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I en svävande väntan
över gränsland
utan gränser
fi nns ett avstånd
som är skyddet
staketet
gallret
mot det obeaktade
livsfl öden –

Tills en dag
En lössläppt väntan
överväldigar
med närhet
mellan närheter –

       Elsa Grave  1985
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Förord

Det är en regnig höstdag i oktober 2003. 

Jag sitter i Magnus arbetsrum med några böcker i knäet. Vi pra-

tar om det tvärvetenskapliga forskningsprojekt som vi båda varit 

inblandade i under våren och som nu är avslutat, så när som på 

några böcker som måste lämnas tillbaka. Magnus har varit både 

handledare och forskarkollega under den tid som projektet pågått 

och ganska snart glider samtalet in på vårens antagning till fors-

karutbildningen. Hur gick det egentligen med min ansökan? Hade 

jag kommit någon vart?

Jo, jag hade ju skrivit en del. Jag ville forska om arbetskraftsin-

vandringen i Sverige på 1940- och 50-talet och livshistoriskt be-

rättande skulle bli min ingång i ämnet. 

Jag ska just till att svara, då det plötsligt händer något. 

På bråkdelen av en sekund fl ashar hela avhandlingen förbi inne 

i huvudet på mig: teorin, metoden, rubrikerna och till och med 

sammanfattningen, allt ser jag framför mig, tydligt och klart. Inbil-

lar jag mig åtminstone.

Hur som helst, luften går ur mig. 

– Nå? 

Magnus tittar på mig. Varför svarar jag inte? 

– Nä, det går inte, säger jag med låg röst. Det går bara inte. Jag 

måste hitta något annat att skriva om, något helt annat. Något 

oförutsägbart, något jag aldrig ens varit i närheten av innan. 

Magnus ler. 

– Jag anade att detta skulle komma…
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Så föddes min idé till en avhandling om väntan. Otålighet och en 

mättnadskänsla ledde mig dit. Väntan kändes både svårfångat och 

oförutsägbart. Det fanns en stämning kring ordet som lockade 

mig. Jag kunde inte släppa det, min nyfi kenhet hade väckts. En 

nyfi kenhet som jag på ett eller annat sätt haft förmånen att dela 

med andra. 

Mitt allra största och varmaste tack går postumt till min huvud-

handledare Magnus Mörck som så tragiskt och alldeles för tidigt 

lämnade oss i början av 2009. Magnus, du har varit min inspiratör 

från första tanke till sista punkt. Utan din öppenhet och nyfi ken-

het hade den här avhandlingen aldrig blivit till. Med ditt oslagbara 

sinne för detaljer har du lockat mig in i vinklar och vrår som jag inte 

ens visste fanns. Dina vida associationer och fräscha infallsvinklar  

har hela tiden tvingat mig att gå ett steg längre i tanken. Med stor 

fi ngertoppskänsla har du alltid legat ett steg före, alltid vetat vart 

jag varit på väg långt innan jag själv haft den blekaste aning. Tack 

Magnus för allt vi delat och tack för allt du lärt mig. 

Ett stort och hjärtligt tack går också till min andra huvudhand-

ledare Katarina Saltzman. När det kändes som svårast och mest 

omöjligt att fullfölja det jag påbörjat kom du till undsättning. Med 

fantastiskt engagemang och stort tålamod har du tagit dig an mina 

manusversioner. Tack för din alltid lika lugnande närvaro och din 

goda förmåga att läsa och kommentera text. Ditt stöd och din 

uppmuntran i slutfasen har varit av största betydelse för mig. 

Anna Nordenstam från litteraturvetenskapliga institutionen i 

Göte borg har varit min bihandledare och gått vid min sida hela 

vägen. Stort tack för ditt fi na stöd! Det har varit mycket givande 

att med dig få byta tankar och erfarenheter över ämnesgränserna. 

Det har blivit många trevliga fi ka- och diskussionsstunder över 

åren. Du har bidraget med många värdefulla synpunkter på mina 

manusutkast och du ställer alltid upp. 

Carina Kullgren och Signe Bremer, tack för att ni tog er tid att 

läsa mitt slutmanus. Era kloka kommentarer var ovärderliga. Signe, 

dig vill jag också tacka för alla goda skratt. Lycka till! Per aspera ad 

astra! 
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Mina årgångskompisar Niklas Hansson och Björn Ohlsson har 

varit mycket trevligt sällskap under de här åren. Lycka till i fort-

sättningen! 

Eva Knuts, jag blir alltid lika glad när jag ser dig. Du vet alltid 

vilka knappar man ska trycka på och med lätt hand och i tidsbrist 

hjälpte du mig med tillblivelsen av denna bok. Med stort tålamod, 

godis och kloka råd rodde du mig i land! 

Kerstin Gunnemark, tack för att du på ett tidigt stadium av grund-

utbildningen bjöd in i mig att arbeta i dina projekt. Genom dessa 

förstod jag hur roligt det kunde vara ute i fält, något som fi ck stor 

betydelse för mina fortsatta etnologistudier. 

Mats Nilsson och Annika Nordström vill jag tacka för mycket gott 

samarbete och trevlig lärarsamvaro på alla möjliga och omöjliga 

pensionat runt om i Bohuslän.

Helene Brembeck, du vet kanske inte om det, men det var du 

som inspirerade mig att börja läsa etnologi och det är jag väldigt 

tacksam för. Tack för att du alltid är så positiv och kommer med så 

kloka och konstruktiva kommentarer. 

Andra som har varit betydelsefulla för mig i min etnologiska var-

dag är Eva Wolf, Kerstin Lökken, Marja Ågren, Viveka Berggren-To-

rell, Joakim Forsemalm, Magnus Åberg, Barbro Johansson, Jakob 

Wenzer, Lena Martinsson, Magdalena Petersson, Ninni Trosshol-

men, Håkan Andreasson, Ulf Stahre och Ann Lindholm. Tack till er 

alla! Men etnologi är inte bara vardag utan också fest. Eddy Nehls 

har förgyllt många disputationsfester med sina fyndiga och snillri-

ka tal, hoppas att det nu är min tur att utsättas för din vältalighet! 

Birgitta Skarin Frykman, du har alltid ett vänligt ord över eller 

ett gott tips att ge och Sven B. Ek, ditt hemtrevliga hummande i 

korridorerna på Lennart Torstenssongatan gjorde mig alltid på så 

gott humör! Magnus Bergquist, ditt gästspel på etnologiska insti-

tutionen och de inspirerande seminarier som du tog initiativ till 

betydde mycket för mig som nybliven doktorand. Tack också Be-

rith Jakobs son för att du med ett sådant tålamod lotsat mig runt 

bland blanketter och regelverk. 
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En teskedsskopa tacksamhet går också till Ingrid Martins Holm-

berg som jag har förmånen att arbeta tillsammans med på institu-

tionen för kulturvård . Tack för din fi na teskeds metafor — jag tror 

det var den som gjorde det! 

Slutligen, men inte minst, vill jag tacka de människor som står 

mig allra närmast. Josef och Elis, mina fi na pojkar, ni är så fulla 

med liv, klokskap och humor. Hur gör ni? Och Mats, du som lärt 

mig förstå den djupa innebörden av ordet okonventionell och 

som ständigt tvingar mig att tänka i nya banor. Tack för inspiration 

och uppslag under arbetets gång! Mamma och pappa, Hans och 

Ingegärd Beckman, har funnits som en trygghet för mig genom 

alla studieåren. Tack för er stora generositet och tack för att ni 

alltid ställer upp. Lars och Nina, Peter och Carita, mina bröder och 

svägerskor: tack för alla trevliga minnen!  

Utan mina informanter som också är mina grannar, vänner och 

bekanta, hade denna avhandling aldrig blivit till — ett stort och in-

nerligt tack för att ni så generöst delat med er av era tankar och 

erfaren heter. Jag hoppas att ni förlåter mig för att jag gjort veten-

skap av er vardag, en vardag som jag snart hoppas få bli en del av 

igen. 

Agnes, Ninna, Barbara och Louise, tack för att ni alltid fi nns där 

för mig!

Generösa bidrag för tryckning av avhandlingen har jag fått från 

Kungliga Gustav Adolfs akademien och Wilhelm och Martina Lund-

grens Vetenskapsfond. Harald och Louise Ekmans Forskningsstif-

telse har gjort det möjligt för mig att vid ett fl ertal tillfällen besöka 

Sigtunastiftelsen för att i lugn och ro fundera över mitt arbete. 

Stort tack! 

Vera Sandbergs Allé 

i maj månad 2009

Anita Beckman



10

Inledning
Väntan 15
I ett samtal 18
Röster om väntan 20
Tidskrifter, teatrar och reklampelare 24
Kulturell repertoar 25
I gränslöst land 27
Lapptäckets logik 31
La bandita och bruksteorin 33
Känslor 36
Berättelser och kroppar 39
Vid grannens köksbord 42
Rum för reflektion 46
På en pinnsoffa 49
Konstnärlig vetenskap 50
En väntans etnografi 54

I ett samtal
Tidsveck, förtätningar. Rutor och gummiband 61
Rutor och linjer 64
Almanackor och armbandsur 66
Egen tid 69
Mättade ögonblick  72
Mellan rum 76
Vid kopieringsapparaten 77
Lindanserskan  81
I blåklockans tid  90
Långsamhetens poesi 96
Väntans narrativa koreografi 102

Skrapande stolsben

Mellanrum, rörelse. Tempel och vila 115
Förvandlingen  117
Den borttappade själen 122
Templet, tiden 127
Fula ord 129
Kalla vatten 130
En illusion 133
En andra andning 137
I rörelsens rum  142
Mellanrummens praktik 147



11

Tystnaderna

Fördröjningar, förväntan. Tvivel och tröga maskiner 161
Tvångströjan 163
På en stol 165
Mellan ljusgula väggar 174
I teknikens våld 179
Otåliga väntare 185
Vid skärmar och maskiner 191
Utanför tiden  198
I fördröjningarnas rum 201

Frånsidan

Utanför, innanför. Gränser, sömn 215
Spiken i köttet  216
Fönstrets språk 222
Att ta för sig 227
Den ofullbordade 237
Nätet och sömnen 244
Det förlösande skrattet?  251
En kulturell ikon?  253

Kolonisatörerna

Varat, kokongen. Rött och grått 265
I väntans skola 267
Överväntan 271
Frånvaro och brist  277
Det stora Samtalet 282
Sprickande bubblor 285
Nuet och flödet 289
Livet som väntrum 294

Avrundning
Att glänta på dörren till det existentiella 301

Summary 
Waiting. Ethnographic collage round an intervening space 306

Fotnoter 312
Förteckning över fotografier 334
Förteckning över citat 334
Käll- och litteraturförteckning 335
Informantpresentation 347



12



13

Inledning



”Väntan” foto: Hanna Melin



Väntan

En stor del av våra liv går åt till att vänta. Vi väntar på 

posten, vi väntar på våren och vi väntar på att nå-

got särskilt ska hända, men hur ofta reflekterar vi över 

vår väntan och det tillstånd som väntan kan tänkas vara? 

Vad gör vi egentligen när vi väntar? När väntar vi? I en av 

våra vanligaste synonym ordböcker beskrivs väntan som 

att ”ge sig till tåls, lugna sig, ställa sig avvaktande till nå-

got”, och kanske kan man likna väntan vid ett vilande till-

stånd med förgreningar in i framtiden?
1
 Ett tillstånd fyllt 

av känslor, men också en sinnestämning mellan känslor. 

Ordet ger vida associationer: vackert och rofyllt för 

vissa, laddat med smärta och ångest för andra. Väntan 

betyder olika saker i olika situationer och faser i livet. I 

tandläkar mot tagningens vänt rum får väntan en helt an-

[...] förbise inte en enda småsak, 
den må synas hur alldaglig som 
helst […] 

Nils Lithberg 1918

15
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nan innebörd än i barnets lustfyllda väntan på jultomten. 

Alla har vi erfarenhet av att vänta och alla väntar vi på 

något. Men väntan är svår att defi niera, att ge en form. 

Den glider oss lätt ur händerna. I boken Samhälle under 

belägring (2004) liknar den polske sociologen Zygmynt 

Bauman svårigheten att beskriva upplevelsen av lycka 

med svårigheten att beskriva färger. Vi vet hur ordet ”röd” 

ska användas, men inte hur vi ska beskriva upplevelsen 

av rött.

Om vi är på lyriskt humör kan vi i bästa fall använda meta-
forer hämtade från andra sinnesintryck, men det skulle inte 
ge något annat resultat än att ett outsägligt begrepp ersat-
tes av ett annat. Orden ”lycka” och ”olycka”, liksom orden 
”röd” och ”grön”, fungerar i vår dagliga samvaro men lyckas 
inte till fullo kommunicera, än mindre ”transplantera” den 
upplevelsen som talaren vill lyfta fram och vidarebefordra 
till andra för att de ska kunna dela den. Att ge en subjektiv 
upplevd erfarenhet namn som andra i sin tur kan associera 
med egna upplevelser gör inte erfarenheten mindre ”out-
säglig” än den är (Bauman 2004:153).

Upplevelsen av att vänta liknar upplevelsen av lycka eller 

färgen rött, på så sätt att det är en subjektiv erfarenhet 

som inte så lätt låter sig kommuniceras. Samtidigt är 

väntan mer än en känsla eller ett stämningsläge. Det är 

också ett kroppsligt tillstånd. Något man gör i en rent 

fysisk bemärkelse, på en bänk, i en kö eller på en stol.  

Väntan i en telefonkö är något av det mest alldagliga vi 

kan föreställa oss samtidigt som väntan omgärdas av 

tunga existentiella spörsmål och högtravande retorik. 

Väntan kan vara något väldigt konkret, som i kön på 

Systembolaget en fredagseftermiddag, men väntan kan 

också vara en i livet mycket skir och knappt förnimbar 

underton. Väntan kan vara vilande och passiv, men vän-

tan kan också vara fylld med rörelse och aktivitet. Det 
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fi nns speciella rum byggda för väntan. Väntan kan hända 

i ett väntrum, men väntan kan också hända medan man 

sysselsätter sig med något helt annat. Vi väntar ofta på 

fl era saker samtidigt och på många olika sätt, men hur vi 

än väntar och hur sällan vi än refl ekterar över vår väntan, 

präglas den ofrånkomligen av kulturella normer, värde-

ringar, föreställningar och ideal.

Det här är en etnologisk avhandling om väntan. Vid 

tiden för avhandlingsarbetets början fanns få vetenskap-

liga texter om väntan att tillgå. Genom att försiktigt börja 

röra mig kring ordet var min tanke att lyfta fram väntan 

som ett överallt förekommande, men sällan synliggjort 

fenomen. Orden synliggörande och tankestoff  var cen-tankestoff  var cen-tankestoff 

trala utgångspunkter för undersökningen, men i takt med 

att mitt arbete framskred blev det tydligt att jag inte var 

ensam om att betrakta ämnet som intressant. Det blev 

jag varse genom kontakter med forskare, journalister, 

konstnärer och redaktörer som antingen var intresserade 

av min forskning eller som själva höll på med egna pro-

jekt om väntan (se t.ex. Ehn & Löfgren 20072, Kantor & 

Keller 2008, Andersson 20093). Från att ha trott mig stå 

ensam i ämnet, fi ck jag resesällskap på vägen, något som 

på ett positivt sätt gav legitimitet och aktualitet åt mitt 

eget ämnesval, men som också, ofrånkomligen, gjorde 

att tanken på ett synliggörande miste sin ursprungliga 

mening. Plötsligt kändes det märkligt trångt kring äm-

net.

Men går det då att tala om ett väntans kunskapsfält? 

Svaret på den frågan är nog både ja och nej. Väntan 

fi nns överallt och ingenstans, och redan från början 

fanns denna utmanande omständighet inbyggd i mitt 

arbete. Väntan existerar inte utan sitt sammanhang el-

ler sitt objekt, berättelser om att vänta existerar inte utan 

sina många sido- och kringspår. Den här avhandlingen 
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har därför kommit att handla lika mycket eller mer om 

annat än det som man spontant skulle kalla för väntan. 

Jag undersöker de berättelser som uppenbarat sig un-

der arbetets gång, samtidigt som jag själv skapar ämnet 

genom min egen berättelse. På så sätt är rörelsen dub-

belriktad. Med orden har jag skapat ett fält av betydelser 

som sakta materialiserat sig mellan pärmarna på denna 

bok, samtidigt som väntan också är en ”realitet” som går 

att ”upptäcka” som ämne. Det subtila i väntan transfor-

meras här till något konkret, till svarta bokstäver på ett 

vitt papper. Men inget ämne är avgränsat från ett annat. 

Avgränsningen är en konstruktion och något vi skapar i 

samma sekund som vi själva påstår att den fi nns. Som 

avhandlingsförfattare har jag själv konstruerat ett väntans 

forskningsfält.

I ett samtal

Undersökningen bygger på tjugo öppna och ostruk-

turerade intervjuer gjorda i Göteborg under åren 2004-

2008. Nyfi kenheten på vilka berättelser som skulle vävas 

kring väntan var utgångspunkt för mitt arbete, och med 

mig ut i fält hade jag inget annat än ett luddigt litet ord 

som nu sökte någon slags kontur. En tidig tanke var 

att de ord som vi använder fylls med det innehåll som 

vi själva bestämmer att de ska ha, och i den här under-

sökningen skulle väntan få mening och innehåll genom 

det som berättades för mig (jfr Johannisson 2001:17). 

Alla intervjutillfällen börjar med att jag ber informanten 

eller informanterna associera till ordet väntan, och se-

dan har samtalet fått ha sin gång. Under samtalet har 

jag som intervjuare varit aktiv och fört in olika frågeställ-

ningar i diskussionen, men syftet har alltid varit att låta 
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informantens tankar och erfarenheter leda ordväxlingen 

framåt. Jag har valt att kalla min intervjumetod för as-

sociationsmetoden. Anledningen till att jag valde denna 

öppna och ostrukturerade metod var en nyfi kenhet på 

vad ordet väntan kunde öppna upp för, men också att 

ämnet var outforskat och att jag ville närma mig det med 

viss försiktighet.

Med den här avhandlingen låter jag läsaren ta del av 

ett nutida samtal om väntan. Med tonvikt på väntan som 

ett språkligt-kulturellt fenomen har jag skrivit en text 

med bred ansats. Det övergripande syftet med av hand-

l ingen är att undersöka några av väntans artikulationer. 

De frågeställningar som växt fram under arbetets gång 

är: Hur ställer sig informanterna till en invit att samtala 

om väntan? Vilka associationer görs och vilka former av 

väntan pekar berättelserna ut? Vilka ord, teman, bilder, 

fi gurer och motiv fi nns tillgängliga att bruka och bråka 

med? Vilka ideal, normer och föreställningar kring vän-

tan fram träder? Och slutligen, vilken subjektsförståelse 

pekar berättelserna på?

