskursernas likgiltighet för 
den icke-determinerande men irreducibla könsskillnaden” 
reproduceras. Feminister med bakgrund i naturvetenskaperna – till 
vilka Karen Barad, Lynda Birke och Donna Haraway räknas – anser 
inte heller att konstruktionismen i tillräckligt hög grad granskar ”den 
könade kroppens och materians betydelse som annat än ett passivt 
råmaterial för samhälle och kultur”. För dem spelar emellertid inte 
frågan om könsskillnadens materialitet någon framträdande roll. Det 
som upptar deras uppmärksamhet är i stället nya sätt att förstå hur 
”kroppsmaterians specifika agensformer går att begripa och hur de 
verkar i nätverksmässig växelverkan med diskurser och performativ” 
(Lykke 2009: 103). 

Denna betoning av det materiella, av kroppen, ska inte tolkas som 
att ett konstruktionistiskt perspektiv helt bortses från. Snarare är det 
så att kroppen, uppfattad som en materialitet, medverkar till 

                                                
178 Notera Alaimos och Hekmans påpekande att begreppet ”new materialism” 
överlappar med det de kallar för ”material feminism”. Dessa båda begrepp 
korresponderar också med det som van der Tuin benämner “den tredje vågens 
materialism”. Ett ytterligare påpekande rör skillnaden mellan ”material feminism” 
och ”’materialist’ feminism”. Det förra härrör huvudsakligen från korporeell 
feminism (corporeal feminism), ekofeminism (environmental feminism) och 
vetenskapsstudier (science studies), medan det senare springer ur, eller är synonymt 
med, marxistisk feminism (Alaimo & Hekman 2008a: 17-18, fotnot 3). Som Ahmed 
konstaterar tar inte ny materialism sin utgångspunkt i en kritik av den av Marx och 
Engels utvecklade historiska materialismen (Ahmed 2008: 32). Åsberg, Hultman och 
Lee menar att Lykkes (2010) term postkonstruktionism kan fungera som ett 
paraplybegrepp för de, visserligen olikartade, feministiska teorier som 
uppmärksammar icke-human agens, kroppar och deras mellankroppsliga relationer. 
De nämner: feministisk materialism, korporeell feminism, materiell feminism, 
transkorporeell feminism, posthumanistisk feminism, posthumanistiska genusstudier 
och posthumaniora (Åsberg et al. 2012b: 212). 
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konstruktionen av kroppen, samtidigt som konstruktionen påverkar 
vår förståelse av kroppen (Engdahl 2010: 79). Så talar exempelvis 
Haraway (2008: kapitel 9, se även Åsberg et al. 2012a: 32-38) om det 
materiellt-semiotiska och Barad (2001, 2003) om det materiellt-
diskursiva, vilket indikerar att materialitet och diskurs inte kan 
särskiljas. Som Stacy Alaimo uttrycker det: 

Dessa nya feministiska teorier tar materian på allvar, detta genom att 
försöka formulera modeller som behåller den diskursiva kritikens 
politiska klarhet, samtidigt som de på nya sätt närmar sig det som, 
per definition, inte ligger inom diskursens fält, nämligen mänskliga 
kroppar och det icke-mänskliga. (Alaimo 2011: 30) 

 
Det är ett litteraturbaserat och teoretiskt kapitel, med bidrag från flera 
tänkare, som du har framför dig; därför vill jag ge en kort 
läsanvisning. Först följer en diskussion om den frånvarande kroppen 
och ett dualistiskt tänkande, men till skillnad från kapitel två är fokus 
här på kön och genus. Därefter presenteras Simone de Beauvoirs 
tanke om kroppen som situation, som jag använder som 
utgångspunkt för att tala om kroppen i andra termer än kön och 
genus, och som en brygga över till de kroppsmaterialistiska 
teoretikerna. Av dessa väljer jag att berätta mer ingående om Grosz 
och Barads teoretiska förståelser av kroppen. Jag fortsätter sedan att 
resonera om den aktiva, föränderliga kroppen och kroppen som 
sammanlänkad med omgivning, objekt, teknik, kultur, vilket jag ser 
som det huvudsakliga bidraget med kapitlet. Avslutningsvis berör jag 
de metodologiska implikationerna av ett kroppsmaterialistiskt 
resonemang. 

Till min rytmanalys tar jag tankegångarna om kroppen och 
kroppslighet, inklusive antagandena om metodologi. Det är 
tankegångar som genom att införliva materialitet utmanar ett 
dualistiskt tänkande. 

Biologi och kultur 
Att tala om den materiella kroppen innebär att frågan om kön och 
genus blir nödvändig att reflektera över. Så skriver Carina Listerborn 
att forskare som belyser den fysiska kroppen riskerar att tolkas som 
essentialister, vilket har medfört att materialitet uppfattas som 
problematisk att hantera inom samhällsvetenskaperna. Som 
konsekvens görs ofta en tudelning mellan diskursiva och materiella 
kroppar, exempelvis ett socialt konstruerat genus och ett biologiskt 
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kroppsligt kön (Listerborn 2007: 15-16). Det tycks, hävdar Stacy 
Alaimo och Susan Hekman, som om många feminister fortfarande 
omfamnar, eller rättare sagt har svårt att lösgöra sig från, de 
dualistiska motsatsparen språk och verklighet, det diskursiva och det 
materiella (Alaimo & Hekman 2008a: 2, 6). 

En anledning är att kvinna och natur har varit så starkt förbundna 
med varandra. Kvinnan har ansetts vara förknippad med, eller till och 
med styrd av, sin biologiska kropp på grund av menstruation, 
graviditet och barnafödsel. Vidare har denna association mellan 
kvinna och natur gett upphov till antagandet att precis som naturen är 
vild och okontrollerbar, är kvinnan mindre kapabel att kontrollera 
sina känslor och passioner än mannen (Valentine 2001: 17-18). 
Denna västerländska förståelse av kvinnan har hållit henne borta från 
rationalitet, subjektivitet och agens, menar Alaimo. Mycket 
feministisk teori – från Simone de Beauvoir till Gayle Rubin – har 
därför velat förflytta kvinnan från naturens domän till kulturens. Så 
har det envisa dualistiska tänkandet förblivit intakt – natur åtskiljt 
från kultur, kön från genus (Alaimo 2008: 239). 

Diskussionen om hur kvinnan reduceras till kropp är ständigt 
aktuell och pågående. Det är kvinnokroppar i reklam, rubriker om 
kvinnors utseende i kvällstidningar och anonyma hot om sexualiserat 
våld på internet. Det finns många erfarenheter att ösa ur; här är 
endast två vittnesmål om upplevelsen av att bli behandlad som 
framför allt en kropp. Karin Widerberg beskriver erfarenheten av att i 
akademin bli bemött som en kropp, men också om hur hon genom 
att spela på sin kropp – sin femininitet, sin sexualitet – kan nå det hon 
eftersträvar. Med hennes ord: 

I den akademiska världen där inte kroppen ska råda förväntar sig 
kvinnor att bli behandlade som huvud. Samtidigt vet vi att män, lika 
lite som kvinnor, inte helt kan koppla bort det man ser och hur man 
är utanför universitetets murar. Jag vet att på universitetet kan en 
man när som helst och från det ena ögonblicket till det andra tänka 
på eller behandla mig som kropp. Det jag upplever utanför den 
akademiska världen gör mig ständigt påmind om det, att jag först och 
sist ändå alltid främst är kvinna = kropp. Själv kan jag också, om jag 
blir osäker på eller i min roll som huvud, ta till rollen som kropp. 
Och blir jag sedan i andra sammanhang behandlad som kropp så 
bekräftar det bara det vi alla vet innerst inne. Kropp blir ett 
maktmedel som bägge parter använder men som huvudsakligen 
diskrediterar kvinnan, främst beroende på att det försiggår i en 
hierarki där männen dominerar i alla avseenden. (Widerberg 1995: 
117) 
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Som skribent och debattör får Ann Heberlein e-post från sina läsare, 
ibland hatbrev från män som framställer henne ytterst som en kropp. 
Hon skriver:  

Det skulle vara en lättnad att någon gång bli kallad idiot i stället för 
fitta/hora/luder. Att slippa reduceras till en kropp, ett kön. Att 
faktiskt, någon gång, bli bemött som en tänkande varelse. (Heberlein 
2012) 

 
Det är kanske därför inte så oväntat eller orimligt att en skepsis och 
ambivalens infinner sig när den biologiska kroppen kommer på tal. 
Men för att komma bort från en essentialistisk förståelse av kroppen 
tror jag att det är nödvändigt att fundera över vad det innebär att vi är 
fysiska, materiella och biologiska varelser. 

Utan att bortse från eller förminska betydelsen av 
socialkonstruktionismen måste vi, enligt feministiska teorier om 
kroppen, tala om kroppens materialitet som en i sig själv aktiv, ibland 
motsträvig, kraft. Ett ensidigt fokus på representation, ideologi och 
diskurser utelämnar ett beaktande av levd erfarenhet, kroppsliga 
praktiker och biologisk materia (Alaimo & Hekman 2008a: 4). Eller, 
med Alaimos ord, ”how nonhuman nature or the human body can 
’talk back’, resist, or otherwise affect its cultural construction” 
(Alaimo 2008: 242). Insikter om människans biologi har således något 
att tillföra – en förhoppning som bland andra Elizabeth Wilson 
uttrycker: ”It is my argument that biology – the muscular capacities of 
the body, the function of the internal organs, the biophysics of 
cellular metabolism, the microphysiology of circulation, respiration, 
digestion, and excretion – needs to become a more significant 
contributor to feminist theories of the body” (Wilson 2004: 8).179 

                                                
179 Några sidor längre fram utvecklar Wilson sitt resonemang om konsekvensen av 
att enbart utgå från kulturella förklaringar av exempelvis depression: ”Through 
Freud, I want to highlight how purely cultural explanations of neurasthenia (or 
depression) may generate the very biological austerity they wish to contest. Too easy 
an attribution of neurasthenia or depression to cultural constraints will have a 
reductive effect on nervousness; it will contain neurology to the role of a substrate or 
foundation to which an already anxious psyche attaches itself or onto which an 
exhausting cultural milieu writes itself. It will set up a structure within which 
neurology is affectless matter and nervousness and melancholia are immaterial 
psychical states radically adrift from not only the nervous system but also the 
digestive, circulatory, and excretory systems. Both anxiety and pain – two dominant 
concerns in Freud’s writing in the 1890s – expose (often all too acutely) the kinship 
among the psychic, nervous, digestive, circulatory, and excretory systems” (Wilson 
2004: 23). Jag återkommer till Wilsons deprimerade kropp i avsnittet Den aktiva 
kroppen senare i detta kapitel. 
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Kritiken mot förespråkarna för kroppsmaterialistiska teorier har 
emellertid inte låtit vänta på sig. Exempelvis ser Sara Ahmed 
egentligen inget nytt under solen, utan konstaterar att hon har tappat 
räkningen på antalet artiklar som i förbigående, ofta utan att hänvisa 
till konkreta exempel, påstår att feminismen eller poststrukturalismen 
inte hanterar kroppen som en verklig, levande, fysisk, biologisk enhet, 
eller reducerar ”allt” till språk, betydelser och kultur (Ahmed 2008: 
25). Vad hon kallar ett rutinmässigt anklagande av feminismen för att 
vara anti-biologisk och enbart socialkonstruktionistisk ”offers a false 
and reductive history of feminist engagement with biology, science 
and materialism” (Ahmed 2008: 24). Snarare har mycket feministisk 
forskning – särskilt feministiska vetenskapsteoretiker som Donna 
Haraway och Sandra Harding – belyst komplexiteten i förhållandet 
mellan materialitet och kultur (Ahmed 2008: 33). Ahmed menar 
vidare att ny materialism180 tycks återvända till den gamla dualismen 
natur/materialitet/biologi och kultur, då ”matter becomes a fetish 
object”. Hon förklarar: 

What we might be encountering here is a desire for a pure theoretical 
object: whether that object is described as biology, matter, or affect. 
But such objects are invented, and when they are held in place then 
we are less able to do justice to the complexity of how all sorts of 
different things cohere. (Ahmed 2008: 35) 

 
I en bemötande artikel kommenterar Noela Davis Ahmeds kritik. 
Hon anser att Ahmed inte tar sig an de nymaterialistiska argumenten 
på ett övertygande sätt. Enkelt uttryckt menar Davis att Wilson, och 
de andra som Ahmed nämner i sin artikel, inte påstår att feminister 
ignorerar frågan om biologi, utan snarare handlar deras kritik om det 
sätt som feminismen förstår biologi på. Hon utvecklar: 

For Wilson, the problem is not that feminists do not address the 
biological in their work, but that their engagement with it is restricted 
and conventional. Her claim is that many feminist accounts remain 
committed to a conceptual separation of the biological from the 
social; that is, at some level the nature/culture division remains 
unquestioned in their work. There is the assumption that the 
biological and the social can be examined and assessed separately and 
that their respective effects can be somehow added together to 
describe the symptomatology under investigation. (Davis 2009: 70) 

 

                                                
180 Till vilken hon hänför bland andra Karen Barad, Elizabeth Grosz, Vicki Kirby 
och Elizabeth Wilson. 
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Det finns också ett antagande hos feminismen, menar Davis, att 
biologi uppfattas som något stabilt och passivt. Även Ahmeds 
exempel på texter, som Ahmed själv menar inkluderar frågan om 
biologi, håller fast vid den binära uppdelningen mellan natur och 
kultur som två distinkta system:  

In the passages that Ahmed chooses to highlight, biology was not 
presented as active and socially complicit, but instead, and as we have 
come to expect, as a mostly passive base that is infiltrated and 
animated by various cultural practices. Ironically, those same 
arguments that Ahmed cites as proof that feminism routinely engages 
with the biological actually demonstrate that the new materialist 
criticisms of feminism have a certain veracity that demands further 
engagement. (Davis 2009: 73) 

 
Både Ahmeds kritik och Davis motkritik landar således i en 
diskussion om dualistiskt tänkande – båda hävdar att den andras 
resonemang stödjer ett upprätthållande av dualismer. Som redan har 
antytts, och som jag kommer att utveckla vidare, rör sig många av 
texterna inom kroppsmaterialism, materiell feminism och ny 
materialism kring spänningen mellan natur och kultur och mellan 
andra binära motsatspar. Så hävdar Iris van der Tuin och Rick 
Dolphijn, med hänvisning till Manuel DeLanda och Rosi Braidotti, 
att ”[r]eworking and eventually breaking through dualism appears to be 
key to new materialism” (van der Tuin & Dolphijn 2010: 156, kursiv i 
original). 

Grosz påminner oss emellertid om att vi, med vårt intellektuella 
arv, rent språkligt har svårt att frigöra oss från ett dualististiskt 
tänkande. I viljan att upplösa de binära kategorierna kan vi inte bara 
ignorera dem. Det är varken historiskt möjligt eller önskvärt, utan 
man måste gå i närkamp med kategorier för att så småningom kunna 
ersätta dem. Men, skriver Grosz, ”new terms and different conceptual 
frameworks must also be devised to be able to talk of the body 
outside or in excess of binary pairs” (Grosz 1994: 22, 24). 

Innan vi går närmare in på hur de olika spåren under 
paraplybegreppet kroppsmaterialistiska teorier ser ut vill jag, med 
hjälp av Moi, uppmärksamma de Beauvoirs (2002) tanke om kroppen 
som situation. Det är en bra utgångspunkt för att börja överbrygga 
gapet mellan konstruktion och diskurs, å ena sidan, och materialitet 
och praktik, å den andra. 
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Kroppen som situation 
För att undkomma den nämnda dualistiska fällan föreslår Listerborn 
ett ”konkret och materiellt tänkande kring kropp och rum”, något 
som hon finner i Mois utveckling av de Beauvoirs idé om kroppen 
som situation. Därmed ersätts ett dualistiskt tänkande ”med ett 
interagerande och fysiskt närvarande subjekt”, som står ”i relation till 
en strukturell och symbolisk nivå” (Listerborn 2007: 9, 19). 

Kroppen som situation innebär, om vi utgår från kvinnokroppen, 
att kvinnan förstås som en situerad kropp, där hela den levda 
erfarenheten av att vara kvinna inkluderas, utan att hon reduceras till 
antingen kön eller genus. I Mois tolkning av de Beauvoir är kroppen 
både en situation och placerad inom andra situationer. Kroppen är 
inte enbart bärare av ett kön, utan den bär även många andra 
kroppsliga situationer, som exempelvis ålder, hudfärg och storlek. 
Kroppen som situation innebär fokus på den kroppsliga och levda 
erfarenheten, med det subjektiva som utgångspunkt (Listerborn 2007: 
24-25, 32). Listerborn menar att begreppet kroppen som situation 
”situerar kroppens sociala och symboliska mening, men genom dess 
materialitet illustreras också det fysiska intagandet av plats, liksom 
subjektets kroppsliga uttryck och utlevelse. Till en symbolisk nivå 
läggs fysiska aspekter som beröring, rörelse, sensualism och 
sexualitet” (Listerborn 2007: 46). 

Kroppen bär alltså inte sin mening på ytan, den är inte heller ett 
ting, utan en situation. För Jean-Paul Sartre utgör klass, plats, ras, 
nationalitet, kropp, ens förflutna, ens position och ens förhållande till 
andra, olika situationer, skriver Moi. En situation är ett strukturellt 
förhållande mellan våra projekt (vår frihet) och världen (som 
inkluderar våra kroppar). Om jag vill bestiga en bergstopp är min 
situation mitt projekt så som det uppstår i mötet med klippans 
fakticitet. Min situation finns inte utanför mig, utan situationen är, 
enligt Sartre, en syntes av fakticitet och frihet. Att hävda att kroppen 
är en situation är att erkänna att betydelsen av en (kvinnas) kropp 
hänger samman med det sätt på vilket individen använder sin frihet. 
För de Beauvoir är en kvinnas frihet inte absolut, utan situerad. 
Andras situationer kommer att påverka hennes projekt, vilka i sin tur 
kommer att forma hennes erfarenheter av sin kropp. Följaktligen är 
varje kvinnas erfarenhet av sin kropp förbunden med hennes projekt 
i världen (Moi 1997: 110). 

Uppfattad som en levd erfarenhet är kroppen ett sätt att vara, en 
intonation, ett specifikt sätt att vara närvarande i världen. Därmed 
inte sagt att den upphör att vara ett objekt med specifika fysiska 
egenskaper. Snarare omfattar kroppen som situation både de 
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objektiva och de subjektiva aspekterna av erfarenheten (Moi 1997: 
111). Moi konkluderar: 

För Merleau-Ponty och Beauvoir är kroppen vårt perspektiv på 
världen och samtidigt är denna kropp involverad i en dialektisk 
interaktion med sin omgivning. Det sätt på vilket vi lever våra 
kroppar skapas av denna interaktion. Kroppen är en historisk 
sedimentering av vårt sätt att leva i världen och av världens sätt att 
leva med oss. (Moi 1997: 111-112) 

 
Den fysiska kroppen är således av betydelse för de Beauvoir. Om min 
kropp är lemlästad eller sjuk kommer jag inte att ha samma 
erfarenheter av världen eller av mig själv som om jag har en sund eller 
en atletisk kropp. Inte heller kommer världen att reagera på mig på 
samma sätt som den skulle ha gjort om jag hade haft en annan kropp. 
Även om vår biologi likväl är fundamental för det sätt på vilket vi 
lever i världen, kan man inte utifrån biologiska fakta dra slutsatser om 
vilken betydelse eller vilket värde de kommer att ha för individen och 
för samhället. Biologiska fakta ligger med andra ord inte till grund för 
mänskliga värden, något som de Beauvoir betonar. Därmed finns det 
ingen risk för biologisk determinism som säger att kvinnor och män, 
på grund av sina gener, är lämpade för olika uppgifter och har olika 
intressen. Genom att acceptera att alla kroppsliga skillnader har 
betydelse för vår levda erfarenhet visar de Beauvoir, enligt Moi, att 
hon inte är emot vetenskapen, men att hon däremot är emot en 
ideologisk användning av den (Moi 1997: 112, 122). 
 
Som västerlänning på besök i Tokyo reflekterar jag över min kroppsliga 
situation. Kanske för att ingen, vad jag lägger märke till i alla fall, iakttar 
mig, dröjer kvar med blicken, eller beter sig på annat sätt mot mig än 
mot någon annan, med sitt kroppsspråk antyder att jag ser annorlunda, 
främmande ut, tänker jag inte så mycket på min fysiska uppenbarelse. 
Men det händer. Jag kan känna mig gammal, stor och klumpig, som att jag 
tar upp mycket utrymme. Som i det hysteriska varuhuset Shibuya 109, 
ett tillhåll för ungdomar vars estetiska preferenser eller uppfattning om 
vad som är trendigt, inne, hippt jag inte har en aning om. I andra 
sammanhang är det små subtila tecken som gör att jag tvärtom känner 
mig bekväm i en situation eller känner tillhörighet till en plats. I vissa fall 
handlar det om attribut som min frisyr, träningsskor i neon på fötterna 
och en platspåse från skivaffären Disk Union i handen; det jag signalerar 
genom min yta. I andra fall om att jag lyckas knäcka vissa koder, som hur 
proceduren går till på restauranger som har automater där man beställer 
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sin mat, eller om att jag behärskar vissa artighetsfraser. Men även om jag 
kan tolka situationen kan jag uppleva den som besvärlig, som när jag står 
mitt i folkhavet på de stora tåg- och tunnelbanestationerna. I Stockholm 
finns det som mest ett par huvudströmmar och följer man dem brukar 
man komma till en utgång. Men på Shibuyastationen korsar strömmarna 
varandra. Det är enormt mycket folk som rör sig. Till olika utgångar, 
uppgångar, plattformar, till tunnelbanan och andra slags tåg. Jag kan lätt 
läsa av hur jag bör göra, som att hålla till vänster i rulltrappor och gångar, 
men jag förstår inte strömmarna, vet inte avsikten med människors 
rörelser, deras mål, vart de ska. 

 
Sammanfattningsvis är kroppen som situation, enligt Moi, ”den 
betydelse som den konkreta kroppen har för en situerad individ. 
Detta kan knappast karakteriseras som vare sig kön eller genus. 
Detsamma gäller för ’levd erfarenhet’, som omfattar olika slags 
situationer (ras, klass, nationalitet etc.)” (Moi 1997: 120). 

Tanken om kroppen som situation är inte bara en filosofisk och 
teoretisk ansats, utan en sådan utgångspunkt får även metodologiska 
implikationer, menar Listerborn. Att kroppen och dess materiella 
uttryck står i centrum innebär att forskaren ”med ökad inlevelse 
måste förstå subjektets val i varje given situation” och att det måste 
finnas en medvetenhet om skillnader och likheter mellan forskaren 
och subjektet. Forskaren måste förhålla sig till andra kroppar, vilka är 
materiella snarare än abstrakta (Listerborn 2007: 48). 

Kroppen som situation har en analogi i situerade kunskaper – en 
metodologisk utgångspunkt som jag har lyft fram på flera håll i 
avhandlingen. En viktig konsekvens av att ta den materiella kroppen 
på allvar är nämligen insikten att kunskaper är situerade. För Susan 
Bordo betecknar materialitet, i begreppets vidaste bemärkelse, vår 
begränsning. Materialiteten hänvisar till vår ofrånkomliga fysiska 
situering i tid och rum, i historien och kulturen – förutsättningar som 
inte bara formar oss, utan även begränsar oss. Som Friedrich 
Nietzsche påminner oss om befinner vi oss alltid någonstans och 
studerar världen någonstans ifrån, vilket innebär att vårt tänkande 
alltid är partiellt och selektivt. Detta i kontrast till den klassiska 
filosofiska önskan om ”a view from nowhere” eller den postmoderna 
varianten ”the dream of being everywhere” (Bordo 1998: 90). Eller 
med Haraways formulering: ”gudstricket att se allting från 
ingenstans” (Haraway 2008: 232). 

Lykke menar att situering, förutom en tidslig och rumslig 
lokalisering, också handlar om konkret kroppslig utrustning och den 
pluralism av seenden som olika kroppar möjliggör. Till skillnad från 
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en abstrakt, distanserad och förnuftsbaserad blick är den situerade 
syn som Haraway pläderar för ”konkret och kroppsligt förankrad i 
känslor av lust, smärta, glädje, avsky och så vidare” (Lykke 2009: 147-
148). 

I det följande ska jag ta hjälp av framför allt Grosz och Barad för 
att borra djupare i vad kroppen förstådd som en materialitet innebär. 
Det är en teoretisk exkursion jag ska ta med dig på. Resonemanget 
kan stundtals te sig väl abstrakt, svårtillämpbart och komplicerat. Men 
misströsta inte, det är ett resonemang som utmanar vårt sätt att förstå 
oss själva och omvärlden. I synnerhet går den posthumanistiska 
betoningen av det materiellas medskapande och performativa 
förmåga emot invanda föreställningar och kan, med Cecilia Åsbergs, 
Martin Hultmans och Francis Lees ord, upplevas som kontraintuitiv. 

Hur det materiella och det diskursiva gemensamt arrangerar, 
rekonfigurerar och rekonfigureras av alla mänskliga och icke-
mänskliga aktörer, objekt, texter och ”naturer”, är således här det 
relevanta. Att dessa entiteter inte bör säranalyseras utan ses som 
sammanlänkade är en grundläggande, om än kanske kontraintuitiv, 
hållning när vi till vardags tillerkänner enbart människor 
handlingsförmåga och auktoritet (…). (Åsberg et al. 2012a: 33) 

 
För att påminna tillhör Grosz ”sexual difference”-teoretikerna i 
Lykkes indelning, medan Barad har en naturvetenskaplig och 
posthumanistisk utgångspunkt. 

Grosz om metaforen om möbiusbandet 
Elizabeth Grosz ingår i en grupp australiensiska feminister som 
argumenterar för att ta utgångspunkt i kroppens specificitet och 
könskillnaden, snarare än i det sociokulturellt konstruerade genus. 
Med sin kroppsfeminism vill Grosz komma bort från en ospecifik 
och ofta implicit manlig kropp för att i stället uppmärksamma den 
könade kroppen (Lykke 2009: 89). 

Grosz identifierar två möjliga angreppssätt för forskning om 
kroppen – dels från insidan som utgår från psykoanalysen, 
neurovetenskapen och fenomenologin, dels från utsidan som ser 
kroppen som en yta för inskription. Medan det första angreppssättet 
fokuserar på kroppen som den är levd och upplevd, behandlar det 
andra – med namn som Michel Foucault och Gilles Deleuze – 
kroppen som ett socialt objekt, som utsatt för diskursiv och icke-
diskursiv makt, som en rad av kopplingar som förbinder kroppen 
med andra objekt och processer. Grosz träffande metafor ”kroppen 
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som ett möbiusband”181 klargör att ingen utgångspunkt har företräde 
framför den andra (Grosz 1994: 115-116, Marshall 1996: 255). Hon 
utvecklar: Kropp och medvetande är inte två distinkta substanser eller 
två kännetecken av en och samma substans, utan något däremellan. 
Möbiusbandet åskådliggör hur medvetande och kropp går in i 
varandra genom ett slags vridning eller omkastning så att den ena 
sidan blir den andra (Grosz 1994: xii). ”Tracing the ouside of the strip 
leads one directly to the inside without at any point leaving its 
surface”, som Grosz (1994: 116-117) skriver . 