Undersökningen ger plats åt ett begränsat antal be-

rättelser och det är viktigt att understryka att jag ser 

berättelserna som exempel på väntan, snarare än att de 

skulle utgöra en heltäckande bild av ett tydligt defi nierat 

ämnesområde. Det är också viktigt att påpeka att mitt 

arbete framförallt har kommit att handla om det som vi 

skulle kalla för en alldaglig väntan. En undersökning ge-

nomförd på en fångvårdsanstalt, en fl yktingförläggning 

eller på ett hospice för cancerpatienter hade sannolikt 

givit väntan en annan och på vissa sätt djupare existen-

tiell innebörd. Min undersökning har istället format sig så 

att den kommit att handla om den sortens väntan som 

många förmodligen kan känna igen sig i: väntan på att få 

en stund över för sig själv, väntan i en enslig busskur eller 

väntan på att livet äntligen ska ta fart.
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Röster om väntan 

I den här avhandlingen får läsaren möta Hannes, Astrid, 

Vera, Tilde, Siri, Elsa, Tove, Johan, Disa, Dan, Arvid, Isak, 

och Alva.4 Av de tretton informanterna är åtta kvinnor och 

fem män. En balans mellan manliga och kvinnliga infor-

manter eftersträvades, men fl er kvinnor än män tackade 

ja till att medverka i projektet. De till frågade kvinnorna 

verkade överlag mer intresserade av att diskutera väntan, 

samtidigt som fl er män än kvinnor uttryckte ett käns-

lomässigt obehag och en ovilja att tala om ämnet. Ett 

annat skäl som angavs för att avstå var bristen på tid.
5

Informanterna och jag har träff ats en, två eller tre 

gånger under arbetets gång. Fyra av intervjuerna har av 

praktiska skäl skett med två informanter samtidigt och 

förutom ljudbandinspelningar har jag videobandat fyra 

av intervjuerna; en vardera med Hannes, Dan, Siri och 

Alva.
6
  Därigenom skapades två typer av material som jag 

kom att handskas med på lite olika sätt. De ljudband-

inspelade intervjuerna är transkriberade i sin helhet, 

medan jag, vad gäller videoinspelningarna, istället har tit-

tat på dem vid upprepade tillfällen, valt ut de partier som 

framstått som intressanta och sedan skrivit ner dialogen 

och noterat kroppsspråk och stämningar. Jag betraktar 

även intervjuerna som ett slags observationer, dels i det 

att jag tittar på videobanden och lyssnar på bandens 

innehåll, dels i det att jag ibland noterat kroppsspråk 

under intervjuerna. När antecknandet upplevts som stö-

rande eller ogenomförbart har jag fått förlita mig på vad 

ljudbandupptagningarna har kunnat avslöja för mig och 

på mina egna minnesbilder. Därför har det varit viktigt 

och eftersträvansvärt att transkribera bandinnehållet i 

direkt anslutning till intervjuerna. Ljudbanden är orda-

grant transkriberade, men i den dialog som presenteras 
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i avhandlingen har en redigering av talspråkligheten varit 

nödvändig. Talspråk tenderar att framställa informanten i 

felaktig dager och kan i sämsta fall skymma istället för att 

framhäva det sagda. I min framställning har informan-

ternas röster fått en framträdande roll och därför har det 

varit av största vikt att skapa läsbarhet, utan att för den 

skull ändra innebörden eller tonen i det som berättats (jfr 

Ehn & Löfgren 1996:136-143).

Men vilka röster är det då som får göra sig hörda i den 

här undersökningen? I vilken social kontext rör jag mig? 

Informanterna är alla hämtade ur min egen bekantskaps-

krets och utgör en förhållandevis homogen grupp av 

människor. De är alla i yngre medelåldern och uppvuxna 

under 1960- och 70-talet. De bor och arbetar alla i Gö-

teborg. De tillhör en tämligen välutbildad lägre medel-

klass med konstnärliga/kulturella intressen, och även 

om de ofta har en begränsad ekonomi är deras tillvaro 

ändå relativt ordnad och stabil. De lever alla som hete-

rosexuella och defi nierar sig själva som etniska svenskar. 

Två av informanterna, Vera och Elsa, har en förälder med 

annan etnisk bakgrund, men alla är uppvuxna i Sverige. 

Alla utom Disa och Isak bor i hyresrätt och alla är yrkes-

verksamma inom den off entliga och/eller kulturella sek-

torn. De arbetar som mellan stadie lärare, projekt ledare, 

socionom, assistent, vårdpersonal, personal ansvarig, 

tekniker, taxi chauff ör, skåde spelare, musei pedagog, 

brev bärare och behandlings assistent. Förutom Tove, 

som har arbetarbakgrund, är alla uppvuxna i mer eller 

mindre stabila medelklassmiljöer där föräldrarna är eller 

har varit yrkesverksamma som lärare, läkare, administra-

törer, forskare, ekonomer, småföretagare, journalister, 

ingenjörer, arkitekter, fotografer och konstnärer. Kanske 

skulle man kunna säga att informanterna gjort en klass-

resa nedåt, åtminstone i ekonomisk bemärkelse? Deras 
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hem och det sätt som hemmen inretts på speglar en 

förhållandevis svag ekonomi, samtidigt som de genom 

hemmens utformning vill framstå som kreativa och unika 

i sin estetik (jfr Mörck 1991:180-181). Slitna möbler från 

loppmarknader och containers blandas med äkta konst, 

ärvda antikviteter och fantasifullt hemsnickeri. Med den 

franske sociologen Pierre Bourdieus distinktioner (1986) 

kan de sägas äga ett visst socialt och kulturellt kapital, 

medan det ekonomiska kapitalet är mer begränsat. Med 

den brittiske sociologen Anthony Giddens kan de sägas 

ha gjort ett antal viktiga val och bortval som tagit dem 

just dit där de befi nner sig idag (1999). Känslomässigt 

välbefi nnande, det vill säga ”trogenhet mot sig själv”, är 

viktigare än en välordnad ekonomi och materiella till-

gångar. Samtidigt tillhör de en generation som tidigt fått 

lära sig att livet kan och borde innehålla allt. Det betyder 

att fritiden är viktig och att det som de själva kallar för 

självförverkligande står högt upp på listan för vad som är 

ett gott liv - men förverkligandet handlar om andra saker 

än om yrkeskarriär, ekonomi eller samhällelig status. Mina 

informanter identifi erar sig inte med sina yrkeskarriärer. 

Få av dem arbetar med det de utbildat sig till, och ingen 

anser att en yrkeskarriär i sig är viktig. Bara en av infor-

manterna, Tove, säger sig arbeta där hon helst av allt vill 

arbeta, nämligen inom den öppna psykiatrin. Och även 

om Tove helt säger sig sakna intresse för en yrkeskar-

riär, engagerar hon sig mycket i sitt arbete. Även Elsa har 

ett djupt engagemang för sitt arbete som projektledare, 

men under tiden för mitt avhandlingsarbete bestäm-

mer hon sig ändå för att byta inriktning. För de andra 

informanterna fi nns sökandet efter ett tillfredställande 

försörjningssätt som en ständigt närvarande underton i 

tillvaron, såväl som ett sökande på ett mer existentiellt 

plan. Vera, som är museipedagog och bor tillsammans 
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med sin pojkvän i en av stadens ytterstadsdelar, formu-

lerar sig så här: 

….väldigt ofta har jag kommit på mig själv med att vänta 
på att livet ska komma. Det låter ju jättesorgligt (skrattar), 
men när ska det börja och när ska jag få göra saker som 
jag verkligen vill? I och för sig gör jag saker nu som jag vill, 
men det finns andra saker, och när ska jag bli den personen 
som jag egentligen vill bli? När blir jag vuxen? När har jag 
formats till den som jag vill vara, det går jag och väntar på. 
Att bli en existens, att bli någon, att få konturer…

Veras ord kan fungera som exempel på den refl exivitet 

som aktiveras under intervjuerna. I dagens moderna 

samhälle sägs människan vara ständigt upptagen med 

sin individuella identitets formeringen (Giddens 1999), 

men den refl  ekterande hållning som mina informanter 

intar förutsätter ett visst sociokulturellt kapital. Förhål-

landevis hög utbildningsnivå och ett intresse för det som 

informanterna kallar för ”personlig utveckling” är utmär-

kande för den grupp som kommer till tals i den här un-

dersökningen. Flera av informanterna är intresserade av 

spörsmål kring psykologi och hälsa. Dan och Hannes har 

ett gediget intresse för religion, fi losofi  och den mystiska 

tanketraditionen, medan Tilde på ett uttalat sätt ägnar sig 

åt det som ofta benämns New Age (se Hammar 1997:18-

23; Gudmundsson 2001:15-18). Ingen av informanterna 

är politiskt aktiv. Men informanterna är inte i första hand 

intressanta för att de har vissa fritidsintressen eller för att 

de tillhör en social kategori, utan för vad deras berät-

telser möjligtvis kan säga om väntan. Trots detta, eller 

kanske just därför, är det viktigt att understryka att det är 

genom just dessa individers berättelser som jag försöker 

synliggöra väntan. Det är dessa tretton individers tankar 

och erfarenheter som bestämmer vad denna avhandling 

kan och inte kan innehålla, som utgör de osynliga väg-

garna i detta projekt. 
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Tidskrifter, teatrar och reklampelare

Överallt omkring oss i vardagen fi nns de, berättelserna 

om väntan. Kanske lägger vi ingen särskild vikt vid dem 

och kanske är de svåra att upptäcka, men de fi nns där. 

När jag säger att jag låter läsaren ta del av ett samtal om 

väntan anspelar jag lika mycket på mötet mellan mig och 

informanterna, som på det tal om tid och tidsanvänd-

ning som pågår dagligdags i massmedia, vetenskap och 

konst. I en strävan att sätta in informanternas berättelser 

i en vidare kontext har jag tagit del av tidningsartiklar, tid-

skrifter, populärvetenskap, självhjälpsböcker, skönlittera-

tur och poesi.7
 
Jag har också gått på konstutställningar 

och dans- och teaterföreställningar med inriktning på 

temat väntan, jag har tittat på fi lmer och på tv-reklam 

med anknytning till ämnet, jag har skrivit fältdagbok och 

gjort spontana anteckningar på servetter och lösa blad. 

Principen för hela den kompletterande materialinsam-

lingen har varit att jag följt väntan på vägen. Det ena 

uppslaget har lett fram till det andra. En del har hamnat 

på mitt skrivbord av ren slump, annat är sådant som jag 

mer aktivt sökt upp. ”Händelselöshet är inget som en-

kelt låter sig fångas med beprövade metoder”, skriver 

etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren i inledningen 

till boken När ingenting särskilt händer som diskuterar När ingenting särskilt händer som diskuterar När ingenting särskilt händer

svårgripbara ämnen som väntan, rutin, dagdrömmar och 

försvinnanden. ”Istället får man söka i springorna mellan 

aningar, förnimmelser och associationer” (2007:11). I mitt 

sökande har det ofta handlat om lösryckta tankar eller 

korta konstateranden kring väntan, inte sällan levererade 

i förbifarten och i bisatser, men lika ofta har jag fått leta 

mellan raderna eftersom det ofta är dit man är hänvisad 

om man vill fi nna något om väntan. Sökandet har därför 

fått något okontrollerat och slumpmässigt över sig (jfr 
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ibid:229-230). I någon mening skulle man kunna säga 

att min insamlingsmetod är multilokal. Med den mul-

tilokala metoden rör sig forskaren från fält till fält eller 

från materialkategori till materialkategori och de olika 

fälten är på ett eller annat sätt länkande till varandra i 

en löst sammanhängande struktur (se Martin 1996, 1997; 

Marcus 1998; Hannerz 2001). Poängen är att de påverkar 

och berör varandra i ett ständigt pågående samtal. Fältet 

ses inte som en sluten enhet för forskaren att undersöka, 

utan snarare som en gränslös möjlighet. Det handlar 

alltså om att välja, eller kanske snarare att följa med i en 

rörelse. Fältet defi nierar sig självt under tiden (Hannerz 

2001:18).

Det kompletterande materialet har dels haft funktionen 

av att fördjupa min egen förståelse för intervjumaterialet, 

dels att på ett mer uttalat sätt peka på kopplingar mellan 

de bilder och berättelser som förmedlas genom mass-

media, konst, litteratur och vetenskap, och det sätt som 

informanterna berättar fram sin väntan. 

Kulturell repertoar

Hur förstår jag då informanternas berättelser och de 

samband som jag själv pekar på? Min utgångspunkt är 

tanken om verkligheten som socialt konstruerad och i 

den här avhandlingen betyder det att språket och be-

rättandet får en central roll.8 Liksom den amerikanske 

antropologen Cliff ord Geertz ser jag oss människor som 

spindlar i våra egenhändigt spunna nät ([1973] 1991:14). 

Som en spindel i väven tar vi del av det stoff  som fl yger 

omkring i luften samtidig som vi, av samma stoff , väver 

våra egna meningssammanhang. Den brittiske kultur-

forskaren Graham Dawson beskriver detta stoff  som det 
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kulturellt imaginära: ett nätverk av samverkande teman, 

bilder, berättelser och motiv som fi nns tillgängliga i en 

kultur och som artikulerar denna kulturs psykologiska 

och kulturella dimensioner (Dawson 1994:48-49). I den 

här undersökningen har jag valt att förstå informanternas 

berättelser som en del av det kulturellt imaginära. Motiv 

från vardagligt berättande, skön litteratur, poesi, fi lm, 

populär vetenskap och vetenskapliga rapporter formerar 

en slags plastisk ram för hur det är möjligt att tala om 

väntan i dag.9

Dawson menar att våra föreställningar om hur någon-

ting är, skapas både ur mellanmänskliga möten och från 

den kulturella repertoar av bilder och narrativ som fi nns 

tillgänglig för oss att använda. Subjektet formeras och 

berättas fram utifrån mötet med sin omgivning, och de 

bilder som förmedlas genom massmedia, konst och of-

fentliga institutioner fyller en viktig roll i konstruerandet 

av identiteter. Dessa representationer existerar aldrig i ren 

form utan är alltid inbäddade i ett större meningssam-

manhang. Det kulturellt imaginära skapar samhälleliga 

former som både organiserar kunskap från människans 

livsvärld och ger konturer åt föreställningar som härrör 

från människans inre världar, som i sin tur är skapade av 

det kulturellt imaginära och så vidare i en oändlig rörelse. 

Här fi nns alltså en dialektisk hållning: att föreställningen 

om något måste förstås som en konstruktion från före-

ställningsvärlden som existerar både som en kulturell 

form och som en aspekt av självet (ibid.).10

Det jag tagit fasta på i Dawsons resonemang om det 

kulturellt imaginära är framför allt tanken på en kul turell 

repertoar av bilder och narrativ som internaliserats och 

som kommer till uttryck i en kulturell form. Det krävs 

en språklig resurs för att berätta sin väntan och denna 

resurs består av det diskursiva stoff  som omger oss. Det 
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kulturellt imaginära är det fält av ord, bilder, fi gurer och 

motiv som fi nns tillgängliga att bruka idag, och som 

både speglar en kultur och utgör stoff  för dess iden-

titetsformering. Det kulturellt imaginära skulle kunna 

likställas med diskurs, skriver Dawson, men genom att 

tänka det kulturellt imaginära istället för diskurs gör han 

ett förtydligande. Här fi nns en tydligare dialektik mellan 

den inre föreställningsvärlden och de kulturella formerna 

för ett fenomen (ibid.). Jag ser alltså talet kring väntan 

som diskursivt stoff  i en kulturell repertoar, och när jag 

använder mig av ordet tankefi gur är det för att beskriva tankefi gur är det för att beskriva tankefi gur

den repertoar som upprepas och som vi kan variera och 

överskrida till en viss del, men inte bryta med helt (jfr 

Asplund 1979). Just den bundenheten utgör väggarna i 

det kulturella rum i vilket detta mer eller mindre uttalade 

samtal om väntan förs.11

I gränslöst land

Gränsen mellan vetenskaplig kunskap och andra typer 

av representationer som överfl ödar oss i dagens infor-

mationssamhälle är hårfi n. De hakar allt oftare i varandra 

och då på allt mer oväntade sätt (Gupta & Ferguson 

1997:38). Ord, uttryck, bilder, fi gurer och motiv fl yter 

omkring, brukas och återbrukas i ett ständigt pågående 

fl öde. Vetenskapen ”läcker ut” i vardagen och ger färg 

och ton åt vårt vardagliga tal, på samma sätt som poesin 

och populärkulturen färgar vetenskapen. Skönlitteratur, 

vetenskap, massmedia och köksbordssamtal lånar stoff  

av varandra som i en aldrig sinande dialog och på så sätt 

kan min text förstås som ett pågående samtal de olika 

kategorierna emellan. 

Dawson talar om kopplingen mellan det som han 

benämner som lokala narrativ och lokala narrativ och lokala narrativ generellt tillgängliga 
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off entliga narrativ (1994:24). Den lokalt artikulerade be-off entliga narrativ (1994:24). Den lokalt artikulerade be-off entliga narrativ

rättelsen är den som berättas runt köksbordet och på 

arbetsplatser och som färgas av våra egna, subjektiva er-

farenheter, medan de off entligt tillgängliga berättelserna 

artikuleras i större sammanhang och når en större publik 

genom t.ex. reklam, konst och massmedia (ibid.). Mel-

lan de här båda nivåerna fi nns ett komplext utbyte och 

samspel. Berättelser kan, enligt Dawson, förstås som 

a circuit of the production, circulation and consumption of 
cultural products...(and) subjective forms (Johnsson 1983 
citerad i Dawson 1994:24).

Under samtalen om väntan var den vanligaste associatio-

nen stress och tidsbrist i vardag och arbetsliv. Tidsbristen 

är en del av det kulturellt imaginära i dagens samhälle, 

något som mina informanter kan och har möjlighet att 

föreställa sig inom ramen för sitt språk och sin kultur. 

Bristen på tid är ett generellt tillgängligt off entligt nar-

rativ vars stoff  informanterna dagligen tar del av genom 

dagstidningar, böcker och tv-program. Men hur kan 

man förstå förhållandet mellan till exempel en läsare 

och en artikel i en dagstidning? Om man följer Dawsons 

resonemang kan man anta att Alva, som berättar om sin 

vardagsstress i avhandlingens första kapitel, genom åren 

tagit del av innehållet i många off entliga narrativ kring 

stress och den tidsbrist som människor i dag förmodas 

leva i. När hon tar del av detta stoff  associerar hon till 

sitt eget liv och lånar in de narrativa element som över-

rensstämmer med det sätt som hon vill förstå sig själv 

på och formera sin identitet i enlighet med. Alva är ett 

aktivt, berättande subjekt, en medskapare av de kultu-

rella bilder som idag är möjliga att föreställa sig. På ett 

liknande sätt menar den franske fi losofen Paul Ricœur 

att vi måste tillägna oss en text och göra den till vår egen 
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för att överhuvudtaget kunna förstå den (1993:32-39). 

Språket och orden får alltid ett nära förhållande till sin 

uttolkare. Texter kan förstås som dörröppnare till före-

ställningsvärlden och genom dessa kan läsaren få syn på 

sådant som i nästa ögonblick blir betydelsebärande för 

den egna identitetsformeringen. Så kan människor både 

spegla sig i, förstå, förändra och förändras genom de of-

fentliga berättelserna. 

Produktionen av berättelser sker överallt, hela tiden 

och med det här sättet att se på verkligheten kompli-

ceras den forskningsprocess som så ofta tas för given. 

Genom att läsa igenom mina bandutskrifter i samma 

ordning som intervjuerna genomförts märker jag att ju 

längre i processen jag kommer, ju fl er texter jag läst och 

ju fl er intervjuer jag gjort, desto oftare använder jag min 

egen kunskap kring ämnet för att hålla samtalet om vän-

tan igång. Min egen forskning läcker på ett tydligt sätt ut 

i det egna forskningsfältet (jfr Runfors 2001). Ett annat, 

liknande dilemma är hur jag som forskare ska handskas 

med den fi ktiva gräns som vetenskapen dragit mellan 

begreppen teori och material.
12

Kvalitativa forskare verkar inom en vetenskaplig fåra 

som tagit starka intryck från den kunskapsteoretiska 

vändning13 
som tog sin början på 1980-talet, men det 

fi nns fortfarande en tendens att se på materialet som 

ett uttryck för något objektivt och äkta, åtminstone i 

överförd mening.14 Etnografi  skapas genom möten. Det 

är i mötet mellan forskare och informant som den intres-

santa etnografi n skapas. Det är i mötet mellan forskaren 

och hennes ämne och i forskarens möte med sig själv 

som mycket av den spännande etnografi n händer och 

blir till. I bästa fall är det tiden, rummet, rösterna och de 

känslomässiga stämningarna som vecklar ut sig över 

sidorna i en etnografi sk text. Ordet material för istället 
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tankarna till det materiella, till något objektivt, till sådant 

som går att ta på.15 Ordet i sig liknar en vädjan om att 

bli sedd som vetenskapligt korrekt. Om man vill hårdra 

det skulle man kanske kunna säga att ordet lyfter fram 

det tinglika i den vetenskapliga kunskapsproduktionen, 

samtidigt som det döljer det fl yktiga och obestämbara?