Kroppen förstådd som ett band ger associationer till kroppen som 
något att skriva på. De två olika angreppssätten – med fokus på 
insidan respektive utsidan – kan förstås som två olika sätt att skriva 
på kroppen. Med Grosz ord: ”If the psychical writing of bodies 
retraces the paths of biological processes using libido as its marker 
pen, then the inscription of the social surface of the body is the 
tracing of pedagogical, juridical, medical, and economic texts, laws, 
and practices onto the flesh” (Grosz 1994: 117). Om kroppen utifrån 
det första perspektivet – insidan – måste bli läst och tolkad för att 
den underliggande meningen ska kunna fångas, är kroppen utifrån det 
andra perspektivet – utsidan – en yta att ingravera och skriva på. 
Insidan förstås således genom metaforer om djup, medan den plana 
ytan beskriver utsidan (Grosz 1994: 121). 

För att kunna ta avstånd från den dualistiska filosofin måste vi, 
enligt Grosz, överskrida konstruktionismens utgångspunkt i det 
sociokulturella könet när vi vill diskutera subjektivitet och identitet. I 
stället bör vi utgå från kroppsligheten och kroppen i dess individuella 
och multipla specificiteter (Lykke 2009: 90). Kroppen utgör, hos 
Grosz, ett slags medlande punkt mellan det som förstås som enbart 
tillgängligt för subjektet, och det som är objektivt möjligt att uppfatta. 
En punkt varifrån uppdelningen mellan insida och utsida, det privata 
och det offentliga, jaget och andra, det naturliga och det kulturella, 
det fysiska och det sociala, och alla andra binära motsatspar som 
förknippas med kropp/själ-dualismen, kan ifrågasättas (Grosz 1994: 
21, 23). Med ett sådant angreppssätt kan vi tala om könsskillnad utan 
att hemfalla åt ett dualistiskt, deterministiskt och essentialiserande 
tänkande, där maskulinitet, själ och rationalitet ställs över femininitet, 
kropp och irrationalitet. Genom att Grosz betonar det kroppsligt 

                                                
181 Ett möbiusband – efter tyska matematikern och astronomen August Ferdinand 
Möbius – är en yta med bara en sida. Den kan tillverkas genom att en pappersremsa 
vrids ett halvt varv varefter ändarna klistras ihop (bandet bildar då formen av en 
åtta). Kanten är sammanhängande; klipps bandet längs mittlinjen faller det inte i två 
delar (Nationalencyklopedin). 
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specifika fokuseras inte enbart på kön, utan även andra kategorier 
som ras, etnicitet och sexualitet uppmärksammas (Lykke 2009: 90). 

Grosz förståelse av kroppen kan ytterligare utvecklas genom att se 
till det, enligt henne, dynamiska förhållandet mellan kropp och stad – 
något som uppkommer genom att de definierar och skapar varandra. 
Med sin specifika geografiska, arkitektoniska och politiska struktur, är 
staden en ingrediens i den sociala konstitutionen av kroppen, dock 
inte lika betydelsefull som exempelvis familjens mer direkta och 
påtagliga inflytande. Stadens form, struktur och normer smyger sig på 
och påverkar alla de element som bidrar till att konstituera 
kroppsligheten. Staden har betydelse för vår förståelse av och 
anpassning till rummet och för vårt kroppsliga beteende. Den 
påverkar vår användning av kroppen genom den terräng vi måste ge 
oss ut i varje dag när vi rör oss i staden. Vidare är staden platsen där 
kroppen tas över och förvandlas av bilder, representationssystem, 
massmedia och de olika konstarterna. Omvänt förvandlar kroppen, 
som kulturell produkt, det urbana landskapet efter sina behov, oavsett 
om de är av demografisk, ekonomisk eller psykologisk karaktär 
(Grosz 1995: 108-109, Grosz 1999: 209-210). 

 
Jag bor på en ås, vilket betyder långa, härliga nedförsbackar när jag ska 
cykla in mot stan (Södermalm), men motiga stigningar när jag ska hemåt. 
Inte bara förhåller jag mig fysiskt till terrängen, dessutom framkallas en 
mental bild av backarna varje gång jag väger mellan att ta cykeln och 
tunnelbanan. Ibland vinner känslan av fart och vind och den hänförande 
vyn från Liljeholmsbron över den kroppsliga ansträngningen. Ibland inte, 
och då väljer jag tunnelbanan. Jag cyklar trots allt ganska lite, definitivt 
inte i stan och endast under sommarmånaderna, och föredrar 
utflyktscykling framför transportcykling. Men till träningslokalen hamnar 
jag på en sträcka som utgör ett huvudstråk för cykelpendlare. Då 
plötsligt finns det en pendlingskutym att förhålla sig till. Trycker mig 
ängsligt mot högerkanten, vill inte hindra någon från att susa förbi. 
Försöker att förutse de mötande cyklisternas manövrar för att kunna 
parera en oaktsam omcykling. Som cyklist blir min kropp mer påtaglig för 
mig än som gående. Med tidningarnas rapportering om cykelolyckor i 
bakhuvudet, den högre hastigheten, kravet på snabbare 
reaktionsförmåga, gör att jag upplever min kropp som skörare, mer 
utsatt, mindre pålitlig och delvis bortom min kontroll. 

 
Kärnan i Grosz resonemang om kroppen och staden tolkar jag som 
att i stället för att tänka på rum som något som ”bara finns”, skapar 
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kroppsliga praktiker rum (Johnston 2009: 330), och rum ger upphov 
till en viss sorts kroppsliga praktiker. Cyklistens rum är ett annat än 
den gåendes. De kroppsliga upplevelserna skiljer sig åt. Som cyklist 
känns rummet hårdare, osäkrare, mer komplicerat, men i den långa 
nedförsbacken upplever jag också en hisnande känsla när min kropp 
uppgår i cykelns rörelse. 

Det liknar diskussionen om kroppen och rummet i tillblivelse i 
kapitel sex, där jag hävdade att människors olika gåendepraktiker 
formar platser och skapar rytmer. Kirsten Simonsen talar exempelvis 
om ”den förkroppsligade staden” där sambandet mellan kropp och 
rum kan förstås som att kroppen producerar sig själv i rummet, 
samtidigt som den producerar detta rum (Simonsen 2005: 58). En 
sådan förståelse indikerar att kroppar och rum är performativa, menar 
Johnston, det vill säga att deras karakteristik inte är fixerad. På detta 
vis fungerar rum inte bara som en bakgrund eller kuliss för kroppar, 
utan snarare spelar de en viktig roll i skapandet och reproducerandet 
av sociala relationer. Kroppar och rum är samtidigt materiella, tänkta, 
symboliska och verkliga. En kropp kan med detta angreppssätt inte 
förstås som bara ”man” eller bara ”kvinna”, utan 
könskategoriseringen är avhängig tid och plats (Johnston 2009: 330). 
Att exempelvis befinna sig i ett starkt genuskodat rum kan av andra 
uppfattas, eller av en själv upplevas, som en avvikelse om man av 
andra tillskrivs ”fel” kön, eller om man upplever sig tillhöra ”fel” kön. 
Den könskategori man tillhör kan alltså uttalas eller upplevas tydligare 
i de rum och sammanhang som man är i minoritet, befinner sig 
utanför normen eller på annat sätt avviker. Detsamma kan sägas gälla 
för de rum där det tydligt framgår, även implicit, hur män respektive 
kvinnor förväntas bete sig. 

Barad om materiellt-diskursiva fenomen 
Karen Barad tar sin utgångspunkt i naturvetenskaperna för att 
teoretisera kring diskurs och materialitet. I sitt resonemang för hon 
samman Michel Foucaults diskursteori och Judith Butlers 
performativitetsteori med fysikern Niels Bohrs bidrag till 
kvantfysiken. Barad skriver själv att hon föreslår en ”posthumanistisk 
materiell teori som utmanar beskrivningar av materialitet antingen 
som redan givet i sig själv eller som enbart en effekt av mänskligt 
agerande” (Barad 2012: 85). Hon fortsätter: 

Med en agentiell realistisk teori är materialitet en aktiv faktor i 
processen när materialitet skapas. Naturen är varken en passiv yta 
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som väntar på kulturens inskriptioner eller slutprodukten av en 
kulturell föreställning. (Barad 2012: 85) 

 
Med begreppet agentiell realism vill Barad visa att det sker en så 
kallad intra-aktion mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer, 
mellan diskurs och materialitet. Genom att tala om intra-aktion 
markerar hon att det inte är fråga om den inter-aktivitet som vi 
vanligtvis hänvisar till i interpersonella relationer. Dessutom klargör 
begreppet intra-aktion att det handlar om fenomen som endast 
temporärt avgränsas från varandra, och som verkar aktivt och 
ömsesidigt transformativt på varandra (Lykke 2009: 101-102). Det 
intressanta med Bohrs förståelse av fenomen är hans utgångspunkt 
att fenomen inte kan skiljas från ”the agencies of observation” (Barad 
2001: 82). Det vi studerar kan med andra ord inte separeras från hur 
vi studerar detta.182 

Intra-aktion antar inte, till skillnad från interaktion, i förväg 
existerande enskilda entiteter, utan betonar i stället att det är 
relationerna mellan subjekt och objekt som utgör fenomen (Colls 
2007: 354). En agent-realitisk ontologi vägrar, med Barads egna ord, 
”the representationalist fixation on ’words’ and ’things’ and the 
problematic of their relationality, advocating instead a casual 
relationship between specific exclusionary pratices embodied as specific material 
configurations of the world (i.e., discursive practices/(con)figurations 
rather than ’words) and specific material phenomena (i.e., relations rather 
than things)” (Barad 2003: 814, kursiv i original). 

Intra-aktion inbegriper alltså förhållandet mellan objekt, 
observationer av detta objekt och apparaturen som krävs för 
observation (Colls 2007: 357). Vi kan med andra ord inte få kunskap 
genom att stå utanför världen, skriver Barad, utan vi vet eftersom vi 
är delar av världens tillblivande. Centralt i Barads resonemang är 
således avfärdandet av en separering mellan epistemologi och 

                                                
182 Lykke utvecklar: I Barads läsning av Bohr är ett fenomen både konstruerat och en 
objektiv existerande verklighet. Fenomenet är konstruerat därför att vi, enligt Barad, 
aldrig kan skapa en objektiv kunskap om världen. Den forskningsapparat vi sätter 
upp, lägger, genom sin materiellt-diskursiva utformning (apparatur, begrepp etcetera), 
grunden till en bestämd sorts resultat. Inom denna ram kan man emellertid skapa ett 
objektivt resultat i bemärkelsen att andra som använder en motsvarande 
forskningsapparat kan reproducera resultaten. Det uppstår därmed en partiell och 
lokaliserad objektivitet, vilken kan jämföras med Haraways situerade kunskap. 
Vetenskap består, med Barads uppfattning, av att göra ett snitt och avgränsa 
forskarens subjektsposition (inklusive apparat, begrepp etcetera) inför det objekt man 
avser att studera (Lykke 2009: 151-153). Hultman erbjuder en koncis sammanfattning 
av innebörden av fenomen: ”[D]e inkluderar både den som analyserar och det som 
blir analyserat vilka befinner sig i intra-aktion med varandra” (Hultman 2012: 73). 
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ontologi. Att upprätthålla en sådan åtskillnad är dessutom detsamma 
som att hålla fast vid en rad andra problematiska dikotomier. Därför 
menar Barad att det är bättre att tala om onto-epistem-ologi om fokus 
ligger på specifika intra-aktioners betydelser (Barad 2012: 85-86, 
Lykke 2009: 151, 153). 

I korthet uppmärksammar en agentiell realism mellanrummen och 
de intra-aktiviteter som uppstår mellan organismer, såväl mänskliga 
som icke-mänskliga, och ting i verkligheten. Här uppstår materiellt-
diskursiva fenomen, enligt Barad (Lenz Taguchi 2009: 84). Hekman 
menar att det briljanta med begreppet agentiell realism är att det 
förenar socialkonstruktionism/postmodernism/poststrukturalism 
med en ny förståelse av materialitet. Modernismens version av 
realism föredrar materia och antar att det finns en fixerad och 
objektiv verklighet som vi kan nå direkt kunskap om. Diskursteorier 
föredrar språk och förnekar materians materialitet. Agentiell realism, 
däremot, belyser intra-aktionen mellan materia och diskurs – med 
andra ord är objekt och de observerande praktikerna inte möjliga att 
skilja åt (Hekman 2008: 104, 109). 

För att förtydliga avser Barad med diskurs inte vad som sägs, utan 
det som begränsar och möjliggör vad som kan sägas (Barad 2003: 
819). I överensstämmelse med Butlers teoretisering formar 
diskursernas performativitet kroppsmaterian, men, som Barad 
tillägger, är denna kroppsmateria performativ och agerande i sig själv 
(Lykke 2009: 102). Performativitet är, utifrån Barads 
förståelsehorisont, inte en inbjudan att förvandla allt, inklusive 
materiella kroppar, till ord. Tvärtom innebär performativitet ett 
motstånd mot språkets alltför omfattande makt i bestämmandet av 
vad som är verkligt. Vidare kallar Barad sin förståelse av 
performativitet för posthumanistisk, vilket betyder, som vi har sett, 
att den inkluderar materiella och diskursiva, sociala och vetenskapliga, 
mänskliga och icke-mänskliga, naturliga och kulturella, faktorer 
(Barad 2003: 802, 808). Därmed utmanar hon Butlers förståelse av 
performativitet, som hon menar inte kan förklara hur diskursiva 
praktiker skapar materiella kroppar. Butlers teori tycks nämligen anta 
att materia är en passiv produkt av diskursiva praktiker (Hekman 
2008: 104-105). 

Barad uppfattar inte materia som av varandra oberoende, fixerade 
enheter, det vill säga individuella eller statiska enheter. Materia är inte 
heller små delar av natur eller en tom yta som passivt väntar på att 
tillskrivas betydelse. Snarare förstås materia som ”substance in its 
intra-active becoming – not a thing, but a doing, a congealing of 
agency” (Barad 2003: 821-822). Här kan inflikas att ett negligerande 
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av materialitet som en aktiv och produktiv faktor i sig själv riskerar, 
menar Barad, att förstärka den dikotomiska uppfattningen av kultur 
som aktiv och natur som passiv (Barad 2001: 77). Diskursiva 
praktiker och materiella fenomen kan inte förstås som avskilda från 
varandra, utan gemensamt, genom ett slags växelverkan, bidrar de till 
dynamiken hos intra-aktivitet. En oavbruten intra-aktivitet bidrar till 
att kroppar – både mänskliga och icke-mänskliga – materialiseras. 
Kroppar är inte objekt med inneboende gränser och egenskaper, utan 
de är materiellt-diskursiva fenomen (Barad 2003: 822-823). 

Var och en av oss består en rad materiellt-diskursiva fenomen i det 
ständigt pågående flödet mellan, som Hillevi Lenz Taguchi skriver, 
”olika organ, huden och luften, vattnet, hudkrämen, kläderna, kylan, 
vinden… och våra föreställningar om vilka vi vill eller behöver vara”. 
Hon exemplifierar med stolen som kan förstås som en performativ 
agent i pedagogiska praktiker, det vill säga att den har agens i den 
intra-aktivitet som uppstår mellan stolen och eleven eller läraren. Våra 
kroppar blir sittande på specifika sätt beroende på hur vi diskursivt 
förstår hur och varför vi ska sitta på den här stolen just nu. 
Annorlunda uttryckt: Här uppstår det materiellt-diskursiva fenomenet 
av specifikt sittande (Lenz Taguchi 2009: 84). 

För att ytterligare konkretisera Barads begrepp intra-aktion kan vi 
vända oss till Rachel Colls, som visar hur kroppsfett kan förstås som 
intra-agerande. Utifrån ett sådant antagande materialiseras fett som en 
form av kroppslig materia, något som inte bara påverkas av krafter 
utifrån utan även av fettets egen möjlighet att agera. Fett finns på 
kroppen, under huden, och ”läcker” därmed inte som kroppsvätskor. 
Det är tvetydigt; placerat under huden samtidigt som det är 
materialiserat som en substans i sig självt. Fett stör ordningen då det 
inte respekterar gränser (Colls 2007: 358). Det hänger över, växer och 
glänser, något som ”suggests that flab has its own momentum and 
bodily capacities to act; it folds and creates new and often 
unarticulated bodily spaces” (Colls 2007: 359). 

Det är också den feta kroppens ”brott” mot normen som lägger 
grund för diskursen att feta kroppar är ”out of place” och behöver 
minska i omfång. Emellertid innebär fett som intra-agerande att saker 
som fett kan göra också uppmärksammas; det kan röra sig självt 
genom ett veckande och pressande, det kan röras och formas av 
händer och icke-mänskliga objekt, till exempel kläder, och det kan 
förstås som både frånvarande och närvarande, som i fallet med 
viktminskning och viktökning (Colls 2007: 358). 

Fokus på hur materia är inbegripet i sin egen materialisering 
möjliggör ett beaktande av vad materia kan göra med en kropp och 
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vad det kan få en kropp att göra, menar Colls. Kroppsmaterians intra-
agerande illustrerar hur feta kroppar överskrider de normer som 
ständigt producerar dessa kroppar. Colls visar hur materialiseringar av 
feta kroppar uppmärksammar specifika kroppars topografier, fettets 
struktur och ytor och dess förmåga att skapa nya ”rum” på kroppen 
(Colls 2007: 363). 

Barads resonemang är intressant, men samtidigt komplext. För att 
ta det centrala begreppet intra-aktion, som tycks finnas överallt och 
vara tillämpbart på alla sorters relationer och all slags materialisering: 
Det inbegriper ej i förväg existerande enheter; betonar relationer 
mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer, mellan diskurs och 
materialitet; implicerar att dessa aktörer/enheter/fenomen endast är 
temporärt avgränsade från varandra och att de verkar aktivt och 
ömsesidigt transformativt på varandra. Mycket att ta hänsyn till med 
andra ord. I denna intra-aktion uppstår materiellt-diskursiva fenomen. 
Om man leker med tanken att rytm är ett materiellt-diskursivt 
fenomen, hur skulle det då beskrivas? Med preciseringen kroppsliga 
rytmer – det vill säga rytmer som kroppen erfar – kanske det handlar 
om en kropp som har inkorporerat normer och därför rör sig på ett 
visst sätt. Om det ständigt föränderliga samspel mellan kropp och 
omgivning, förstått som Grosz dynamiska förhållande mellan kropp 
och stad. Om attribut som påverkar kroppens upplevelse av rytmer, 
som de Beauvoirs situationer eller föremål som utvidgar kroppens 
känsel. 

Två viktiga poänger med Barads resonemang är, som jag ser det, 
dels att kroppen snarare än en behållare bör förstås som ett nätverk, 
dels att kroppen snarare än passiv bör förstås som aktiv. Detta är två 
aspekter som jag utvecklar vidare i nästa avsnitt. 

Den aktiva kroppen 

[I]f we were without our skin and we could witness the body´s 
otherwise invisible processes as we chat to each other, read a 
presentation aloud, type away at our computers, or negotiate an 
intense exchange with someone we care about, we might be forced to 
acknowledge that perhaps the meat of the body is thinking material. 
(Kirby 2008: 221, kursiv i original) 

 
En nymaterialistisk ontologi har inte mycket till övers för 
uppfattningen att materia är död massa, enligt Diana Coole och 
Samantha Frost. Snarare förstås materia som att det ständigt formas 
och omformas på högst oväntade sätt. Talar man exempelvis om 
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partiklar uppfattas de mer som vibrerande energisträngar än som små 
versioner av sandkorn. En tanke som bryter mot det konventionella 
antagandet att agens är förbehållet människan – som innehar 
kognitiva färdigheter och kan fatta självständiga beslut – och att hon 
har rätten, eller åtminstone förmågan, att härska över naturen. 
Slutsatsen blir, slår Coole och Frost fast, att materia ”blir”, snarare än 
att materia ”är” (Coole & Frost 2010a: 9-10, 12). 

En central utgångspunkt hos de kroppsfeminister som har 
naturvetenskaperna som inkörsport är, som jag ser det, förståelsen av 
kroppen som aktiv. Studerar vi den biologiska kroppen ser vi att den 
varken är passiv eller mekanistiskt bestämd, utan snarare svarar den 
aktivt på händelser som sker. Celler förnyar sig ständigt, ben ombildas 
och kroppens insida reagerar hela tiden på förändringar, oavsett om 
de sker utvändigt eller invändigt (Birke 1999: 45). Det icke-mänskliga, 
fysiska, kroppsliga och materiella tillmäts således agens, ett slags 
reaktionsförmåga som inte snävt beskriver aktörskapet som att det 
grundas i mänsklig individualitet (Åsberg et al. 2012a: 42). 

Även om jag i det följande ägnar mig åt de feminister som har 
bakgrund i naturvetenskaperna, vill jag poängtera att den aktiva, 
föränderliga kroppen är närvarande också hos ”sexual-difference”-
teoretiker som Grosz. Gillian Rose förklarar varför Grosz inte förstår 
kroppen som passiv: Endast om kroppar är oföränderliga skulle 
tolkningar av könsskillnader (sexual difference) som baseras på biologi 
vara oföränderliga. Kroppen är för Grosz inte enbart passiv materia 
som påverkas av krafter utifrån, oavsett om de är diskursiva eller 
teknologiska, lingvistiska eller medicinska. Det finns inget med det 
kroppsliga – eller med det biologiska i vidare bemärkelse – som är 
stabilt. Tvärtom handlar biologi om föränderlighet. Grosz utmanar 
därmed vad det kroppsliga och biologiska kan betyda för feministiska 
argument. En del av kroppens dynamik beror på dess öppenhet för 
kultur. Kroppar tar in kultur, och kultur blir därmed något kroppsligt. 
Grosz undersöker det kroppsliga som både något naturligt och 
kulturellt, utan att någon del reduceras till den andra (Rose 2003: 
56).183 

                                                
183 För att förtydliga så nämner Grosz den levda eller sociala kroppen i samband med 
en förklaring av hur ”sexual difference”-feminister i sin strävan efter att upplösa 
dikotomin mellan kön och genus förstår kroppen. ”These feminists (…) do not 
evoke a precultural, presocial, or prelinguistic pure body but a body as social and 
discursive object, a body bound up in the order of desire, signification, and power. 
(…) Far from being an inert, passive noncultural and ahistorical term, the body may 
be seen as the crucial term, the site of contestion, in a series of economic, political, 
sexual, and intellectual struggles” (Grosz 1994: 18-19).  
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Argumentet om den aktiva kroppen kan fortsätta med Haraway. 
Hennes föreställning om den kroppsliga produktionsapparaten 
belyser, menar Lykke, hur kroppen, förstådd som en teknokropp, 
ingår i oändliga samspel med teknikvetenskapliga interventioner och 
är skapad i ett sociotekniskt nätverk av mänskliga och icke-mänskliga 
aktörer (Lykke 2009: 98). Haraway jämför kropp och materia med 
”trickster”-figuren (Haraway 2008: 244) – det vill säga en figur som 
likt tomten i den skandinaviska folktron lurar och driver med 
människan. Det är en figur som vi aldrig kan ha full kontroll över. 
Lykke konkluderar: ”Med sin poängtering av kroppsmaterians 
principiellt aktiva och okontrollerbara ’trickster’-karaktär gör hon 
samtidigt upp med det filosofiska paradigm som både 
könskonstruktionismen och den traditionella naturvetenskapen 
bygger på; det vill säga ett paradigm som i förlängningen av Descartes 
filosofi uppfattar kroppen som ett passivt råmaterial för kulturen” 
(Lykke 2009: 98). 

Som ett sätt att undvika att sätta den biologiska kroppen inom 
parentes talar Alaimo om transkorporealitet, med vilket hon avser 
tidrummet där mänsklig korporealitet, som verklig materia i form av 
kött och blod, inte kan åtskiljas från ”naturen” eller ”miljön”. 
Transkorporealitet är en teoretisk utgångspunkt där teorier om 
kroppen och miljön kan mötas och förenas (Alaimo 2008: 238). Idén 
om transkorporealitet understryker att människan är oskiljaktig från 
miljön. Något som gör det svårt att tänka sig naturen som en resurs 
eller ett tomt rum, redo att exploateras av människan, eftersom 
naturen ”is always as close as one’s own skin” (Alaimo 2008: 238). 
Genom att poängtera rörelsen mellan kroppar, belyser 
transkorporealitet sammanlänkningarna mellan det mänskliga och det 
som går bortom det rent mänskliga (more-than-human). 
Transkorporealitet uppmärksammar helt enkelt handlingarna hos 
mänskliga kroppar, icke-mänskliga varelser, ekologiska system, 
kemiska medel och andra aktörer (Alaimo 2008: 238). 

Alaimo illustrerar sin tanke om transkorporealitet med den giftiga 
kroppen, det vill säga en kropp som är utsatt för miljögifter, 
kemikalier och substanser av olika slag. Att tänka genom den giftiga 
kroppen tillåter oss att föreställa oss mänsklig korporealitet, inte som 
ett slags materia som föregår social inskription, utan som något som 
alltid bär spår av social och geografisk position och ojämn fördelning 
av risk (som följd av var man bor) (Alaimo 2008: 261). Alaimo menar 
vidare att den här kroppen kan förstås som posthumanistisk eftersom 
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dess gränser är otäta och läcker, som tunna membran.184 Men även 
eftersom upplevelsen och förståelsen av vår egen kropp påverkas av 
såväl nya vetenskapliga rön som de aktörer som ägnar sig åt att 
avslöja faror och föreslå alternativa sätt att leva och handla (Alaimo 
2008: 262). Slutsatsen är således att våra kroppar står i ständigt utbyte 
med den omgivande miljön.185 

Ett annat exempel som skulle kunna illustrera innebörden av 
transkorporealitet, är kroppens sätt att producera serotonin, som är 
signalsubstans i ett flertal viktiga nervbanor, bland annat i de som har 
att göra med sinnesstämning, välbefinnande, oro, ångest, sömn och 
vakenhet (Nationalencyklopedin). Wilson argumenterar för depression 
som förkroppsligad, vilket betyder att hänsyn bör tas till hela 
kroppen, och inte bara till hjärnan, när man talar om depression och 
antidepressiv medicin. Hon understödjer sitt resonemang med det 
faktum att hjärnan inte producerar serotonin oberoende av kroppen 
och individens kulturella miljö. Snarare kräver serotoninproduktionen 
ett utbyte mellan hjärnan, tarmarna och miljön. Serotonin bildas från 
tryptofan. Det är en essentiell aminosyra som kroppen inte själv kan 
tillverka, utan som därför måste tillföras med födan. Choklad, 
bananer, mjölk, kött och fisk är exempel på livsmedel som är rika på 
tryptofan. Efter att tryptofan har absorberats av tarmarna, passerat 
levern och frigjorts i kroppens cirkulationssystem, upptas det av det 
centrala nervsystemet, där serotonin produceras. Serotoninet 
transporteras sedan till nervcellerna (Wilson 2008: 382-384). 

Tillverkningen av serotonin beror också på hur kolhydratrik 
individens kost är. Om den utgörs av mycket kolhydrater kommer 
kroppen att producera insulin för att kontrolla blodsockernivån. 
Insulinet kommer att avlägsna de flesta andra aminosyror från blodet, 
vilket medför att en oproportionerlig mängd tryptofan kommer att 

                                                
184 På tal om gränser som läcker (leaky boundaries), se även hur Haraways cyborg – ”en 
hybrid av maskin och organism” eller en varelse som ”samtidigt är djur och maskin” 
(Haraway 2008: 186-187) – innebär tre gränssammanbrott: 1) mellan människor och 
djur (till exempel genom organtransplantationer), 2) mellan organism och maskin (till 
exempel när konstgjorda kroppsdelar utvecklas utanför kroppen, som vid genterapi) 
och 3) mellan det fysiska och icke-fysiska (Valentine 2001: 59). Apropå det sista 
gränssammanbrottet skriver Haraway: ”Våra bästa maskiner (…) är signaler, 
elektromagnetiska vågor, ett område av ett spektrum, och dessa maskiner är i högsta 
grad portabla, mobila (…)” (Haraway 2008: 191). 
185 I ett annat sammanhang skriver Thrift om gränsers porositet. Kroppar är inte de 
förseglade kuvert som de kan uppfattas som, utan de är ”läckande påsar med vatten”, 
släpper ifrån sig bitar av sig själva och efterlämnar därmed spår i skepnad av avfall, 
minnen etcetera (Thrift 2006: 140-141). Och som användare av internet, kreditkort, 
mobiltelefoner med mera lämnar vi digitala avtryck efter oss, vilket får Sheller och 
Urry att konstatera att vi i allt högre grad existerar bortom våra privata kroppar 
(Sheller & Urry 2006: 222). 
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överföras från blodet till hjärnan. Det här betyder att serotoninnivån i 
hjärnan beror på ett antal system utanför hjärnan, till exempel 
enzymer i levern, förhållandena i tarmlumen (tarmens insida) och de 
kulturella och beteendemässiga aspekter som påverkar vilken mat 
individen äter. Serotoninproduktion inbegriper således ett nätverk av 
relationer mellan såväl organ som biologiska och kulturella system. 
Vid reglering av serotoninhalten genom behandling med 
antidepressiv medicin, som SSRI-preparat, måste hänsyn tas till att 
det handlar om ett nätverk för att behandlingen ska fungera väl 
(Wilson 2008: 384-385). Som Wilson uttrycker det: 

The biological disintegration of mood is a breakdown, not of the 
brain per se, or of the liver or gut, but of the relations amongst 
organs. The pharmaceutical treatment of depression has to be the 
management – not of a place or a center or even a neurological 
pathway – but of an organic capacity to connect. (Wilson 2008: 385) 

 
I förlängningen blir Wilsons diskussion ytterligare ett argument för 
det ohållbara med ett dikotomiskt tänkande. Hjärnan kan inte 
frikopplas från kroppen, och som biologiska varelser befinner vi oss i 
ett kulturellt sammanhang. Kroppen kan därför förstås som att den 
befinner sig i nätverk eller system som ständigt omdefinierar 
innebörden av kroppslighet. Genterapi, assisterad befruktning, 
livsuppehållande åtgärder, psykofarmaka, 3D-utskrivna proteser och 
leder, artificiell intelligens och humanoida eller antropomorfa robotar, 
indikerar att gränsen mellan biologi och konstruktion, natur och 
kultur, teknik och människa, i många hänseenden är flytande. Som 
Ola Sigurdson skriver med avseende på kroppens karakteristik: ”Det 
spöklika hos kroppens väsen är att den samtidigt är både natur och 
kultur. Den undflyr därför varje försök att ensidigt hävda det ena eller 
andra” (Sigurdson 2006: 338). 

Jag vill påminna om det jag skrev i kapitel tre, att för den som är 
något så när bevandrad inom naturvetenskaperna är det inget nytt jag 
med hjälp av de kroppsmaterialistiska feministerna har presenterat. 
Deras bidrag ligger i stället i hur de, med utgångspunkt i ganska 
elementära insikter om den biologiska kroppen, problematiserar de 
resonemang om kroppen som förs inom samhällsvetenskaperna. För 
syftet med min rytmanalys är det otillräckligt att endast fokusera på 
språk, diskurser och konstruktioner; för att kunna skriva in den 
försummade och förbisedda kroppen i geografin måste jag vidga 
blicken. 

Som avlutning på det här kapitlet ska jag kort reflektera över de 
metodologiska implikationer som följer av Haraways och Barads 
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förståelse av den kroppsliga närvaron i kunskapsprocessen. Det 
handlar mycket om relationen mellan subjekt och objekt, att 
forskaren befinner sig i den värld som hon studerar, något som i allra 
högsta grad är giltigt för min rytmanalys. För att låna Kenny Janssons 
(2009: 42) ord utgår jag från mig själv ”som rytm bland rytmer”. 

Kroppsmaterialistiska teorier om metodologi 
Barads utgångspunkt är att vi inte får kunskap genom att stå utanför 
världen; snarare vet vi eftersom vi är i världen. Vi ingår i världens 
tillblivande. Som vi har sett avvisar Barad därför en separering mellan 
epistemologi och ontologi, som hon menar vidhåller en skillnad 
mellan människor och icke-människor, subjekt och objekt, kropp och 
själ, materialitet och diskurs. I stället föredrar hon att tala om onto-
epistem-logi, där kunskapspraktiker i vardande uppmärksammas 
(Barad 2012: 85-86). I jämförelse med ett traditionellt positivistiskt 
epistemologibegrepp, där forskaren iakttar världen via en neutral 
observationsapparatur, betraktar Barad forskaren och 
apparatur/teknologi/språk som förenade med och ingående i den 
värld som utforskas. Det är detta forskarsubjekts vara i världen som 
gör att ontologi inte kan särskiljas från epistemologi (Lykke 2009: 
152-153). 

Både Haraway och Barad poängterar vikten av att kunna navigera 
metodologiskt i en processuell och dynamisk värld, där forskningens 
subjekt och objekt utgör delar av samma verklighet och inte kan 
förstås som avgränsade från varandra (Lykke 2009: 168). Så 
identifierar Lykke ett antal gemensamma metodologiska principer för 
Haraway och Barad; jag väljer här att uppmärksamma två av dem: 
dels konstruktionen av snitt mellan forskningens subjekt och objekt, 
dels ”siting” och ”sighting”. 

Den första principen handlar om den nödvändiga avgränsningen 
mellan forskarsubjekt och forskningsobjekt. En traditionell 
metodologi kräver vanligen att det som ska studeras, det vill säga 
objektet, definieras och avgränsas. En metodologi influerad av Barads 
agentiella realism poängterar ”att både forskningssubjekt och 
forskningsobjekt definieras och kontextualiseras”; ”att relationen och 
därmed också gränsen mellan subjekt och objekt fastställs”; samt ”att 
gränsen mellan subjekt och objekt inte fixeras som något en gång för 
alla givet, utan tvärtom behandlas som ett temporärt fenomen” (Lykke 
2009: 168, kursiv i original). 
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Den andra principen rör det Haraway benämner situering, vilket 
innebär krav på ”siting” (lokalisering av forskarsubjektet) och 
”sighting” (synliggörande av de teknologier varmed 
forskningsobjektet konstrueras). Den första aspekten betyder att 
forskaren reflekterar över sin placering i tid, rum, kropp, historia och 
den maktstruktur hon är en del av. Den andra aspekten handlar om 
de involverade teknologierna och deras effekter, vilket inbegriper 
”såväl de materiella som de diskursiva dimensionerna av 
forskningsdesignen och dessutom den biologiska utrustning som gör 
att vi percipierar på bestämda sätt”. Med andra ord är apparatur, 
begrepp, tänkande och kropp viktiga att ta hänsyn till (Lykke 2009: 
168-169). Ett inte helt okomplicerat förfarande om man ser till 
Barads tanke om intra-aktion. Lykke utvecklar: 

Med Barads terminologi intra-agerar subjekt, teknologier och objekt i 
ett oavbrutet processuellt samspel. Det metodologiska kravet om 
”sighting” blir mot den bakgrunden synnerligen komplext. Det består 
i att redogöra för forskningsteknologiernas både materiella och 
diskursiva/begreppsmässiga dimensioner samt för deras intra-aktion 
med forskningens subjekt och objekt. (Lykke 2009: 169) 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att de kroppsmaterialistiska teorierna 
utgår från den materiella/fysiska/biologiska kroppen, samtidigt som 
de poängterar hur den sträcks ut bortom sina gränser, hakar i annan 
materialitet, står i förbindelse med sin materiella och sociala 
omgivning; hur den omskapas, förvandlas och byter skepnad. Därför 
är det kanske lämpligare att tala om kroppslighet, eftersom det 
begreppet rymmer en antydan om kroppen som ett nätverk eller 
system, som något som aldrig stelnar i sin form. Vidare menar jag att 
de Beauvoirs tanke om kroppen som situation, liksom Haraways och 
Barads plädering för situerade kunskaper, fungerar väl med den 
betydelse jag tillskriver kroppen i min rytmanalys. Dessa teoretiska 
ståndpunkter indikerar såväl en rörlig och dynamisk kroppslighet som 
att våra kroppsliga positioner, attribut och beskaffenheter har 
betydelse för hur vi når kunskap. 

Härnäst ska jag fördjupa mig i begreppet ”förkroppsligad”. Det är 
en term som har dykt upp på flera ställen i avhandlingen och som 
syftar till att slå hål på den cartesianska dualismen. Att vi människor 
är förkroppsligade är enkelt uttryckt avgörande för vårt tänkande. 
Med mitt utforskande av rytmanalys har målet varit att på allvar ta 
hänsyn till kroppen; jag började mitt resonemang i kapitel två med 
den frånvarande kroppen och avslutar det i nästa kapitel med den 
nödvändiga kroppen. 
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9 Det förkroppsligade medvetandet 

Om att bli uppmärksammad på sin kropp: cykling i en främmande stad186 

Den sjätte dagen i Tokyo står cykling på programmet: ”Route C, Cool 
Tokyo Ride” genom Ginza, Aoyama, Omotesando, Roppongi, Harajuku, 
tjugofem kilometer i lätt kuperad terräng. En heldag med guide och fyra 
andra turister, på cyklar anpassade för stadstrafik: nätta med ovanligt 
smala styren. 

Det är vingliga första metrar i en obekväm, framåtlutad 
”racercykelposition”; saknar den bra överblicken över omgivningen som 
min vanliga, upprätta ”damcykelposition” ger mig. Instabilt styre, ett 
växelsystem som jag inte behärskar, ingen fotbroms; inte alls som den 
cykel som jag är van vid. Sätter handen på handbromsen för att stävja 
impulsen att bromsa med foten. Det finns ingen följsamhet i det jag gör. 
Interaktionen med omgivningen är kantig. Inför korsningar saktar jag ner, 
måste på grund av vänstertrafiken aktivt tänka höger–vänster–höger, 
vrider huvudet fram och tillbaka flera gånger i ren förvirring. Ser en 
möjlig krock framför mig i varje gathörn vi rundar.  

Det är en komplicerad uppgift att framföra ett fordon som jag inte 
känner, som inte har ett enda bekant drag, mer än att det är en cykel, i 
en miljö där trafiken kommer från fel håll, efter trafikregler som inte 
gäller i Sverige. Rödljusen undviker vi till exempel genom att svänga upp 
på trottoarerna. Är bilisternas körbana igenkorkad eller trafiken tät, 
samma sak. Och ingen protesterar eller markerar. Samspelet på 
trottoarerna är fascinerande. Ömsesidig hänsyn råder. I långsamt tempo 
snirklar vi oss fram. Över huvud taget är trafiken vänlig; storstadens 
annars så vanliga kuliss av tutande bilar existerar inte och det går 
förvånansvärt smidigt att ta sig fram. 

Så småningom blir jag vän med cykeln, uppskattar de många växlarna 
som gör det enkelt att cykla uppför, känner hur vi samarbetar. Även om 
högertrafiken inte hinner gå ur kroppen på en dag börjar jag slappna av. 
Accepterar att jag inte har full kontroll, intalar mig själv att inget kommer 

                                                
186 Minnesanteckningar från vistelse i Tokyo, från 7 till 17 oktober 2012. 
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att hända i komplicerade korsningar; det är bara att trampa på. Njuter av 
att rulla i nedförsbackarna, känna den fläktande vinden. Blir ivrig när jag 
känner igen gator och byggnader från tidigare promenader. 

Jag upplever tjusningen med att cykla, förstår kroppsligen innebörden 
av att kroppen utvidgas, sträcks ut, och hur dess förmågor förstärks i 
förening med ett objekt och teknik. 
 
Förkroppsligande – jag har snuddat vid begreppet ett flertal gånger då 
det är grundläggande för såväl fenomenologin och icke-
representationella teorier som feministisk kritik av den cartesianska 
dualismen och kroppsmaterialistiska teorier. Begreppet återfinns i 
resonemang om rytm, om känsla och affekt, om kroppen, kunskap 
och minne. Det tycks kunna sättas samman med ett flertal substantiv 
för att markera att kroppen på ett eller annat sätt är betydelsefull eller 
närvarande; som förkroppsligad kunskap (Downey 2007: 236), 
skrivande som en förkroppsligad praktik (DeLyser 2010b: 343), 
förkroppsligade känslor (Bränström Öhman et al. 2011b: 8) 
förkroppsligat rum (Vergunst 2010: 376), de förkroppsligade 
aspekterna av gående (Middleton 2010: 577, O’Neill & Hubbard 
2010: 50) eller förkroppsligad ontologi (Hubbard 2007: 121).187 

Så här kan det låta när en sociolog och tre geografer förklarar 
innebörden av begreppet: 

Bryan Turner lyfter fram skillnaden mellan kropp och 
förkroppsligande. Han menar att studier av kroppen inbegriper 
kulturella analyser av hur kroppen representeras i samhället och hur 
den fungerar som ett symboliskt system. Detta medan studier av 
förkroppsligande fokuserar på praktik och iscensättande (Turner 
2009b: 517). 

Pamela Moss och Isabel Dyck skiljer mellan ”a social geography of 
the body” och ”an embodied social geography”. Den förra uppfattar 
kroppar som ”discrete entities that engage external environments, are 
end products of identity formation processes and perform through 
pre-scripted norms”. Den senare uppehåller sig vid ”constructing 
knowledge that theorizes from bodies, privileging the material ways in 
which bodies are constituted, experienced and represented”. Moss 
och Dyck fortsätter med att jämföra förkroppsligad kunskap med 
situerad kunskap. ”Embodied knowledge, as a situated knowledge 
(after Haraway, 1988), challenges abstractions that are divorced from 

                                                
187 ”Embodiment” är svårt att översätta till svenska; jag väljer termen förkroppsligad, 
men se Lindblom och Ziemke (2012: 239) som i stället talar om kroppsbaserad (i 
förening med kognition), med reservationen att kroppsbaserad inte täcker in den fulla 
betydelsen av det engelska uttrycket. 
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materiality and the spatially specific manner in which power is 
exercised and contested in society” (Moss & Dyck 2003: 60, kursiv i 
original). 

Slutligen skriver Hester Parr att förkroppsligande är ett begrepp 
som antar att jaget och kroppen inte är åtskilda från varandra, utan 
snarare formas varje individs erfarenheter alltid av dennas kropp – en 
kropp som handlar, svarar och reagerar (Parr 2005: 473). 

För att hårddra det verkar det mesta genomsyras av ett 
förkroppsligande, något som följande citat indikerar: ”Our 
embodiment is implicated in everything we see or say” (Harrison 
2000: 497). Och: ”All geographical knowledge is embodied” 
(Longhurst 2009: 432). Egentligen ligger dessa påståenden väl i linje 
med utgångspunkten för min rytmanalys, men jag saknar något. För 
även om det intuitivt känns riktigt utifrån den egna erfarenheten, kan 
jag inte nöja mig med svepande och oprecisa påståenden om 
förkroppsligande. Vad ligger egentligen bakom antagandet att 
förkroppsligande genomsyrar allt vi ser eller säger? Min kliande känsla 
av otillfredsställelse liknar den jag kände inför kroppsbegreppet. Då 
vände jag mig till kroppsmaterialistiska resonemang som inte 
undflydde den biologiska kroppen, nu fördjupar jag mig i innebörden 
av förkroppsligande.188 Det jag söker är en förståelse av 
förkroppsligande som utgår från den fysiska kroppen, och på så vis 
blir idéerna som presenteras i detta kapitel en fortsättning på 
diskussionen om den cartesianska dualismen som jag berörde i både 
kapitel två och åtta. Resonemanget mot slutet av kapitlet kan också 
ses som en utveckling av den i kapitel fem beskrivna 
fenomenologiska ansatsen, som bygger på tanken om 
förkroppsligande; här tränger jag djupare i diskussionen om kroppen i 
rörelse. 

Det finns alltså en viktig distinktion mellan kropp och 
förkroppsligande: Enkelt uttryckt är kroppen en fysiologisk och 
                                                
188 Jämför med Downey som skriver om förkroppsligad kunskap inom antropologin 
utifrån ett resonemang om capoeira, en afrobrasiliansk kampkonst och dans: ”No 
matter how often we recombine the terms ’body’ and ’knowledge’ in new 
configurations, we cannot fulfil the promise of studies of embodiment if we assume 
that ’bodily knowledge’ is just another term of stored information like explicit 
knowledge (…). Instead, we must ask, how does the body come to ’know’, and what 
kind of biological changes might occur when learning a skill” (Downey 2007: 223). 
Han fortsätter: ”Without curiosity about biology, neurology or physiology, sadly, the 
term ’embodied knowledge’, which might help to bridge the Cartesian divide 
between body and mind, can inadvertently foreclose considering how the body 
retains experience, refines skills and learns cultural lessons in distinctive physiological 
ways. ’Incorporation’ or implicit bodily knowledge may solve theoretical problems 
without actually attending to biological realities, or even to being biologically 
plausible” (Downey 2007: 237-238). 
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biologisk enhet, bestående av olika kroppsdelar, organ (inklusive 
hjärnan) och funktioner, som biokemiska, neurologiska och 
sensomotoriska processer, medan förkroppsligande handlar om den 
levande kroppens erfarenheter när den interagerar med en 
materiell/fysisk såväl som en social och kulturell värld (Lindblom 
2007: 13-14). 

Kroppen ger oss kunskap om världen 
Låt oss stanna ett ögonblick vid påståendet att våra kroppar ger oss 
kunskap om världen. Att tänka med eller nå kunskap genom sin 
kropp (se Blackman 2008: 2, 5, Crang 2003: 499, Longhurst 2009: 
432) framstår som både självklart och omöjligt på en och samma 
gång. Självklart då omvärldens intryck uppfattas, känns och fångas 
upp av hela kroppen. Omöjligt då det är intellektet, det vill säga 
funktioner i hjärnan, som förknippas med förmågan att tänka. Men 
som Peter Gärdenfors skriver, är hjärnan beroende av kroppen. I 
exempelvis en valsituation måste man kunna värdera vad som händer 
om man gör si eller så, och här spelar kroppens fysiologiska 
reaktioner en stor roll. Om vi kommer på en farlig tanke reagerar 
kroppen, kanske genom bultande hjärta eller darrande ben. Dessa 
reaktioner bygger på fysiologiska system som är mycket äldre än vårt 
medvetna planerande. Tänkandet kan alltså inte, hävdar Gärdenfors, 
isoleras till hjärnan, utan sitter i hela individen (Gärdenfors 2000: 21). 
Det är helt enkelt ett empiriskt faktum att vi är förkroppsligade, att 
vår varseblivning och våra handlingar beror på att vi har kroppar och 
att vår kroppsliga existens formar vår kognition (Gallagher & Zahavi 
2008: 131). 

Jag skulle vilja hävda att det är i skärningspunkten mellan filosofi, 
fenomenologi, psykologi, kognitionsvetenskap och neurovetenskap 
som bitarna börjar falla på plats.189 De filosofiska resonemangen, de 
empiriska beläggen och de vetenskapliga teorierna säger samma sak: 
Medvetandet är förkroppsligat.190 
                                                
189 Här vill jag nämna risken med att ge sig in i obekanta discipliner, vars terminologi, 
teorianvändning och metoder man inte behärskar (se Gallagher 2005: 3, Lindblom 
2007: 7).  
190 Innan vi går vidare vill jag göra ett språkligt förtydligande. Jag har följt 
författarnas användning av begreppen ”mind” och ”consciousness”, och översatt 
”mind” till medvetande och ”consciousness” till medvetenhet. Jag har inte alltid 
kunnat avgöra hur författarna skiljer begreppen åt. Den enda som explicit gör en 
åtskillnad är Damasio som menar att det är viktigt att notera att medvetenhet och 
medvetande inte är synonyma uttryck. Han skriver: ”[M]edvetenheten är den del av 
medvetandet som rör en påtaglig upplevelse av ett jag och av varseblivning. 
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Utgångspunkten är således, som George Lakoff och Mark Johnson 
skriver, att den cartesianska dualismen måste förkastas; människans 
medvetande är inte avskilt från och oberoende av kroppen. Vi delar 
inte samma icke-förkroppsligade förnuft med alla andra, och vi kan 
inte ta reda på allt om vårt medvetande genom självreflektion, 
eftersom de flesta av våra tankar är omedvetna (Lakoff & Johnson 
1999: 5). Medvetandet måste således förstås som förankrat i både 
hjärna och kropp. Som Antonio Damasio skriver: 

En uttömmande förståelse av det mänskliga medvetandet förutsätter 
ett perspektiv på hela organismen. Medvetandet måste återföras från 
positionen av immateriell tanke till de biologiska livsprocessernas 
rike, och länkas samman med en hel och odelad organism där kropp 
och hjärna samverkar och tillsammans interagerar med en fysisk och 
social omgivning. (Damasio 1999: 279) 

 
Damasio hävdar att medvetandet uppstår i, eller uppstår som en följd 
av, den hjärna som finns inuti kroppen, och att hjärnan samverkar 
med kroppen. Medvetandet har sin grund i kroppen och har överlevt 
under utvecklingens gång för att det bidrar till kroppens överlevnad. 
Så är kropp, hjärna och medvetande manifestationer av en enda 
organism (Damasio 2003: 187, 191). ”Medvetandet finns till för 
kroppens skull, det är enagerat i att berätta historien om kroppens 
många och skiftande skeenden och det använder den historien för att 
optimera organismens livsbetingelser” (Damasio 2003: 202). 

Men som Gerald Edelman påpekar: ”[I]t is not enough to say that 
the mind is embodied; one must say how” (Edelman citerad i 
Gallagher 2005: 1). Det är precis en sådan förklaring jag har saknat 
och följaktligen det jag ska fördjupa mig i nu. Till min hjälp har jag ett 
antal filosofer som alla förankrar sina resonemang i studier om barns 
utveckling (ontogenin), exempel på sjukdomstillstånd (patologin), 
diskussioner om hjärnans funktioner (neurovetenskapen) och studier 

                                                                                                 
Medvetande är något mer än medvetenhet; det kan finnas medvetande utan 
medvetenhet” (Damasio 2002: 42). Mer utvecklat: ”[M]edvetenhet är ett sinnestillstånd 
i vilket det finns vetskap om den egna existensen och om omgivningens existens. Medvetenhet är 
ett sinnestillstånd – utan ett sinne finns det inte heller någon medvetenhet. 
Medvetenhet är ett speciellt sinnestillstånd som berikats med en förnimmelse av den 
speciella organism i vilken sinnet är verksamt (…). Medvetenheten är ett 
sinnestillstånd som utökats med en jagprocess” (Damasio 2011: 167, kursiv i 
original). ”[M]edvetenheten utgör den kritiska biologiska funktion som gör det 
möjligt att för oss att uppleva glädje, sorg, lidande, lust, genans, stolthet och sorgen 
över en förlorad kärlek eller ett liv som passerat” (Damasio 2002: 16). 
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om människans beteende (psykologin).191 Som följeslagare genom 
texten har jag dessutom kognitionsvetaren Jessica Lindblom. 

Som Shaun Gallagher poängterar finns det två aspekter av 
förkroppsligande. Dels den fenomenologiska erfarenheten då 
kroppen träder in i subjektets erfarenhet. Dels de gömda aspekterna 
av medvetenheten som inte är tillgängliga för oss att reflektera över 
(Gallagher 2005: 2). Det betyder att en filosof inom fenomenologi 
skulle angripa frågan om perception på ett annat sätt än en forskare 
inom experimentell psykologi. Den förra skulle börja med själva 
upplevelsen, och utifrån en noggrann beskrivning av denna 
upplevelse skulle hon kunna säga vad en perceptuell upplevelse 
innebär och vad skillnaden är mellan perception och fantasi eller 
minne. Detta medan den senare skulle vilja ge en orsaksförklaring av 
hur visuell perception fungerar, kanske i termer av hur neuroner 
aktiveras i särskilda områden i hjärnan och vilka mekanismer som gör 
vad (Gallagher & Zahavi 2008: 6-7). Min avsikt är inte att gå in i detalj 
på komplicerade biologiska, psykologiska och neurologiska 
resonemang. Däremot vill jag lyfta fram filosofiska tankar som 
införlivar sådana resonemang. 

Jag börjar med en uttalat fenomenologisk aspekt av 
förkroppsligande, som jag finner hos Shaun Gallagher och Dan 
Zahavi och som känns igen från Maurice Merleau-Ponty.192 
Fenomenologin försöker att förstå i vilken omfattning våra 
upplevelser av världen, oss själva och andra formas och påverkas av 
vårt förkroppsligande. I fokus står den levda kroppen – en 
sensomotorisk kropp som erfar – men den är mer än så; den 
strukturerar våra upplevelser. Kroppen är inte en skärm mellan oss 
och omvärlden, utan snarare formar den vårt sätt att vara-till-världen. 
Det innebär att vi inte först kan utforska kroppen i sig och sedan 
undersöka dess relation till omvärlden. Vår kropp är helt enkelt 

                                                
191 Även tidigare filosofer som John Dewey och Maurice Merleau-Ponty var 
övertygade om att filosofi måste bygga på vetenskap (Lakoff & Johnson 1999: 97). I 
Phenomenology of Perception (1962) utgår Merleau-Ponty i stor utsträckning från 
psykologisk och biologisk forskning om perceptionen och hjärnans funktioner 
(Grosz 1994: 89). 
192 Gallaghers och Zahavis utgångspunkt är att teoretiska tankegångar och 
beskrivningar baserade på fenomenologin kan ge viktiga bidrag till 
kognitionsvetenskapen. De poängterar att de inte avser beskrivningar i första person 
av ”hur det känns”, som ett slags introspektion, något som de upplever att filosofer 
inom den traditionella medvetandefilosofin och forskare inom kognitionsvetenskap 
tenderar att likställa fenomenologin med. Det är en förenklad bild av fenomenologins 
tänkbara bidrag. Emellertid menar de att sådana erfarenhetsbeskrivningar kan leda till 
mer teoretiska insikter om perception, intentionalitet och så vidare (Gallagher & 
Zahavi 2008: 10). Se kapitel två i The Phenomenological Mind (2008) för en diskussion 
om den fenomenologiska metodologi som de förespråkar. 
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närvarande i varje varseblivning och handling (Gallagher & Zahavi 
2008: 136-137). 