På motsvarande sätt kan teori upplevas som proble-

matisk. Teorier är objektifi erande och syftar till möjlighe-

ten att urskilja och upptäcka en empirisk verklighet. Men 

vad förväntas då teorierna åstadkomma med materialet? 

De ska frigöra våra synfält och lyfta oss över det vardag-

liga seendet. Utan teorier och utan objektifi ering skapas 

ingen ny, vetenskaplig kunskap. De fyller sin funktion väl 

men de skapar samtidigt en viss typ av kunskap. Detta är 

också kärnpunkten i den postmoderna kritiken så som 

den franske fi losofen Jean-François Lyotard presen-

terade den (1979). Teori/empiri ses som en typisk falsk, 

modern dikotomi.16 
Forskaren frikopplar dem från det 

enskilda exemplet och når en generaliseringsnivå som 

i sin tur hjälper oss att förstå. Samtidigt fi nns det ingen 

empiri som inte är påverkad av teoretiska resonemang. 

En lösning på detta dilemma skulle kanske vara att se 

texten som en del av en rhizomatisk rörelse utan varken 

början, mitt eller slut? Eller kan man likna avhandlings-

texten vid en performativ handling? Med ordet väntan 

skyffl  ar jag likt en snöplog texten framför mig i en per-

formativ akt. Avhandlingstexten skulle då bli ytterligare 

ett görande av väntan, och på så sätt skulle den i det 

här fallet bekymmersamma dikotomin kanske upplö-

sas? Men detta kan aldrig bli en helt rättvis beskrivning 

eftersom jag som forskare alltid och på ett eller annat 

sätt, med nödvändighet lyfter mig förbi det insamlade 

materialet. Här vill jag ändå nämna att detta är en fråge-

ställning som jag brottats med under arbetets gång. I 
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den här undersökningen var de suddiga gränserna mel-

lan olika representationsformer i viss mening redan från 

början inbyggd i mitt tillvägagångs sätt och på mig ligger 

ansvaret att försöka manövrera läsaren genom ett inte 

helt lättöverskådligt landskap av tankar och röster. 

Lapptäckets logik

Som forskare intar jag en rörlig position, och på samma 

sätt som antropologen Vincent Crapanzano velat sam-

manföra skönlitteratur och fi losofi  med etnografi  i sin bok 

Imaginative Horizons. An Essay in Literary-Philosophical 

Anthropology (2004) vill jag låta etnologin möta såväl Anthropology (2004) vill jag låta etnologin möta såväl Anthropology

skönlitteratur och fi losofi  som andra ämnesområden (jfr 

Ehn & Löfgren 2007:230). Crapanzano behandlar något 

så abstrakt som människors föreställningsvärldar och 

menar att ämnets natur manar till att göra antro pologin 

mer fi losofi sk och litterär. På samma sätt kan väntan 

sägas bjuda in till ett gränsöverskridande betraktande.  

I min avhandlingstext kommer jag, som de fl esta etno-

loger, att röra mig mellan olika materialkategorier och 

platser, men också mellan olika skrivsätt. Jag behandlar 

ett existentiellt ämne, och det mänskliga varat kanske kan 

förstås bättre om olika sätt att berätta världen samman-

förs? Väntan är inget självklart eller lätthanterligt forsk-

ningsobjekt. I inledningen till boken Långtråkig hetens 

fi losofi  skriver, i samma anda som Crapanzano, den 

norske fi losofen Lars Fr. H Svendsen att vi måste avhålla 

oss från att söka samma precisionsnivå i alla ämnen, och 

nöja oss med den precisionsnivå som själva saken gäller 

(2005:11). Väntan är liksom långtråkighet ett vagt och 

mångsidigt fenomen och kräver därför ett sökande an-

slag, snarare än ett strängt analytiskt avhandlande (ibid.). 
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Jag bestämde mig tidigt för att inte låsa min berättelse 

i en alltför snäv mall. Jag ville snarare att texten skulle 

peka på, och även, i den mån det var möjligt, uttrycka de 

glidningar, glapp och upprepningar som jag upplever är 

karaktäristiskt för ämnet.

Det postmoderna berättandet kännetecknas av ett po-

lyfont blandande av olika stilar och genrer. Man brukar 

tala om bricolage av olika former av redan etablerade 

och tillsynes oförenliga diskurser (Johansson 2005:143). 

Ordet kommer från det franska verbet bricoler som bety-bricoler som bety-bricoler

der att på en höft sätta ihop delar som spontant inte hör 

samman. Verbet för tankarna till något kreativt och lust-

fyllt, till ett skapande som tar sitt avstamp i en nollpunkt, 

snarare än att vila på redan vedertagna förhållningssätt, 

samtidigt som man återanvänder och rekontextualiserar 

redan befi ntliga bilder och motiv. Antropologen och 

lingvisten Claude Lévi-Strauss ställer bricoleuren mot in-

genjören. Ingenjören, menar han, är på jakt efter svar på 

nya frågor, nya upptäckter, medan den intuitive bricoleu-

ren söker rekonstruera samma material om och om igen 

(se Åsberg 2005:83-84; Lévi-Strauss 1966). Bricoleuren 

liknar konstnären i sitt sätt att förhålla sig till sitt material. 

Forskaren ”målar” med många olika ”färger” och blandar 

olika stilar på en och samma ”tavla”. Resultatet blir en 

kollageliknande text, en samling bilder och berättelser 

som fl yter in i och ut ur varandra och som tillsammans 

utgör en lapptäckeliknande helhet. Och kanske är också 

jag en bricoleur?17 I de empiriska kapitlen rör jag mig i 

ett brokigt landskap av modernitetsteori, fenomenologi, 

kulturgeografi , religionssociologi, genusteori och psy-

kologi, och jag skriver fram min berättelse genom att 

blanda olika skrivstilar. Så skapas, i bästa fall, en form av 

nietzscheansk glad vetenskap, en lekfull och lite trotsig 

vetenskap i den meningen att jag genom ett mer impres-
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sionistiskt målande med teorier och ord blandar olika 

valörer: högt och lågt, fi nt och fult, gammalt och nytt 

(jfr Nietzsche [1882] 1987; jfr Åsberg 2005).18 En viktig 

aspekt av den glada vetenskapen är att berättelser och 

stilar blandas utifrån ett icke-hierarkiskt tänkande och att 

den teoretiskt välintegrerade formen uteblir. Min strävan 

är att genom olika korskopplingar, skapa nya betydelser, 

tankar och versioner av olika mer eller mindre redan versioner av olika mer eller mindre redan versioner

kända teman. 

La bandita och bruksteorin 

Den amerikanska fi losofen Linda Singer kallar den fe-

ministiska teoretikern för en bandita, en kvinnlig bandit 

som ”plundrar” manliga fi losofers texter och tar med sig 

det hon tycker verkar meningsfullt och användbart, men 

helt sonika struntar i resten (Singer 1993:22-24). Det 

betyder inte att hon behöver vara överens med allt som 

den manlige fi losofen säger eller står för, utan bara att 

hon använder det som tjänar hennes syften i den spe-

cifi ka situationen. La banditas handling ska förstås som 

subversiv. Jag upplever mig i allra högsta grad som en 

bandita, men jag plundrar kvinnliga såväl som manliga 

teoretiker och fokus ligger inte i första hand på genus-

teoriska spörsmål även om dessa också bereds plats i 

min framställning. När jag använder mig av den franske 

existentialfi losofen Jean Paul Sartres fenomenologi eller 

den polske sociologen Zygmunt Baumans tankar om det 

senmoderna samhället, handlar det om bruksteori i dess 

kanske mest radikala och ögonblickliga form. Teorierna 

i de empiriska kapitlen är underordnade förståelsen av 

berättelserna och forskningsberättelsen, inte tvärtom (jfr 

Berg 1994:26). Jag lånar in resonemang från olika och 

inte sällan motsägelsefulla tankespår. Med dessa ögon-
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blicksteorier är syftet att försätta läsaren i position för en 

möjlig förståelse för väntan. Min ansats är både tentativ 

och rörlig och blir på så sätt, åtminstone på någon nivå, 

mindre djuplodande.19

I min framställning talar jag ofta om väntan i det mo-

derna samhället, men jag vill understryka att jag inte är 

någon modernitetsforskare. Jag har inga anspråk på att 

utreda förhållandet mellan väntan och modernitet, ändå 

upplever jag sambanden mellan modernitetstanken och 

det som framkommit i mitt material som i det närmaste 

ofrånkomlig. Inom modernitetsteorin frågar man sig vad 

det innebär för människan att leva i det moderna. Vad 

innebär det för den enskilda individen att leva i ett samhälle 

som präglas av urbanisering, snabba sociala och tekniska 

förändringar och en ökande valfrihet? Modernitetsforsk-

ning har i stor utsträckning också kommit att handla 

om just detta: hur vi uppfattar oss själva som individer 

och hur vi formeras som subjekt (Johansson 2002:33). 

Olika författare använder olika begrepp för att beskriva 

och ringa in de olika faserna i modernitetens historia20, 

men om inget annat anges, kommer jag använda mig av 

ordet modernitet i en vidare, mer allmän mening. När jag 

ibland istället hänvisar till det senmoderna samhället är 

det för att understryka att jag talar om det samhälle som 

också går under benämningarna informationssamhälle, 

IT-samhälle, mediesamhälle, konsumtionssamhälle och 

hastighetssamhälle. I litteraturen som jag refererar till 

benämns senmoderniteten ibland som postmodernitet, 

men jag föredrar det förstnämnda begreppet för att 

markera en kontinuitet istället för ett brott.

I avhandlingen använder jag mig ibland av fenome-

nologiska tankar och teorier. Det fenomenologiska per-

spektivet innebär, i korthet, att man betraktar kroppen 

som ett existentiellt villkor och en utgångspunkt för all 
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varseblivning och för all kunskap. Kroppen är ett säte 

utifrån vilket man erfar sin omgivning och sig själv. Iden-

titeten ses som förkroppsligad. Man blir till som subjekt 

genom att agera med sin kropp i tid och rum (se t.ex. 

Bengtsson 2001). Att låta modernitetsteoretiker samsas 

med fenomenologer har framstått som görbart då de 

båda tankestråken är upptagna med människan och 

hennes uppfattning av tid och rum (jfr Svendsen 2005, 

Berg Eriksen 2000). Fenomenologiska tänkare som 

Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Martin Heidegger 

och Maurice Meurleau-Ponty har rönt ett visst intresse 

inom etnologin under senare år och gett tydliga avtryck 

i avhandlingar som Mellan Rum. Om kropp, rörelse och 

rytm av Gunnel Olsson (2003), Att leva som utbränd. Et-

nologisk studie av långtidssjukskrivna av Mia-Marie Ham-

marlin (2008), Söka sitt. Om möten mellan människor 

och föremål av Erik Ottoson (2008), och I ett andetag. 

En kulturanalys om astma som begränsning och möjlig-

het av Kristoff er Hansson (2008). Efter att själv ha försökt 

iscensätta ett möte mellan etnologi och fenomenologi 

uppfattar jag det som ett intressant, men kanske inte 

alltid enkelt projekt. Speciellt Sartres och Heideggers 

sätt att närma sig verkligheten kan framstå som både 

svårsmälta och storvulna i sin ofta otydliga ordrikedom 

(jfr Østerberg 1993:292). De manliga fenomenologerna 

har också kritiserats för att sätta sig själva och männen 

som norm (se t.ex. Grosz 1994:111), men som den ban-

dita jag nu utger mig för att vara, tar jag mig ändå rätten 

att använda de tankestråk som jag för ögonblicket funnit 

användbara i min etnografi . 
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Känslor

Myror i benen, längtansfulla blickar, suckar och ont i ma-

gen. Under arbetet har jag försökt att uppmärksamma 

känslorna i de språkliga-kroppsliga uttrycken i berättel-

serna om väntan. Vilka känslor fastnar på väntan och i 

vilka situationer? Vilka känslor för det med sig att försöka 

sätta ord på sin väntan i en intervjusituation? Men käns-

lor är som väntan. De skapar problem genom att fi nnas 

överallt och ingenstans. För vad är egentligen känslor? 

De är vaga och mångtydiga och mycket svåra att hantera 

på ett vetenskapligt plan. De går inte att lokalisera och de 

går inte att låsa fast. Känslor är i och emellan, på samma 

sätt som väntan är det. Känslor ”görs” i situationen.

I The Cultural Politics of Emotions skriver Sara Ahmed 

om sambandet mellan känslor, språk och kroppar. I 

boken diskuterar hon hur känslor formar både kroppar 

och världar. Hon menar att vissa känslor ”klibbar” sig fast 

vid vissa objekt i vissa tider och hon rör sig hela tiden 

i mellanrummet mellan människa och objekt (Ahmed 

2004:10-11). Emotioner är intentionella eftersom de 

fi nns i förhållande till något annat. De rör sig alltid mot 

ett objekt. Ett minne kan till exempel sätta igång en 

känsla av obehag. Minnet i sig är obehagligt, men att 

minnas minnet är också obehagligt och därför kommer 

jag ihåg minnet som obehagligt (ibid:7). Här fi nns alltså 

en tvåvägskommunikation och det är så Ahmed menar 

att kopplingen mellan kropp, språk och känslor fungerar. 

Känslor sitter inte i objektet eller i subjektet utan cirkulerar, 

smittar av sig, fastnar på vissa saker, men inte på andra. 

Känslor bär kunskap. Känslor rör på sig. Känslor klibbar 

sig fast. Känslor är något mycket komplext som händer i 

mellanrummet emellan (Ahmed 2004; se även Frykman 

& Löfgren 2004:8; se även Andersson 1992:115).
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Det fi nns ingen enhetlig teori eller analytisk metod för 

att handskas med känslor inom etnologisk forskning, 

ändå är etnologin ständigt sysselsatt med känslor på ett 

eller annat sätt (jfr Bergquist 1997:5). Kulturforskning tar 

egentligen alltid avstamp i känslornas värld. Inom etno-

login fi nns till exempel en tanke om att man ska utgå från 

den lilla människan och att den lilla människan förtjänar 

att bli förstådd och erkänd just som en kännande och 

tänkande kulturvarelse. Catherines intressanta blekhet 

(Bjurman 1998) handlar om högstämd romantik i en 

1700-talskontext. I Seldas andra bröllop skriver Magnus 

Berg om hopp och osäkerhet bland en grupp turkiska 

invandrarungdomar (1994) och Den kultiverade männis-

kan (Frykman & Löfgren 1979) behandlar inlärning och 

känslomässig kontroll under tiden runt förra sekelskiftet. 

I Åke Dauns Förortsliv (1974) förstås stadsmiljön genom Förortsliv (1974) förstås stadsmiljön genom Förortsliv

de olika känslor som staden väcker — och på så sätt blir 

känslorna tillskrivna en väldig kraft, samtidigt som de 

tas för givna på samma sätt som känslor gärna tas för 

givna. Listan på exempel kan göras lång och så länge det 

saknas analytiska metoder att handskas med känslor ur 

ett kulturellt perspektiv kan vi bara konstatera att känslo-

perspektivet inom etnologin både är frånvarande och 

närvarande på en och samma gång. Det är frånvarande 

närvarande (jfr Shilling 1993:19).

Under arbetet har jag försökt att uppmärksamma käns-

lorna kring väntan utan att för den skull använda mig av 

emotion som uttalat analytiskt mål. ”Känslan som ingång 

till studiet av kultur visar oss på möjligheterna av att hela 

tiden fylla det diskursivt, socialt eller materiellt välbekan-

ta med ett engagerande innehåll”, skriver etnologerna 

Jonas Frykman och Orvar Löfgren i artikeln Hur känns 

kultur? (2004:19). I min undersökning blir känslorna det 

som bär vittnesmål om hur människan kan uppleva och 
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förstå sin verklighet. Ordet väntan blir en fantasieggare, 

en igångsättare av tankar, känslor och ord, en mild pro-

vokatör. 

Inom antropologin talar man ofta om att mötet med 

den Andre utlöser känslomässiga reaktioner i forskarsub-

jektet (se t.ex. Rabinow 1977). Inom etnologin har man 

på ett liknande sätt talat om det existentiella fältarbetet

(Ehn & Klein 1994:26). Det är genom att konfrontera det 

som är annorlunda som förståelse skapas.21 På samma 

sätt som mötet med andra människor i fält kan skapa 

tankar, känslor och ökad självförståelse under det etno-

grafi ska arbetet, på samma sätt utlöste ordet väntan och 

arbetet med väntan känslor såväl i mig som i dem som 

jag intervjuade. Det är i mötet som det händer, i konfron-

tationen med något annat, med något som tvingar en att 

tänka. Under arbetets gång fungerade ordet väntan, eller 

erfarenheten av att vänta som en provokatör.22 Provoka-

tören är den milda hand som iscensätter rörelsen: som 

utlöser berättelserna, skapar stämningar och förändring 

i rummet och känslotillstånden i det inre. Provokatö-

ren genererar de tankar och funderingar som texterna 

i den här avhandlingen rör sig kring, som aktiverar de 

olika rösterna, såväl mina som mina in formanters. Det 

existentiella har med det sublima att göra; det genuint 

outsägliga. Väntan som mild provokatör påminner om 

det sublima, menar jag. Det sublima fi nns inte ”där ute” 

i något, utan i mötet, där man ställs inför en gräns. Det 

är en starkt humanistisk ingång och tanken bygger på en 

tydlig föreställning om människan som ett tänkande och 

kännande subjekt. 
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Berättelser och kroppar

Centrala värden och föreställningar i ett samhälle för-

medlas genom berättelser, och inom etnologisk forsk-

ning arbetar man ofta med berättelser som material. I 

första hand är det folklorister som på ett tydligt sätt 

fokuserat på hur man berättar och på olika genrer och 

berättelseformer, men att utvinna kunskap om språk, 

identitet och kultur ur berättelser är en vedertagen me-

tod även inom andra etnologiska forskningsinriktningar. 

Listan på etnologer som arbetar med berättelser kan gö-

ras lång och här fi nns bara plats för några få exempel. I 

avhandlingen Berättade liv, berättat Polen. En etnologisk 

studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet 

och samhälle (2005) tar Katarzyna Wolanik Boström av-

stamp i levnadshistoriskt berättandet för att undersöka 

medelklasspolackers sätt att berätta fram sig själva och 

sina liv. I avhandlingen Ambivalenta upplevelser & mång-

tydiga berättelser. En etnologisk studie av barnafödande

(2002) undersöker Susanne Nylund Skog berättelser 

kring barnafödande utifrån ett folkloristiskt perspektiv. 

Hon intresserar sig för förlossningsberättelser och vilka 

erfarenheter och uppfattningar kring barnafödande som 

dessa ger uttryck för. Även Georg Drakos tar avstamp i 

den folkloristiska traditionen när han i Berättelsen i sjuk-

domens värld (2005) undersöker hur det är att leva med 

hiv och aids som anhörig i Sverige och Grekland. Drakos 

har bland annat intresserat sig för tystnader och ute blivna 

berättelser i samband med sjukdom. I avhandlingen Bote-

berättelser. En etnologisk studie av boteprocesser och 

det omprövade patientskapet (2004) undersöker etno-

logen AnnCristin Winroth berättelser om patienters väg 

tillbaka till hälsa och dessa boteberättelsers identitets-

formerande funktion.
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Som forskare och etnograf samlar och skriver man 

berättelser. Berättelsen används både för att förstå och 

för att beskriva människors livsvärldar. Socialpsykolo-

gen Lars-Christer Hydén menar att det fi nns två sätt att 

närma sig berättelser vetenskapligt. Det första sättet är 

att ur ett metodologiskt perspektiv se berättelsen som en 

av fl era språkliga former (Hydén & Hydén 1997:23ff ). Det former (Hydén & Hydén 1997:23ff ). Det former

andra sättet är att närma sig berättelsen som en grund-

läggande kunskapsform.23  Här används ordet berättelse 

i en vidare mening. Narrativiteten ges en ontologisk sta-

tus, en status som också, förhoppningsvis, återspeglas 

i det etnografi ska textarbetet. Den sociala verkligheten 

— människor, artefakter, handlingar och institutioner 

— är alltid och ofrånkomligen sammanfl ätad med det 

språk som används (ibid:15). Individen berättar fram sin 

verklighet och sina identiteter genom berättelser. Hon 

upptäcker sig själv genom det hon berättar samtidigt 

som hon också förändrar och förhandlar fram sig själv 

och sin verklighet genom att berätta. I min under sökning 

har också kroppen fått ett visst utrymme. Berättande är, 

liksom väntan, en förkroppsligad process. Det är genom 

kroppen som människan erfar sin väntan och det är ge-

nom kroppen hon berättar sina erfarenheter.