Gallagher och Zahavi menar att vår känsla av förkroppsligande 
uppenbarar sig på olika sätt. Vi har en outtalad känsla av rummet vi 
befinner oss i, om det är fullt av människor eller tomt. Likaså har vi 
en proprioceptiv känsla av om vi sitter eller står, om våra muskler 
dras samman eller sträcks ut. Sådana här förnimmelser håller sig i 
bakgrunden; de utgör en förreflexiv känsla av oss själva som 
förkroppsligade. Den här känslan av förkroppsligande är inte enbart 
rumslig. Vi kan känna oss tröga och långsamma efter att ha ätit en 
tung måltid. Känslor av sorg, ilska eller lycka känns i kroppen. Och 
omvänt, om vi är nedslagna, ter sig världen dyster. Våra kroppar är 
således integrerade med världen. Att vara situerad i världen begränsas 
inte till att vara lokaliserad någonstans i den fysiska omgivningen, 
utan innebär även att stå i relation till omständigheter som betyder 
något kroppsligt. Det betyder något om jag inte når drycken jag vill 
ha, om jag inte kan springa så fort jag måste för att undkomma att bli 
påkörd av en buss. Det här är aspekter av förkroppsligande som vi 
lever med och genom, och som definierar omgivningen i termer av 
betydelsebärande situationer och möjligheter för handling (Gallagher 
& Zahavi 2008: 137-138). 

Mer kan sägas om kroppens relation till sin omgivning då den 
omgivande miljön inte bara är en plats där vi utför våra handlingar. 
Miljön påverkar kroppen, både direkt och indirekt, så att kroppen kan 
sägas vara ett uttryck för eller en reflektion av miljön. Förändringar i 
den externa miljön (omgivningen) följs alltid av förändringar i den 
inre miljön (kroppen). Exempelvis balanseras förändringar i 
omgivningens temperatur genom lämpliga förändringar i 
cirkulationen, andningen och det endokrina systemet (organsystem 
som insöndrar hormoner till blodet). Det fungerar även omvänt så att 
förändringar i den inre miljön kan leda till att den externa miljön 
uppfattas annorlunda, som vid överansträngning av ögonen 
(Gallagher & Zahavi 2008: 138).193 

Kroppen är, som jag har poängterat tidigare, således allt annat än 
statisk, som att den skulle ha ett bestämt antal färdigheter och 
förmågor. Inte bara kan den utöka sin sensomotoriska repertoar 
genom att förvärva nya färdigheter och vanor, den kan också 
förbättra sina förmågor genom att införliva konstgjorda organ eller 
delar av omgivningen. Eller, uttryckt annorlunda: Den levda kroppen 
kan sträckas ut bortom den biologiska kroppens gränser. Det 
klassiska exemplet med den blinda mannens käpp illustrerar detta, 
                                                
193 Se även avsnittet Den aktiva kroppen i kapitel åtta. 
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liksom mer avancerad teknologi som ersätter ett sinnesintryck med 
ett annat eller robotteknik (Gallagher & Zahavi 2008: 138-139).194 
Denna utvidgade kropp uppmärksammar den förkroppsligande 
handlingen (the act of embodying), vilket flyttar fokus från något som är 
förkroppsligat – hur kognitiva förmågor är förkroppsligade i en fysisk 
kropp – till hur något blir förkroppsligat – hur föremål blir en del av 
kroppen (Lindblom 2007: 82).195 

Förkroppsligade begrepp 
Lakoff och Johnson argumenterar för att medvetandet är 
förkroppsligat, ett påstående som de menar rymmer mer än det enkla 
antagandet att kroppen krävs för att vi ska kunna tänka. Förespråkare 
för ett icke-förkroppsligat medvetande skulle nämligen inte opponera 
sig mot ett sådant antagande eftersom hjärnan tillhör kroppen. Det 
Lakoff och Johnson vill framhålla är snarare att det sätt som hjärnan 
och kroppen fungerar på i mellanmänskliga relationer och i den 
fysiska världen, har betydelse för hur språkliga begrepp skapas 
(Lakoff & Johnson 1999: 37). Enkelt uttryckt är de begrepp som vi 
använder för att beskriva världen förbundna med våra kroppsliga 
erfarenheter (Dahlin 2002: 167). Därför undergräver idén om det 
förkroppsligade medvetandet uppdelningen mellan perception 
(perception) och begreppsbildning (conception). I ett förkroppsligat 
medvetande är det tänkbart att samma neurala system som är 
involverat i perception (och kroppsrörelser) spelar en central roll i 
begreppsbildnig. Det betyder att de mekanismer som är inblandade i 
perception och rörelse kan vara del av vår föreställningsförmåga och 
vårt resonerande (Lakoff & Johnson 1999: 37-38). 

Lakoff och Johnson menar att filosofiskt är antagandet om ett 
förkroppsligat resonerande av stor betydelse. Det är en viktig del i 
förklaringen av varför det är möjligt att vi har begrepp som passar så 

                                                
194 Se Bach-y-Ritas teknik ”Tactile Vision Sensory Substitution” (TVSS). TVSS är 
utformad för att ge blinda möjlighet att ”se”. Tekniken innebär att bilder från en 
videokamera överförs till ett vibrerande bälte som bärs på ryggen eller magen. Vår 
intermodala perception innebär att när ett sinne stimuleras kan detta sätta igång 
reaktioner hos andra sinnen. Sinnena kan sägas samarbeta, något som har betydelse 
när något sinne är nedsatt. Så kan vi lära oss att ”se” genom att använda taktila eller 
auditiva proteser. När individen har vant sig vid den taktila stimuleringen upphör 
teknologin att vara ett objekt och inkorporeras i kroppen. Sådan teknologi drar nytta 
av våra sensomotoriska möjligheter och hjärnans plasticitet, och blir en del av 
kroppen som vi lever (Gallagher & Zahavi 2008: 139). Rosenblum resonerar också 
om intermodal plasticitet i avsnittet om känselsinnet i kapitel fem. 
195 Jämför med avsnittet om utvidgad känsel i kapitel fem. 
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väl med hur vi fungerar i världen. Begreppen passar väl eftersom de 
har utvecklats från vårt sensomotoriska system, vilket i sin tur har 
utvecklats för att låta oss fungera väl i vår fysiska miljö. Våra begrepp 
kan inte vara direkta spegelbilder av en extern och objektiv verklighet 
eftersom vårt sensomotoriska system spelar en avgörande roll i 
formandet av dem. Man kan säga att begreppen är förkroppsligade. 
Sådana begrepp definierar till exempel våra rumsliga relationer. Dessa 
begrepp gör rummet begripligt för oss. De definierar vad rumslig 
form är för något, men de existerar inte som objekt i en extern värld. 
Vi kan inte se rumsliga relationer på samma sätt som vi ser fysiska 
objekt. Så ser vi inte ”nära” och ”långt ifrån”, men däremot ser vi 
objekt där de är och tillskriver dem avstånd från vissa utgångspunkter 
eller orienteringspunkter (Lakoff & Johnson 1999: 22, 30, 43-44). 

Vi använder, menar Lakoff och Johnson, begrepp som rör 
rumsliga relationer omedvetet. De är en del av vår perception, våra 
sinnen och våra andra begrepp, och automatiskt och omedvetet 
förnimmer vi ett objekt som i, på eller mittemot ett annat objekt. För 
att exempelvis se en fjäril i trädgården måste vi föreställa oss 
trädgården som en tredimensionell behållare med en insida som 
utsträcks i luften. Vi måste också placera fjärilen i relation till denna 
behållare, som fungerar som en orienteringspunkt. Sådana här 
komplexa, men vardagliga, handlingar utför vi varje ögonblick i våra 
vakna liv (Lakoff & Johnson 1999: 32). 

Vissa begrepp utgår tydligt från kroppen, till exempel framför och 
bakom. Vi ger objekt framsidor och baksidor, så att det som vi förstår 
som framsidan på föremål, som en tv eller en dator, är den sida som 
vi vanligtvis interagerar med när vi använder vår framsida. Även 
objekt som inte har en uppenbar framsida, som träd eller klippor, ger 
vi framsidor. Begrepp som framsida och baksida, vilka utgår från 
kroppen, blir begripliga endast för varelser som har framsidor och 
baksidor. Som människan. På så vis definierar våra kroppar 
grundläggande rumsliga relationer, som vi använder inte bara för att 
orientera oss själva, utan också för att uppfatta relationen mellan två 
objekt. När vi ser att en katt är framför en bil, finns den rumsliga 
relationen ”framför” – mellan katten och bilen – inte där i strikt 
objektiv mening. Katten är framför bilen på grund av vår förmåga att 
dels tillskriva bilar framsidor, dels överföra sådana relationer till 
visuella intryck. Det är människans förkroppsligande som får oss att 
säga att katten är framför bilen. Och förkroppsligandet ligger i 
förståelsen av oss själva och i interaktionen med andra människor och 
ting. Lakoff och Johnson kallar det för ett fenomenologiskt 
förkroppsligande. Det innefattar allt som vi kan bli medvetna om, i 
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synnerhet våra egna mentala tillstånd, våra kroppar, vår omgivning 
och våra fysiska och sociala interaktioner (Lakoff & Johnson 1999: 
34-36, 103). 

Kroppen har således betydelse för vår perception då den fungerar 
som utgångspunkt för hur vi uppfattar rummet. 

Perceiving subjects move through a space that is already 
pragmatically organized by the construction, the very shape, of the 
body. This space is neither isotropic nor absolute; it is defined 
relative to the perceiving body. (…) The perceived world is 
contoured by the capacities of my percieving body, a body that is 
human and able too see relatively far, but can only touch or grasp 
something that is relatively close. (Gallagher 2005: 140) 

 
Att varsebli innebär att varsebli något någonstans ifrån, som den 
fenomenologiska principen om intentionalitet lyder. Saker och ting 
uppträder i relation till våra kroppar; vi uppfattar omvärlden i vårt 
kroppsliga perspektiv. Vi befinner oss i en egocentrisk rumslig 
struktur, som utgår från kroppen och som står i kontrast till en 
allocentrisk rumslig struktur, vilken definieras i termer av longitud 
och latitud eller kompassriktning. Perception sker alltså i ett 
kroppsligt perspektiv (till exempel kan vi uppfatta att boken är till 
höger eller vänster om oss, eller i mitten av vårt synfält) (Gallagher 
2005: 59, 141, Gallagher & Zahavi 2008: 141). Som Michelle Maiese 
uttrycker det: ”The body functions as the ’zero point’ in relation to 
which objects of perception are situated, and from which action 
proceeds, so that the ego is located wherever the body is located” 
(Maiese 2011: 27). 

Trots att fenomenologiska filosofer ibland hänvisar till det 
egocentriska rummet som det levda rummet, hävdar Gallagher och 
Zahavi att detta rum inte är det rum som Merleau-Ponty avser. All 
perception kalibreras visserligen i det egocentriska rummet, men det 
finns även ett kroppsligt referenssystem som är medfött och, på sitt 
sätt, absolut. Det här är varken ett allocentriskt eller egocentriskt rum, 
utan ett referenssystem som kan hänföras till den levda kroppen som 
varseblir och handlar. Mer specifikt är det ett icke-perspektivistiskt, 
proprioceptivt referenssystem, menar Gallagher och Zahavi. De 
förklarar hur de tänker: Kroppen låter oss varsebli objekt i vårt 
kroppsliga perspektiv, men vi varseblir inte våra kroppar; vi är dem. 
Så kan vi inte säga att vår kropp är på vår högra eller vänstra sida. 
Och så kan en bok vara närmare oss än en annan, men vi kan inte 
säga att våra fötter är närmare än våra händer. Höger, vänster och 
avstånd är rumsliga parametrar som är helt och hållet relativa i 
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egocentrisk rumslig perception. Men ”intrakroppsligt” är våra 
högerhänder alltid på våra högerarmar, oavsett om vi går åt norr eller 
söder. Proprioception inbegriper således varken ett allocentriskt eller 
egocentriskt referenssystem, utan en icke-perspektivistiskt 
medvetenhet (awareness) om kroppen i ett implicit rumsligt 
referenssystem (Gallagher & Zahavi 2008: 143-144). 

Om vi återgår till Lakoff och Johnson talar de även om neuralt 
förkroppsligande, som karakteriserar de neurala mekanismer som ger 
upphov till våra begrepp och kategoriseringar. För att säga något om 
kategorisering i det här sammanhanget: Ytterst är det en konsekvens 
av hur vi är förkroppsligade; att vi är neurala varelser. Om vi inte 
hade förmågan att kategorisera skulle vi inte överleva. Vi 
kategoriserar som vi gör eftersom vi har de hjärnor och kroppar som 
vi har, och eftersom vi interagerar i världen som vi gör. Våra kroppars 
beskaffenhet formar våra möjligheter till kategorisering. Exempelvis 
bildar vårt visuella system en struktur för vår förmåga att bilda 
begrepp och kategorier rörande rumsliga relationer. Och vår förmåga 
att röra oss och kunna följa andras rörelser ger rörelse en viktig roll i 
vårt begreppsliga system. I stort sett sker all kategorisering 
automatiskt och omedvetet, som ett resultat av hur vi fungerar i 
världen. Med andra ord utgör våra kategoriseringar våra upplevelser 
och är inte en uteslutande intellektuell process som äger rum efter att 
vi har upplevt något. Vi kan helt enkelt inte gå bortom våra kategorier 
och ha en okategoriserad upplevelse (Lakoff & Johnson 1999: 18-19, 
36).196 Lakoff och Johnson sammanfattar: 

In short, we form extraordinarily rich conceptual structures for our 
categories and reason about them in many ways that are crucial for 

                                                
196 För att förklara mer specifikt vad Lakoff och Johnson menar med neural 
kategorisering: ”Our brains each have 100 billion neurons and 100 trillion synaptic 
connections. It is common in the brain for information to be passed from one 
dense ensemble of neurons to another via a relatively sparse set of connections. 
Whenever this happens, the pattern of activation distributed over the first set of 
neurons is too great to be represented in a one-to-one manner in the sparse set of 
connections. Therefore, the sparse set of connections necessarily groups together 
certain input patterns in mapping them across to the output ensemble. Whenever a 
neural ensemble provides the same output with different inputs, there is neural 
categorization. 

To take a concrete example, each human eye has 100 million light-sensing cells, 
but only about 1 million fibers leading to the brain. Each incoming image must 
therefore be reduced in complexity by a factor of 100. That is, information in each 
fiber constitutes a ’categorization’ of the information from about 100 cells. Neural 
categorization of this sort exists throughout the brain, up through the highest levels 
of categories that we can be aware of. When we see trees, we see them as trees, not 
just as individual objects distinct from one another. The same with rocks, houses, 
windows, doors, and so on” (Lakoff & Johnson 1999: 18). 
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our everyday functioning. All of these conceptual structures are, of 
course, neural structures in our brains. This makes them embodied in 
the trivial sense that any mental construct is realized neurally. But 
there is a deeper and more important sense in which our concepts are 
embodied. An embodied concept is a neural structure that is actually 
part of, or makes use of, the sensorimotor system of our brains. 
Much of conceptual inference is, therefore, sensorimotor inference. 
(Lakoff & Johnson 1999: 20) 

 
Lakoff och Johnson menar att om begrepp är förkroppsligade i den 
här starka bemärkelsen innebär det att förnuftet (reason), eller 
slutledningsförmågan (conceptual inference), skulle vara beläget på 
samma plats som perception och motorisk kontroll, vilka är 
kroppsliga funktioner. Förnuft, perception och rörelse hör därmed 
samman (Lakoff & Johnson 1999: 20). 

Förkroppsligande består av ytterligare en aspekt i Lakoffs och 
Johnsons tappning, nämligen det kognitivt omedvetna. Den allra 
största delen av vårt tänkande är omedvetet, vilket betyder att vi inte 
är medvetna om vad som försiggår i våra sinnen (Lakoff & Johnson 
1999: 10, 12). Som Nigel Thrift påminner oss om: ”Probably 95 
percent of embodied thought is non-cognitive, yet probably 95 
percent of academic thought has concentrated on the cognitive 
dimension of the conscious ’I’” (Thrift 2000b: 36). 

Däremot möjliggör och formar det kognitivt omedvetna det 
medvetna tänkandet. Kognitiv ska förstås i bred mening, det vill säga 
att begreppet inbegriper alla mentala operationer och strukturer som 
är involverade i språk, mening, minne, perception och begreppsliga 
system. Eftersom de argumenterar för att vårt begreppsliga system 
härrör från våra kroppar, skriver Lakoff och Johnson att de använder 
begreppet kognitiv även för aspekter av vårt sensomotoriska system 
som bidrar till vår förmåga till begreppsbildning och resonerande 
(Lakoff & Johnson 1999: 12-13, 103). Det tolkar jag som att de 
närmar sig begreppet förkroppsligad kognition. 

Förkroppsligad kognition 
Kognitionsvetenskapen uppstod på 1950-talet och är ett 
tvärvetenskapligt forskningsområde som studerar det mänskliga 
tänkandet.197 I dess traditionella form, det som Mark Rowlands kallar 
för cartesiansk kognitionsvetenskap, hävdades att kognitiva processer 

                                                
197 Kognitionsvetenskap samlar så olika fält som filosofi, psykologi, neurovetenskap, 
datavetenskap, lingvistik och antropologi. 
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är abstrakta program som utförs i hjärnans maskinvara (Rowlands 
2010: 2). Studiet av tänkandet kom, i linje med analogin att hjärnan 
fungerar som en dator, främst att fokusera på inre mentala och 
symboliska processer. Hänsyn togs varken till det neurala och 
biologiska eller till det sociala och kulturella (Gärdenfors 1999, 
Lindblom & Svensson 2012: 41, Lindblom & Ziemke 2012: 240). 

Detta synsätt kom att utmanas av två strömningar. Den första 
kallades för konnektionism och kritiserade de rådande modellerna för 
att inte likna den mänskliga hjärnans uppbyggnad. Förespråkarna för 
konnektionismen menade att kognitiva processer inte kan beskrivas 
som processande av symboler. I stället bör de förstås som ett nätverk 
av aktiviteter: en decentraliserad process spridd över många enkla och 
parallellt organiserade beräkningsenheter. Exempelvis kan minnet 
skildras som en form av återaktiveringsmönster bland hjärnans 
neuroner, och inte som att lagrad information hämtas från en central 
databas. Det andra ifrågasättandet kom från det som kan benämnas 
situerade, distribuerade och kroppsbaserade ansatser, vilka betonade 
att kognition är resultatet av interaktionen mellan en fysisk agent och 
dennas fysiska, sociala och kulturella omgivning. Om vi åter 
exemplifierar med minnet läggs det ut i världen när en bok eller ett 
musikstycke får oss att minnas vissa saker (Gärdenfors 1999, 
Lindblom & Svensson 2012: 42-43).198 Jag vill betona att poängen inte 
är att urskilja situerad, distribuerad eller kroppsbaserad kognition som 
en särskild form av kognition, som om det finns olika slags kognition. 
Snarare är denna syn på kognition en förklaringsmodell som fungerar 
för all kognition. I fortsättningen kommer jag att tala om 
förkroppsligad kognition som en övergripande term.199 

                                                
198 Som Lindblom och Svensson poängterar ska inte en sådan här kronologisk 
översikt – från dator till kropp – tolkas som att idén om förkroppsligad kognition är 
den rådande numera, utan alltjämt dominerar tänkande som beräkning som 
förklaringsmodell (Lindblom & Svensson 2012: 44). 
199 Inom kognitionsvetenskapen slog tanken om förkroppsligad kognition igenom på 
1990-talet (Gallagher & Zahavi 2008: 5) – även om det redan under 1970- och 80-
talen framfördes kritik mot att kroppen utelämnades när man talade om kognition – 
och viktiga namn är, enligt Gallagher (2005), bland andra Clark (1997), Damasio 
(1994) och Varela, Thompson & Rosch (1991). Värd att nämna är även grenen 
artificiell intelligens (AI) inom datavetenskapen och Dreyfus (1972, 1992) kritik mot 
AI. Shapiro påpekar att termen förkroppsligad kognition rymmer flera tolkningar, 
vilket får honom att urskilja tre olika kategorier under vilka forskning om 
förkroppsligad kognition kan sorteras: ”conceptualization” (en organisms förståelse 
av omvärlden bestäms i viss mening av egenskaperna hos dennas kropp och 
sinnesorgan), ”replacement” (de datorverktyg – och förståelsen av kognition i termer 
av interna symboliska representationer – som länge har dominerat 
kognitionsvetenskapen, är bristfälliga och måste överges till förmån för nya verktyg 
och angreppssätt) och ”constitution” (mental aktivitet inkluderar hjärnan, kroppen 
och omvärlden, och interaktioner dem emellan) (Shapiro 2011: 67-68). För en 
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Enkelt uttryckt hävdar förespråkare för förkroppsligad kognition 
att mentala processer inte bara sker inuti våra hjärnor, utan att de 
delvis äger rum i våra kroppar och i världen utanför våra kroppar. 
Rowlands poängterar att ordet ”delvis” är avgörande. Det handlar 
inte om att bortse från hjärnan, utan att i vissa – men inte alla – 
mentala processer, utgörs delar av – men aldrig hela – den mentala 
processen av omständigheter som finns utanför hjärnan (Rowlands 
2010: 13). Att tala om förkroppsligad kognition betyder alltså inte att 
hjärnan exkluderas, utan att den inkluderas med resten av kroppen i 
kognitiva processer. Förkroppsligad kognition innebär inte heller en 
återgång till behaviorismen eller en form av biologisk reduktionism, 
eftersom den subjektiva upplevelsen av världen inbegrips. Däremot är 
denna upplevelse beroende av hur vår kropp fungerar och interagerar 
(Lindblom 2007: 9, Lindblom & Ziemke 2012: 242). 

Den grundläggande tanken med en icke-cartesiansk 
kognitionsvetenskap är att kognitiva uppgifter vanligen inte endast 
utförs i huvudet eller av hjärnan. Om vi kan ta hjälp av vår omgivning 
kan en del av komplexiteten och svårigheten med dessa uppgifter 
minska. Vi får helt enkelt omgivningen att göra en del av arbetet åt 
oss. För att ta ett av Rowlands exempel: pusselläggande. Om vi inte 
fick plocka upp och flytta på bitarna skulle pusselläggande vara en 
mycket svår aktivitet. Då skulle vi behöva ha detaljerade mentala 
bilder av varje bit, och genom en mental vridning av bitarna försöka 
att komma underfund med vilka bitar som passar med varandra. Men 
vi gör inte så eftersom bitarna själva innehåller information om vilka 
de ska sitta ihop med. Genom att ”prova” bitarna – att lägga dem 
bredvid varandra och bedöma sannolikheten att de passar – gör vi 
denna information tillgänglig för oss. Vi behöver således inte själva 
konstruera informationen i form av mentala bilder och mental 
rotation av bitarna, utan vår uppgift är att upptäcka denna 
information (Rowlands 2010: 16-17). 

Att omgivningen kan förstås som en förlängning av våra sinnen 
har ytterligare en innebörd, nämligen att det finns ett inbördes 
förhållande mellan biologiska och kulturella aspekter. Kroppen kan 
således omformas av kulturen, och vice versa. Tim Ingolds exempel 
att lära sig gå kan fungera som en illustration. Att gå är inte enbart en 
medfödd mänsklig förmåga, utan sociala och kulturella faktorer har 
betydelse för när barn börjar gå. Somliga kulturer uppmuntrar barn 
att börja gå vid tidig ålder, som i västvärlden, medan andra kulturer, 
som inte är lika uppmuntrande utan snarare hindrande, hämmar 

                                                                                                 
översikt över olika definitioner och tolkningar av förkroppsligad kognition 
rekommenderar jag kapitel tre i Lindbloms (2007) avhandling. 
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barns motoriska utveckling. Vidare finns det inga ”naturliga” eller 
”rent” biologiska sätt att gå på. I stället för att fortsätta att blåsa liv i 
kampen mellan biologi och kultur är det mer fruktbart att utgå från 
att det finns ett ömsesidigt förhållande dem emellan, menar 
Lindblom. Hon konstaterar att medan förkroppsligande begränsar 
(till exempel hur vi kan röra våra händer), påverkar kulturella normer 
(till exempel hur man gestikulerar i ett visst samhälle) men bestämmer 
inte, strukturen för de socialt förkroppsligade interaktionerna 
(Lindblom 2007: 2-3, 11). 

Rowlands understryker att ett verkligt ifrågasättande av den 
cartesianska synen på medvetandet måste utgå från att mentala 
processer är förkroppsligade, det vill säga att de delvis utgörs av 
vidare kroppsliga strukturer och processer. Frågan som skiljer en 
icke-cartesiansk kognitionsvetenskap från en cartesiansk dito är 
denna, skriver Rowlands: Kan tillstånd, processer och strukturer 
utanför hjärnan vara en kognitiv del av kognitiva processer? En 
cartesiansk kognitionsvetenskap svarar nekande: Kognitiva processer 
kan uteslutande utföras av hjärnprocesser. En icke-cartesiansk 
kognitionsvetenskap svarar jakande: Vissa kognitiva processer kan 
bestå av processer som äger rum utanför hjärnan (Rowlands 2010: 3, 
22).200 Det som betonas är samspelet mellan hjärna, kropp och 
omgivning. Så nämner Gallagher och Zahavi betydelsen av vår 
upprätta position för varseblivning och förmåga att handla och, som 
en följd av detta, hela vårt kognitiva liv. Att människan under 
evolutionens gång har kommit att bli en stående varelse har till 
exempel inneburit att luktsinnet har minskat i betydelse; synen har 
blivit vårt primära sinne (Gallagher & Zahavi 2008: 132). 