I mitt sätt att förstå berättelsen som en förkroppsli-

gad process hämtar jag inspiration från teoretiker som 

litteratur vetaren Toril Moi (1997:106ff ) och antropologen 

Katharine Young (1997:7ff ). De ser båda förkroppsligan-

det som en process genom vilken man tillskriver krop-

pen betydelser. Kroppen är att betrakta som en situation 

utifrån vilken man erfar och förstår sig själv som subjekt 

(ibid.).24 Det betyder att den kontext i vilken kroppen 

föds in kommer att påverka och prägla de erfarenheter 

man får, men också på vilket sätt man väljer att berätta 

fram sina erfarenheter. Subjektet blir till genom att an-
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vända kropp och språk i tid och rum, och tid och rum 

är kulturellt defi nierade, precis som kropp och kön är 

kulturellt defi nierade. Vi föds in i en viss kultur vid en viss 

tidpunkt, men vad det betyder för subjektsformeringen i 

det enskilda fallet och i den enskilda situationen varierar. 

Det är en ständigt föränderlig process som bestäms av 

subjektets tolkning av sig själv och sin omgivning, men 

också av omvärldens tolkning av subjektet (jfr Moi 1997). 

Kropp, social erfarenhet, språk och berättande är tätt 

och oupplösligen sammanfl ätade med varandra.

I avhandlingen undersöks framför allt informanternas 

berättande, men den etnologiska intervjun i sig kan 

också förstås som en berättelseform (se t.ex. Mishler 

1986). För att hårdra det en aning skulle man kunna 

säga att informanternas identitetsskapande i intervju-

situationen handlar om att vara samtals partners i ett öp-

pet och sökande forskningsprojekt, på samma sätt som 

mitt identitetsskapande handlar om att vara forskare och 

samtalspartner i samma projekt. Skulle vi lyckas sätta ord 

på väntan? Skulle vi infria varandras förväntningar?

Intervjuerna är en berättelseform också i den me-

ningen att vi gemensamt berättar fram en berättelse 

om väntan. Intervjun innehåller därmed ett visst mått 

av förhandlande, ett förhandlande om vem som ska ges 

tolkningsföreträde i stunden, men också av konsensus 

— något som är särskilt viktigt att peka på i den här un-

dersökningen eftersom informanterna är hämtade ur 

min egen bekantskapskrets och att jag därmed är en del 

av den verklighet som här berättas fram. 
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Vid grannens köksbord

Mina informanter är samtidigt mina vänner, grannar och 

bekanta. Bland det första jag lär ut på metodkursen på 

grundnivå i etnologi är det mindre lämpliga i att som stu-

dent välja informanter ur sin allra närmaste bekantskaps-

krets, ändå har jag själv valt att göra det i min avhandling. 

Varför? Med inspiration från den amerikanska sociologen 

och etnografen Laurel Richardson har jag valt att se sub-

jektiviteten som en inte helt oväsentlig byggsten i mitt 

arbete.25 I artikeln Writing. A Method of Inquiry (Richard-Writing. A Method of Inquiry (Richard-Writing. A Method of Inquiry

son & St. Pierre 1996, 2000, 2005) uppmanar Richardson 

forskaren att ta tillvara på sin egen subjektiva röst. Vad vi 

kan undersöka och vad vi väljer att undersöka är direkt 

kopplat till oss själva som kännande och tänkande var-

elser; ofrånkomliga fakta som forskaren borde lyfta fram 

och använda sig av, menar hon. Som kvalitativa forskare 

har vi för länge sedan accepterat att forskarsubjektet är 

centralt i konstruktionen av både tolkningar och mate-

rial, och i den här undersökningen har jag, precis som 

Richardson föreslår, valt att lyfta fram detta inte bara som 

en realitet, utan också som en möjlighet. Subjektivitet är 

inget lätthanterligt begrepp, men den subjektivitet som 

jag ändå vill och kan peka på i mitt arbete är att jag 1) 

intervjuar vänner och bekanta, 2) rör mig i min egen var-

dag 3) låter mitt personliga intresse för text och form få 

framträda i både process och resultat (se nedan) och att 

jag 4) använt mina fältdagböcker som inspiration för att 

gestalta erfarenheter och tankar kring väntan som ett 

forskningsämne (se nedan). Ibland är jag som forskar-

subjekt mer synlig i texten, ibland mindre, men tanken är 

att subjektiviteten genomgående är att betrakta som en 

tillgång (jfr ibid.).26 En tillgång som inte minst aktiverades 

under intervjuerna.



43

Den amerikanska etnografen Andrea Fontana har upp-

märksammat några väsentliga tendenser när det gäller 

sättet att se på intervjun som metod under de senaste 

decennierna: För det första har gränserna mellan infor-

mant och intervjuare alltmer kommit att suddas ut och 

nya former av kommunikation har uppstått eftersom 

man samarbetar för att skapa en gemensam berättelse. 

Intervjuarens medvetenhet om problematiken kring re-

presentation har växt och det är något som återspeglas i 

texterna, menar hon. Vems röst är det som får företräde 

i etnografi n och varför? En annan tendens är att nya sätt 

att presentera forskning har växt fram allteftersom grän-

serna som separerar de olika disciplinerna åt har luckrats 

upp. Litteratur, poesi och drama tar plats i forskningsrap-

porterna och acceptansen av olika typer av intervjuer, till 

exempel via Internet eller telefon, är större. Intervjufor-

men är alltså inte lika låst som tidigare (2002:162-163).

Att söka informanter genom personliga kontaktnät är 

visserligen ett vedertaget tillvägagångssätt, men att ut-

tryckligen intervjua vänner och bekanta är inte så van-

ligt, varken inom etnologi eller närliggande ämnesdis-

cipliner. Men det förekommer. I Drömmar och vardag i 

exil: om chilenska fl yktingars kulturella strategier (1991) 

lever etnologen Beatriz Lindquist i sina egna landsmäns 

vardag, landsmän som redan innan undersökningen 

var nära vänner eller som blev det under resans gång. 

I artikeln Ett eftermiddagssamtal hos Elsa (Ehn & Klein 

1989) presenterar etnologen Barbro Klein ett tre timmar 

långt och vardagligt köksbordssamtal med sin faster och 

sin far. Inom den amerikanska etnografi n fi nns liknande 

exempel. I Telling the American Story. A Structural and 

Cultural Analysis of Conversational Storytelling analyse-

rar Livia Polanyi (1989) ett material som består av ban-

dade samtal med sina amerikanska medelklassvänner, 
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samtal som utspelar sig över lördagsmiddagar med god 

mat och dryck. Polanyi intresserar sig för varför en be-

rättelse fungerar i en kultur, men inte i en annan, och 

hur en poäng kan abstraheras från allt ”prat” som den 

är inbäddad i. I strukturalistisk anda söker hon efter en 

kärna, en amerikansk kulturell grammatik och använder 

sig själv som informant och representant för den ameri-

kanska kulturen (ibid.).27 

I ingen av de ovanstående undersökningarna är det 

faktum att det är just vänner, släkt eller bekanta som in-

tervjuas det centrala. Det är inte relationen mellan inter-

vjuare och informant som står i fokus, utan medelklass-

amerikaners sätt att samtala, chilenska fl yktingars tillvaro 

i Sverige och vardagligt berättande vid ett matbord. På 

samma sätt fungerar det i min undersökning. Det fak-

tum att jag känner informanterna redan innan påverkar 

intervju situationen, men fokus i undersökningen ligger 

inte där, utan på vilka berättelser som vävs kring ordet 

väntan. Jag delar många av informanternas vardagserfa-

renheter och här fungerar vår gemenskap som en platt-

form utifrån vilket just detta samtal kunde äga rum.

Men vilka konsekvenser fi ck då forskarsubjektiviteten 

under intervjuerna? Vad skiljer dessa intervjuer från mina 

tidigare erfarenheter?28 Det som direkt går att peka på 

är att skratten var fl er och mer uppsluppna, den ironiska 

tonen var mer framträdande, känslomässig friktion mel-

lan informant och intervjuare förekommer och en viss 

typ av berättelser uteblev. ”… du vet ju redan hur mina 

förhållanden har sett ut” var en inte helt ovanlig replik. 

Under intervjuerna fanns en ”närhet” i den mening att 

jag kunde ställa mer direkta och personliga frågor. När 

jag lyssnar igenom intervjuerna hör jag mig själv upp-

repa samma frågor om och om igen: Hur känns det då?

och Kan du beskriva hur det känns i din kropp? Detta är 



45

frågor som jag kanske inte hade valt att ställa till en obe-

kant, åtminstone inte i första taget, frågor som samtidigt 

kom att styra samtalet i en viss riktning. Men närheten till 

informanterna innebar också en svårighet att distansera 

mig från mitt material. Det tog tid att urskilja de olika rös-

terna från varandra och det var ansträngande att ”sätta 

sig över” empirin. Under intervjutillfällena var informan-

terna och jag på många sätt varandras likar. Det etiska 

skydd som följer med formaliteten kring en vetenskaplig 

intervju uteblir när man intervjuar närstående, och i mitt 

fall medförde det att den makthandling som den påföl-

jande analysen ofrånkomligen innebär, upplevdes som 

en svårare övergång.29

Att jag kände mina informanter redan innan öppnade 

upp för möjligheten att arbeta med associationsmeto-

den och för möjligheten att ställa mer personliga frågor 

kring erfarenheterna av väntan. Att be någon associera 

till ett så obestämbart ord som väntan innebär en viss 

förväntan på den intervjuade, en förväntan som antag-

ligen är enklare att rikta mot en redan bekant. Men trots 

detta och samtidigt upplevde jag en känslomässig spän-

ning som jag aldrig tidigare erfarit i fält. Efter den andra 

intervjun med Astrid och Vera skriver jag dessa frustre-

rade rader i min fältdagbok:

Hade det inte varit lättare att intervjua människor som jag 
inte redan kände? Det hade åtminstone givit någon slags 
kontur åt situationen. Idag satt jag som på nålar i soffan, 
ville bara därifrån. Det är något med situationen. En kon-
stant känsla av försvinnande? Det spända jagandet av det 
där som inte riktigt finns? Väntan? Det undflyende. Visst, 
och jag har verkligen ingen kontroll. Som att golvet hela 
tiden viker sig under mina fötter, som om allt flyter in i allt. 
Och där sitter jag mitt i konturlösheten, bland mina vän-
ner, spänd, blottad och trevande, liksom utan riktning och 
ofullständig i alla mina roller. Här går jag sannerligen miste 
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om den ”akademiska smekningen”: att då och då få känna 
mig professionell (fältanteckning 2006-02-17).

Min position som både vän och forskare blev mer kom-

plicerad än jag föreställt mig, men ändå upplevde jag att 

det var en kombination av ämnets fl yktighet och min 

öppna metod som bidrog mest till den obekväma käns-

lan. När jag inte kunde luta mig mot den förhållandevis 

trygga mall för etnologisk intervjuarbete med förarbete 

och bearbetade frågeställningar som jag internaliserat, 

väcktes känslor av otillräcklighet och tvivel, känslor som 

framför allt kom att prägla de första tio intervjuerna, men 

som aldrig riktigt släppte taget. ”Väntan med sina sud-

diga konturer bjuder på starkt motstånd”, skriver Ehn och 

Löfgren (2007:20) och det är också min erfarenhet. Att 

intervjua om väntan skulle visa sig vara en större utma-

ning än jag föreställt mig. Dess svårfångade natur har ut-

gjort det subtila motstånd som både bekymrat mig och 

inspirerat mig att gå vidare, under arbetets gång. 

Vera får här ge röst åt intervjumaterialets ofta sökande 

karaktär.

...jag känner mig nog ganska sällan…det är klart att det hän-
der…men att det är jobbigt att vänta för det måste hända 
något. Jag tycker nog att det är ganska skönt när det inte 
behöver hända något, utan när man bara kan…vänta (skrat-
tar)

Rum för reflektion

Väntan som ämne ställde många frågor på sin spets, men 

det etnografi ska arbetet är alltid en komplex och mång-

fasetterad process som i sig utgör ett utmärkt rum för 

såväl vetenskaplig som personlig refl ektion. Den ame-

rikanske antropologen George E. Marcus skiljer på en 
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essentiell refl exivitet och en ideologisk. Den essentiella 

dimensionen innebär att refl exiviteten alltid och ofrån-

komligen är en del av språket. Den kommer man inte 

undan. Det enda som återstår är att försöka handskas 

med denna realitet och det är hur man väljer att göra 

detta som utgör den ideologiska dimension som ligger 

till grund för den vetenskapliga diskussionen kring re-

fl exivitet (Marcus 1995:10).30 Som forskare kan man se 

refl exiviteten som en väg till personlig insikt eller som ett 

sätt att undersöka en underliggande, gemensam social 

diskurs. Man kan använda den som ett metodologiskt 

verktyg för att ”förbättra” objektiviteten eller som ett va-

pen för att underminera samma anspråk på objektivitet. 

Den kan vara påtaglig och uttalad i en etnografi sk text, 

men den kan lika ofta vara osynlig och, så att säga, verka 

i implicit form.

I mitt eget avhandlingsarbete kan jag urskilja åtminsto-

ne tre former av refl exivitet.31 Den första är min uttalade 

närvaro i både process och text. Den är introspektiv och 

innebär att forskaren förstår sig själv och/eller sitt ämne 

genom personliga erfarenheter i fält. Den här typen av 

refl exivitet tangerar ett fenomenologiskt eller psykody-

namiskt förhållningssätt och har ofta kritiseras för att 

resultera i självupptaget navelskåderi. Cliff ord Geertz an-

vänder sig av termen dagboksjuka för att beskriva det fak-

tum att vissa antropologer använder sina egna erfaren-

heter i vetenskapliga arbeten (Geertz 1988).32 Det mest 

cent rala i Geertz kritik är att ju mer subjektet expan derar, 

desto mindre plats ges till forskningsobjektet (ibid:78). 

Och det ligger naturligtvis något i det, men Laurel Ric-

hardson skulle med all säkerhet svara att frågan bygger 

på ett felaktigt kunskapsteoretiskt antagande. För henne 

är subjektiviteten en för vetenskapen helt nödvändig rö-

relse förbi den moderna dikotomin subjekt-objekt (Ric-
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hardson & St. Pierre 2005).

En intressant kritik i sammanhanget är sociologen El-

speth Probyns (1993) påpekande att personlig erfarenhet 

används som ett sätt att ge författaren auktoritet. Probyn 

menar att så länge erfarenhet förblir ett oproblematise-

rat begrepp, samtidigt som det fungerar auktoriserande, 

kommer refl exiviteten att brista i sitt uppdrag. Denna vik-

tiga kritik leder in på den andra formen av refl exivitet, 

nämligen den som social kritik. Det personliga får inte bli 

en återvändsgränd eller ett mål i sig, utan måste fungera 

som en språngbräda in i det allmänna. I min avhandlings-

text använder jag till exempel den introspektiva refl exivi-

teten som en del av arbetsmetoden och den fungerar då 

som en medveten meta-analys som kan skapa ytterligare 

kunskap om mitt forskningsfält (jfr Finlay 2003:12-14). En 

annan strävan är också att peka på det ömsesidiga, kol-

lektiva draget i forskningen och på så sätt söka dekon-

struera forskarens auktoritet (jfr Ehn & Löfgren 1996:167). 

Refl exivitet som social kritik överlappar också den tredje 

formen som kallas för refl exivitet som språklig dekon-

struktion. Representation och refl exivitet hör ihop. Att 

försöka fi nna alternativa vägar för framskrivningar av sin 

vetenskap är därmed ytterligare en form av refl exivitet 

(Finlay 2003:14-15). Det är ett sätt för forskaren att för-

hålla sig till sitt material på nya, fruktbara sätt. Forskaren 

dekonstruerar en diskurs genom att bryta ner konventio-

ner och peka på språkets mångtydighet. I den här typen 

av refl exivitet ingår också att medvetet hoppa mellan oli-

ka perspektiv. Då handlar refl exivitet om att systematiskt 

betrakta sitt ämne från fl era olika synvinklar. Forskaren 

visar den sociala verkligheten och manövrerar på ett ini-

tierat sätt läsaren mellan olika röster och förhållningssätt 

(Alvesson 2003:149-151). I mitt arbete handlar dock den 

språkliga dekonstruktionen framförallt om att peka på 
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alternativa sätt att skriva fram vetenskaplig kunskap. Den 

här typen av refl exivitet blir ofrånkomligen mer implicit 

till sin form.  

På en pinnsoffa

Avhandlingstexten är skriven vid ett litet och av mina för-

fäders framfart ärrat köksbord. Det har varken varit be-

kvämt eller vidare praktiskt, men det har varit mitt sätt 

att lösa en kombination av praktiska, vardagliga omstän-

digheter som alla påverkar min situation som forskare. 

Den bärbara datorn har fått trängas med högar av an-

teckningar och intervjuutskrifter, läxböcker, godispåsar 

och halvätna smörgåsar, och framförallt: familjens mer 

eller mindre gemensamma måltider. Jag har suttit mitt 

uppe i en stökig och ofta högljudd vardag på samma lilla 

hårda och obekväma pinnsoff a som min pappa brukade 

somna på när han kom hem från sitt arbete som ung och 

kvällsstuderande fabriksarbetare på 1950-talet. Detta är 

den något romantiserade situation i vilken denna text 

blivit till, och att den ser ut på just det här sättet gör an-

tagligen något med både text och forskningsresultat. Att 

som läsare få ta del av denna bild gör förmodligen också 

något med själva läsupplevelsen (jfr Bränström Öhman & 

Livholts 2007:131ff ).

Det personliga positionerandet av författarsubjektet 

i en text har ofta diskuteras och även ifrågasatts inom 

etnologin (se Nordberg 2005, Lindelöf 2006, Hansson 

2008). Själv rör jag mig i ett tankelandskap med infl uen-

ser från Richardson och det blir därför angeläget att för-

söka positionera min personliga röst. Till att börja med 

känns det viktigt att berätta att jag är etnisk svensk, vit, 

heterosexuell, sammanboende tvåbarnsförälder, och att 

jag, i likhet med informanterna, tillhör en lägre medel-
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klass och är storstadsbo. Utöver det vill jag också nämna 

att mitt intresse för språk och berättande går långt till-

baka till tidig barndom. Till min omgivnings förtvivlan var 

jag på ständig upptäcktsresa genom den språkliga ter-

rängen, och gränsen mellan dikt och verklighet var för 

det mesta kritiskt hårfi n. Samtidigt var jag betraktaren 

som tyckte om att studera andra. Framför tv-dokumen-

tärer satt jag som klistrad och läste med lillgammalt all-

var socialrealistiska texter om människor och samhälle. 

Vad betydde det egentligen att vara född in i ett mänsk-

ligt sammanhang? De existentiella frågorna pockade på, 

liksom de samhälleliga. Efter gymnasiet sökte jag mig till 

fi losofi n och sociologin, men de vetenskapliga texterna 

blev omedelbart en besvikelse för mig. Det tråkiga och 

ogenomträngliga språket stod i vägen för min nyfi kenhet 

och snart kom skönlitteraturen till undsättning, åtmins-

tone för en tid. Stundtals kändes det litterära landska-

pet alltför abstrakt och under många år pendlade jag i 

obeslutsamhet mellan etnologins handfasthet och den 

betydligt mer skira poesin. Var hörde jag hemma?33 Och 

var jag verkligen tvungen att välja? Det är fortfarande en 

öppen fråga. Det fantasifullt gränsöverskridande fortsät-

ter alltjämt bråka med det mer jordnära intresset för hur 

saker och ting egentligen är – och på eller annat sätt är – och på eller annat sätt är

tror jag att denna inre konfl ikt har något att göra med 

den här textens tillblivelse. Kanske var det i den av mig 

föreställda och upplevda sprickan mellan konst och ve-

tenskap, mellan känsla och rationalitet som fröet till den 

här texten började gro? 