Rowlands citerar Lawrence Shapiro som säger att perceptuella 
processer inkluderar och beror på kroppsliga strukturer. Exempelvis 
innebär djupseende, som ger information om avståndet mellan 
betraktaren och det sedda objektet, att ögonen tar emot två olika 
bilder. Om det rörde sig om fler eller färre än två ögon, eller om 
avståndet mellan ögonen var annorlunda, skulle processen i hjärnan 
som behandlar informationen fungera på ett annat sätt. Detsamma 
gäller för andra perceptuella förmågor, som hörseln. På grund av 
avståndet mellan öronen kommer ljudet att nå vartdera örat vid något 
olika tidpunkter. Hjärnan använder avståndet mellan öronen för att 
bestämma var ljudkällan befinner sig och är således kalibrerad efter 
                                                
200 För att förtydliga: Rowlands använder, om jag har förstått honom rätt, mentala 
processer och kognitiva processer synonymt och omväxlande. Det han kallar för 
förkroppsligat medvetande ska förstås som förkroppsligade mentala processer, även 
om han ibland använder begreppet förkroppsligat medvetande (Rowlands 2010: 23, 
53). 
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detta avstånd. Om avståndet ändras skulle även kalibreringen av 
hjärnan behöva ändras. Avståndet mellan öronen, och konsekvensen 
att ljudet når öronen vid olika tidpunkter, utgör således en verklig del 
av den kognitiva processen. Dessutom ger det faktum att ljudet 
passerar genom ett huvud av en viss storlek och med en viss densitet 
viktig information om varifrån ljudet kommer (Rowlands 2010: 53-
54, 57). 

Det är inte enbart vid enklare fysiska interaktioner som kroppen 
spelar en avgörande roll, utan den har betydelse även för mer 
avancerade former av kognition, som bland annat inbegriper 
abstrakta begrepp, språk, matematik och sociala föreställningar. En 
skillnad kan göras mellan ”online”- och ”offline”-kognition. Den 
förra används i mer konkreta situationer, där vi fysiskt interagerar 
med ett objekt eller pekar på något. Den senare används när vi 
exempelvis tänker på eller pratar om något som inte är närvarande 
(Lindblom & Ziemke 2012: 244). 

[”Offline”-kognition] innebär en form av inre simulering eller 
återaktivering av de sensomotoriska ageranden vi skulle gjort om det 
varit en konkret situation eller påhittade situationer vi själva 
föreställer oss. Detta betyder att kroppens sensomotoriska 
mekanismer återaktiverar, dock i mindre omfattning, den handling 
eller situation vi tänker på, vilket kan liknas vid ett slags inre torrsim. 
(Lindblom & Ziemke 2012: 244) 

 
Att vår kognition är förkroppsligad och situerad innebär att vi hela 
tiden skapar och bygger olika former av materiella, psykologiska och 
sociala stödstrukturer för att ha något att interagera med, även när det 
inte finns något egentligt objekt. Dessa strukturer ersätter således en 
konkret interaktion. Vardagliga exempel är ritningar över ett tänkt hus 
eller en utritad vägbeskrivning på en karta. Ritningen och kartan 
fungerar som en ersättning för det faktiska objektet; det finns något 
konkret som vi kan interagera med. Så kan vi visa på ritningen var 
dörren ska placeras eller peka ut riktningen på kartan (Lindblom & 
Ziemke 2012: 244-245). 

Lindblom hävdar att mycket av det som har skrivits inom den 
förkroppsligade kognitionsvetenskapen har fokuserat på den 
individuella kroppen och dess kognitiva processer, medan den sociala 
dimensionen av förkroppsligande har hamnat i skymundan. Det har 
motiverat henne att utarbeta ett ramverk för att förstå social 
interaktion som förkroppsligad. Det är ett ramverk som inbegriper 
både så kallade inre fysiologiska processer, som spegelneuronernas 
aktivitet, och så kallade yttre aspekter som kroppshållning, gester och 
ansiktsuttryck. Hon betonar bland annat att en individs 
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förkroppsligade handlingar alltid står i relation till andra människor, 
vilket innebär att det är lönlöst att skilja mellan individuella och 
sociala handlingar eftersom de är två sidor av samma process, snarare 
än två separata processer. Vidare är förkroppsligade handlingar 
situerade i en kulturell och materiell kontext, vilket betyder att hänsyn 
måste tas till det sammanhang som handlingen äger rum i. Med 
kulturell kontext avser Lindblom kulturellt accepterade beteenden i 
vår sociala interaktion. Att peka med pekfingret är till exempel inte en 
universell handling, utan i vissa kulturer pekar man med läpparna eller 
fötterna. Med materiell kontext åsyftar hon de föremål och verktyg 
som vi använder i våra handlingar (Lindblom 2007: 104, 194, 196-
197). 

Lindblom identifierar fyra grundläggande funktioner av kroppen i 
social interaktion. För det första fungerar kroppen som en social 
resonansmekanism, vilket betyder att kroppsliga tillstånd påverkar en 
individs kognitiva eller affektiva tillstånd. Att ha en stolt hållning 
innebär också att man känner sig mer stolt. Resonansmekanismen 
fungerar också omvänt så att kognitiva eller affektiva tillstånd 
påverkar kroppsliga tillstånd. Vidare härmar individer varandras 
ansiktsuttryck och beteenden när de interagerar (Lindblom 2007: 143-
144,199). 

För det andra är kroppen både mål och medel i social interaktion. 
Spegelneuroner gör det möjligt för individen att varsebli och förstå 
meningen med den observerade handlingen. Även när vi hör någon 
tala om en handling aktiveras spegelneuronernas resonansmekanism, 
vilket indikerar att det finns en tydlig koppling mellan handling, gester 
och tal. Poängen är att kroppen och dess sensomotoriska processer är 
kognitiva i sig själva och därmed inte bundna till en högre kognitiv 
process som sker i hjärnan. Något som betyder att både det 
perceptuella systemet (till exempel syn och hörsel) och det motoriska 
systemet aktiveras när en handling känns igen och förstås. Detta 
innebär att perception och handling ska förstås som nära förbundna 
(Lindblom 2007: 144-146, 199, Lindblom & Ziemke 2012: 245). 

”Man har sett samband när någon har fått en stroke eller liknande”, berättar 
Jessica. ”Har något område slagits ut, till exempel talet, då har man fått samma 
utslag i gesten. Gester och tal hänger ihop väldigt nära. Likaså personer som har 
problem med motoriken, de tappar också sin planeringsförmåga. Där ser man 
också ett nära samband mellan kognition och motorik.” 

”Så spegelneuroner är ett slags belägg för tanken om ’embodiment’?” frågar 
jag. 

”Ja, man kan ju tolka det så. Jag tolkar det så. Det passar väldigt väl in i 
det synsättet.” 
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”Men neuroner, handlar inte det om hjärnan…”, säger jag och tvekar. 
”Jo, men det man trodde förr om man tittar till hjärnan, det var att vissa 

neuroner var ansvariga för inkommande sinnesintryck, perception, syn och hörsel, 
och att andra neuroner var ansvariga för motoriska uttryck. Det intressanta med 
spegelneuroner är att de gör både och; en och samma neuron reagerar både när 
man själv gör handlingen och när man ser någon annan göra den. Det är det som 
är hela poängen, att de gör dubbla saker.” 

”Det här mer kemiska…”, fortsätter jag trevande, fortfarande undrandes hur 
kroppen kommer in i bilden. 

”Transmittorsubstanser, så långt ner brukar man inte gå inom 
kognitionsvetenskapen. Neuronnivån är den sista. Den kemiska nivån är ännu 
längre ner. Då handlar det om vilka substanser som utsöndras för att en neuron 
ska aktiveras. Man har inte kommit ner på den här fysiologiska nivån än. Till 
exempel är hjärtat ett autonomt organ. Hjärtat kan man plocka ut från kroppen 
och det klarar sig ganska länge av sig självt för att det har en inbyggd liten puls 
som sätter igång det. Då har studier visat att hjärtat skickar mer information till 
hjärnan än vad hjärnan skickar till hjärtat. Jag tror att det kommer att komma 
precis det du pratar om. Det är svårt att komma vidare om man inte tar in de 
här ännu mer biokemiska och biologiska bitarna” (Samtal Jessica 
Lindblom201, 11 februari 2013). 

I Lindbloms framställning hjälper, för det tredje, förkroppsligade 
handlingar och gester oss att forma, uttrycka och dela tankar. Gester 
kan till exempel uttrycka tankar som är svåra att sätta ord på. För det 
fjärde har kroppen representationella egenskaper, vilket innebär att vi 
med våra gester skapar symboler som bär på mening i sig själva. Att 
vrida handen som en gest är inte samma sak som att vrida handen för 
att öppna en burk. Gesten har ett kommunikativt innehåll och är en 
kognitiv aktivitet i sig själv, inte ett motoriskt utförande av ett internt 
kognitivt kommando (Lindblom 2007: 146-147, 200, Lindblom & 
Ziemke 2012: 242). 

Sammantaget menar Lindblom att dessa fyra funktioner av 
kroppen i social interaktion visar att förkroppsligande verkligen har 
betydelse i social interaktion, det vill säga att social interaktion 
inbegriper mer än interna mentala processer (Lindblom 2007: 148). 

Kroppen i rörelse 
Rörelse är återkommande i avhandlingen, så även när förkroppsligad 
kognition diskuteras. Som föregående avsnitt visade, är 
sensomotoriska processer grundläggande för kognition: För att kunna 
                                                
201 Lindblom är filosofie doktor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. 
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agera i och uppleva en omvärld krävs helt enkelt en levande kropp. 
Grundantagandet är att de sensomotoriska processer som reglerar vår 
kropp och dess interaktioner är desamma som reglerar vår kognition, 
vilket betyder att det inte är rimligt att göra någon uppdelning mellan 
kroppsliga och kognitiva processer. Så sammanfaller många 
motoriska färdigheter, som att lära sig krypa, med den kognitiva 
utvecklingen, som att förstå ömsesidigt delad uppmärksamhet. Detta 
är ett uttryck för den intima sammanflätningen mellan kognition och 
sensormotorik (Lindblom & Susi 2012: 479). Och så menar Gallagher 
att spegelneuronernas funktion är belägg för att ”the body, through 
its motor abilities, its actual movements, and its posture, informs and 
shapes cognition”. För Gallagher visar spegelneuronerna hur 
kroppslig rörelse och det motoriska systemet påverkar kognitiva 
färdigheter – hur kroppen formar medvetandet (Gallagher 2005: 8-9). 
Därför ska jag i det följande utveckla diskussionen om rörelse; jag 
börjar i Gallaghers begrepp kroppsbild och kroppschema, och 
kommer sedan in på Maxine Sheets-Johnstones kritik av dessa 
metaforer och begreppet förkroppsligad. Hon hävdar att de inte 
fångar den kroppsliga aspekten av rörelse. Mot slutet ställer jag rytm i 
relation till förkroppsligande. 

Lindblom menar att Gallaghers begreppsliga distinktion mellan 
kroppsbild och kroppsschema kan fungera som en utgångspunkt för 
att klargöra vilken betydelse kroppen i rörelse har för kognition och 
medvetenhet (Lindblom 2007: 101). Kroppsbild och kroppsschema 
är emellertid begrepp som har gett upphov till förvirring, då det inte 
finns några vedertagna definitioner och de ibland används 
omväxlande, som om de vore synonymer (Gallagher 2005: 19-20). 
Kroppsschema är ett begrepp som återfinns såväl hos 
Merleau-Ponty som inom neurovetenskapen och psykologin. 
Merleau-Ponty skriver att människan känner till ställningen hos alla 
sina lemmar ”genom ett kroppsschema som omfattar dem allihop” 
(Merleau-Ponty 1997: 51). Gail Weiss använder sig i stället av 
begreppet kroppsbild för att förklara hur kroppen är positionerad i 
rummet och står i relation till människor, objekt och den omgivande 
miljön. Detta inbegriper inte enbart en ständig omorientering av den 
egna kroppen i förhållande till andra, både levande och icke-levande, 
kroppar, utan även koordinering av kroppens lemmar, organ, 
muskler, neurala processer och så vidare (Weiss 1999: 9). Innebörden 
av Merleau-Pontys kroppsschema och Weiss kroppsbild påminner 
alltså om varandra.202 

                                                
202 Utan att spekulera vidare i varför Weiss väljer en annan metafor än Merleau-Ponty 
kan konstateras att något har hänt i översättningen från franskan till engelskan. 



 325 

Enligt Gallagher utgörs kroppsbilden av perceptuella, begreppsliga 
och emotionella aspekter. Detta medan kroppsschema snarare kan 
förstås som ett system av sensomotoriska funktioner, vilket spelar en 
aktiv roll i kontroll och styrning av kroppsställning och rörelse. Hos 
kroppsbilden uppfattas kroppen som ens egen kropp, som tillhörande 
subjektet. Kroppsschemat däremot fungerar anonymt, som om det 
inte hade någon ”ägare”. Att medvetet lyfta sin hand, som en avsiktlig 
handling, hör till kroppsbilden, medan de processer som sker inom 
kroppen bortom den egna kontrollen, som när muskelgrupper 
justerar sig för att upprätthålla kroppens position, förstås tillhöra 
kroppsschemat. Skillnaden mellan kroppsbild och kroppsschema kan 
sägas ligga i skillnaden mellan en varseblivning av rörelse och själva 
utförandet av rörelsen (Gallagher 1998: 228-229, Gallagher 2005: 24). 
Eller i skillnaden mellan att lära sig en rörelse och behärska den. Som 
nybörjare på exempelvis tennis imiterar vi andras rörelser och 
korrigerar våra egna medvetet, som erfarna spelare sitter rörelserna i 
kroppen (Lindblom 2007: 101).203 

                                                                                                 
Merleau-Ponty använder det franska ordet ”schéma corporel” i Phénoménologie de la 
perception (1945), vilket Colin Smith i Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty 1962) 
översätter till ”body image”. I Kroppens fenomenologi (Merleau-Ponty 1997), den svenska 
översättningen av delar av boken, används ordet ”kroppsschema”. Carman menar att 
den engelska översättningen till ”body image” är olycklig eftersom Merleau-Ponty 
hämtar sin terminologi från Henry Head, som uttryckligen skiljer mellan ”the body 
schema” och ”an image of a body”. Carman skriver: ”What is essential to the 
concept of the body schema (…) is the notion of an integrated set of skills poised 
and ready to anticipate and incorporate a world prior to the application of concepts 
and the formation of thoughts and judgments” (Carman 1999: 219). Med andra ord: 
”The body schema, then, is the bundle of skills and capacities that constitute the 
body’s precognitive familiarity with itself and the world it inhabits” (Carman 1999: 
220).  
203 Enligt Gallagher finns empiriskt stöd för denna begreppsliga distinktion mellan 
kroppsbild och kroppsschema. Han hänvisar bland annat till fallet Ian Waterman. 
Waterman lider av en nervsjukdom, neuropati, vilket i hans fall innebär att han 
saknar känsel och proprioception från nacken och ner. Han kan fortfarande röra sig 
och känna om något är varmt eller kallt, känna smärta och muskeltrötthet, men han 
känner inte hur hans kropp och lemmar är positionerade. Om vi blundar är det 
proprioceptionen som gör att vi ändå kan peka på våra knän. Detta klarar inte 
Waterman. Om någon flyttar på antingen hans arm eller knä när han blundar vet han 
inte var vare sig hans hand eller arm befinner sig. Waterman är med andra ord 
beroende av synen för att kunna kontrollera sina rörelser. När han skriver måste han 
koncentrera sig på både sin kroppsställning och pennan. Att bibehålla en upprätt 
position är, för honom, snarare en uppgift än en automatisk process. Om hans 
tillstånd skulle beskrivas i termer av kroppsbild och kroppsschema, saknar han 
väsentliga delar av sitt kroppsschema, och därmed förmåga att kontrollera och utföra 
rörelser utan mental ansträngning. Han tvingas kompensera för den här förlusten 
genom att förlita sig på sin kroppsbild på ett sätt som andra individer normalt inte 
gör. Att han måste tänka aktivt på sina rörelser för att kunna kontrollera dem innebär 
begränsningar. Han kan inte fokusera på alla aspekter av rörelse samtidigt, hans 
rörelsehastighet är långsammare än normalt och komplexa (som att gå på ojämnt 
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Kroppsschemat utgör således det fenomenologiska ”jag kan”, och 
det är egentligen först när något går fel som vi blir varse våra 
begränsningar. Man kan säga att när kroppsschemat fallerar på något 
sätt blir kroppen central i det perceptuella fältet. Att tappa balansen – 
ett rubbat jämviktsläge mellan kropp och omvärld – kan till exempel 
få individen att bli medveten om sin kropp. När de 
kroppsschematiska funktionerna däremot fungerar som de ska 
”försvinner” kroppen. Att utan problem lyckas hålla en upprätt 
position – ett uppnått jämviktsläge mellan kropp och omvärld – 
tillåter individen att vara mer uppmärksam på det som sker runt 
omkring henne än på hennes kropp (Gallagher 2005: 34). 

Gallagher och Zahavi menar att det inte finns något som påminner 
oss om vårt förkroppsligande (vår sårbarhet eller dödlighet) som 
smärta. När vi känner smärta kan kroppen ibland upplevas som något 
främmande eftersom vi förlorar kontrollen över kroppen; ”jag kan” 
upplöses. En liknande känsla kan också infinna sig vid olika former 
av sjukdom eller skada (Gallagher & Zahavi 2008: 147). Hur 
förhållandet mellan den egna kroppen och omvärlden förändras 
uttryckte de ryggmärgsskadade i Grundéns (2005) studie. Som 
nyskadade kunde de uppleva kroppen som ett objekt, och avsaknad 
av känsel och rörelseförmåga medförde en upplevd distans till 
omgivningen. 

Kroppsschema och intentionalitet 
Vi kan stanna vid begreppet intentionalitet en stund då det beskriver 
hur vi genom rörelsen är riktade mot vår omvärld.204 Att anta att 
begreppet är förenligt med kroppsbild, men inte med kroppsschema, 
är ett något förenklat antagande. Detta uppmärksammades av 
Merleau-Ponty redan i kapitel fem; nu ska jag utveckla den tanken. 

Kroppsbilden inbegriper en intentionalitet som kommer till 
uttryck som en rad antaganden om kroppen. Det är en intentionalitet 
som är reflexiv och självrefererande205 och vars intentionala objekt är 
den egna kroppen. Kroppsschemat utgörs däremot av 
sensomotoriska funktioner, vilka verkar under den självrefererande 
intentionaliteten, och har betydelse för kroppsrörelse och 
kroppsställning. Att kroppsschemat tycks fungera näst intill 

                                                                                                 
underlag) eller sammansatta (som att gå och bära ett ägg) rörelser innebär en större 
ansträngning (Gallagher 2005: 43-44, 54). 
204 Som du kanske minns talar såväl Maurice Merleau-Ponty och Brian Massumi som 
Sara Ahmed och Martha Nussbaum om intentionalitet. 
205 I filosofisk bemärkelse syftar självreferens på subjektets förmåga att tala om och 
referera till sig själv: Att säga att man är ett jag. 
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automatiskt betyder inte att det handlar om reflexer, menar Gallagher. 
Rörelser som kontrolleras av kroppsschemat kan vara en del av en 
intentional och avsiktlig handling. Om jag till exempel sträcker mig 
efter ett glas vatten med avsikten att dricka från det formar sig min 
hand, utan att jag är medveten om det, för att ta glaset. Så även om 
kroppsschemat i sig inte är ett slags medvetenhet kan det stödja 
intentionala handlingar. Med andra ord kan man säga att handlingen 
är snabbare än medvetenheten. Handlingen att gripa tag i något 
formar handen innan denna handling når min medvetenhet 
(Gallagher 2005: 25-26, 64). 

Genom att fokusera på hur kroppsschemat fungerar kan vi 
fördjupa vår förståelse av hur kroppen påverkar perceptionen, som är 
en aspekt av kroppsbilden. När vi läser lägger våra ögon märke till 
den övre delen av bokstavsraden i högre utsträckning än den undre 
(testa genom att täcka över först den övre delen av raden och sedan 
den undre delen och försök att läsa texten). Det här är vi som läsare 
inte medvetna om; det är något vårt visuella system gör för vi ska 
kunna läsa snabbt (Gallagher 2005: 139).206 Kroppsschemat fungerar 
på liknande sätt. 

Som exempel nämner Gallagher överansträngning av ögonen. Till 
en början är individen inte medveten om sin kroppsställning och sina 
ögon som läser texten. Ögonen gör det de ska utan att hon tänker på 
dem. Vid en överansträngning däremot riktas hennes uppmärksamhet 
mot ögonen, och huvudvärken, och kroppen i allmänhet, upplevs 
hindra läsningen (Gallagher 2005: 34). Innan detta inträffar, innan 
individen blir medveten om den smygande huvudvärken, har kroppen 
börjat göra automatiska justeringar av kroppsställning och muskler. 
En person som är försjunken i en bok är inte medveten om hur 
kroppen anpassar sig. En anpassning som kan innebära att kisa med 
ögonen och flytta huvudet närmare texten. Kroppen utför de här 
funktionerna och möter de krav som ställs på den, utan individens 
medvetna reflekterande. Men sådana justeringar kommer att påverka 
det perceptuella innehållet. Vid överansträngning av ögonen kan 
individen börja irritera sig på arbetsmiljön eller texten; ljuset är för 
svagt, boken är för tråkig eller svår. Ändrad kroppsställning låter 
individen fortsätta att läsa genom att hålla hennes uppmärksamhet 
borta från hennes kropp. Men till slut blir hon medveten om att 
ögonen känns överansträngda (Gallagher 2005: 139-140). 
                                                
206 För att förtydliga vad jag menar med ordet ”gör”: En från början medveten 
process har genom träning blivit en mer automatiserad (omedveten) process, vilket 
betyder att vi inte behöver lägga mental kraft på att aktivt tolka varje ord, utan 
snarare förstår vi raderna av bokstäver som ord. Genom mönsterigenkänning kan 
bokstavskombinationer tolkas som ord. 
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Med hänvisning till Susan L. Hurley skriver Lindblom att det 
traditionellt har antagits att perception och handling är åtskilda från 
varandra. Men Hurley betonar att perception, handling och 
omgivning tvärtom är sammanflätade, och att handling formar 
perception lika mycket som perception formar handling. Bilden av 
ögat som orörligt, väntandes på att motta perceptuell information, 
stämmer sålunda inte. Snarare ”styr” ögon-, huvud- och 
kroppsrörelser det perceptuella systemet till den tillgängliga 
informationen (Lindblom 2007: 102). Damasio förklarar: ”Ögonens 
rörelser samordnas via ett antal muskler som ser till att de smidigt kan 
följa det som händer, och huvud och hals intar en så bekväm position 
som möjligt.” Utan dessa och en rad andra justeringar skulle vi inte se 
särskilt mycket (Damasio 1999: 251).  

Att betrakta omgivningen handlar alltså inte bara om att hjärnan tar 
emot direkta signaler från ett visst stimulus, och än mindre om att 
den tar emot fixa och färdiga bilder. Organismen ser aktivt till att 
anpassa sig själv för att mötet med omgivningen ska bli så 
ändamålsenligt som möjligt. Kroppen är allt annat än en passiv 
åskådare. (Damasio 1999: 252) 

 
Gallagher underbygger sitt resonemang om kroppsschema och 
perception med psykologiska studier som visar att förändringar i 
kroppsschemat påverkar hur subjektet percipierar sin egen kropp. 
Exempelvis påverkar förändringar och avvikelser i kroppsställning, 
rörlighet, fysisk förmåga och andra aspekter som förknippas med 
kroppsschemat, och som är resultat av sjukdom (till exempel multipel 
skleros) eller tillfällig fysisk förändring (som vid en graviditet), de 
perceptuella, kognitiva och känslomässiga aspekterna av den egna 
kroppsbilden. Detsamma gäller för motion, dans och andra praktiker 
som har koppling till rörlighet, kontroll av rörelser och hållning; de 
påverkar hur vi uppfattar oss själva. Även inre, automatiska system 
inverkar på perceptionen. Exempelvis kan de ha betydelse för 
individens förmåga att koncentrera sig utan att bli distraherad när den 
omgivande miljön förändras. Så hanterar kroppen initialt 
temperaturförändringar utan hjälp av medvetenheten. Den ”tolkar” 
förändringarna och justerar sina egna funktioner (ämnesomsättning, 
hjärtslag, blodtryck, adrenalinnivåer, andning etcetera). När individen 
väl blir medveten om att hon är för varm eller kall, har de här 
kroppsliga förändringarna – de som äger rum ”before we know it” – 
redan påverkat perceptionen (Gallagher 2005: 2, 144, 149). 

Det är en slutsats som är bekant från diskussionen om affekt i 
kapitel fyra, där affekt förstås som rörelse mellan kroppar och 
förändringar i intensitet. Denna rörelse sker bortom vår medvetenhet: 
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”And you know this is true, because you know how a room of 
moving bodies feels before you could ever put that ’knowledge’ into 
words” (McCormack 2008: 1828). Kroppen tillskrivs en mycket aktiv 
roll inte bara när det gäller perception, utan även i interaktion och 
kommunikation, något som bland andra Lindblom framhåller. 
Argumentet om den aktiva kroppen är avgörande: Rytmanalysens 
kropp är den aktiva kroppen, kroppen i rörelse. Därför vill jag avsluta 
med Sheets-Johnstones diskussion om hur vi i språket kan fånga den 
rörliga, levande och dynamiska kroppen. Hon menar att vårt 
västerländska och dualistiska tänkande tycks bakbinda oss. 

Metaforer för rörelse: Rytm ett alternativ? 
Även om många omfamnar begreppet förkroppsligande och ser det 
som en bro mellan kropp och medvetande, har det inte undkommit 
kritik. Sheets-Johnstone (2009: 215) hävdar att termen förkroppsligad 
inte bara ger upphov till tautologiska uttryck som ”förkroppsligad 
handling” och ”det förkroppsligade medvetandet är en del av den 
levande kroppen” (citat hämtade från Lakoff och Johnson), utan även 
är en ”cartesiansk vålnad”. Det handlar om att hänsyn inte tas till att 
vi är levande varelser. Hon skriver: ”Embodiment deflects our 
attention from the task of understanding animate forms by 
conceptual default, by conveniently packaging beforehand something 
already labeled ’the mental’ or ’mind’ and something already labeled 
’the physical’ or ’body’ without explaining – to paraphrase Edelman 
(1992, p. 15) – ’how ”the package” got there in the first place’ (cf. 
Sheets-Johnstone 1998, 1999).” 

Sheets-Johnstone menar att förkroppsligande används för att 
behändigt kunna paketera sådant som sinnen, känslor, perceptioner 
och oss själva i beständiga behållare. Men i motsats till denna fixerade 
och oföränderliga ”container sense of experience” är kroppslig 
erfarenhet inte statisk. ”It is no surprise, then, that living bodies do 
not experience themselves as embodying minds, cognitions, 
perceptions, and so on, and certainly do not experience themselves as 
embodied”, med Sheets-Johnstones ord. Vi erfar oss själva först och 
främst som levande kroppar och, enligt henne, borde vår terminologi 
spegla detta, varför kroppslig-kinetisk (bodily-kinetic) erfarenhet är ett 
lämpligare begrepp än förkroppsligad erfarenhet (Sheets-Johnstone 
2009: 337). 

Jag förstår Sheets-Johnstones kritik, men vill samtidigt påminna 
om att den västerländska vetenskapliga traditionen gärna talar om 
delar som ska sättas ihop till en helhet, där summan utgörs av de 
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ingående delarna. I vårt intellektuella och kulturella arv ligger inte 
bruket att tala om kroppen och liv på ett mer dynamiskt sätt. Därför 
blir vi begränsade i vår begreppsapparat när vi ska förklara 
förkroppsligande med termer som egentligen inte passar för att tala 
om förkroppsligande (se Grosz 1994: 22-24, Johnson 2007: 2-7). 

Sheets-Johnstone utgår från Gallaghers förståelse av 
kroppsschema och kroppsbild i en diskussion om metaforernas 
lämplighet. Sin utgångspunkt hittar hon i neuropsykologens Alexandr 
Lurias begrepp kinetisk melodi (kinetic melody). På en neurologisk nivå 
är frivillig rörelse, enligt Luria, resultatet av att olika system i hjärnan 
orkestreras och samarbetar på ett sådant sätt att kinetiska melodier 
uppstår. Sheets-Johnstone skriver att kinetiska melodier är 
”inskrivna” i kroppen som dynamiska rörelsemönster. De 
upprätthåller våra vardagliga förehavanden: att gå, prata, sträcka sig, 
krama, kasta, bära, öppna, stänga, borsta, springa, torka, hoppa, dra, 
knuffa. Kinetiska melodier beskriver således upplevda kinetiska 
händelser, som inte endast avser direkta rörelser, utan även aktiviteter 
som att skriva sitt namn, räkna upp årets månader, lösa ett 
matematiskt problem (Sheets-Johnstone 2009: 245-256). 

Varken kroppsschema eller kroppsbild lyckas, enligt Sheets-
Johnstone, fånga de neurologiska processerna eller den upplevda 
erfarenheten, vilka tillsammans utgör den kinetiska melodins 
dynamik. Begreppet kinetisk melodi beskriver med andra ord både 
det som är konstruerat neurologiskt och det som är upplevt. 
Kinetiska melodier ingår i ett större sammanhang, nämligen kinetiska 
harmonier som beskriver hela kroppen i rörelse. Vidare är inte 
upplevelsen av rörelse en fråga om begränsade och åtskilda 
kroppsliga förnimmelser, utan det handlar om en upplevd harmonisk 
helhet, även om vissa områden kan dominera tonalt. Som när man 
sparkar en boll, för en gaffel till munnen eller står upp (Sheets-
Johnstone 2009: 269-270, 273, Sheets-Johnstone 2012: 65). 

Således menar Sheets-Johnstone att metaforerna kroppsschema 
och kroppsbild inte ringar in dynamiken hos kroppens rörelser 
särskilt väl. Hon uppfattar begreppen som att de leder tankarna till 
något i huvudsak visuellt. Den kinetiska dynamiken, som på ett 
fundamentalt sätt utgör kroppslig erfarenhet, kan inte fångas av ”an 
essentially static, visually anchored, and thing- or object-tethered 
terminology” (Sheets-Johnstone 2009: 338). Dessutom anser Sheets-
Johnstone (2012: 63) att Merleau-Pontys förståelse av kroppen och 
omvärlden bygger på en snäv uppfattning av rörelse, där individer rör 
sig från punkt a till punkt b. Rörelse handlar därmed enbart om en 
förändring av individens position. Kroppsschema och kroppsbild hos 
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Merleau-Ponty undertrycker som begrepp den viktiga insikten att 
rörelse skapar ”its own space, time, and force, and thereby the 
dynamics that are movement itself” (Sheets-Johnstone 2012: 64). 

Att rörelse främst skulle handla om förflyttning mellan punkter är 
symptomatiskt för ett västerländskt tänkande, enligt Sheets-
Johnstone. Det är ett tänkande som framhåller saker och tings 
rumslighet snarare än deras tidslighet. En västerländsk förkärlek för 
mekanik framför dynamik, för massa framför flöde, vittnar om denna 
snedvridning (Sheets-Johnstone 2009: 273). Förtingligandet som 
ligger dolt i begreppen kroppsschema och kroppsbild gör dem således 
till rumsliga enheter utan egentliga tidsliga dimensioner. 
Kroppsschema och kroppsbild ”pin things down”, med Sheets-
Johnstones ord. ”They provide a localization of kinetic function; they 
give ’how we do what we do’ a structural home, a place along the 
cerebral mall to explain intelligent, effective, and efficient movement” 
(Sheets-Johnstone 2009: 341). 

Sheets-Johnstone ger också förslag på begrepp som hon menar 
bättre illustrerar innebörden av kroppsschema och kroppsbild. Hon 
skriver: Såtillvida syftet med kroppsschema i grunden är att förklara 
det neurologiska skeendet i ”hur vi gör vad vi gör”, skulle ett 
lämpligare begrepp betona det självreglerande hos neuromuskulära 
processer, något korporeala-kinetiska mönster (corporeal-kinetic 
patterning) gör. Och på motsvarande vis med kroppsbild: Om avsikten 
är att beskriva hur vi själva erfar något, skulle ett mer träffande 
begrepp understryka den med kroppen upplevda betydelsen (bodily-felt 
meaning), det vill säga en korporeal-kinetisk intentionalitet (corporeal-
kinetic intentionality) (Sheets-Johnstone 2009: 14). 

Jag sympatiserar med Sheets-Johnstones ambition att reflektera 
över och utmana de begrepp som vi använder när vi diskuterar den 
levande kroppen i rörelse. Det är att följa Johan Asplunds (1970: 117) 
uppmaning om att problematisera verkligheten för att nå kunskap – 
”ett steg som omöjligt kan överhoppas”. Det liknar också min egen 
önskan om att med begreppet rytmanalys uppmärksamma en aktiv, 
kännande, handlande och ”tänkande” kropp. Ingen alldeles enkel 
uppgift emellertid, eftersom språket begränsar oss. Jag kan hävda, 
insistera och argumentera för att det främsta syftet med min 
rytmanalys är att förkasta den cartesianska dualismen, men det 
västerländska dikotomiska tänkandet är svårt att lösgöra sig från, 
något som märks inte minst i vårt språkbruk. Som Johnson skriver: 

In short, the idea of a fundamental ontological divide between mind 
and body – along with the accompanying dichotomies of 
cognition/emotion, fact/value, knowledge/imagination, and 
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thought/feeling – is so deeply embedded in our Western ways of 
thinking that we find it almost impossible to avoid framing our 
understanding of mind and thought dualistically. The tendency of 
language to treat processes and events as entities reinforces our sense 
that mind and body must be two different types of thing, supporting 
two very different types of properties. For example, just asking the 
question ”How are body and mind one, not two?” frames our whole 
conception of the relation dualistically, since it presupposes that two 
different kinds of things must somehow come together into one. 
(Johnson 2007: 7) 

 
Kärnan i ”problemet” ligger i att just eftersom kroppen obemärkt gör 
det den ska, är vi inte medvetna om dess betydelse. När kroppen 
fungerar lägger vi inte märkte till den, och ska så heller inte göra: 
Nyttan gör den i bakgrunden. Paradoxalt nog är kroppens frånvaro 
med andra ord nödvändig för att vi ska kunna hantera vår omvärld. 

”[O]avsett vad vi gör eller vad vi tänker på, är kroppen så gott som 
alltid involverad”, som Damasio (1999: 261) uttrycker det. Det är det 
jag vill säga med min rytmanalys: Vi kan inte bortse från kroppen. 

Här vill jag också lyfta fram rytmbegreppets användbarhet. Precis 
som rytm sammanför tid och rum, och kan användas för att förstå den 
dynamiska tillblivelsen av tidrummet,207 kan rytm appliceras på 
kroppen i rörelse, och användas för att tala om den dynamiska 
tillblivelsen av kroppen. Den rytmiska kroppen är den rörliga kroppen, 
där rörelse avser såväl sensomotoriska processer som erfarenheten av 
att röra sig. Rytm som metafor förenar tid, rum och kropp. 
 
Som slutord för det här kapitlet kan jag konstatera att 
förkroppsligande är grundläggande för min rytmanalys. Alla kapitel i 
avhandlingen har egentligen, på ett eller annat sätt, handlat om 
förkroppsligande; från mitt kunskapssökande och mina promenader i 
staden till en diskussion om det förkroppsligade medvetandet. 
Avsikten har varit att på olika vis utmana den cartesianska dualismen, 
att ur olika infallsvinklar argumentera för dess orimlighet. Människan 
är en förkroppsligad varelse, det kan vi hävda genom att hänvisa till 
såväl våra egna erfarenheter och vårt språk som hur vi percipierar, 
kommunicerar, interagerar och kategoriserar. Vårt förkroppsligande 
ligger till stora delar dolt för oss, varför ett resonemang om neuroner, 
hjärnans funktioner, biokemiska processer och kroppsliga reaktioner 
krävs som komplement till en mer samhällsvetenskaplig ansats som 
lyfter fram betydelsen av vår sociala och kulturella kontext för vårt 
agerande i och vår förståelse av världen. 

                                                
207 Se avsnittet om rum och plats i tillblivelse i kapitel sex. 
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10 En rytmanalytisk kunskapsprocess: 
andra delen 

I kapitlet En rytmanalytisk kunskapsprocess: första delen lämnade jag 
avhandlingsprocessen när det återstod ett och ett halvt år. Nu har 
ytterligare ett år passerat och jag befinner mig i slutfasen. Kraven 
kommer på att knyta ihop resonemangen, dra slutsatser, formulera 
mitt bidrag, plocka ut huvudargumenten. Men ingen frågar hur 
avhandlingen känns fysiskt i kroppen. 

Det handlar konstigt nog inte främst om den stress som flåsar mig 
i nacken, inte heller om oro över att det inte är ett godkänt 
vetenskapligt arbete jag har producerat. Och även om avhandlingen 
har levt i symbios med mig under snart fyra år är det inte 
separationsångest jag känner. Snarare är det ambivalensen inför 
akademin och mitt eget arbete som spökar. Vad jag fick och vad jag 
gav. 

Att börja utvärdera och ifrågasätta vad man har gjort, den miljö 
man har befunnit sig i, de spelregler man har spelat efter, när 
avhandlingsarbetet närmar sig slutet är förmodligen en vanlig 
reaktion. Det handlar ytterst om att försvara sin existens, om att 
begripa vem man har blivit, om att sätta ord på de insikter som man 
har förvärvat, om att placera sig i ett sammanhang. Det är det som 
känns. Som trycker mot bröstkorgen. Som kommer ut som en känsla 
av, jag vet inte… tomhet kanske. För var kan min rytmanalys finna 
sin plats? Hur kan mitt rytmanalytiska kunskapssökande ställas i 
relation till akademisk kunskapsproduktion i ett vidare perspektiv? 

För att rekapitulera: Jag har beskrivit min kunskapsprocess som 
rytmanalytisk då jag inte värderar erfarenheter hierarkiskt. En 
kroppslig förnimmelse är lika mycket värd som en intellektuell insikt, 
tillägnandet av ett teoretiskt resonemang betyder lika mycket som en 
promenad i staden. Kunskapsfrågan rör hur jag når kunskap, men 
även vilket slags kunskap jag anser vara relevant. Jag menar att en syn 
på världen som fast och oföränderlig, som vi når objektiv kunskap 
om, inte är förenlig med min rytmanalys. I stället uppfattar jag 
världen som att den utgörs av dynamiska relationer och ständiga 
förändringar, där objektivitet är en illusion. Forskaren kan omöjligt 
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vara en neutral iakttagare, i stället är hon en medskapare till den värld 
hon studerar. Forskarens kroppsliga materialitet betyder att hon är 
situerad i tid, rum, historia och kultur. Detta innebär att också hennes 
kunskaper är situerade. Min rytmanalys inte bara erkänner kroppsliga, 
sinnliga och känslomässiga erfarenheter, den värdesätter dem. 

Jag känner mig kluven till, och jag ber om ursäkt för 
generaliseringen, vetenskapssamhället. Å ena sidan har jag blivit 
erbjuden en frihet och givits ett förtroende från de runt omkring mig 
att gå min egen väg. I mitt hörn har mina intressen, min nyfikenhet, 
min vilja och inga ekonomiska nyttokalkyler styrt. En skyddad tillvaro 
där jag har varit förskonad från krav utifrån. Visserligen har jag 
internaliserat de akademiska kraven; jag är en del av systemet och vet 
vad som förväntas. Men det har inte rört sig om några kvävande krav, 
där jag har fått göra avkall på det som har varit viktigt för mig. 

Men om jag lyfter blicken har, å andra sidan, insikten om hur det 
akademiska systemet fungerar, gjort mig desillusionerad och nästan 
sorgsen. Mitt intryck är att det är en apparat som i viss mån fortlever 
genom en evig reproduktion av det redan kända, det etablerade, det vi 
redan vet. Eller snarare ser jag risken för att det kan vara så eller 
kommer att bli så. Jag menar inte att vunna förståelser inte tjänar på 
att tas till andra sammanhang, att det inte finns något värde i att 
”ackumulera säkra data” (Forsnäs 2008: 15) eller att varje ny 
generation forskare inte måste kunna sin historia. Det jag avser är hur 
systemets incitament bidrar till likriktning. Systemet uppmuntrar till 
publiceringar av samma innehåll. Den enskilda forskaren upprepar sig 
i artikel efter artikel för att kvantitet är det som räknas, som är 
meriterande. 

Låt oss säga att en individ bestämmer sig för att låta sitt senaste 
forskningsprojekt mynna ut i artiklar. Ut kommer kanske fyra artiklar 
på samma tema, med samma formuleringar och referenser, som drar 
samma slutsatser, om jag får tillåtelse att överdriva för att få fram min 
poäng. Det är i individens perspektiv strategiskt vettigt, men vad 
tillför det forskarsamhället? Det borde rimligtvis innebära att det 
publiceras ofantligt många vetenskapliga arbeten, men till vems 
glädje, av vilken anledning? Vad är poängen med de tusentals och åter 
tusentals artiklar som snurrar runt i de internationella tidskrifterna? 
Är förhållandet sådant att, med Ylva Hasselbergs (2007: 121) ord, 
detta ”publiceringsrace” endast leder till en 
”informationsnedskräpande värld”? 

Det som inte enkelt kan placeras i en mall, som går på tvären över 
flera discipliner, som tar tid; det som snarare talar till samhället, 
kulturen eller konsten än till det som för tillfället står högt i kurs i 
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forskarvärlden, eller omvänt, det som avser att utveckla en disciplin i 
någon riktning snarare än att uppfylla förväntningarna om någon 
form av ekonomisk eller politisk tillämpbarhet – vart tar det vägen 
och hur värderas det? Därav min fråga om rytmanalysens plats. En 
rytmanalys som kommer i skepnad av en monografi, dessutom 
skriven på svenska, som slösar med orden i övertygelsen att 
berättelsen rymmer något av värde. En rytmanalys som utmanar de 
konventionella skrivnormerna, som söker efter andra formspråk än 
de vedertagna. En rytmanalys som trampar omkring i flera 
vetenskapliga traditioner och discipliner, som lyfter fram känslornas 
betydelse i forskningsprocessen och som inte vandrar längs en 
förutbestämd väg, utan tvärtom bejakar det oväntade. 

Det här får mig att fundera över frågan om kunskapsproduktion 
och kunskap inom akademin. 

Kunskap i akademin 
Är det en alltför djärv tanke att universitetens strävan att stå sig i den 
internationella konkurrensen och de kvantitativa mått på kvalitet som 
används i utvärderingar av akademin, bidrar till en likformighet? Flera 
forskare vittnar om att det är precis så det förhåller sig. Exempelvis 
skriver Annelie Bränström Öhman om hur det neoliberala skiftet som 
har skett inom den västerländska universitetsvärlden – ett skifte mot 
en excellenskultur – har inneburit ett ökat fokus på konkurrens och 
resultat (Bränström Öhman 2012: 28). Universitetet har helt enkelt 
blivit ett företag bland andra företag. En konsekvens, menar Anders 
Öhman, är att innehållet i forskningen betyder allt mindre då den blir 
oskiljaktig från reproduktionen av systemet. Vad man håller på med 
är inte det viktiga, utan bara det faktum att forskningen anses vara 
excellent ger den existensberättigande. Så länge den är det fortsätter 
universitetet att vara framgångsrikt (Öhman 2008: 37, 39). 

Sven Widmalm argumenterar för att universitetet har blivit ett 
”gigantiskt experiment i teknokratisk styrning”. Akademin utvärderas 
utifrån mer eller mindre kvantitativa mått, bland annat för att resurser 
ska kunna fördelas. Ett sådant kvantitativt mått på kvalitet är så 
kallade bibliometriska analyser som används för att ”ranka lärosäten 
utifrån hur mycket de producerar i form av publikationer och hur 
populära dessa publikationer är i forskarsamhället (vilket anses vara 
mätbart utifrån hur ofta de citeras)” (Widmalm 2012). Som 
vetenskaplig publicering räknas, enligt Johan Forsnäs, nästan enbart 
artiklar i erkända internationella tidskrifter, vilka samlas i stora 
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amerikanska databaser208 (Forsnäs 2008: 11). I sådana databaser har 
världsberömda forskare inom samhällsvetenskap och humaniora, som 
en Donna Haraway eller en Michel Foucault, ”inte en chans att 
komma upp i det antal publiceringar som exempelvis en 
genomsnittlig forskare vid en naturvetenskaplig eller medicinsk 
fakultet” (Öhman 2008: 38). Widmalm utvecklar problematiken:  

Eftersom bara vissa typer av publikationer är mätbara enligt dessa 
principer – bokverk, kapitel i böcker eller uppsatser i tidskrifter som 
inte ingår i någon av de stora bibliometriska databaserna är svåra eller 
omöjliga att mäta – har också samhällsvetare och i mindre 
utsträckning humanister sett sig nödsakade att stöpa sin publicering i 
utvärderingsbara former. (...) Ett stort problem är att bibliometrin, 
när den används som kvalitetsmått, uppmuntrar forskare att 
publicera många och korta uppsatser med många upprepningar och 
ett minimum av empiri – helt enkelt för att detta lönar sig utifrån 
forskarens individuella nyttokostnadsanalys. (Widmalm 2012) 

 
Hasselberg uppmärksammar ytterligare ett problem, nämligen att 
kvalitet blir detsamma som efterfrågan: Helt enkelt att publikationer 
som är mycket efterfrågade anses ha hög kvalitet. Men är “ett resultat 
viktigt och nydanande bara för att det efterfrågas? Om forskning som 
ifrågasätter makt och resursfördelning i samhället inte efterfrågas, 
betyder det att sådan forskning är obehövlig eller dålig?” (Hasselberg 
2007: 117). 

Och så frågan om språk, stil och form. Om bearbetning och 
omskrivning av texter enbart görs med det instrumentella syftet att 
passa i modellen, det vill säga gå tidskrifternas krav till mötes, riskerar 
de att förlora såväl sin stilistiska som epistemologiska originalitet, 
konstaterar Bränström Öhman (2012: 29). Det får Mona Livholts att 
ställa sig frågan om den som blir publicerad i en konventionell 
tidskrift kan hävda att den står utanför de normerande formidealen 
som präglar den traditionella texten. ”Mot den bakgrunden borde alla 
akademiska texter med radikal förändringspotential kanske aldrig bli 
publicerade” (Livholts 2008: 92, se även Clough 2000: 278, Ellis & 
Bochner 2006: 433, Stead 2010: 231). Något som knappast fungerar i 
praktiken om man ser en framtid inom akademin. Enligt min mening 
borde forskarvärlden uppmuntra det kreativa, originella, 
extraordinära, spektakulära; det motstridiga, paradoxala, modiga, 
radikala. Men med tanke på hur villkoren ser ut är det förmodligen 
strategiskt att fortsätta i redan upptrampade spår och anpassa sig efter 
tidskrifternas och finansiärernas krav. Att publicera är det som håller 

                                                
208 Främst handlar det om Web of Science (Thomson Reuters).  
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dig vid liv inom akademin. Eller rättare sagt: Att publicera rätt, det vill 
säga i ansedda internationella tidskrifter; först då finns du för att vara 
krass. 

Jag har haft ett komplicerat förhållande till mitt eget arbete, och 
ironiskt nog har det handlat om nyttan med det; jag som precis har 
uttryckt min skepsis inför den excellenskultur och det 
marknadstänkande som numera tycks prägla akademin. Men att som 
doktorand inte någon gång reflektera över frågan om nytta ter sig 
verklighetsfrånvänt när det i den senaste forskningspropositionen 
fastslås att det inte finns något ”motsatsförhållande mellan att den 
fria forskningen behöver ha goda villkor och att forskningens resultat 
ska leda till nytta” (Forskning och innovation 2012: 14).209 

Å ena sidan har jag en föreställning om att forskning ska bidra 
med något värdefullt; min förväntan om, med ett kantigt ord, 
forskningens nytta. Det har ekat i mitt huvud sedan jag började 
doktorera. Ständigt förföljt mig, stundtals plågat mig. För jag måste 
kunna rättfärdiga det jag gör, både för mig själv och för andra: 
kollegor, familj, vänner, akademin, samhället. 

Å andra sidan vet jag att en tanke om direkt tillämpbarhet effektivt 
hade dödat min lust att forska. Det var tvärtom möjligheten till den 
oväntade intellektuella resan som fick mig att återvända till 
universitetet. 

På ett sätt ser jag min doktorandtid som en investering i mig själv, något som 
förhoppningsvis kan öppna nya dörrar och ge mig andra möjligheter. Och där vill 
jag visa att jag har bidragit med något samhällsnyttigt. Samtidigt vill jag ta till 
vara på möjligheten man har som doktorand att drivas av lust och nyfikenhet i 
sitt arbete, utan olika uppdragsgivares krav och förväntningar, där det primära 
kanske är den personliga utvecklingen snarare än krav på nytta för någon annan 
(Reflektion i avhandlingspromemoria, 16 augusti 2010). 

Men vad ligger i ordet nytta? I en allmän mening betyder nytta 
någon form av användbarhet, men forskning kan vara användbar på 
många olika sätt (Hasselberg 2012: 34). Regeringen talar om nytta i 
termer av innovationer, näringslivets produktivitet och 

                                                
209 Fortsättningen av citatet lyder: ”Fri forskning av hög kvalitet skapar 
förutsättningar för framtidens innovationer och bidrar därmed till näringslivets 
produktivitet och konkurrenskraft, offentliga verksamheters effektivitet och till 
utvecklingen av nya varor och tjänster samt exportframgångar. Forskning av hög 
kvalitet bidrar också till att utveckla demokratiska, kulturella och bildningsmässiga 
värden i samhället” (Forskning och innovation 2012: 14). Och på några sidor längre fram: 
”Forskningen måste vara fri, men det är nödvändigt att de statliga medlen används 
för den forskning som ur olika aspekter håller hög kvalitet. Strävan efter kvalitet i 
form av vetenskaplig excellens, nyttiggörande och relevans måste därför finnas inom 
hela forskningssystemet” (Forskning och innovation 2012: 16-17). 
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konkurrenskraft, offentliga verksamheters effektivitet, 
exportframgångar, utveckling av demokratiska, kulturella och 
bildningsmässiga värden i samhället. Forskning blir en 
beställningsvara för att skapa ett produktivt och effektivt samhälle, 
eller, med Anders Jörnestens skarpa formulering, ”en 
utredningsverksamhet med forskningskonsulter” (Jörnesten 2007: 
200). Det är nytta i en snäv politisk, ekonomisk eller instrumentell 
mening som efterfrågas.  

Jörnesten komplicerar frågan när han väljer att tala om 
utomvetenskaplig respektive inomvetenskaplig relevans. Den 
utomvetenskapligt relevanta forskningen anpassar sig till samhällets 
problem och ”finner sin tillblivelse i ett sammanhang som i en 
mening inte är dess eget, utan definierat utifrån”. Detta medan 
inomvetenskapligt relevant forskning inte har några direkta 
kopplingar till nytta utanför akademin, utan i stället ”genom sin 
existens bidrar till vetenskapens fortlevnad” (Jörnesten 2007: 191-
192). Jörnesten ser en fara i det utsuddande av gränser mellan det 
utomvetenskapliga respektive det inomvetenskapliga relevanta som 
lydelsen i den nu aktuella, men även den förra, 
forskningspropositionen ger uttryck för: Nämligen att det skapas en 
vetenskap som inte är sin egen, utan som finner sitt berättigande i 
samhälleliga föreställningar om nytta, användbarhet och kvalitet 
(Jörnesten 2007: 202). 

Sharon Rider instämmer i denna kritik och vidhåller att tänkandet 
är något utöver dess institutioner, det vill säga något mer än 
”maktstrukturer, ekonomiska villkor, interna dispyter, nätverk, 
forskargrupper, rankningar, sakkunnigförfaranden och -yttranden, 
med mera” (Rider 2007: 50). Och sedan säger hon något viktigt, som 
är värt att citera i dess fulla längd: 

Om vi humanister och samhällsvetare inte kan erbjuda, ens för oss 
själva, en trovärdig beskrivning av målet och meningen med vår 
verksamhet, om vi inte kan förklara vad som gör humaniora och 
samhällsvetenskap vetenskaplig utan hänvisningar till nytto- eller 
auktoritetsargument eller vaga hänvisningar till något förment 
gemensamt kulturarv, medger vi implicit att vi inte ser något 
egenvärde i vår vetenskapliga strävan. Vi medger då implicit att 
beviset på att en vetenskaplig ansats har ett värde är att den är 
tongivande, sanktionerad och, kanske framförallt, att den drar till sig 
anhängare och finansiärer. Därmed har vi accepterat tesen att det 
som får beröm är berömvärt; så här gör vi, alltså bör man göra så här; 
att få rätt är att ha rätt. (Rider 2007: 51) 
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Där jag grunnar på frågan om varför skattebetalare ska bekosta min 
doktorandutbildning, vänder Rider på frågeställningen: Varför ska det 
gemensamma finansiera det som sägs vara fri och oberoende 
forskning ”om det visar sig att forskarna egentligen är allierade med 
företag, organisationer eller ekonomiska förvaltare innanför väggarna 
som har intresse av att styra forskningens inriktning?” (Rider 2008: 
31-32). 

Rider har i skrift berört mycket av det jag grubblar över, därför 
beslutar jag mig för att kontakta henne och boka in ett samtal. Jag får 
en timme till mitt förfogande. 

Ett samtal om vetenskap och forskningens nytta 
Vi ses på professor Sharon Riders tjänsterum på filosofiska 
institutionen i Uppsala en dag i april 2013; det finns inte riktigt tid för 
småprat utan jag introducerar direkt de spörsmål som jag vill höra 
hennes tankar om. 

”Det är två frågor som hela tiden har återkommit under mitt 
arbete”, säger jag. ”Den ena berör om det jag gör verkligen är 
vetenskap, att jag ifrågasätter det jag gör hela tiden, och den andra 
vad som skulle vara nyttan med det jag gör. Om vi börjar med det här 
med vetenskap, vad skulle du säga att innebörden av vetenskap är?” 