Konstnärlig vetenskap

Etnografi  händer i mötet mellan människor, men etno-

grafi ns uppgift är paradoxal. Den ska både analysera och 
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representera människors livsvärldar, men där fi nns redan 

i förväg en inbyggd konfl ikt mellan analys och represen-

tation. Etnografen vill visa hur det går till ”på riktigt”, men 

gör hela tiden våld på ”verkligheten” genom att sortera 

och tillrättalägga. Det är ofrånkomligt, och det är i detta 

som etnografi n blir intressant som genre, och det är här 

som etnografen blir författare (jfr Geertz 1988).

Den amerikanska antropologen John van Maanen 

(1995) menar att det fi nns minst tre moment som är 

förknippade med etnografi skt arbete. Först har vi själva 

fältarbetet och insamlandet av material. Sedan har vi 

konstruktionen av den etnografi ska texten, och sist det 

mottagande som texten får av sina läsare. Traditionellt 

är det fältarbetet som fått den mesta uppmärksamheten, 

men under påverkan av poststrukturalismen har fokus 

alltmer kommit att hamna på de retoriska val som fors-

karen ställs inför när hon eller han ”skriver av sig fältet” 

hemma vid dataskärmen. Idag defi nieras etnografi  inte 

sällan…

[…] in terms of its rhetorical features such as topical, stylis-
tic, documentary, evidentiary, and argumentative choices 
made by an author and displayed in a text (van Maanen 
1995:5).

Under avhandlingsarbetet är det framförallt den mer 

textorienterade defi nitionen som intresserat mig. Den 

etnologiska sakprosan fungerar, i min mening, alldeles 

utmärkt som åkdon för vetenskaplig kunskap, ändå tyck-

er jag att det är viktigt att se att jag som forskare styrs 

av en genrekonvention som i mycket högre grad än vad 

som är fallet borde stå under vetenskaplig diskussion. 

Hur vi väljer att presentera vår forskning får naturligtvis 

konsekvenser för den värld vi lever och verkar i. Utfor-

mandet av en text är aldrig oskyldigt. Ord gör avtryck, 



52

ristar in. Konventioner riskerar att forma framställningen 

mot något förutsägbart och den vetenskapliga genren 

överordnas nästan alltid det som ska berättas. Och är det 

inte egentligen ganska märkligt? Att oberoende av vil-

ket ämne som behandlas så stöps det i samma form? Att 

samma språk används till att beskriva vitt skilda sociala 

fenomen? Rimligtvis borde olika ämnen kunna resultera 

i – och kanske till och med kräva – olikartade framställ-

ningsformer, olika språkliga uttryck. Forskaren formar 

ämnet efter en given matris istället för att låta ämnet for-

ma framställningen. Att orefl ekterat följa konventionen 

kan i sämsta fall leda fram till en slags fatigue där forskare 

och läsare börjar skriva och läsa på rutin (jfr Bergquist 

1998) och i och med det kanske missa något i samman-

hanget väsentligt. Men formen för hur forskning presen-

teras har en avgörande betydelse för hur resultaten tas 

emot (jfr Lundgren; Lövkrona & Martinsson 1996:50). 

Formen fungerar som ett mätinstrument, en mall som 

ger forskarkollektivet möjlighet att bedöma och förstå 

forskarens resultat som, just, vetenskap.34 
Och även om 

också jag använder mig av konventionell sakprosa i min 

framställning, har jag ändå försökt göra bruk av den på 

ett lite annorlunda sätt.

I ett tidigare verk diskuterar van Maanen det som han 

kallar för impressionistisk etnografi . Den impression istiska 

berättelsen kan se ut på oändligt många sätt, och ska 

kanske främst förstås som ett samlingsnamn på många 

olika former av experimentell etnografi .35 
Ofta förmed-

las den i form av fragment och genom erfarenheterna 

från fält. Impressionistiska texter rekonstruerar, i mer el-

ler mindre dramatiserad form, det som författaren anser 

vara viktigt, det som står ut som speciellt minnesvärt. De 

återger snarare görandet av fältarbetet än den görande, 

eller det gjorda (1988:102). Etnologen Karl-Olov Arnst-
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berg konstaterar att den här typen av texter är ovanliga 

inom etnologin och att…

[…] den impressionistiska berättelsen förutsätter en viss 
djärvhet genom att inte utge sig för att vara så vetenskap-
ligt ambitiös (även om den egentligen är det). Den förut-
sätter solidariska lyssnar/läsare som ger sig berättelsen 
hän, utan att ställa frågor om dess vetenskapliga relevans 
(Arnstberg 1997:57).

Inom ramen för samma diskussion kring etnografi skt 

skrivande talar Richardson om att överbrygga glappet 

mellan kreativitet och analys genom att blanda veten-

skap och konstnärliga uttryck i en mer konstnärlig form 

av vetenskap, ”a social science art form” (Richardson & 

St. Pierre 2005:962-964).36 Hon vill peka på etnografens 

möjligheter att genom skrivandet vidga sin egen sociala 

medvetenhet, och därmed, i förlängningen, även sina lä-

sares. Det är en etisk-politisk handling, menar hon, att 

påvisa hur den vetenskapliga formen fostrar samhälls-

forskaren in i låsta tankepositioner. Hon förespråkar en 

blandform för att det mer sanningsenligt refl ekterar det 

sätt på vilket många människor faktiskt lär sig (ibid.). Att 

blanda vetenskap med mer konstnärliga uttryck ger en 

vetenskap som är öppnare och mer tillgänglig än vad 

som är fallet med annan vetenskap. Den förhåller sig 

också, menar hon, sannare till den politiska och sociala 

verklighet som vi lever i, en värld av större osäkerhet och 

färre sanningar (ibid.).37

Med inspiration från såväl Richardsons ”social science 

art form” som den impressionistiska etnografi ns form-

språk har jag sökt fi nna ett möjligt framställningssätt för 

de väntans artikulationer som framkommit under arbe-

tets gång. Jag ser också min framskrivning som ett led 

i en strävan att leva upp till Richardsons kriterier för en 
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meningsfull etnografi sk text. Dessa kriterier är: 1) Lär oss 

den här texten något om mänskligt vara, om vår kultur? 

2) Har texten ett estetiskt värde? Är läsupplevelsen be-

haglig? 3) På vilket sätt har författarens subjektivitet varit 

både producent och en produkt av denna text? 4) Berör 

denna text läsaren känslomässigt och/eller intellektuellt? 

5) Får den läsaren att fundera och formulera ytterligare 

frågor kring sociala skeenden? (Richardson & St. Pierre 

2000:964) 

Dessa kriterier må vara svåra att leva upp till, men de 

har ändå fungerat som inspiration och välbehövliga 

tanke ställare under min skrivprocess. När läsaren läg-

ger ifrån sig den här avhandlingen har jag som författare 

uppnått mina mål om hon eller han fortfarande undrar 

vad väntan är och om hon eller han under läsningen fått 

impulsen att refl ektera över sin egen väntan. 

En väntans etnografi

Jag har beskrivit min avhandling som ett etnografi skt 

kollage.38 Med ordet kollage vill jag understryka mitt lite 

mer ögonblickliga användande av teorier, röster och 

även, i någon mån, skrivsätt. Saker och ting händer inte 

alltid i den turordning som läsaren kanske förväntar sig 

och ibland är den röda tråden inte så röd. När man ta-

lar om forskning och berättande handlar det framförallt 

om att skapa en linjär och stringent berättelse för läsa-

ren att följa. Det handlar om att genom en uttalad och 

framåtlutad författarposition driva på mot en upplösning, 

eller att argumentera för en analytisk slutsats. I den här 

avhandlingen tenderar jag att röra mig mer horisontellt 

bland de berättelser och motiv som uppenbarat sig un-

der arbetets gång. Jag befi nner mig med andra ord lika 

mycket i som över berättelsen och projektet blir därför över berättelsen och projektet blir därför över
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mer tentativt i sin utformning.

I min avhandling har jag låtit forskningsämnet påverka 

framskrivningen. Genom att blanda sakprosa med litte-

rära strategier har jag försökt skapa en lite mer obestäm-

bar känsla i texten. Det vanligaste sättet att låta infor-

manternas röster framträda i en etnologisk text är med 

klart åskådliggjorda citat som markeras genom indrag. 

Här har jag istället valt att använda talstreck och att låta 

samtalet bära texten framåt. Det innebär att Disa, Alva, 

Hannes och de andra informanterna får ett förhållan-

devis stort utrymme i texten. För att skapa närhet och 

kontinuitet har jag dessutom låtit enskilda informanter 

framträda och representera olika teman och tanketrå-

dar. Det innebär inte bara att vissa informanter blir mer 

synliga än andra, utan också att de får axla den något 

otacksamma rollen som frambärare av ett eller ett fåtal 

tankestråk när de egentligen gett uttryck för många fl er. 

Detta är en ofrånkomlig eftergift för den typ av etnogra-

fi sk framskrivning som jag valt att göra här. Det sätt på 

vilket jag låter deras, och ibland mina egna, röster fram-

träda konstruerar i bästa fall en läsare som förväntas tåla 

en slingrande och inte helt symmetrisk text. Och kan-

ske också, en läsare som förväntas kunna öppna sig för 

tanken att kunskap kan komma i olika former och valö-

rer. Genom en något mer porös etnografi sk blandform 

lämnar jag förhoppningsvis plats åt läsaren att själv fylla 

gliporna med tankar och funderingar, och därmed kan 

berättelsen, eller kunskapen om man så vill, ta en lite an-

nan väg in i läsaren (jfr t.ex. Richardson 2003).39

I avhandlingens fem kapitel framträder de teman som 

jag uppfattat som de mest centrala i mitt intervjumaterial, 

och som jag rubricerat som följer: 1. Förtätningar, tids-

veck. Rutor och gummiband. Under den här rubriken rör 

sig samtalet i ett landskap av berättelser om tid, tidsan-
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vändning och upplevelser av tid. Här ligger fokus på vilka 

ord, bilder, tankar, föreställningar och ideal som fram-

kommer i mitt material, och vilka former och funktioner 

av väntan som berättelserna pekar ut. 2. Mellanrummet, 

rörelsen. Tempel och vila. Informanternas berättelser 

handlar ofta om vardagens förväntade eller oväntade 

mellanrum, de korta stunder av avbrott som ibland up-

penbarar sig, planerade eller oplanerade. Under den här 

rubriken undersöks hur dessa vardagliga och ofta efter-

längtade tidsliga mellanrum berättas fram, vilken funk-

tion de har och vilka ord, bilder och motiv som används 

i talet om dessa. 3. Fördröjningar, förväntan. Tvivel och 

tröga maskiner. Under den här rubriken rör sig samta-

let kring en väntan i vilken den tidsliga fördröjningen är 

central. Här fokuseras vilka känslor som är kopplade till 

vilka situationer, subjekt eller föremål, och vilka ord, fö-

reställningar och motiv som används för att berätta fram 

dessa fördröjningars rum 4. Utanför innanför. Gränser, 

sömn. En majoritet av mina informanter är kvinnor och 

därför har en stor del av berättelserna kommit att handla 

om kvinnors tankar och erfarenheter kring väntan. Under 

intervjuerna kommer kvinnan och den kvinnliga kroppen 

upp som associationer till ordet väntan och under sam-

talen både återskapas och bearbetas föreställningar om 

kvinnan som den inväntande. 5. Varat, kokongen. Rött 

och grått. Under den här rubriken riktas intresset mot de 

språkliga fi gurer, ideal och föreställningar som framträ-

der i de berättelser som på ett än tydligare sätt än andra 

tangerar väntan som ett existentiellt fenomen, som ett 

tillstånd av brist och blivande.

Utöver dessa fem kapitel fi nns fyra kortare text-

passager i vilka den impressionistiska stilen har för-

stärkts ytterligare. Jag har valt att kalla dessa partier 

för mellan rumsetnografi er och med dessa försöker jag mellan rumsetnografi er och med dessa försöker jag mellan rumsetnografi er
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kommunicera något annat än det som man skulle kunna 

kalla för forskningens ”framsida”. Genom att i en stili-

serad form blanda intervjudialoger med en mer intros-

pektiv refl exivitet ger jag röst åt de tankar, funderingar 

och känslomässiga slaggprodukter som forskningspro-

cesser alltid producerar, men som alltför ofta stannar i 

byrålådan eller inom fältdagbokens tummade pärmar (jfr 

Bränström Öhman & Livholts 2007:11). Här handlar det 

om att skapa ytterligare förståelse genom att resonera 

kring väntan som ett forskningsämne i sig och samtidigt, 

utifrån den diskussion om subjektivitet och konstnärlig 

vetenskap som förts ovan, tillåta ett visst känslomässigt 

läckage inom ramen för en avhandlingstext.40 I linje med 

mitt etnografi ska förhållningssätt avslutas avhandlingen 

med en kort impressionistisk refl ektion. 

I min avhandlingstext har jag, i en strävan att skriva fram 

det som hände i fält, låtit rösterna, kropparna och rum-

met breda ut sig över boksidorna. Samtidigt är det viktigt 

att poängtera att min text är en symbolisk och kreativ 

sammanfattning av vad jag som forskare hört, sett, läst 

och känt. 
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I ett samtal



60

Foto: Lars Beckman
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Den jordiska tillvaron kan inte inrutas. 
Livet dör i brist på syre.

Sun Axelsson

Rutor och gummiband
Tidsveck, förtätningar

– Vad tänker du på när jag säger ordet väntan? frågar jag 

och sätter mig tillrätta i den bruna manchestersoffan. 

Det är tidig eftermiddag och Alva och jag är ensamma 

i lägenheten. För att få tid över att bli intervjuad har Alva 

gått tidigare från sitt arbete som brevbärare och ordnat 

med dagishämtning av båda barnen. Alva, som cyk-

lat genom staden i rask takt för att hinna hem i tid, har 

fortfarande en viss stress kvar i kroppen. Det märks på 

hennes rastlösa och lite ryckiga rörelser, som om hon 

fortfarande vore på väg.

– Vänta lite, säger hon.
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Hon skrattar åt sitt eget uttryck och rättar till sina klä-

der.

– Jag måste försöka landa i det här.

– Visst, säger jag och ser mig omkring, som för att ge 

henne lite andrum.

Vardagsrummet är luftigt och ljust.

Två stora, spröjsade fönster släpper in det bleka dags-

ljuset, väggarna är vitmålade och delvis draperade med 

textiltryck i klara, glada färger. Runt det lilla kaffebordet 

står två slitna fåtöljer från 1950-talet och en vacker all-

mogestol. Bokhyllan dignar av böcker och cd-skivor, 

en bärbar dator står uppfälld på en arbetsbänk intill ena 

fönstret och en hög med ostruken tvätt ligger huller om 

buller på en överfull strykbräda. Familjen är trångbodd. 

Barnen saknar egna rum och i hörnet står en grupp med 

barnmöbler och en stor plastlåda med färgglada leksa-

ker.

– Nej, säger Alva och skakar på huvudet. Jag kommer 

inte åt det just nu.

Alva brottas med situationen.

Från kroppslig aktivitet och stress till att förväntas säga 

något om väntan inför en surrande videokamera.

– Jag hittar inte in, ner… jag kanske är för igång?

Det ligger ett behagligt lugn över vardagsrummet, och 

kontrasten mellan den rastlöshet som Alva utstrålar i 

stunden och den stillhet som rummet andas är slående. 

Två vita raskatter spär på en känsla av fridfullhet; den ena 

sitter på fönsterbrädan och tittar ut över innergården, 

den andra ligger på mattan under kaffebordet och slickar 

sig. Ute är det vår. Balkongdörren står en aning på glänt, 

kylig luft tränger in genom springan och utanför hörs 

skramlet av en gammal spårvagn som åker förbi.

Alva försöker igen.

– Väntan…
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Hon känner på ordet, som om att hon måste urskilja 

det ur mängden av alla andra ord som pockar på hennes 

uppmärksamhet. Som om att hon först måste ge det en 

färg, en form, ett sammanhang.

Här finns uppenbarligen en osynlig gräns, en språklig 

och kroppslig tröskel som måste överskridas.

– Ja, då tänker jag nog på all stress, säger hon till slut 

och suckar. Väntan, det har man inte tid med. Och det är 

ju allt man väntar på, eller hur? Att få tid över att leva…

Vårt samtal börjar i väntan, men transformerar sig snart 

till ett samtal om Alvas upplevelser av stress och bristen 

på tid. Den hetsiga cykelturen genom staden bidrar an-

tagligen till hennes association, men det händer gång på 

gång under mina intervjuer, att informanterna associerar 

väntan till svårigheten att få tiden att räcka till. I början 

förvånade det mig, men kanske är sambandet mellan 

väntan och tidsbrist alltför uppenbar? Tiden berättas allt 

oftare fram som en bristvara och blir på så sätt en allt 

mer påtaglig aktör i våra liv. Otaliga är de boktitlar om tid 

och tidsanvändning som sålts över bokhandelsdiskarna 

de senaste decennierna, och otaliga är de tidningsartik-

lar som diskuterar svårigheterna med att få vardagspuss-

let att gå ihop.1

Människan har antagligen, på ett eller annat sätt, alltid 

erfarit tid. Men de erfarenheter som gjorts har tolkats och 

berättats fram beroende av sin kulturella kontext. Sättet 

på vilket vi förhåller sig till tiden är sprunget ur en specifik 

historisk utveckling och det är ur dess arkiv av språkliga 

bilder och motiv som näring ges för att sätta ord på tan-

kar och upplevelser (jfr Sherover 2003).

I det här kapitlet rör jag mig i ett landskap av berättel-

ser kring tid, tidsanvändning och upplevelser av tid. Här 

ligger fokus på hur informanterna berättar fram sina er-

farenheter och vilka bilder, föreställningar och ideal som 

framkommer. 
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Rutor och linjer

– Väntan, det har man inte tid med, säger Alva. Och det 

är ju allt man väntar på, eller hur? Att få tid över att leva.

Med några få meningar tar Alva nästan udden av vårt 

samtalsämne. Hon suckar tungt. Men hur ska det tolkas? 

Suckar Alva vid tanken på vardagens stress, eller suckar 

hon därför att den existentiella dimensionen av väntan 

blir henne övermäktig?

När jag ber henne förklara hur hon känner, tar hon ett 

djupt andetag, som för att ta sats. 

Sedan kommer orden i snabb följd.

– Klockan ringer, frukost, försöka få på barnen kläder-

na, upp på cykeln, dagis, Lisa trött och ledsen, iväg till 

sorteringen, alltid lite försenad, alltid genomblöt av svett. 

Arbetsdagen går, tillbaka till dagis och tänk om fröknarna 

blir sura? Handla, laga mat, äta, diska, läsa saga, allt upp-

delat och inrutat, ruta för ruta, som fyrkanter som måste 

överlevas, hinnas med, klaras av…

Alva slår i luften med rak hand, om och om igen, som 

för att beskriva en känsla av hårdhet och rutin.

– …göra, göra, göra, säger hon med forcerad röst och 

jag nickar instämmande.

Scenariot låter bekant.

Dagisbarn som gråter och trilskas, cyklar som trampas 

genom regn och rusk, varor som måste inhandlas och 

middagar som måste lagas. Hur många gånger har jag 

inte hört andras vardag berättas fram i liknande ordalag? 

Och hur många gånger har jag inte själv berättat fram 

den så? Stress och stresshantering är ett ständigt åter-

kommande tema, och beskrivningar av vardagen börjar 

inte sällan på samma sätt som i samtalet med Alva. Lyssna 

på den här snarlika inledningen till en artikel i friskvårds-

magasinet Livsstil skriven av en kvinnlig journalist.
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Det börjar strax före lunch. Tickandet. Tänk om jag ham-
nar mitt i rusningstrafiken och kommer sent till fritids och 
inte pasta till middag igen och har barnen läxa till imorgon? 
Måste boka tvättid och tacka ja till kalaset på lördag och 
fixa present (Branner 2008:17).

Alva berättar, liksom journalisten, sin generation och sin 

tid, men det är ett slitet motiv och hon måste hämta kraft 

för att orka berätta, ännu en gång. Handla, laga mat, äta, 

diska, läsa saga - den moderna småbarnsmammans kol-

lektiva vardags-script?

I sin forskning om kvinnors vardag har kulturgeografen 

Tora Friberg funnit att just tiden ligger långt framme i med-

vetandet hos de kvinnliga informanterna, och framförallt 

hos dem med barn (Friberg 1990:316). Tiden framställs 

som central i deras berättelser. Friberg skriver: ”Den är 

för knapp, den är svår att organisera och den rinner ifrån 

dem. Det gäller att få mer tid” (ibid.). Hon menar också 

att kvinnors handlande ofta präglas av en anpassnings-

strategi i vilken de försöker göra det bästa av situationen 

och i vilken deras underordning döljs genom ett ständigt 

lappande och lagande med egna resurser och egen tid. 

I ordet strategi ligger en rörelse framåt, ett handlande 

subjekt som har ställt upp vissa mål. Ordet anpassning

däremot pekar på att det inte är kvinnorna själva som 

bestämt villkoren för de sammanhang i vilka de medver-

kar som handlande subjekt (ibid:312). Kombi nationen av 

dessa två ord, anpassning och strategi, speglar väl den 

paradoxala situation som många dubbelarbetande små-

barnsmammor lever i, så också Alvas.

– Göra, göra, göra, säger Alva i stackato. Ett stackato 

som förstärker och understryker känslan av vardagens 

rutiner, stress och tidsliga inrutning.

Att som Alva se tiden som något uppdelat och inrutat 

går tillbaka på ett sätt att förstå tiden som en linje som 
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hackats sönder i timmar, minuter och sekunder. En tid 

som har flyttat ut ur våra kroppar. En tid som fått egen 

gestalt (jfr Berg Eriksen 2000:17-31; Giddens 1996). Ru-

tor och fyrkanter är dessutom geometriska figurer som 

ofta används när något som upplevs som ofritt ska be-

skrivas i vardagligt tal. Det är ord som på ett påtagligt 

sätt synliggör och förrumsligar den abstrakta tiden. Ord 

som påverkar människans sätt att uppfatta tillvaron och 

därmed också hur man kan förstå sin väntan. Här blir bil-

derna inte bara ett sätt att berätta eller beskriva tiden, 

utan ett språkligt grepp som verkligen tvingar en att se på 

saker och ting på ett visst sätt. Det finns mycket kraft och 

tvång i dem. Det är ett språk som tar ett rejält grepp om 

sinnena, som ordnar och greppar om det svårgripbara. 

Som synliggör det osynliga. 

Almanackor och armbandsur

Alvas man arbetar kvällar och nätter som journalist, 

mamman är sjuklig och barnen går på ett föräldrakoope-

rativt daghem som kräver täta arbetsinsatser, något som 

antagligen spär på känslan av att inte hinna med.

– Klockan, jag måste hela tiden titta på klockan, säger 

Alva i samma uppskruvade berättartempo och illustrerar 

sin berättelse genom att titta på sin egen klocka på ar-

men, om och om igen.

– Det är som att jag lever klockans liv och inte mitt 

eget…

Hon lutar sig bakåt i soffan och viskar, knappt hörbart.

– ….som en elak gud då.

Ögonen sluts och hon andas ut.

En tung utandning, som om hennes kropp äntli-

gen börjar finna lite ro i situationen. Eller är det bilden 
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av klockans oinskränkta makt som får henne att sjunka 

ihop?

När hon öppnar ögonen igen ser hon plötsligt väldigt 

trött ut.

– Det låter ju jättelöjligt, säger hon och rycker lite på 

axlarna. Det är ju ingen originell beskrivning direkt, men 

så känns det faktiskt ibland.

Att som Alva beskriva tiden som en ond gud ligger helt 

i linje med de föreställningar om tiden som en illasinnad 

kraft som växt fram inom den västerländska traditionen.
2

Men Alva rycker på axlarna åt sin beskrivning. Genom sitt 

kroppsspråk markerar hon att hon avsäger sig ansvaret 

för det ”löjliga” i uttrycket och att det får duga eftersom 

det ”faktiskt” beskriver hur hon känner. Tiden skapar zo-

ner och gränser i tillvaron. Mäter och rutar in.

Den tyske filosofen Martin Heidegger placerar tiden i 

centrum för tolkningen av hela den mänskliga tillvaron 

(Berg Eriksen 2000:241). Heidegger menar att männis-

kans existens präglas av att livet levs i tiden och att den 

upplevs som timlig. Tiden är nyckeln till alla mänskliga 

erfarenheter, till stämningarna som skapas och till förstå-

elsen av oss själva som människor. Livet är inte bara i ti-

den, utan livet är tiden, bunden till sitt här och nu (ibid).är tiden, bunden till sitt här och nu (ibid).är

Ur ett tidsgeografiskt perspektiv skulle man istäl-

let kunna tala om en tidslig-rumslig ekonomi (Friberg 

1990:101). Dygnet har tjugofyra timmar och rummet har 

golv och tak. På samma sätt som den moderna föreställ-

ningen om en linjär tid påverkar upplevelsen av tillvaron, 

får tanken om tid och rum som ändliga storheter kon-

sekvenser för hur människans tillvaro gestaltar sig. Det 

som är möjligt i tanken är inte alltid realiserbart i prak-

tiken därför att det konkurrerar med annat som också 

är möjligt att genomföra i det gemensamma händelse-

rummet. Allt får inte plats. Vissa rörelser trängs undan 
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av andra och vardagslivets organisation är i högsta grad 

en fråga om vilka händelser och handlingar som tillåts 

på andras bekostnad (ibid.). En omständighet som sätter 

vissa subjekt i position för väntan, medan andra ges rum 

för sin aktivitet.

Alvas berättelse handlar om att försöka tråckla ihop en 

fungerande tillvaro för sig själv, men kanske framför allt 

för sina barn och sin familj.

Alva sträcker sig efter den färgglada lilla rygg säcken på 

soffkarmen och börjar leta efter något.

Hon skrattar och räcker mig en lingon röd almanacka 

i skinn.

– Här, ta en titt om du vill…

Jag skakar på huvudet, generad över tanken på att 

tränga in i en annan människas tillvaro, ordnad och ut-

stakad på ett tummat pappersark. Generad, trots att vi 

känner varandra sedan länge. Det är något väldigt privat 

med en fullklottrad almanacka, men Alva insisterar. Hon 

vill att jag ska ta del av hennes inrutade vardag. Antagli-

gen för att vara mig behjälplig i min forskning, men kan-

ske också för att bli sedd och få medhåll om det absurda 

i hennes timliga tillvaro?

Almanackan är tung och full med anteckningar och 

tidsangivelser om var och när hon borde infinna sig.

Hon för fingret över de vältummade sidorna och läser 

högt.

– Föräldramöte, jobbkurs, kalas, hämta pass, mamma, 

Fabian, kurs, mamma, drop-in-kaffe, läkarbesök, kvart-

samtal, skolsköterskan, facket…

Hon skakar på huvudet.

– Det går ju inte…

Almanackan är huvudrollsinnehavare i en berättelse 

om ständig upptagenhet och samhällelig framgång, en 

berättelse som jag kopplar till det som ibland har kallats 
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för 1980-talets ”yuppiekultur”. Att ha ont om tid är sam-

ma sak som att vara efterfrågad och framgångsrik. Inte 

sällan används fullklottrade almanackor som grafiska il-

lustrationer i tidningsartiklar som idag, två-tre decennier 

senare, handlar om människors försök att få vardags-

pusslet att gå ihop.3 Och kanske har almanackan, som nu 

också fått svår konkurrens av mobiltelefonen, reducerats 

från skrytartefakt till att bara vara ett nödvändigt oriente-

ringsverktyg i en tidslig-rumslig ekonomi?

Alvas kroppsspråk signalerar en road uppgivenhet.

– Nej, det går ju inte, säger hon och skrattar.

För Alva blir armbandsklockan och almanackan de 

ändliga storheternas budbärare, de som ständigt påmin-

ner henne om det i tidsgeografisk mening begränsade 

händelserummet. Men samtidigt uppfattar jag hennes 

känslor kring den fullklottrade kalendern som ambiva-

lenta. Hon ger uttryck för att vara både bekymrad och 

road. Att påstå att man inte får ihop vardagen och att 

”det är mycket nu” är kanske ett sätt att visa delaktighet i 

ett samhälle där aktivitet och prestation ses som centrala 

värden? Associationer till stress görs nästan alltid i början 

av intervjuerna vilket för tankarna till tidsbristen som en 

social öppningsfras – en självpresentation som sträcker 

sig ända in i mina samtal med vänner och bekanta?4

Egen tid

När jag frågar Alva om hon kan beskriva på vilket sätt 

tidsbristen är kopplad till just väntan, lägger hon ifrån sig 

almanackan på kaffebordet och tänker efter.

– … hm… det är svårt… men på något sätt är det ju det. 

Jag vet inte, men mitt liv består så himla mycket av det 

just nu. Att leta efter de där stunderna, att förhandla med 
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Fabian om vem av oss som mest behöver egen tid. Det 

är det vi grälar om. Inte om pengar eller så, utan om att 

få egen tid, om det så bara handlar om att få gå på toa-

letten ifred.

– Så det är bristen på väntan som ställer till det? frågar 

jag.

– Väntan och väntan. 

Hon funderar.

– Väntan… jo, men så är det ju på något sätt. Jag har 

väl aldrig tänkt på det förut, men det handlar ju väldigt 

mycket om väntan. Det är både en väntan på att få kom-

ma ifrån lite, men också att bara få vara… i väntan.

Hon nickar.

– Ja, det är det. Det är nog därför man kan säga att....

ja… nej, jag kan inte förklara, säger hon. Men på något 

sätt… väntan… ja.

Alva säger att hon inte har tänkt så mycket på väntan 

innan intervjun. Väntan är något som långsamt måste 

ges konturer, och här för Alva en diskussion med sig 

själv. Hon resonerar sig fram till varför och på vilket 

sätt som tidsbristen skulle kunna handla om just vän-

tan. Hon tvekar, men så småningom bestämmer hon sig 

för att det handlar om väntan trots allt. Alva verkar ana 

ett samband, men lyckas inte sätta ord på sina aningar. 

Är sambandet mellan väntan och tidsbrist trots allt för 

vagt? I Alvas fall förblir det hur som helst en vag aning, 

för när orden ska konkretisera tanken ger bilderna vika 

och det språkliga greppet slinter. Samtidigt får Alva en 

insikt. Hon ser plötsligt hur mycket av hennes liv som 

faktiskt handlar om att vänta. Hon säger att andra män-

niskor ser henne som välorganiserad och effektiv, men 

att hon ändå aldrig känner att hon får något gjort. Efter 

intervjun berättar Alva att det kändes sorgligt, men också 
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lite ångestfyllt att inse att så stor del av hennes liv ”gått till 

spillo”, ett uttryck som ligger helt i linje med tanken om 

den moderna människans rädsla för inaktivitet. Här finns 

en ambivalens. Väntan är något att längta efter, samtidigt 

som väntan blir en källa till ångest. Under samtalet får 

Alva syn på väntan, men samtidigt är det bristen på vän-

tan som hon egentligen talar om. Eller?

– Nä, det är för… abstrakt, säger Alva och skakar på 

huvudet. Jag kan nog inte förklara.

Hon ger snart upp sina försök att sätta ord på sam-

bandet mellan väntan och tidsbrist, men väljer istället att 

illustrera med en egen iakttagelse:

– Som när jag glömmer bort klockan, säger hon och 

nickar, då mår jag mycket bättre, mer som mig själv…. 

Hon lägger sin hand mot bröstet som för att visa mig 

var den riktiga Alva finns.

– När det blir så där lugnt och liksom levande på sam-

ma gång, det gillar jag. Mjukt och varmt som vatten, inte 

hårt så där. Det blir liksom mer…

Hon gör en liten konstpaus.

– …mer liv, säger hon och ler. Ett leende någonstans 

mellan allvar och ironi.

Förutom det ironiserande inslaget finns här en tydlig 

uppdelning mellan tiden som något utifrån styrt och 

som en egen, inre värld. Det är en uppdelning mellan det 

inre och det yttre som återkommer gång på gång i mitt 

intervjumaterial. Den yttre, mekaniska tiden ställs mot 

föreställningen om en egen tid, bortom samhällets krav.

Den norske idéhistorikern Trond Berg Eriksen menar, 

utifrån Heideggers tankar om tid, att den tid som män-

niskan upplever är mångdimensionell och subjektiv, ett 

sammanhängande flöde av minnen och förväntningar, 

en ström där alla moment deltar samtidigt (2000:21-22). 

Klocktiden däremot är mekanisk, endimensionell och 
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objektiv. Där är orsak och verkan logiskt utstakade på en 

lång kedja av tid. För människan blir förhållandet mel-

lan det som har varit, det som är och det som komma 

ska, betydligt mer komplicerat. Tanken kan vandra både 

framåt och bakåt i tiden och stora delar av individens to-

tala livserfarenhet följer med som känslor och stämning-

ar i nuet (ibid.). Hos Heidegger befinner sig det upplevda 

subjektet inne i tiden. 

Alva och hennes man arbetar båda heltid. För Alva 

handlar det framförallt om att finna luckor i tiden för 

återhämtning, och det är om tillgången på tid som Alva 

och Fabian grälar. I Alvas berättelse blir väntan en vag 

omskrivning för det som fenomenologin skulle kalla för 

den inre, själsliga tiden; en längtan efter den mekaniska 

klocktidens upplösning, efter en tid bortom yttre krav, al-

manackor och armbandsur. För Alva är väntan sinnebil-

den för det veck i tiden i vilket hon kan gömma sig undan 

den ”elaka gud” som skapar rutiner och zoner som måste 

”överlevas och klaras av”. Väntan framträder här som en 

något diffus längtansbild som Alva bär med sig, en osyn-

lig följeslagare i vardagen, en tyst ljudande underton. 

Mättade ögonblick 

– Jag hatar den där reklamen som går på teve nu, säger 

Hannes, och tar en sked av den varma gröten.

Det är tidig förmiddag och Hannes har kokat en tallrik 

havregrynsgröt som han äter medan vi samtalar om vän-

tan. Hannes är gift och har två små barn. Han är utbildad 

administratör, men kombinerar för tillfället a-kassa med 

extraarbete som taxichaufför i väntan på att han ska fin-

na en lämplig anställning. Han berättar att han tillbringar 

mycket tid med sina barn, då hans fru ofta jobbar efter-
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middagar och sena kvällar på en konstnärlig institution.

Hannes har förberett sig noga inför intervjun och har 

skrivit ner sina associationer på ett pappersark. Han be-

skriver sig själv som en eftertänksam person som behö-

ver tid att fundera över saker och ting, och berättar att 

han nästan omedelbart associerade väntan med stress 

och kravet på att alltid ha något för händerna.

– Jag hatar det där, säger han med eftertryck.

Det är byggvaruhuset Hornbach och deras reklamslo-

gan ”Det finns alltid något att göra”, som Hannes upple-

ver som så provocerande. Ständig sysselsättning tycks 

vara kampanjens ledmotiv och inslaget är gjort i ett högt 

tempo och till hetsig bakgrundsmusik, med korta film-

klipp där olika människor i snabb takt antingen klipper 

häckar, planterar träd, gräver i trädgården eller kaklar 

om.5 

– De tycker att man ska ha fullt upp hela tiden, att det 

är så man ska ha det i livet. Inga döda punkter alls….

Han fortsätter. 

– För mig är det precis tvärt om. Om det inte finns 

några döda punkter, eller mellanrum, då blir livet dött. 

Uttrycket ”döda punkter” går tillbaka på samma moderna 

föreställning om tiden som diskuterats ovan och som är 

ett sätt att förstå tiden på som återspeglas i informan-

ternas språkbruk. En föreställning om tiden som en ut-

sträckning i rummet där punkter kan placeras ut som på 

en lång rad, utan egentlig kontakt med varandra (se Sch-

jødt 2002:116). Den gudomliga evig heten har ersatts av 

en från det lokala rummet fri gjord, accelererande tid och 

när människans begränsade tid på jorden blir den enda 

tid hon har — utan reträtt möjlighet till en tillvaro bortom 

det jordiska — då måste nuet hjälpas fram till menings-

fullhet (ibid.). Det är med aktivitet som den moderna 
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människan skapar sitt liv och ju mer aktivitet, desto mer 

liv. Tillvaro blir därmed ett projekt fyllt med görande, ett 

livsverk skapat av individen själv (ibid.). Och om det är så, 

att hon själv måste mata ögonblicken med liv, vad hän-

der då med möjligheten att stanna upp och reflektera?  

Vad händer då med väntan?

– De där stunderna som man inte riktigt vet vad man 

ska göra med, de är ju en slags väntan, säger Hannes. En 

väntan på att de inre processerna ska ha sin gång så att 

man hittar fram till rätt svar…

Han gör en kort paus. 

– … en riktning. Ofta kan det vara så att jag bara lägger 

mig ner och tittar i taket och väntar på lusten, och lusten, 

den brukar hänga ihop med den här riktningen, att man 

hittar att det här och det här ska jag göra.

Hannes arbetade fram till för en tid sedan som handläg-

gare på en statlig myndighet, men det ständigt fullbelag-

da skrivbordet blev anledningen till att han så småningom 

valde att säga upp sig från sin tjänst. Den växande högen 

av ärenden skapade en psykisk press som han vägrade 

utsätta sig för. Hannes berättar att en arbetskamrat hade 

tagit honom åt sidan, stängt dörren efter sig och i förtro-

lig ton sagt att ”när man arbetar här så försvinner livet, 

bara så du vet”. 

– Och när det känns så, fortsätter han, som att livet 

försvinner, då gör jag motstånd. Jag åker ju mer med den 

inre kompassen, den här känslan om vilken som är rätt 

väg…

Hannes förklarar att livet blir svårt och krångligt när 

man väljer att följa ”sin känsla”. Hans eftertänksamhet 

krockar med samhällets krav på effektivitet och lönsam-

het, men Hannes gör motstånd och konstruerar sig som 

ett handlingskraftigt subjekt som ställer det ena mot det 
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andra och tar rationella beslut. Han säger hellre upp sin 

fasta tjänst än att riskera sin hälsa. Hannes upplever att 

han har ett val, ett val som långt ifrån alla upplever sig 

ha.

Hannes menar att både privatliv och arbetsliv har ”tät-

nat” och det relaterar han till 1980-talet då man började 

banta ner organisationerna med den påföljd att arbets-

bördan ökade ute på arbetsplatserna. Han använder ordet 

”tätna” för att beskriva upplevelsen av en förtätad vardag 

och jag associerar direkt till den norske socialantropo-

logen Thomas Hylland Eriksens uttryck ögonblickets ty-

ranni som diskuteras i en bok med samma titel (2001). 