”Det ändras över tiden, så på det sättet kan man inte säga att det 
har funnits någon vetenskaplig tradition, utan det har funnits olika 
idéer förknippade med vetenskap. Sedan 1600-talet i Europa, med 
den moderna vetenskapen, har man haft stora förhoppningar på dess 
eventuella nytta på ett sätt som man kanske inte hade tidigare. Man 
tänkte att det här kommer att leda till ny kunskap som kommer att 
hjälpa oss till en bättre värld i någon mening. Att styra över naturen, 
att styra över oss själva och så vidare. Man kan säga att det finns två 
aspekter, den ena är tanken om att generera ny kunskap, men det är 
inte vilken sorts kunskap som helst, utan kunskap som i någon 
mening går att föra i bevis. Och för att kunna föra i bevis, göra det 
tillgängligt och kontrollerbart för andra, måste man ha någon form av 
gemensam modus operandi. Vi som jobbar inom vetenskapen måste 
vara överens om vad det är som utgör vetenskap och vi måste kunna 
bedöma värdet enligt vissa kriterier. Det som utgör universitetets 
väsen är att vi har utarbetade rutiner för den här sortens bedömning 
och utvärdering.” 

”Vad tänker du på då?” 
”Om man tar en så enkel sak som publicering. Förr i världen var 

det vetenskapliga samfund som ägde sina egna tidskrifter och som 
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utifrån vetenskaplig bedömning valde att publicera saker som de 
tyckte var viktiga. Det fanns inte så många tidskrifter så man kunde 
läsa och bedöma varandra, och vetenskapen gick vidare. Nu är det 
tänkt att allting ska publiceras internationellt, oftast av stora förlag 
som har ekonomiska krav på sig. Det är inte det vetenskapliga 
samfundet som äger tidskrifterna längre utan det är stora företag som 
har andra kriterier och andra krav. Det kan också hända att 
grupperingar helt enkelt startar en ny tidskrift. Om man har 
tillräckligt mycket ekonomisk backning kan man ha en egen 
vetenskaplig värdering och granskning som inte över huvud taget har 
något med andra ämnen att göra, trots att de är närliggande. De har 
helt andra kriterier. Det blir ett slags balkanisering av vetenskap som 
gör att vi verkligen inte vet vad det är när vi pratar om vetenskap. Vi 
är inte överens längre. Vi förstår knappt varandra längre.” 

”Då tänker du på samhällsvetenskap och humaniora?” 
”Mestadels där, men inom naturvetenskapen är det ett problem att 

det blir så specificerat och inriktat på kommersialisering. Så även där 
finns det en risk att det blir väldigt mycket framskjuten forskning som 
inte grundar sig i den absolut djupaste vetenskapliga undersökningen. 
Det blir en del av ett slags vetenskapligt företagande.” 

”Det känns som att det är mer efterfrågestyrt hela systemet?” 
”Ja, det har blivit så. Det är explicit. Den senaste propån inom EU 

säger att samtliga medlemsländer ska utföra två saker. Den ena är att 
införa studieavgifter även inom landet och den andra är att 
utbildningar ska vara mer företagstillvända, att man helt enkelt ska 
göra de saker som svenskt och globalt näringsliv vill att man ska 
göra.” 

”Det verkar handla om snäva ramar, att man ska hålla sig till 
huvudfåran för att det ska bli accepterat. Man kan inte göra något 
väldigt annorlunda”, säger jag.  

”Det kan man verkligen inte göra.” 
”Man kör på i huvudspåret. Det måste finnas ganska lite utrymme 

för nytänkande, eller är jag orättvis då?” 
”Nej, jag håller med dig. Jag var på en konferens med personer 

från European Research Council, Helga Nowotny och andra riktigt 
tunga namn inom internationell forskningsfinansiering, och alla var 
överens. Vad vi finansierar är det som någon kallade för ’excellent 
mediocrity’. Om något är för konstigt, om vi inte fattar vad det är, då 
fattar vi inte vad det är. Det finns ingen chans i världen att det 
kommer att ge några pengar, utan det måste vara den här ’gå i gamla 
spår-grejen’. Små innovationer på det vi redan kan.” 

”Ser du någon fara med det?” 
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”Ja, det är vetenskapens död. Några av de människor som jag 
tycker gör de bästa arbetena i Sverige är människor som aldrig lyckas 
få någon fast tjänst, utan de har anslag ett tag och sedan får de ett 
vikariat ett tag. De sitter och skriver på sitt och är lite udda. De gör 
jätteintressanta grejer just eftersom de inte är beroende av systemet. 
De accepterar sina otrygga villkor och blir inte indragna i en massa 
administration, utan de kör sitt race.” 

 
Vi kommer tillbaka till frågan om vetenskapens väsen och jag undrar 
hur man hittar de bra forskningsfrågorna. 

”Jag tycker inte att man ska hitta en forskningsfråga”, säger 
Sharon. ”De finns inte. Det är hela poängen. Man ska ställa sig 
frågan: ’Vad är det jag har på hjärtat?’ Frågorna finns i vetenskapen. 
Om jag tar min avhandling som exempel; egentligen visste jag inte 
vad jag skrev om när jag började skriva. Jag trodde att jag skrev om 
synen på språk i den kontinentala språkfilosofin, det var så jag 
började. Men ju mer litteratur jag läste om det, desto mer insåg jag att 
det inte alls var min fråga. Min fråga handlade om konsekvensen av 
den här synen, om subjektets eller jagets upplösning. Vad innebär det 
egentligen att säga att jaget inte finns eller är upplöst? Jag trodde att 
jag förstod, men så förstod jag att jag egentligen inte förstod vad det 
innebär. Jag kan säga apropå de här fyra underbara åren som 
doktorand, att jag fortfarande tycker att det är i särklass det bästa jag 
har skrivit. Jag har inte haft den här tiden, koncentrationen och 
möjligheten att verkligen gå till botten med frågor som jag hade då.” 

”När man är disputerad och ska klättra vidare, då handlar det mer 
om att publicera sig ofta, om man ska förenkla?” 

”När jag var klar var det så mycket som möjligt så fort som 
möjligt. Men de senaste fem-sex åren har det blivit så att det som inte 
är publicerat på internationellt renommerade förlag på engelska, det 
finns inte.” 

”Att publicera sig rätt”, flikar jag in.  
”Det gäller att publicera sig rätt, men en viss mängd också. Då 

måste man veta hur det går till och anpassa sig efter de här förlagen. I 
synnerhet de som inte har engelska som modersmål tycker att det är 
beklagligt. Det blir en väldig homogenisering, alla skriver på samma 
sätt, för de här förlagen har sina mallar. Det blir på engelska, man 
använder samma litteratur, nämligen litteratur skriven på engelska, 
utgiven på amerikanska eller brittiska förlag. Det blir en extrem 
homogenisering. Allting blir mainstream. Det finns inte utrymme för 
andra saker.” 

”Hur känner man som forskare då?” 
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”Vissa har inga problem med det, i synnerhet de i din generation. 
Det är det det går ut på. Men det är lite svårare för oss äldre att finna 
oss i det. Det känns väldigt mycket som att idén om vetenskap och 
det akademiska livet, som vi omfamnade när vi påbörjade vår 
forskarutbildning, håller på att gå förlorad. Om man pratar om 
kritiskt tänkande, självständigt tänkande, blir det mindre och mindre 
av den varan på grund av att man tvingas anpassa sig till den här 
linjen.” 

”Min upplevelse är att det handlar mycket om artiklar och att de 
ser likadana ut och korsrefererar till varandra. Så det är väldigt 
homogent”, säger jag. 

”Man kan till och med tala om ’citation clubs’, och man blir nästan 
tvungen att citera något som kanske inte egentligen var intressant 
eftersom alla andra gör det. Det är helt absurt. Min erfarenhet är att 
det är bättre med svenska förlag, där kan man ha en riktig diskussion. 
När man publicerar internationellt så bara försvinner det, ingen läser 
det. Det blir en i mängden bara.” 

”Titta på den här boken”, fortsätter Sharon och håller upp 
Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market210. 
För det första är den inte särskilt vacker. Den kostar tusen kronor så 
det är bara bibliotek som har råd att köpa den. Vem läser den? Den är 
en i en serie. Kanske ingen någonsin kommer att läsa den. Den 
kommer bara att finnas på biblioteken. Allt arbete, all tid, all 
tankemöda, det här blir bara en rad i mitt cv och inget mer. Ingen 
kommer att bry sig.” 

”Blir man inte väldigt nedslagen när man inser hur det ligger till? 
Det måste publiceras otroligt många vetenskapliga arbeten som bara 
försvinner?” 

”Ja, det gör det. Det lustiga är att när jag publicerar saker i Sverige 
på svenska, då får jag massor med reaktioner. Därför är det intressant 
att man säger att svenska forskare ska våga ge sig ut i det 
internationella samtalet. Men ingen lyssnar ju! Det uppmärksammas 
på ett annat sätt lokalt. Det är oöverblickbart hur mycket som 
publiceras ute i världen med hundratusentals forskare i varje ämne. 
Om det sitter några personer tillsammans i Chicago så är det klart att 
de känner till varandras grejer och att de pratar med varandra. Och de 
får göra det för då blir det internationellt, men om vi gör det i 
Sverige, då är det inte internationellt, då är det lokalt.” 

”Har du någon tanke om hur det kommer att fortsätta? Vad 
kommer att hända?” frågar jag och tänker på situationen och 

                                                
210 Rider et al. (2012). 
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villkoren inom akademin i allmänhet, det som Sharon har berättat 
om. 

”Jag tror att humaniora, så som vi har känt till det, mer eller 
mindre kommer att försvinna. Det kommer att betraktas som ett 
slags konstnärlig utövning och flytta från universitetet. Jag säger inte 
att det nödvändigtvis är en dålig sak, men jag tror inte att det kommer 
att finnas professorer i litteraturvetenskap. Vissa universitet kommer 
att ha kvar det av samma anledning som Uppsala har kvar sina 
exercitier, som ritning och fäktning – som en fin gammal sak att ha – 
men det blir en liten verksamhet. Det blir mest dekorativt. Kanske 
man kan tänka sig att någon mecenat startar en akademi, som man 
hade förr i världen, men universitetshumanioran tror jag är döende.” 

”Och samhällsvetenskapen blir mer…” 
”Yrkesträning, ja. Man kan skylta lite grann med vetenskapliga 

teorier, men det blir mer yrkesträning.” 
”Jag tycker att man kan dra paralleller till Maciej Zarembas 

beskrivning av ’new public management’ i vården211 och 
friskolereformen, att det är genomgående i hela samhället.” 

”Ja.” 
”Universitetet står inte fritt längre.” 
”Nej, precis. Det är intressant att det här var avsiktligt från 

finansdepartementet, att universitetet inte ska vara skyddat från det 
här. Sverker Gustavsson, professor emeritus i statsvetenskap, varnade 
redan på 80-talet för den här utvecklingen och ingen brydde sig. Och 
nu är vi där! Det tycker jag är intressant att han såg det väldigt tydligt. 
Men ingen förstod riktigt vad det var.” 

”Jag kikade lite i forskningspropositionen och där står det 
uttryckligen ’innovationer, exportframgångar’ och så vidare; det är 
väldigt tydligt vad det är som efterfrågas. Fri forskning ska leda till 
nytta, det finns en tydlig koppling.” 

”Jag pratade med Michael Gibbons, som skrev boken The New 
Production of Knowledge212 tillsammans med bland andra Helga 
Nowotny, och som förespråkade den här utvecklingen att vetenskap 
ska vara till nytta, och han sa till mig: ’Jag disputerade i fysik, men alla 
de här människorna som sysslar med kvantfysik och strängteori, vad 
gör de för nytta? Vem bryr sig?’ Jag tyckte att det var väldigt 
intressant att hans egen brist på djupt intresse i fysik ska prägla synen 
på hur vetenskap bör skötas. Vi beklagar oss hela tiden över att 
politikerna är så dumma och att näringslivet ställer krav på oss, men 

                                                
211 Jag syftar på Zarembas (2013) artikelserie ”Patienten och prislappen”. Artiklarna 
publicerades i Dagens Nyheter 17, 20 och 25 februari samt 3 mars och 24 april 2013. 
212 Gibbons et al. (1994). 
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det finns en inte obetydlig del av femtekolonnare inom vetenskapen, 
inte minst inom de tekniska ämnena, som inte brinner för vetenskap 
så som vi diskuterar den nu. De brinner för någonting annat. Så jag 
tycker att det ser ganska dystert ut. Men man vet aldrig. Jag tycker att 
vi har nästan ett moraliskt ansvar att kämpa för de vetenskapliga 
normer och värderingar som vi tror på.” 

”Jag kan tänka mig att det finns en inomvetenskaplig nytta, för 
vetenskapen i sig, och det som vi har pratat om, den 
utomvetenskapliga relevansen”, säger jag. ”Hur ser du på 
forskningens plats eller uppgift i ett samhälle?” 

”För det första tycker jag att den inomvetenskapliga nyttan är 
viktig för man vet aldrig vart vetenskapen leder. Även när det gäller 
den samhälleliga nyttan är det väldigt viktigt att man låter forskningen 
ha sin gång. Arvid Carlsson, en av Sveriges största vetenskapsmän 
genom tiderna, skrev tillsammans med en representant från riksdagen 
en debattartikel för ett antal år sedan. Där pratade de om att man inte 
kan veta vilken nytta eller tillämpning något har förrän det finns. Om 
man inte vet att det finns elektromagnetiska vågor kan man inte börja 
fundera på hur man ska använda dem. I någon mening måste man 
låta vetenskapen göra sitt. Sedan får vi se hur vi kan använda det. Det 
är en stor nytta. Om man ska tänka rent krasst på nytta i termer av 
ekonomi och samhällsvinster, har det visat sig att om man låter folk 
tänka klart genererar det värdefulla kunskaper som någon annan kan 
använda i syfte att till exempel tillverka en produkt.” 

”Det är bara det att det kanske ligger lite längre fram i tiden eller 
kommer i en annan form.” 

”Precis”, säger Sharon, ”man måste helt enkelt ha lite tålamod och 
se vart det leder. Vi har blivit ’speed addicts’, allt ska gå så fort, men 
vissa saker tar sin tid, som tänkandet. Det är en sak om vetenskapens 
nytta. Det andra är att hela proceduren av granskning och värdering, 
hela det här sättet att hantera ett problem, helt enkelt träning i det 
vetenskapliga tänkandet, är väldigt viktigt för samhället. Vi får bättre 
domare, bättre lärare, bättre sjuksköterskor, bättre läkare, bättre 
ingenjörer om de uppövar den här förmågan att tänka sakligt, 
rationellt, respektera argument, tänka på att skilja mellan sak och 
person. Utbildningsmässigt har det ett stort värde. För det tredje har 
vi det här med att om en massa smarta människor med en massa 
träning bestämmer sig för att utrota en sjukdom, då kan de göra det, 
och det är väldigt bra, men de kan inte göra det utan de andra två 
nyttigheterna som vi har pratat om. Nämligen den vetenskapliga 
träningen och utbildningen, och tålamodet då vissa frågor tar lite tid 
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för att kunna besvaras. Den här mer direkta nyttan förutsätter de här 
andra nyttorna.” 

”Men det är inte alltid det tillåts ta den tiden för att politiker och 
företag vill ha snabba resultat.” 

”Man ska inte bara klandra företagare och politiker, för vi låter det 
ske. Akademiker, vi är duktiga idioter som anpassar oss hela tiden i 
stället för att säga ’nej, nu håller vi på att förstöra vetenskapen’. Det 
är vår viktigaste naturresurs. Men man är rädd om sin egen karriär.” 

”Ska man se på vetenskap som en allmän resurs?” 
”En allmänning, ja. Jag hatar privatisering av vetenskap; jag tycker 

att det är bland de största stölderna som har skett. Nu blir det mer 
och mer privatiserat, det finns till och med tidskrifter inom medicin, 
farmakologi, som ägs av företag. Det innebär att man som forskare 
inte har tillgång till dem. Den där utvecklingen att vetenskap ska vara 
en privategendom… jag menar att vetenskap tillhör hela 
mänskligheten.” 

”Men det blir en affärshemlighet nästan.” 
”Ja, precis.” 
 

Jag ska inte säga att jag levde i en illusion att vetenskapen är fri – den 
har sprungit och springer ekonomiska, ideologiska och moraliska 
ärenden. Men insikten om att ett marknadstänkande, en kapitalistisk 
logik, nyliberala idéer, eller vad man nu väljer att kalla det för, 
genomsyrar själva fundamenten i samhället är omskakande. Kravet på 
effektivitet och kvalitetsmätning präglar vården, utbildningen och 
forskningen. Åt detta skulle man kunna ägna en hel avhandling, jag 
väljer att stanna här.213 

Det jag kan konstatera är att det främst är en inomvetenskaplig 
nytta som kan tillskrivas mitt arbete. Nyttan placerar jag i den 
ödmjuka önskan om att bidra med något som andra kan förstå, haka 
i, ta till sig, finna intressant, bli inspirerade av, ta vidare till sina 
sammanhang och områden. Åter igen ironiskt, kan tyckas, att jag då 
har skrivit en avhandling som så tydligt tar avstamp i mina egna 
upplevelser, minnen, känslor och erfarenheter. Men egentligen är det 
mycket enkelt: Det har varit mitt sätt att förstå. Och jag ska inte 

                                                
213 Jag kan komma med några tips på böcker och artiklar (flera är författade av 
uppsalaforskare) som kan fungera som en introduktion till diskussionen om 
universitetens samtida utveckling, de gjorde så för mig: ett temanummer av Kulturella 
perspektiv (2008) om kulturforskningens villkor i den nya forskningspolitiken, 
antologierna Reclaim the Science!: om vetenskapens avakademisering (Rider & Jörnesten 
2007) och Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market: The 
Breakdown of Scientific Thought (Rider et al. 2012), samt boken Vetenskap som arbete: 
normer och arbetsorganisation i den kommodifierade vetenskapen (Hasselberg 2012). 
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förneka att beslutet att börja doktorera, liksom många andra beslut i 
livet, togs på egoistiska grunder. Jag ville bli utmanad, utvecklas, 
känna tillfredsställelse. På den punkten anser jag mig ha lyckats. Jag 
har varit öppen för det oväntade och låtit projektet ta omvägar – allt 
för att berika mitt sätt att se på världen. Jag har kallat det för ett 
rytmanalytiskt kunskapssökande. 

Viljan att trotsa den klassiska akademiska avhandlingsformen 
fanns där, men det var inte så lätt att lösgöra sig från ett skrivsätt som 
jag är inskolad i. Särskilt inte då frågan om mitt arbetes vetenskapliga 
relevans hängde över mig. De referenstunga texterna tänkte jag skulle 
fungera som ett alibi för de texter som handlade om mina egna 
erfarenheter och upplevelser, och som jag lät få ett annat uttryck och 
en annan rytm. Med en gedigen teoretisk utredning av begrepp och 
synsätt kunde jag köpa mig tillåtelse att experimentera med mina 
andra texter. Och om jag lät många andra få höras kunde jag också få 
plats på ett hörn. Så resonerade jag till en början, sedan kom jag att 
förstå att andras erfarenheter och litteraturbaserat skrivande såväl 
som mina egna erfarenheter och ”fritt” skrivande, gav mig värdefulla 
insikter, om än av olika slag. Någon rangordning var inte meningsfull 
att göra. 

Skrivandet har varit ett sätt att lära, både om mig själv och om det 
jag har läst. Genom att skriva igenom litteraturen införlivades 
kunskapen i mig, jag gjorde den till min när jag förde samman texter 
på mitt vis. Själva översättningsarbetet – förvandlingen av engelska 
texter till svenska – bidrog också till att en relation upprättades till 
litteraturen. Så texterna finns där på mina villkor, men de berättar 
samtidigt saker för mig som jag inte visste tidigare. Texterna är fyllda 
av andras röster och även om dessa röster filtreras genom mig, mina 
tolkningar och ordval, står jag som en åhörare vid sidan av. Andra 
berättar och jag lyssnar. Texterna kan således ses som resultatet av en 
lärandeprocess, där jag lyssnar, begrundar, tolkar och reflekterar. 
Tanken att skriva avhandlingen i form av en roman, som jag lite i 
hemlighet närde en dröm om, var svår att förverkliga med så många 
röster. Kanske hade det varit möjligt om jag hade haft färre personer 
att förhålla mig till. 

Att referenserna blev så många till antalet beror också på hur jag är 
som person. Jag vill känna mig påläst innan jag uttalar mig, jag är 
noggrann och vill ha kontroll – därför läste jag mycket. För att få 
överblick, bred förståelse, olika slags kunskap. Så här i efterhand kan 
jag önska att jag hade fördjupat mig i färre aspekter i stället för att ha 
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strävat efter att få grepp om ett större fält.214 Koncentrerat mig på ett 
mindre antal källor hellre än att ha plöjt, som jag kom att inse, 
korsrefererande artiklar som till perspektiv och innehåll liknar 
varandra. Över huvud taget sänkt kravet på mängden litteratur som 
jag måste läsa; det hade gjort en stundtals slitsam tillvaro mindre 
betungande. Men jag får förlika mig med att jag är mer av en 
generalist än en specialist, och att min drivkraft ligger i att få bilden 
att växa, och att problematisera och komplicera denna bild. Som jag 
skrev tidigt i min avhandlingsprocess: När jag börjar få kläm om något vill 
jag gärna gå vidare och kasta mig ut i saker som jag inte vet något om 
(Reflektion i avhandlingspromemoria, 16 augusti 2010). 

 
Det är sådana här tankar som präglar tillvaron för en doktorand i 
slutfasen. En sak är säker: Att avsluta något så stort som ett 
avhandlingsprojekt känns. 

Det är därför ingen enkel uppgift att sammanfatta avhandlingen. 
Den rymmer mer än en uppräkning av omsorgsfullt formulerade 
slutsatser. Men i nästa kapitel, som också är det sista, gör jag ett 
försök. Min tanke är att samla ihop det som jag upplever rinner 
genom avhandlingen, sådant som återkommer och som kan utgöra ett 
tänkbart fundament för en rytmanalys. Det jag kan erbjuda är en 
rytmanalys som tar kroppen på allvar, som ett kroppsligt sätt att söka 
kunskap. 

                                                
214 För att ta ett exempel: Mitt helhetsgrepp på affekt/emotion/känsla inbegrep från 
början även den psykologiska aspekten, men då jag kände att jag inte kunde göra den 
rättvisa valde jag till slut bort den. Ändock rymmer det kapitlet många infallsvinklar. 
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11 Rytm som metafor, rytmanalys som 
metodologi 

Vi hajar till när vi tar del av en ny metafor. Vi lystrar, blir för en liten 
stund verkligt närvarande. En ny metafor kan medföra att vi tycker 
oss för första gången verkligen se det som metaforen utpekar. 
Metaforer demonstrerar för oss att vi faktiskt har ögon att se med 
och öron att höra med. Tillsammans med den skärpta 
uppmärksamheten inställer sig ytterligare en effekt. Vi tycker oss inte 
bara verkligen se det det handlar om utan kan dessutom tycka oss 
plötsligt förstå detta någonting. Innan vi tog del av metaforen anade vi 
inte att där alls fanns någonting att förstå. (Asplund 2002: 117, kursiv 
i original) 

 
Om vi bortser från Johan Asplunds framhållande av synen stämmer 
hans tankar om nya metaforer väl in på hur rytm fungerar som 
metafor. Det är en kraftfull metafor som finner sin förankring i våra 
vardagliga liv; den har förmågan att få resonans i våra egna kroppar. 
Musik och dans är kanske det första man tänker på när rytm kommer 
på tal, men kombinationsmöjligheterna är många. I denna avhandling 
har jag talat om kroppen som bestående och genomkorsad av rytmer, 
och kroppen som ett ”verktyg” för att förnimma, känna och uppleva 
stadens rytmer. 

Om rytm kan förstås som upprepning, det som kommer och går, 
och växling mellan olika tillstånd, kan man roa sig med att identifiera 
rytmer i staden: pendling, lunchrusning på restauranger, lämning och 
hämtning på förskolor, öppettider, trafikljus, helger efter löning, 
butikers reor och så vidare. Därtill kommer naturens skiftningar, 
årstiderna och växlingen mellan dag och natt som påverkar livet i 
staden. Och, till sist, kroppen som ett rytmbaserat organ som reagerar 
på tidens gång och får information från biologiska klockor. Avståndet 
mellan liv och rytm tycks inte vara långt. 

Rytm som metafor förenar tid, rum och kropp: Kroppars rörelse i 
tidrummet skapar en polyrytmisk stad. För individen är rytm en direkt 
fysisk och sinnlig erfarenhet. 

 



 349 

Nästa steg är rytmanalysen, som i min tappning är en metodologisk 
ansats där kroppen är central. Dels kan min kunskapsprocess 
beskrivas som rytmanalytisk, vilket betyder att kroppsliga erfarenheter 
är lika viktiga som intellektuella dito. Dels kan staden förstås genom 
rytmanalys, av vilket följer att en kroppslig rytmanalys kan göras av 
staden. Alltså: Rytmanalys är ett sätt att förhålla sig till, utforska, tolka 
och förstå världen som tar hänsyn till det kroppsliga. 

Min rytmanalys rymmer kroppen, sinnen och känslor, den 
uppenbarar sig som autoetnografi och kan beskrivas med ett 
nyckelord: rörelse. Den sätter den kroppsliga kunskapen framför den 
visuella – känseln framför synen – det vill säga den egna erfarenheten, 
det sinnliga, det nära, det ständigt pågående, det subjektiva i stället för 
det generella, det distanserade, det tydligt avgränsade, det stabila, det 
objektiva. Den är modig, väjer inte för det obekanta och är respektlös 
mot gränser. Den finner stöd i teorier som erkänner det fluida, det 
tillblivande, det situerade, det performativa, det relationella, det 
dynamiska, det materiella. Den söker efter metoder som 
experimenterar, som fokuserar på praktiker i stället för diskurser, som 
uppmärksammar en rörlig snarare än en statisk värld. 

Ytterst kan min rytmanalys förstås som ett projekt som syftar till 
att omkullkasta den cartesianska dualismen mellan kropp och själ. 
Denna avsikt genomsyrar avhandlingen på så vis att kroppen alltid är 
närvarande: Därmed hävdar jag att jag tar kroppen på allvar. 

Rörelse 
Jag påstod nyss att rörelse är nyckelordet i min rytmanalys. Rörelse 
finns inneboende i många av de begrepp och företeelser som jag 
behandlar i avhandlingen, som kroppsminne, affekt/emotion/känsla, 
spegelneuroner, intentionalitet, kroppsschema, känselsinnet 
(proprioception, kinestetiskt sinne), tillblivelse, mobila metoder, 
promenaden, transkorporealitet, förkroppsligad kognition och 
perception. Den rytmiska kroppen är den rörliga kroppen, där rörelse 
åsyftar såväl inre, kroppsliga processer och rörelse mellan kroppar 
som erfarenheten av att röra sig. 