Eriksen menar att det aldrig sinande informationsflödet 

har täppt igen alla tidsliga mellanrum, med den följd att 

livet riskerar att bli en hysterisk serie av överbefolkade 

ögonblick, utan vare sig ett ’före’ eller ’efter’, ett ’här’ eller 

’där’ (ibid:3). Så skapas det ögonblickets tyranni där nästa 

ögonblick och nästa kommer i så rask takt att man inte 

längre kan uppfatta eller uppskatta nuet (ibid:13).
6, 7 

  

I Hornbachs reklaminslag finns ingen vila och inga 

mellanrum, aktivitet läggs på aktivitet, och inslaget fung-

erar väl som en illustration till det ögonblickets tyranni 

som Eriksen talar om och som företaget här gör bruk av 

i kommersiellt syfte. Reklamen anspelar på det moderna 

idealet om ständig aktivitet. Det är ett ideal som ofta dis-

kuteras och ifrågasätts i såväl den populärpsykologiska 

som populärvetenskapliga litteraturen om tid som jag 

tagit del av och som appellerar till just den känslan som 

Alva ger uttryck för, till känslan av att leva ett inrutat och 

tidspressat liv.8 Att vara aktiv och i ständig rörelse är ett 

ideal som genomsyrar vår vardag och det är ett ideal 

som Hannes med tydlighet sätter sig emot.
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Mellan rum

Hannes använder ordet mellanrum för att beskriva de 

stunder av inaktiv tid som han saknar, både i arbetslivet 

och i sitt privatliv. De stunder som han behöver för att 

vänta in sig själv och sina beslut. Ordet mellanrum fö-

rekommer så ofta i mitt material att det tycks ingå som 

ett självklart inslag i en språklig vardagsrepertoar. Det tas 

för givet att jag som lyssnare eller läsare borde förstå vil-

ket mellanrum som berättaren syftar på. I mitt material 

handlar det uteslutande om tidsliga mellanrum, men vad 

betyder egentligen ordet mellanrum? Om man påstår att 

man befinner sig mellan rummen, vad säger det egentli-

gen om hur man förstår sin verklighet? Rummet är kan-

ske den mest grundläggande metaforen i vår språkliga 

världsbild (se Lakoff & Johnson 2003:14-21). I fenome-

nologisk mening är människans fysiska förhållande till 

omgivningen central för all tolkning av abstrakta förete-

elser. Kunskap om verkligheten uppstår genom kroppar-

nas utforskning och i hennes dagliga språk framträder ett 

konsekvent värderingssystem. Rum, i arkitektonisk me-

ning, är en term som beskriver en avgränsad, innesluten 

yta. Rummet är en plats i tiden, men samtidigt används 

rummet som ett förrumsligande av en lika abstrakt som 

svårgripbar verklighet. Rummet som språklig verklighets-

organisatör påverkar vårt medvetande och våra kroppar. 

Som tankekonstruktion förutsätter mellanrummet en 

dialektisk hållning; ett modernt förhållningssätt. Det för-

utsätter att det finns pooler och punkter i vår verklighet, 

gränser och zoner som skapar möjligheten för något att 

överhuvudtaget befinna sig mellan något annat. Mellan-

rummets position innefattar med automatik en väntan. 

I väntan ligger underförstått att där finns något annat, 

en framtid där väntan upphör och där en förändring 
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kommer till stånd. Med den moderna logiken blir väntan 

det odefinierade som händer mellan rummen, mellan 

de fyrkantiga och redan definierade enheterna (jfr Sand 

2008:79-80). Med den moderna logiken blir det som 

händer mellan rummen meningslöst och dött.

Men i Hannes berättelse förvandlas mellanrummet is-

tället till ett rum, ett rum att beträda och uppehålla sig i. 

Och det är detta väntans rum som är en förutsättning för 

och vägen fram till olika beslut. Inom tidsgeografin talar 

man om att individen i ett bestämt ögonblick alltid har ett 

begränsat utfallsrum för möjliga val (Friberg 1990:102-

103). I Hannes berättelse blir väntan en förut sättning 

för att uppfatta och förhålla sig till dessa möjligheter, till 

dessa utfallsrum. När Hannes lägger sig på rygg i sängen 

och tittar upp i taket blir väntan ett här och nu varifrån 

han kan betrakta det förflutna och förhålla sig till fram-

tiden. Väntan blir den punkt varifrån en annan organisa-

tion kan breda ut sig. Om möjligheten till den här typen 

av väntetid försvinner, hamnar vi, med Eriksen, i en tidslig 

tyranni — en tyranni som Astrid kan berätta mer om.

Vid kopieringsapparaten

Jag sitter i köket hemma hos Astrid. Astrid är ensam-

stående mamma till Otto och arbetar heltid som lärare 

på en mellan- och högstadieskola i stadens utkant. Astrid 

beskriver sig själv som en pigg, händig och energisk per-

son som behöver mycket rörelse och social stimulans. 

Med oss är Vera. Vera är granne och vän till Astrid och se-

dan länge bekant med mig. Som jag redan nämnt är Vera 

sammanboende utan barn och arbetar som pedagog på 

ett stort museum i stadens centrum. När Vera beskriver 

sig själv är det som en idéspruta som har svårt att slutföra 
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projekt. Hon ser själv som både kreativ och lat, och un-

derstyker att hon tycker väldigt mycket om livet. 

Astrid har dukat fram grönt te, nybakat bröd och ost 

på köksbordet i sin lilla trerumslägenhet i en av stadens 

äldre ytterstadsdelar.

Köket är trångt och hemtrevligt.

Sigge och Sune, familjens små marsvin, ligger till sy-

nes helt ostörda och sover under den hemmasnickrade 

kökssoffan. Utifrån vardagsrummet hörs Ottos klinkande 

pianospel och på diskbänken trängs rågbullarna med 

odiskade tallrikar, kastruller och glas. Städning och disk-

ning är något som Astrid prioriterar mindre än annat i 

vardagen. När hon väl får tid över föredrar hon att ”pyss-

la” och göra ”roliga saker tillsammans med Otto”, som 

hon uttrycker det.

Både Vera och Astrid har uttryckt att ämnet känns 

spännande och angeläget, och jag får uppfattningen att 

de redan har sina associationsbanor klara för sig. Innan 

jag sätter på bandspelaren skrattar Astrid och berättar 

att när hennes mamma skulle låna en bok med namnet 

Långsamhetens lov på biblioteket i sin lilla hemkommun, 

sa bibliotekarien. ”Skynda dig att läsa! Det är många som 

står i kö”.

Liksom Alva tycker Astrid att det är svårt att få tiden att 

räcka till. Astrid arbetar heltid och har ensamt ansvar för 

sitt barn. Varken barnets pappa eller egna släktingar finns 

till hands för henne i vardagen, och hon menar att hur 

hon än försöker så får hon inte tillvaron att gå ihop.

– Man hinner inte vänta, säger hon och häller upp te 

i de stora keramikmuggarna. Jag upplever inte väntan 

överhuvudtaget. Det är ett utnyttjande av alla tidsluckor, 

faktiskt. Sitter jag på spårvagnen så väntar jag inte tills 

den kommer fram, utan jag tar en Metro för att informera 

mig om vad som hänt, för att vara lite mer med liksom…
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Hon gör en kort paus, och fortsätter sedan med enga-

gerad röst.

– …det är så mycket information. Det är så svårt att se-

lektera, och det är så mycket som man måste ta in… det 

är svårt att hitta lugnet i det. Det har blivit så komplicerat. 

Det här lugnet som fanns förut, det finns inte längre… ef-

fektiviteten också, allting har ett så uppdrivet tempo, det 

ska gå så fort. Det blir sådan snurr på allting, så man vet 

inte var man ska sätta ner foten.

Det märks att Astrid har mycket känslor kring detta 

med stress och tidsbrist. Hon menar att det är ett nästan 

omöjligt projekt att räcka till som klassföreståndare för 

tjugoåtta barn och som ensamförälder till Otto. Något 

som i sin tur påverkar förhållandet till de situationer i vilka 

hon faktiskt måste vänta. Det finns alltså en väntan, men 

här är den påtvingad och väcker starka känslor av obe-

hag.

Hon drar ett djupt andetag, som för att ta sats.

– En obehaglig väntan för mig är väldigt ofta på jobbet 

och väldigt ofta vid kopieringsapparaten. När man har en 

klass som väntar och det är kö och man måste lämna 

klassen, gå ut och kopiera någonting och så är det kö 

och då känner jag verkligen stress i den väntan. Jag tän-

ker att målet skulle vara att man kunde, i det lilla ögon-

blicket, finna vila istället för att stressa. Att ta sig rätten 

att i de sekunderna känna in sin egen kropp, eller ta och 

andas lite ordentligt just då när man inte behöver ge all-

ting åt klassen, rikta ut blicken hela tiden och hålla koll. 

Att man skulle kunna hämta kraft i de små stunderna.

Astrid berättar i ett svep och utan andningspauser.

– Jag tycker om när det blir stilla och inte händer nå-

got, särskilt i kontrast till jobbet. Men jag tycker att det 

är otroligt svårt att hitta det, det kan gå en liten stund 

liksom, men sedan är jag tillbaka i det här och får nästan 
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hjärnblödning där vid kopieringsapparaten. Och jag blir 

nästan aggressiv för jag blir så stressad och allt ansvar 

ligger på mig och lämnar jag klassen så är jag orolig att 

det ska hända något där. Det är bara en enda ångest. 

Givetvis blir det pappersstopp också, och så där… ja, då 

är det mycket väntan helt plötsligt. Väntan på att det ska 

fungera, väntan på att se vad som hänt med klassen. Det 

är svårt, när man hamnar i situationer när man bara vän-

tar och inte kan agera, då önskar jag att jag kunde hämta 

kraft istället för att göra av med energin liksom. Det går 

rundgång… zzzzz…

Hon gör ett hetsigt stressljud med läpparna.

– … och så trycker man fel.

Det finns en intensitet i Astrids berättande som tydligt 

återspeglar den inre dramatik som utspelar sig i kopier-

ings rummet. Hon uttrycker en stark frustration över att 

inte kunna utnyttja sin väntan till något. Astrid talar om 

att försöka hämta kraft i väntestunden, men att hon ald-

rig riktigt lyckas.

– Jag är en glad och lekfull person egentligen, säger 

hon och låter ledsen på rösten. Men jag får inte plats i 

mitt eget liv. Jag tycker så mycket om mina elever och 

om jag hann med både dem, mitt barn och mig själv, ja, 

då vore ju livet inget svårt alls, bara roligt.…

Här blir Astrid avbruten mitt i meningen.

– Mamma, mamma, mjööölk!

Otto och hans lekkamrat kommer inspringandes i kö-

ket och vill ha något att dricka. Astrid reser sig genast 

upp och ordnar en bricka med mjölk och kanelbullar och 

går ut till barnen i vardagsrummet.

Astrid säger att hon inte får plats i sitt eget liv. Men vad 

är det egentligen som Astrid inte ryms i och vad säger 
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denna utsaga om hennes upplevelse av tillvaron? 

Utifrån ett fenomenologiskt synsätt blir kroppen det 

subjekt som människan aldrig kan fjärma sig från och 

som är närvarande i allt hon gör. Som subjekt är den 

egna kroppen inte i tid och rum som andra ting, utan 

den bebor tiden och rummet (Bengtsson 2001:78-79). 

När Astrid inte får plats i sitt eget liv, betyder det, utifrån 

det här sättet att tänka, att hon upplever sig själv som ett 

objekt, snarare än ett subjekt. Något som i sin tur fram-

tvingar en ständig upptagenhet med att försöka förstå 

hur hon ska få plats med ”sig själv”. Mycken tankemöda 

och kraft går åt till just detta, berättar hon. Att försöka 

återerövra det som hon uppfattar som ”sin egen” tid.

Lindanserskan 

Samtidigt som Astrid, Vera och jag träffas pågår en 

reklam kampanj på TV. Det är Kelloggs som marknads-

för sina frukostflingor tillsammans med en DVD med 

yoga instruktioner. I reklaminslaget sitter en vacker, av-

slappnad kvinna i lotusställning uppe på tvätt maskinen 

och väntar på att tvätten ska bli färdig. En annan kvinna, 

en ung fotograf, gör yoga medan hon väntar på att rätt 

motiv ska uppenbara sig framför kameran. ”Du kan i stort 

sett träna yoga precis när det passar dig, oavsett om du 

har fem minuter eller en timme på dig” säger speaker-

rösten. En tredje kvinna gör yoga medan hon väntar på 

att nerladdningen av en datafil ska bli klar. Budskapet är 

alltså att man kan träna yoga fast man egentligen inte 

har tid att träna yoga; man kan träna yoga medan man 

väntar på annat. Reklamen anspelar på, och reproduce-

rar föreställningen om att människan måste eftersträva 

balans, samtidigt som hon måste anpassa sig efter rå-
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dande omständigheter. Och företaget vänder sig uppen-

barligen till kvinnor: det är kvinnan som inte har tid, det 

är kvinnan som måste ta tillvara på de små stunderna av 

väntan inklämda lite överallt, under hemarbetet, i arbets-

livet och på fritiden. Astrid är ingen framgångsrik fotograf 

och har inte ens en egen tvättmaskin, men kopplingen 

till kopieringsapparaten och Astrids liv som heltidsarbe-

tande mamma finns. Hon måste lära sig att hantera de 

tidsliga mellanrummen på rätt sätt, annars riskerar hon 

att misslyckas, inte bara med sitt arbetsliv utan med hela 

sitt liv.

De tyska sociologerna Ulrich Beck och Elisabeth Beck-

Gernsheim menar att den ökande individualiseringen i 

samhället innebär en process i vilken den enskilde indivi-

den allt oftare lämnas ensam i sina beslut. Problem som 

är inbyggda i samhällsstrukturen läggs på individnivå och 

lämnas åt individen själv att lösa. Något som gjort att den 

senmoderna människans tillvaro alltmer kommit att likna 

”lindansarbiografier” (Beck & Beck-Gernsheim 2002:3). 

Ett enda litet felsteg i vardagen, menar de, kan göra att 

man tappar greppet om tillvaron och hamnar utanför det 

etablerade systemet. Bilden av en lindansare som balan-

serar på en tunn lina utan skyddsnät kopplar jag till Ast-

rids tankar om att ”inte få plats i sitt eget liv”, liksom till 

föreställningen om tiden som en utsträckt linje. Astrids 

tillvaro kan ses som en illustration till tanken om ett in-

dividualiserat samhälle och som ensamstående mamma 

och kvinna är hon utsatt i fler bemärkelser än en. Astrid 

är en lindanserska i Becks mening, och hon är väl med-

veten om vilka riskerna är. Astrid konstaterar att det ska 

mycket till för att våga bryta mönstret och ”ta några steg 

åt sidan”, som hon uttrycker det.

Inom ramen för samma diskussion menar Zygmunt 

Bauman att bilden av de arbetslösa och långtidssjuka 
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som en utslagen underklass fungerar avskräckande på 

människor som upplever sig själva som en del av det eta-

blerade händelserummet (2002:97). Om den utslagnes 

sätt att leva på är det enda alternativet till att arbeta och 

stressa, då framstår riskerna och ovissheten i en flexi-

bel och individualiserad värld som lite mer uthärdliga. De 

upplevs helt enkelt som lite lättare att bära än alla andra 

tänkbara alternativ och därför anpassar man sig (ibid.). 

En tanke som Astrid också ger uttryck för.

– Det känns som att jag inte skulle överleva, säger hon. 

Att hoppa av tåget skulle vara en prestigeförlust. När jag 

är stressad och inne i det, då tänker jag att om jag ger 

upp nu så blir jag arbetslös, inga pengar, mitt barn kom-

mer inte ha något att äta och jag blir socialfall för det 

finns inga jobb….

Astrid har funderat mycket över sin egen livssituation. 

Ofta leker hon med tanken på att säga upp sig från sin 

tjänst och radikalt förändra sitt liv. Hon vill arbeta med 

något som hon ”får göra i sin egen takt”, som hon ut-

trycker det och där hon slipper bli ”söndrad i huvudet”, 

men det är ett svårt och riskfyllt steg att ta.

– Man anpassar sig nog rätt mycket efter normen, sä-

ger hon. Det ska mycket till innan jag vågar vara annor-

lunda och säga ”nej, jag orkar faktiskt inte med detta, jag 

har inte hunnit med”…

Här blir Astrid avbruten igen.

Otto kommer skuttandes in i köket. Han vill ha mer 

mjölk och Astrid reser sig upp medan hon fortsätter be-

rätta.

– …för det känns mer som att det handlar om mig, att 

det är fel på mig, att jag är en svag människa som vill leva 

i ett långsammare tempo…

Otto springer tillbaka ut i vardagsrummet, och Astrid 

skrattar och sätter sig ner vid bordet igen.

– Så...
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Under samtalet blir det tydligt att Astrid slits mellan viljan 

att ställa sig vid sidan om samhället och att vara en del 

av det. Att ställa sig utanför det etablerade tidsrummet 

är ett lockande, men föga realistiskt alternativ, åtminsto-

ne för Astrid som är ensam familjeförsörjare. Hon söker 

därför ständigt överlevnadsstrategier i tillvaron. Att tidigt 

träna sonen att gå hem ensam från skolan över de hårt 

trafikerade gatorna är en sådan tidslig-praktisk strategi 

i det lilla. Trots den oro som den livliga trafiken skapar i 

henne, är det ändå ett bättre alternativ än att låta bli. Att, 

trots tidsbristen, baka sitt eget bröd är en annan sådan 

strategi, men en ekonomisk sådan. Att utöva yoga är en 

tredje. Genom att lära sig yoga försöker Astrid skapa de 

stunder som Alva lite vagt försöker koppla till väntan, en 

stund för egen, inre tid, en stund där Astrids kropp änt-

ligen får ta den plats den behöver. Yogan blir den inpla-

nerade och institutionaliserade stunden då tiden stan-

nar upp, och som Astrid själv beskriver som en stund då 

”andningen lugnar ner sig, då de spända musklerna tänjs 

ut och mjuknar så den fysiska smärtan äntligen släpper”.

I det individualiserade samhället har var och en ansvar 

för sitt liv och sin hälsa, och budskapet i Kelloggsrekla-

men är att yogan både kan och bör ”klämmas in” över-

allt. Men när jag inflikar att det liknar ett nutida ideal att 

människor själva måste ta ansvar för sin hälsa och att till 

och med de naturliga stunderna av väntan paradoxalt 

nog bör fyllas upp av projekt som yoga eller meditation, 

har Astrid svårt att förstå vad jag menar. Återigen berät-

tar hon hur viktigt det är att träna yoga för att överleva i 

vardagen.

– Det kanske är ett samhällsideal, säger jag. Den stres-

sade nutidsmänniskan som kan gå in i ett sådant lugn…

Men Astrid värjer sig.

– Nej, säger hon bestämt. För min del handlar det 
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mycket om att jag längtar. Det är inte för att bli mer ef-

fektiv eller så, utan jag längtar. 

Hon sväljer. 

– Jag tycker att det är oerhört obehagligt när jag un-

dervisar, som när jag har slöjdundervisning, då står ju alla 

där i två timmar och pratar hela tiden och då blir man 

så spänd i kroppen och jag längtar efter att kunna vara 

med dem i min kropp. Går jag då ut från lektionen så är 

jag ganska stressad och så ställer jag mig där och väntar, 

ja, då har jag faktiskt en liten tid som jag skulle kunna 

stämma möte med min kropp och känna efter, hur är 

det egentligen?

– Kom! Fort, mamma! skriker Otto och Astrid reser sig 

genast upp igen, spänd och nästan som i givakt, som 

om hon anat att detta när som helst skulle hända. Med 

vana rörelser greppar hon en kökshandduk i farten och 

springer ut till pojkarna i vardagsrummet.

När hon kommer tillbaka skrattar hon och ber om ur-

säkt för de många avbrotten.

– Ursäkta mig. Vart var vi nu igen?

Jag tolkar det som att Astrid är så upptagen med att för-

söka få ihop sin vardag att tanken på samhälleliga struk-

turer helt enkelt är för svår att ta in på ett känslomässigt 

plan. Astrid upplever sin situation som nästintill ohållbar, 

men yogan får henne att orka lite till. Hon säger att hon 

vill ”stämma möte med sin kropp” i kopieringsrummet, 

ett motiv som återkopplar till tanken om att uppleva sig 

som ett objekt. Kroppen och självet beskrivs som sepa-

rerade. Astrid berättar att hon ofta känner sig ilsk och 

tvär, men att hon inte vet mot vem eller vad hon ska rikta 

sin ilska.