I sin allra mest konkreta form avser rörelse mina promenader i 
olika städer: Upplevelsen av att röra sin kropp i rummet är 
grundläggande för att uppfatta rytm. Enligt Maurice Merleau-Ponty är 
det genom rörelsen som människan bebor rummet. Kroppen följer 
med i omgivningens rytmer eller bryter mot dem. Känselsinnet är 
framträdande i den kroppsliga upplevelsen av rytmer, och 



350 

kroppsminnen och vanor sitter i stegen och bidrar till igenkänning, 
orientering och en känsla av hemma. Att gå kan beskrivas som en 
performativ aktivitet, vilket betyder att kroppen, men även rummet, 
skapas, framträder, iscensätts genom själva gåendet. 

Av detta följer att kroppen och rummet är i tillblivelse. 
Människors olika praktiker skapar rytmer och bidrar till en plats 
karakteristik och atmosfär. Rummet är således varken en scen, en 
bild, en vy eller en bakgrund för sociala aktiviteter. Snarare förstås det 
som en process och bestående av relationer	   –	   relationer som 
upprättas mellan den egna kroppen och andra kroppar, både 
mänskliga och icke-mänskliga. Kroppen befinner sig således inte bara 
i rummet, den gör också rum. Det betyder att kroppen skapar rum 
genom att absorbera vanor, föremål eller teknik som sedan blir en del 
av kroppen; något som påverkar hur individen uppfattar rummet. Så 
kan jag som cyklist uppleva hur rummet känns hårdare, osäkrare, mer 
komplicerat, men också hur det ger upphov till en frihetskänsla, i 
jämförelse med om jag rör mig till fots. 

Rörelse är även centralt för vårt tänkande, då sensomotoriska 
processer är grundläggande för kognition. Enkelt uttryckt är de 
sensomotoriska processer som reglerar vår kropp desamma som 
reglerar vår kognition; därför är det inte motiverat att göra någon 
uppdelning mellan kroppsliga och kognitiva processer. 

Vidare implicerar affekt/emotion/känsla en tanke om rörelse. Sara 
Ahmed talar om känslor som cirkulerar och rör sig mellan kroppar. 
Känslor är rörelse och de berör; de skapar och formar kroppar. Även 
hos Brian Massumi är rörelse centralt, och som ett teoretiskt 
angreppssätt uppmärksammar affekt relationer mellan kroppar, det 
obestämda, det flytande och det tillblivande. 

Också i ett mer direkt kroppsligt avseende kan känslor sägas 
handla om rörelse. Känslor överförs mellan kroppar, smittar, och 
som konsekvens av att våra hormonella system eller nervsystem 
sammanblandas blir vi människor ”lika varandra”. Exempelvis kan 
den feromonella lukten som en person utsöndrar påverka andras 
sinnesstämning. Och spegelneuroner fyrar av när vi känner till 
exempel glädje eller rädsla, men också när vi ser någon annan uppvisa 
sådana känslor. En annan människas känslor kan således framkalla 
känslor i oss själva. I en emotionell förståelse av andra aktiveras 
samma neurala system genom vilka vi upplever våra egna känslor. 

Så, konkret handlar rörelse om att jag rör mig i staden, i ett 
teoretiskt resonemang återfinns rörelse i tanken om kroppen och 
rummet i tillblivelse, i kopplingen mellan kognition och 
sensomotoriska processer, i förståelsen av 
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affekter/emotioner/känslor som att de cirkulerar och upprättar 
relationer mellan kroppar. 

Kroppen 
Det är en kroppslig rytmanalys jag förespråkar. Det är i och genom 
kroppen som rytmer erfars. Och kroppen i sig består av rytmer, 
skriver Henri Lefebvre och Catherine Régulier (2004b: 80); varje 
organ eller funktion har sin egen rytm och samhällets rytmer 
genomkorsar kroppen. Det är en utgångspunkt som rymmer en 
önskan om att bryta sig ur ett dualistiskt tänkande och överbrygga 
gapet mellan natur och kultur, det privata och det offentliga, det 
fysiska och det sociala, insida och utsida. Det är också en antydan om 
att kroppen inte är oföränderlig eller passiv; som biologisk materia 
omformas den ständigt. Dessutom genomsyras den av diskurser och 
normer, inkorporerar minnen och vanor. Kroppen är inte statisk, 
som att den skulle ha ett bestämt antal färdigheter. Inte bara kan den 
förvärva nya färdigheter och vanor, den kan också införliva 
konstgjorda organ eller delar av omgivningen: Den sträcker ut sig 
bortom den biologiska kroppens gräns, ingår i föreningar med 
teknologi och andra kroppar, både mänskliga och icke-mänskliga 
(genterapi, 3D-utskrivna proteser och leder, organtransplantationer). I 
ett posthumanistiskt synsätt grumlas gränserna mellan kroppar, 
objekt, teknik och omgivning. Kroppens gränser är med andra ord 
porösa och möjliga att vidga. Den biomedicinska, bioteknologiska 
och digitala utvecklingen förändrar innebörden av vad det är att vara 
människa. 

Kroppen kan inte separeras från dess omgivande miljö. 
Förändringar i den externa miljön (omgivningen) följs alltid av 
förändringar i den inre miljön (kroppen). Exempelvis ”tolkar” 
kroppen yttre temperaturförändringar och justerar sina egna 
funktioner (ämnesomsättning, hjärtslag, blodtryck, adrenalinnivåer, 
andning) innan individen är medveten om att hon är för varm eller 
kall. Det fungerar även omvänt så att förändringar i den inre miljön 
leder till att den externa miljön uppfattas annorlunda.  

Kroppen konstrueras på olika sätt genom dess hopkoppling eller 
förbindelse med objekt, omgivning, praktiker och tekniker – på detta 
vis skapas kroppen hela tiden. Den är alltid ofärdig och befinner sig 
en process av tillblivelse. Fokus flyttas därmed från vad kroppen har 
eller är, till hur kroppen görs och vad den kan göra. Det är så jag 
förstår kroppen i min rytmanalys. Kanske är det därför lämpligare att 
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tala om kroppslighet, eftersom kroppen egentligen handlar om ett 
nätverk eller system snarare än om en enskild, oföränderlig och passiv 
enhet. 

Förkroppsligande 
Förkroppsligande är grundläggande för min rytmanalys och handlar 
enkelt uttryckt om den nödvändiga kroppen, något som såväl 
fenomenologer och andra kroppsfilosofer som neuroforskare och 
kognitionsvetare argumenterar för. Människan är en förkroppsligad 
varelse, det kan vi hävda genom att hänvisa till våra egna erfarenheter 
och vårt språk: hur vi percipierar, interagerar, kommunicerar och 
kategoriserar. 

Det går en röd tråd från Baruch Spinozas filosofi till diskussionen 
om förkroppsligad kognition, från affekter till spegelneuroner. Tillåt 
mig därför att upprepa ett påstående från introduktionen i det första 
kapitlet – ett påstående som motiverar min rytmanalys: Kroppen är 
absolut avgörande för våra tankar, våra relationer till omvärlden, vår 
rumsuppfattning, vårt minne, våra begrepp, våra rörelser, våra 
känslor, vårt medvetande. Kroppens inblandning i dessa processer 
och företeelser sker i skymundan, vi märker inte av den. Så 
framträder den fascinerande paradoxen att kroppen gör mest nytta 
när den befinner sig i bakgrunden. Den är och ska vara osynlig för 
oss, det är då kroppen fungerar och hjälper oss att hantera oss själva 
och vår omgivning: Därför är René Descartes dualistiska syn på 
medvetandet som avskiljt från kroppen egentligen inte helt orimlig. 
Det är först när något är fel eller nytt, eller känns ovant, obekvämt 
eller obehagligt, som vi blir medvetna om kroppen och aktivt börjar 
tänka på den. Den allra tydligaste påminnelsen om vårt 
förkroppsligande får vi kanske när kroppen hamnar i förgrunden, 
som när vi blir sjuka eller skadade, eller känner smärta. Kroppen kan 
då upplevas som främmande, som ett ofullkomligt verktyg; som att 
det finns ett avstånd mellan kropp och omvärld. Den blir ett objekt, 
som något utanför det egna jaget. Det självklara förhållandet till 
omvärlden, att vår kropp är närvarande i varje varseblivning och 
handling – innebörden i Merleau-Pontys kroppsfenomenologi – 
upplöses och fram träder en materiell (hämmad, klumpig, sårbar och 
begränsad) kropp. 

Den egna erfarenheten av att vara förkroppsligad kan inordnas i 
ett resonemang om det förkroppsligade medvetandet. Mentala 
processer sker inte bara inuti våra hjärnor, utan de äger delvis rum i 
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våra kroppar och vår omgivning. Detta är grundantagandet inom 
förkroppsligad/kroppsbaserad/situerad kognition, och något som 
även finner stöd i Michelle Maieses teori om affektiv inramning och 
Antonio Damasios resonemang om emotioner. 
Affekter/emotioner/känslor – vad man nu väljer att tala om – har 
således en mycket aktiv roll i vår förståelse av andra, tolkning av 
situationer och förmåga att uppleva mening. Diskussionen om 
kopplingen mellan förnuft och känsla, liksom samspelet mellan hjärna 
och kropp, stödjer tesen att en ”uttömmande förståelse av det 
mänskliga medvetandet förutsätter ett perspektiv på hela 
organismen”. Kropp och hjärna samverkar och interagerar med en 
fysisk och social omgivning (Damasio 1999: 279). 

Kunskap 
I mitt rytmanalytiska kunskapssökande kan inga erfarenheter på 
förhand dömas ut som för banala eller ovidkommande för att kunna 
tillföra något till mitt forskningsprojekt. Att värdesätta alla slags 
erfarenheter – kroppsliga, sinnliga, känslomässiga, intellektuella, 
praktiska – och inte fastna i på förhand givna teoretiska diskussioner, 
färdiga begrepp och bestämda tillvägagångssätt, är att arbeta 
rytmanalytiskt. Betoningen av det tillblivande kräver en metodologi 
som kan hantera ständig rörelse, det komplexa och det svårfångade. 
Det obestämda blir mer intressant än det förutsägbara. Därför är det 
svårt att arbeta med kategoriseringar och avgränsningar som i förväg 
är definierade. Det handlar om att våga se tänkandet och skrivandet 
som pågående och kringgående, som sökande, prövande och 
omvärderande. 

Att vi är förkroppsligade har, som jag ser det, en lika enkel som 
avgörande metodologisk konsekvens, nämligen den att forskaren 
befinner sig i den värld som hon studerar. Världen kan inte 
undersökas oberoende av hur subjektet självt erfar den, som Merleau-
Ponty säger, och med Karen Barads ord vet vi eftersom vi är i 
världen; vi ingår i världens tillblivande. Forskaren är ingen neutral 
iakttagare, utan en medskapare. Hon är en kropp, placerad i tid, rum 
och historia; hon är situerad, vilket betyder att också hennes 
kunskaper är situerade. Varje individ upplever världen på sitt sätt 
utifrån sin kropp och sina känslor. Men kroppen är inte en skärm 
mellan oss och omvärlden, utan snarare formar den vårt sätt att vara-
till-världen. Därför kan vi inte först utforska kroppen i sig och sedan 
undersöka dess relation till omvärlden. Separeringen mellan subjekt 
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och objekt, ontologi och epistemologi är således något som inte är 
möjligt. Metodologiskt måste vi alltså kunna hantera en dynamisk 
värld, där forskaren och det hon studerar utgör delar av samma 
verklighet och inte är avgränsade från varandra. 

Att tala om kroppen och kroppslig kunskap innebär vidare att de 
processer som äger rum i vårt omedvetna blir viktiga att 
uppmärksamma. Något som ett resonemang om förkroppsligande 
och icke-representationella teorier gör. Att kroppen är snabbare än 
tanken, eller att vi ”vet” mer än vad vi kan berätta om, är emellertid 
inte givet hur man ska förhålla sig till metodologiskt. Som Shaun 
Gallagher poängterar finns det dock två aspekter av förkroppsligande, 
dels en fenomenologisk aspekt när subjektet erfar sin kropp, dels det 
förkognitiva, det förreflexiva, det omedvetna som inte är tillgängligt 
för oss att reflektera över. Båda aspekterna är lika angelägna, men den 
första är lättare att som samhällsvetare förhålla sig till. Det är också så 
forskare inom den icke-representationella strömningen tycks närma 
sig det kroppsliga och det sinnliga. De betonar det vi kan uppleva, 
erfara, varsebli, känna och förnimma när erfarenhet inte kan 
reduceras till språk, diskurs eller representation. 

Det experimentella/kreativa/reflekterande/narrativa skrivandet 
fungerar, vid sidan av webbsidans filmer och ljudinspelningar, som ett 
sätt att komma åt det som känns i och upplevs genom kroppen. 
Genom promenaden utforskar jag det kroppsliga mötet med staden, 
genom experimentellt skrivande förmedlar jag kroppsliga, sinnliga 
och känslomässiga erfarenheter. 

 
Om min upplevelse är att jag har snuddat vid mycket betyder det 
rimligen också att jag har öppnat många dörrar för den som vill 
fortsätta mitt arbete i någon riktning. Någon kanske lockas av tanken 
att föra in rytmbegreppet i konkreta stadsplaneringsprojekt, någon 
annan kanske vill anta utmaningen att experimentera med metoder 
där kroppen står i fokus. För att låna Emma Stenströms ord: 
”Processen är således långt ifrån avslutad, tolkningarna är bara 
temporära och punkten provisorisk” (Stenström 2000: 220). 
Dessutom ligger det i forskningens väsen att det som skrivs i dag 
riskerar att vara inaktuellt i morgon. Forskning kännetecknas av 
rörelse snarare än av beständighet. Jag skulle säga att rytmanalys som 
ett sätt att tänka utgår från denna öppenhet för det oväntade. 
 
En dag känner jag att mitt skrivande har stelnat i en förutsägbar form. Jag 
sätter ihop ett dokument med några av de anteckningar jag har gjort om 
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rytm och rytmanalys. Och så kör jag dem ett antal gånger i en 
textslumpgenerator215 där orden kastas om och nya meningar uppstår. 

Vad jag associerar till promenader, steg som vet. Som ord, som följer en 
rytmisk väg. Behagligt, harmoniskt eller staden under ett dygn i 
kombination med mig. Rytmen i tillblivelse. Kroppen som perfekt rytm 
blir som inskriven i euforisk kropp. Plats som inskriven i mitt arbete. Jag 
tror att jag förstår något. 

 

Jag tror att jag förstår något. Jag förstår något om rytmanalys. 

                                                
215 Jag fick idén av Österholm (2012) som gör samma sak i sin avhandling, fast med 
citat från den skönlitteratur hon analyserar. Om de nya texterna som framträder i 
generatorn skriver Österholm: ”Jag hoppas att de genom sin slumpmässiga tillkomst i 
textgeneratorn kan berätta något för mig som jag inte såg när alla citaten stod 
avskilda” (Österholm 2012: 94). Markovtextgeneratorn som jag använde mig 
förklaras så här: ”This page allows the writer to type in prose or poetry, and submit it 
to a Markov Chain engine. This engine munches through the writer's text, performs a 
statistical analysis, and spits out statistically similar text” (Doctor Nerve's Markov 
Page). 
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Summary 

This thesis brings together a fascination with the city and a keen 
interest in the knowledge process. The point of departure is the 
personal, bodily experience; this is critical to the perception of place 
and leads me further in my search for knowledge. I have chosen to 
employ this rhythmanalysis216 as a way of assessing, exploring, 
interpreting and understanding the world that embraces the 
embodied experience. 

My attention was to arrive at a rhythm-analytical methodology 
whose primary focus is embodiment and embodied knowledge. The 
rhythmanalyst always listens to her body, trusts her sensory 
impressions, feels ambiances. 

I believe the body needs to be brought to the fore and given 
greater attention in human geography and that this is where I can 
make a worthwhile contribution. The embodiment and embodied 
knowledge of rhythmanalysis is my contribution to the ongoing 
reconstruction and redefinition of the subject. My aim is to give the 
body entrée to the metaphorical academic salon. Our bodies deserve 
as much attention as our minds – not least so because without the 
disembodied mind cannot exist. The body is necessary to our 
thoughts, our relationships with others, our perceptions of space, our 
memories, our concepts, our movements, our feelings, our 
consciousness. Because I am seeking the material body and not the 
body as a construction – as a surface for the inscription of power, 
meaning and social relationships – I must expand my field of vision 
and gather contributions to my understanding of the body not only 
from the social sciences, but from other disciplines as well. I 
endeavour to get as close to the directly embodied as possible. 

I delve into two aspects of rhythmanalysis, first as a way of 
describing my knowledge process as rhythm-analytical, which implies 
that bodily experiences are equally important as intellectual ones, and 
                                                
216 The compound word ‘rhythmanalysis’ as the English translation of the French 
‘rythmanalyse’ is the most commonly found usage in the literature, see for 
example Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life (2004b), a collection of 
Lefebvre’s essays on rhythm. I have retained this usage even though the two-word 
term ‘rhythm analysis’ is much to be preferred from a linguistic point of view. 
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secondly as a way of talking about the city as polyrhythmic. It follows 
upon the latter that embodied rhythmanalysis of the city is possible. 

Thus: Rhythmanalysis is a knowledge quest that makes use of 
bodily, sensory and emotional experiences. My knowledge process 
may be described as rhythm-analytical and that to which I have 
applied rhythmanalysis – the object of my knowledge quest – is the 
city. 

  
After the introductory chapter, I discuss in chapter two why the body 
has been absent from modern Western thinking. I identify the 
superior status ascribed to vision, Cartesian dualism and faith in 
objective knowledge as reasons the body has lived a life of obscurity 
in social scientific research. 

In chapter three, I relate my knowledge process and describe how 
the thesis consists of a tissue of various kinds of texts. Theoretical 
discussions are interspersed with reflections and personal 
perceptions, with memories and conversations with other scholars. I 
prefer to talk about experience, rather than divide and categorise into 
theory and empirical evidence. A bodily sensation is as valuable as an 
intellectual insight; the assimilation of a theoretical argument is as 
meaningful as a walk in the city. No experiences can be prejudged as 
too banal or irrelevant to add anything to my research project. To 
assign value to all types of experience and not become bogged down 
in pre-accepted theoretical discussions, ready-made concepts and 
predetermined approaches is to work in a rhythm-analytical way. 

That I use my own perceptions and experiences and am 
preoccupied with my own knowledge process means that I write 
myself into an auto-ethnographic context. Here, I believe that since I 
am searching for understanding through the body, it is a good idea to 
begin within myself. 

In this chapter, I also explain why I consider writing to be a 
method. Writing is about more than the finished text product: it is an 
activity that shapes us and that we are studying. Writing is a method 
of discovery and analysis. Through writing in various ways, we 
discover new angles on our subject and our relationship to it. Form 
and content are indivisible. 

I devote chapter four to affect/emotion/feeling, wherein I 
provide a careful examination of concepts and terminology and 
present a variety of theoretical perspectives. Several threads run 
through this chapter. The first thread runs from Baruch Spinoza to 
Gilles Deleuze to Brian Massumi; from here, I pick up the ‘affect 
geographers’, those who often ascribe to Nigel Thrift’s non-
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representational theory, his stuff of theory. My dissatisfaction with 
their texts, with the absence of the authentically embodied, takes me 
to the next thread: neurobiology and the world of mirror neurons. 
This is where I encounter Antonio Damasio and Michelle Maiese, 
who talk about affects/emotions/feelings as necessary to 
consciousness, meaning, decision-making and interaction. I then step 
out of the body and, assisted by Martha Nussbaum and Sara Ahmed, 
take hold of the third thread, which has to do with the significance of 
social, historical and cultural context to how we understand, interpret 
and manage affects/emotions/feelings. 

Chapter five contributes a phenomenological perspective on the 
body and an argument concerning the sense of touch. In a broad 
understanding of sensation, Maurice Merleau-Ponty’s arguments on 
the body in space and in movement can be said to involve the sense 
of touch. With my intention of sensing the rhythms of the city with 
the body, the sense of touch emerges as central: this sense is 
fundamental to acquiring knowledge about our own bodies and for 
moving in, interpreting and managing the space. In other words, the 
sense of touch is a geographical sense.  

I develop my rhythmanalysis of the city in chapter six. In line with 
the auto-ethnographic tradition, I allow myself a place in the 
perception of the city – it is only then I can say anything of substance 
about its rhythms. By necessity, finding yourself in the rhythms of the 
city will affect your body and your senses. What I want to bring to 
the fore are the bodily, sensory and emotional sensations of the walk 
and the relationship between place, walking and the body. Rhythm 
unites time, space and the body and can be used to understand the 
dynamic genesis of the time-space and the body. I argue that the 
body in movement gives rise to an embodied, movable understanding 
of place. Walking may be described as a performative activity, which 
means that the space and the body are created, emerge and are staged 
through the very act of walking. 

Thus, in this thesis, I walk. I walk in Stockholm and Uppsala, New 
York and Tokyo. Alone, in company, as a tourist, on my way to work, 
wearing headphones, in the snow, in the spring sun, stressed, 
distressed, in conversation with another, as instructed while 
blindfolded. I explore various walking practices in the city where I 
live, in the city where I work, and in two metropolises. In this way, 
the walk becomes a method. That which characterised my 
relationship to the city was the interplay between orientation and 
disorientation, between mastering the city and losing my way. 
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Chapter seven is about representations and multisensory 
ethnography. The question of representation came up early on in my 
work as I thought about how sensory impressions and embodied 
experiences can be captured and communicated. For this reason, I 
turned to non-representational theories, which in simple terms 
emerge as a counter-reaction and alternative to the strong tendency to 
handle the body as a cultural text, as an object of discourse, 
categorisation and construction. This current aims instead to 
accentuate non-cognitive and embodied perceptions. Within non-
representational theories, our physical bodies are understood as being 
in movement, linked with other bodies and contexts: the body as a 
process, rather than a stable and static unit, which arises in interaction 
with others. I argue that the primary contribution of non-
representational theories is to method development, in that they give 
credence to the knowledge given us by the body and the senses. This 
search for methods takes me to what may be termed multisensory 
ethnography, which I see as a research practice and a form of 
representation and presentation. It involves generating visual – but 
also auditory and audiovisual – material and presenting the material as 
part of the thesis. I do this through a website whose content includes 
still photographs, videos and sound recordings. I also experiment 
with the writing and allow it to take on a more literary form as I write 
about my own sensory impressions and feelings. 

In chapter eight, I delve into feminist theories on the body – 
which are in the literature variously called corporeal materialism, 
material feminism and new materialism. I have chosen to use a 
general term to talk about ‘materialist theories of the body’. This is a 
field that encompasses names like Karen Barad and Donna Haraway 
and emphasises the body as something actual, material, and palpable. 
A central point of departure among the materialist feminists is, as I 
see it, the understanding of the body as active. If we study the 
biological body, we see that it is neither passive nor mechanically 
determined, but rather responds actively to events that occur. 
Materialist theories of the body are based on the 
material/physical/biological body even as they emphasise how the 
body is stretched beyond its boundaries, caught in other materiality, 
connected to its material and social environment; how it is recreated, 
transformed and changes shape. It would thus perhaps be more 
fitting to talk about embodiment, since the concept encompasses a 
suggestion of the body as a network or system, as something whose 
form never petrifies. 
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Embodiment is a concept that appears in several places in the 
thesis. It is fundamental to phenomenology and non-representational 
theories as well as feminist critique of Cartesian dualism and 
materialist theories of the body. The concept is found in the 
arguments on rhythm, on affect/emotion/feeling, on the body, 
knowledge and memory. Taken to the extreme, almost everything 
seems tinged by embodiment. Accordingly, I devote chapter nine to 
the embodied mind. What I am seeking is an understanding of 
embodiment that begins with the physical body; embodiment is then 
a matter of the living body’s experiences when it interacts with a 
material/physical world and a social and cultural world. In simple 
terms, proponents of the embodied mind argue that mental processes 
do not occur only inside our brains, but also partially in our bodies 
and the world outside our bodies. Thinking thus cannot be isolated to 
the brain. Our perceptions and our actions depend upon the fact that 
we have bodies, and our embodied existence shapes our cognition.  

I argue that embodiment is fundamental to my rhythmanalysis. 
Every chapter of the thesis has, in one way or another, been about 
embodiment: from my knowledge quest and my walks in the city to 
the discussion of the embodied mind. The idea was to challenge 
Cartesian dualism in a variety of ways and argue, from a variety of 
angles, that it is unreasonable. Human beings are embodied beings, a 
claim we can make by referring to our own experiences and our 
language as well as how we perceive, communicate and interact. Our 
embodiment is largely hidden from us, which is why arguments on 
neurons, brain function, biochemical processes and bodily reactions 
are necessary as a complement to a more social scientific approach 
that focuses on the significance of our social and cultural context to 
our actions in the world and our understanding of the world. 

 
To summarise: My rhythmanalysis encompasses the body, the senses 
and feelings; it manifests as autoethnography and can be described 
with one key word: movement. It puts embodied knowledge before 
the visual – the touch before the sight; that is, the personal 
experience, the sensory, the close, the ongoing, the subjective instead 
of the general, the distanced, the clearly demarcated, the stable, the 
objective. It is brave; it does not yield to the unknown and has no 
respect for boundaries. It finds support in theories that acknowledge 
the fluid, the becoming, the situated, the performative, the relational, 
the dynamic, the material. It seeks methods that experiment, that 
focus on practices rather than discourses, that are preoccupied with a 
movable world rather than a static one. 
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That we are embodied has, as I see it, a methodological 
consequence that is as simple as it is essential: the scholar exists in the 
world she studies. The researcher is not a neutral observer. She is a 
co-creator. She is a body, placed in time, space and history. She is 
situated, which means that her knowledge is also situated. Every 
individual experiences the world in her own way, from inside her 
body. Methodologically, we must thus be able to manage a dynamic 
world in which the researcher and the object of her studies are parts 
of the same reality and there is no divide between the two. 

Talking about embodiment and embodied knowledge further 
means that it becomes important to pay attention to the processes 
that occur in our subconscious. There is however no obvious 
methodological approach to deal with the notion that the body is 
faster than the conscious mind, or that we ‘know’ more than we can 
talk about. But as Shaun Gallagher points out, there are two aspects 
of embodiment, the phenomenological aspect when the subject 
experiences her body, and the precognitive, the prereflective, the 
unconscious that are not available to us to ponder. Both aspects are 
equally important, but the first is easier for social scientists to relate 
to. For me, the experimental writing alongside the photographs, 
videos and sound recordings on the website serve as a means of 
access to what is felt in and experienced through the body. 

My rhythmanalysis may ultimately be seen as a project aimed at 
overthrowing the Cartesian dualism between body and mind. This 
intention is present throughout the thesis, in that the body is always 
present. And thus I assert that I take the body seriously. 
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