Socialpsykologen Johan Asplund beskriver den indivi-

duella kroppen som en spegling av den sociala världen 
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och ifrågasätter samtidigt den avslappningstrend som 

han menar råder i dagens samhälle. Han frågar sig vil-

ken slags samhälls- och människosyn som finns inbakad 

i alla dessa avslappningsövningar som människor upp-

manas att delta i? ”Hur många före detta upprorsmakare 

har idag fått lära sig att andas med magen?” (Asplund 

1987:176-177). Avslappnings övningarna, menar han, ris-

kerar att bli ett effektivt instrument för människors under-

tryckande av frustration, ett sätt att hålla människor på 

plats i systemet.

Det är en tanke som jag envist försöker övertyga Astrid 

om.

– Jag menade… jag menar… om man skulle ta upp det 

på ett politiskt plan. På ett samhälleligt plan skulle det 

naturligtvis vara önskvärt. Det var bara det jag menade, 

det är ingen motsägelse alls.

Men Astrid fortsätter att vara skeptisk mot mitt resone-

mang. Jag talar om den enskilda människans utsatthet, 

men Astrid låter sig inte så lätt definieras. Hon värjer sig 

mot mina försök att göra henne till en produkt av mitt 

och andras tänkande. Hon vill ge utryck för en egen vilja, 

en egen röst. När hon till slut ändå väljer att bekräfta mig, 

nickar hon och börjar berätta om en bekant som blev 

sjukskriven på grund av utbrändhet.

– Jo, säger hon. Han fick ju bara mer och mer arbete 

och till slut gick det ju inte längre. Chefen kallade in ho-

nom på sitt rum och han trodde ju att han skulle få för-

ståelse och så, men istället fick han en utskällning.

Här förändrar Astrid sin röst och börjar imitera den 

manlige chefens mörka stämma.

– ”Du skulle ha sagt ifrån”, säger hon med barsk röst. 

”Det förstår du väl att du inte kan jobba så mycket. Det 

ligger på dig. Fattar du inte det”?
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Berättelsen fångar på kornet den individualiserings-

process som diskuterats ovan. Den är sedelärande och 

dess budskap är att man får sköta sig själv därför att ing-

en annan bryr sig. Man måste själv ta ansvar för sin hälsa 

och för sitt välbefinnande. Man måste göra sig till ett 

självreglerande och flexibelt subjekt för att kunna över-

leva i en föränderlig tid. Som anställd riskerar man dess-

utom att utsättas för förakt eller ilska från ledningen om 

man inte tar sitt ansvar. Värden som trofasthet, planering 

och lojalitet betalar sig dåligt, tvärtom kan de göra dig 

både arbetslös och sjuk.9 

Efter Astrids berättelse leds samtalet in på tankar kring 

sjukskrivning och den sociala skam som en sådan kan 

försätta människor i.

– Så har jag också känt, säger Vera. Panik för att bli 

sjukskriven, det skulle bli så pinsamt…

Vera berättar att om hon skulle bli sjukskriven på grund 

av utbrändhet, eller utmattningsdepression som den 

korrekta medicinska termen lyder, skulle hon skämmas 

inför sina chefer och kollegor.

Astrid faller in med ivrig röst.

– Det är det jag också får panik inför! Att man blir så 

ensam och utstött. Det påverkar en ju, det går in i magen. 

Det är väldigt mycket så, en hårdhet som påverkar en. 

Den starke överlever… och man vill ju inte bli en bakterie 

som belastar samhället.

Vera, som nyss uttryckte sin ängslan över att bli sjuk-

skriven, ger nu uttryck för ytterligare en tanke.

– Samtidigt kan jag känna, säger hon, att det är så 

många som blir utbrända, så det har ändå blivit accepte-

rat… så blir det när man jobbar för hårt.

Hon ändrar sin röst lite och börjar dramatisera.

– ”Det visste vi, ja, jo, det såg man ju på henne att hon 

hade ju mycket att göra”.
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– ”Det kunde bara sluta på ett sätt”, säger jag och Vera 

fortsätter dramatisera i lätt sarkastisk ton.

– …”ja, ja, då får hon väl bli sjukskriven då, ett halvår 

eller så”.

Bauman menar att den fasta moderniteten har förvand-

lats till en flytande modernitet. Sociala strukturer och for-

mer upplöses snabbare än de hinner formera sig, och att 

de därför inte längre kan fungera som en referensram för 

mänskligt handlande, och inte heller för långsiktiga livs-

strategier. Det långsiktiga tänkandet har försvunnit, vilket 

förvandlar såväl den politiska som den privata sfären till 

kortsiktiga projekt (Bauman 2004, 2007a, 2007b). Det 

innebär att helt andra kunskaper efterfrågas på arbets-

marknaden, och att andra levnadsstrategier aktualiseras. 

Ansvaret att handskas med dessa ständiga förändringar 

läggs på individen som åläggs ”valfrihet” samtidigt som 

hon/han i samma mängd avkrävs flexibilitet. Ovissheten 

blir, enligt Bauman, anledningen till att människorna så 

raskt skyndar vidare utan att våga stanna upp (ibid.). Här 

står bilden av den sönderhackade tiden mot bilden av det 

flytande samhället så som Bauman beskriver det. Före-

ställningen om den linjära tidens väntan tillhör den fasta 

modernitetens principer och när det idealet krockar med 

den flytande tidens accelererande krav på smidighet och 

flexibilitet — det är då som väntan kan väcka starka käns-

lor av frustration. I den flytande tiden, där allt åker in i allt, 

känner sig Astrid ”sönderhackad” i huvudet, eller så är det 

tvärtom eller både och: den flytande tiden kräver smidig-

het och flexibilitet, och då finns inte tid för några hinder 

och stopp på vägen.

I en liknande diskussion menar den amerikanske so-

ciologen Richard Sennet att värderingar kring arbetsmo-

ralen har ändrats radikalt de senaste decennierna (1999). 
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Arbetsmoral kräver egentligen att man använder tiden 

på ett disciplinerat sätt och att man inser värdet av höjd 

belöning. En disciplinerad tidsanvändning utmärkte en 

anställd ur den föregående generationen, menar Sennet. 

De arbetade hårt och de väntade. ”En sådan arbetsmoral 

kräver mer stabila omständigheter, så att man kan un-

derkasta sig väntan”, skriver han. ”Värdet av en fördröjd 

belöning försvinner dock i ett system vars institutioner 

förändras i rask takt” (Sennet 1999:137-138). Arbete, 

långsiktig planering, lojalitet, uppoffringar – i den mer 

fasta moderniteten sågs kanske förmågan att vänta, att 

bida sin tid, som en tillgång, men i ett samhälle där rö-

relse och flexibilitet normeras är knappast förmågan att 

vänta en dygd. I den flytande moderniteten blir istället 

egenskaper som snabbhet, stresstålighet och flexibilitet 

viktiga.

Och kanske är det utifrån denna diskussion som man 

kan förstå informanternas tankar kring väntan? Alva 

skrattar uppgivet åt sin fullklottrade almanacka och grä-

lar med sin man om att få egen tid. Hannes säger upp sig 

från sin tjänst för att få tid över att tänka. Astrids av tids-

brist präglade tillvaro gör stunderna i kopieringsrummet 

i det närmaste outhärdliga. I informanternas berättelser 

blir väntan en sinnebild och något som ställs i motsats 

till de krav och den tidsliga förtätning som informanter-

na säger sig uppleva. I vardag och arbetsliv avkrävs de 

egenskaper som undergräver de ideal som de själva in-

ternaliserat och resultatet blir en längtan efter andra till-

stånd, efter andra förväntningar. Under intervjuerna kon-

strueras väntan som en sinnebild för det som de säger 

sig sakna. En utsträckning i tiden i vilket det föreställda 

subjektet äntligen får plats. En tid att längta till.
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I blåklockans tid 

– Vad fint det är, säger Alva och tittar ut genom fönst-

ret.

Alva pekar mot den öppna balkongdörren. Hon ger ett 

mer avslappnad intryck nu. Katterna har krupit upp i sof-

fan och ligger på var sin sida om Alva och spinner.

– De där ljusgröna bladen som spricker ut och alla 

blommorna…

– Ja, det är jättefint, säger jag bekräftande.

– Naturen, det är ju en massa väntan också, säger Alva. 

Årstiderna och så där, eller hur?

Det är som att stiltjen i rummet får henne att se andra 

saker, associera till andra ting än innan.

– Men vi har ju kommit så långt bort från det där nu-

förtiden. Vi är ju inte beroende av skördar och sådant. Vi 

har glömt det där långsamma, enkla. Att var sak har sin 

tid, liksom.

Naturen är ett viktigt och ständigt återkommande inslag i 

berättelserna kring väntan. I mitt material finns en tydligt 

uttalad föreställning om naturen som ett väntans ideal. 

Årstidernas gång, säden som ändrar färg ute på fältet 

och äpplenas stillsamma mognad. Naturen vilar till synes 

orubblig i sin cykliska väntan och i vår kulturella reper-

toar finns en djupt rotad tankefigur om att naturens rytm 

också borde vara människans, och att källan till hennes 

problem härrör ur det faktum att hon alltmer kommit 

att avskärma sig från detta naturgivna vara (se Rousseau 

[1750] 1992).

I sin bok om folktro skriver litteraturvetaren Ebbe Schön 

om hur bonden i det förindustriella samhället väntade 

på vårens ankomst. Väntan på våren bestod av vissa rikt-

märken och ritualer (Schön 2001:351). Högtiderna var ett 

sådant riktmärke, naturens växlingar ett annat. 
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Bonden höll under vintern noga reda på hur mycket han 
hade kvar i ladorna, så att han visste hur han måste hushålla 
för att klara sina djur tills våren kom och slippa slakta i otid. 
Därför var en tidpunkt särskilt viktig för hans del, och det 
var midvintern, när djuren var halvfodrade, alltså hade stått 
halva tiden inomhus och levt på torrfoder. Den tidpunk-
ten står inte i någon officiell kalender, för den intresserade 
varken de världsliga eller andliga myndigheterna. Det var 
bara för bonden och hans hushåll som detta var något av 
intresse. I vårt bondesamhälle var tiden mellan julens fester 
och vårens ankomst i allmänhet en period av lugn, avvak-
tande väntan – en tydlig paus mellan två arbetsår. Det var 
långa, trögflytande veckor och månader medan marken 
låg frusen och obrukbar och det tycktes som om hela na-
turen vilade i en hjälplös dvala, utan lust och förmåga att 

någonsin vakna till liv igen (Schön 2001:354).

Hur den förindustriella människan upplevde sin väntan 

kan man bara spekulera i, men Schön beskriver bondens 

väntan som en lugn, avvaktande väntan, en väntan i till-

försikt om att våren kommer, trots allt. Bonden kunde 

inget annat göra än att invänta naturens växlingar, och 

var på så sätt del av en större kraft över vilken han inte 

hade någon makt. Den officiella kalendern nämns i be-

rättelsen, men den är underordnad bondens vardags-

verklighet. Med outtalad automatik ställs föreställning-

en om en förindustriell, cyklisk väntan mot den typ av 

väntan som den moderna människan i det västerländska 

samhället förmodas uppleva idag. I citatet ovan beskrivs 

en samlad väntan på något som bonden med säkerhet 

vet ska komma. Är det en sådan väntan som Alva och de 

andra informanterna längtar till? En med visshet fylld och 

cyklisk väntan om att saker sker när de ska ske, långt ifrån 

Baumans flytande och ovissa tider?

Alva skrattar till.

– Nu står man ju vid spisen och hoppar när man ska 
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koka lite potatis. Man orkar inte ens skala potatis ju. Det 

är väl därför ingen äter kokpotatis längre, så som man 

gjorde förr.

Alva tystnar.

– Min mormor, säger hon efter en stund. Jag skulle ju 

kunna berätta om henne. Hon sa alltid att ”var sak har sin 

tid” och den som väntar på något gott… ja, du vet… och 

nu sa ju jag också det.

Alva skrattar igen. Hon kommer på sig själv med att 

låta som sin gamla mormor och uttrycker en blandning 

av förtjusning och förlägenhet. Här är det tanken på kokt 

potatis som verkar föra in Alva på minnesbilder som inte 

kommit till henne på väldigt länge.

Hon sänker sin röst.

– Mormor dog för många år sedan nu. Jag har inte 

tänkt på henne på jättelänge och nu tänker jag på de där 

orden som vi alltid hörde som barn och som vi tyckte var 

så himla tjatiga…

Hon himlar lite med ögonen och skakar på överkrop-

pen, som om de gamla ordspråken klibbade sig fast på 

hennes hud, som något obehagligt som hon inte alls vill 

kännas vid. Men som samtidigt, någonstans, väcker både 

ömhet och fascination.

– ...ja, på sådant, du vet, fortsätter hon och nickar. Hon 

gjorde allt i sin egen takt. När hon skalade potatis så gjor-

de hon det med en sådan där liten potatiskniv. Inte en 

enda liten skalbit fick vara kvar på potatisen. Så var det 

ju…. rensa abborren eller gallra morötter, ja, hon bodde 

ju ute på landet, i Halland, så det var mycket sådant och 

det fick ta sin tid. Hon kokade sylt och rabarberkräm och 

hon älskade att göra sin vinbärssaft.10 

Alva skrattar.

– …jag minns när saften började bli klar, den skulle silas 

och hällas på flaska och så…jag satt på en stol i köket och 

väntade…



93

Alva tittar ut genom det fläckiga vardagsrumsfönstret, 

ser träden och associerar väntan till naturen. Naturen 

förde tankarna till kokpotatis, som i sin tur leder henne 

in i minnet av hennes mormor. Berättelsen andas nos-

talgi. Kanske skulle man kunna säga att hon romantiserar 

minnet av det som kom ur mormoderns händer, men 

nostalgin har kanske ett oförtjänt dåligt rykte? (jfr Sere-

metakis 1994:1-18). Minnet av vad som utspelade sig i 

mormoderns kök sitter i Alvas kropp. Det finns en väntan 

i rummet, en väntan på att saftandet ska framskrida och 

på att barnen äntligen ska få smaka - lukten, sötman och 

värmen. Det sinnliga minnet skapar en berättelse. I när-

varon av den fabriksproducerade saften som Alva köper 

till sina barn blir mormoderns hemkokade saft en berät-

telse om andra omständigheter och andra tider (jfr ibid.). 

I närvaron av den fullbokade almanackan blir mormors 

kök en berättelse om en mindre förtätad vardag.

Att sylta och safta är motiv som hör repertoaren om 

den ”gamla goda tiden” till. Motiv vars narrativa element 

tydligt speglar det moderna språkbruket av motsatspa-

ren då/nu, vi/de, natur/kultur, landsbygd/stad. I mitt ma-

terial är det ofta kvinnan som får bära fram den tid som 

vi, enligt berättelserna, hellre befinner oss i. Här återfinns 

de hemlagade köttbullarna, de noggrant rensade skogs-

bären, den tålamodsprövande potatisskalningen och ett 

kärleksfullt kokande av sylter, krämer och saft (jfr Ågren 

2006:56-61), och här är både kvinnan, kvinnans kopp-

ling till naturen och generation viktiga narrativa element. 

I sin förmåga att vänta och se tiden an konstrueras den 

åldrande kvinnan som den Andre. Den Andre som får 

representerar det som är främmande och annorlunda, 

och samtidigt det som är nära och välbekant. Berättel-

serna om den Andres goda förmåga att vänta är många 

i mitt material och jag förstår dem som verktyg för en 
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känslomässig bearbetning av den förmåga som de själva 

uppfattar att de saknar. Berättelserna om hur det var förr 

kan förstås som suggestiva och dynamiska kontraster 

till informanternas egna upplevelser. De ger bilder att 

förundras över, men kanske framför allt att längta till. 

Samtidigt och i enlighet med detta blir det nostalgiska 

inslaget i berättelserna en kommentar till behovet av en 

upplevelse av balans mellan det som uppfattas som ett 

samhälligt händelserum och den enskilda individens be-

hov av en långsammare tid. Ett tema som jag ser som 

centralt i mitt material.

Så här berättar journalisten Helle Klein om hur hon på 

en kurs får i uppgift att röra sig långsamt på gator och 

torg. 

Det var fysiskt svårt. Kroppen och huvudet är inställda på 
att gå snabbt. Dagligen rusar vi genom livet. Inte minst vi 
stockholmare är vana vid storstadstempot där vi springer 
till pendeltåg och t-bana.

Jag fick verkligen anstränga mig att gå sakta, fick liksom 
tala till benen att ta det lugnt. I början kändes det dumt 
och jag vågade knappt titta på folk.

Den långsamma människan möts med skepsis. Hon 
betecknas som en avvikare i vårt stressiga samhälle.

En man undrade om jag mådde dåligt.
– Nej då, jag har bara gott om tid, svarade jag och man-

nen skakade på huvudet och skyndade vidare.

Nutidsmänniskan har oftast inte tid.
Den som har tid kan helt enkelt inte vara riktigt klok.
Efterhand som jag kände mig alltmer bekväm i min 

långsamma gång växte självförtroendet. Jag reste upp 
huvudet, vågade möta folks blickar och skred fram med 
viss värdighet.

Plötsligt märkte jag att jag hörde ljud mycket tydligare. 
Kunde höra fågelsång mitt i stadens larm.

På något förunderligt sätt tycktes också min långsam-
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het smitta av sig. Människor som passerade mig på trot-
toaren slog av på farten. Det var som om de fick en sorts 
tankeställare: Jovisst, jag kanske också borde gå lite sakta, 
jag har ju egentligen inte bråttom…

Till slut gick vi där tillsammans mycket långsamt på en trot-
toar i centrala Uppsala i någon sorts tyst överenskommelse 
om att trotsa jäkten.

Vi blev en motståndsrörelse för några minuter.
Kanske skulle vi bilda strosandets syskonskap som alter-

nativ till stressen?
Vid ett övergångsställe kom en bil i snabb fart och 

tvärstannade för att släppa över mig. I bilen satt en herre i 
kritstrecksrandig kostym.

När jag gick över gatan i mitt mycket långsamma tempo 
kände jag irritationen växa bakom bilrutan. Den rivstart 
som mannen sen drog iväg med var inte nådig.

Under min stillsamma vandring i Uppsala blev det tydligt 
hur det mesta i samhället är anpassat för den snabba, 

jäktade människan [...].11 

Här återges bara valda delar av kåseriet, men Klein av-

slutar med att säga att det är ”omöjligt att gå långsamt 

över gatan vid grönt ljus”. Hon berättar att hon knappt 

hann till hälften av övergångsstället förrän semaforen 

slog om till rött och bilarna började tuta. Berättelsen an-

spelar på svårigheten att bryta mot den etablerade tiden. 

I berättelsen får mannen i den kritstrecksrandiga kosty-

men representera samhällssystemet och de välanpas-

sade människorna, de som orkar trots att de alltid har 

sina almanackor fulla och alltid är tillgängliga på mobil-

telefonen. Bilen får symbolisera det teknokratiska, kalla 

samhället och fåglarna naturen och det omänskliga sys-

temets motsats. Bilden av bilisterna som tutar i ursinne 

och folk som undrar om man är sjuk för att man rör sig 

långsamt, skulle också kunna förstås som en illustration 
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till Astrids konstaterande att det ”ska mycket till innan 

man ska våga vara annorlunda”. Bilisterna har inget tåla-

mod, samhällsmaskineriet kan inte vänta.

Långsamhetens poesi

I romanen Långsamheten av den tjeckiske författaren 

Milan Kundera sitter berättaren på ett hotellrum och be-

klagar sig över hastigheten i det nutida samhället: hur 

bild läggs på bild, ord på ord utan ordningsföljd och utan 

egentligt sammanhang. Han förtvivlar och frågar sig var-

för långsamhetens njutning försvunnit. ”Ah, var finns de 

forna tiders flanörer? Var finns de, folkvisornas lättjefulla 

hjältar, vagabonderna som drar från kvarn till kvarn och 

sover i det fria? Försvann de med byvägarna, med ängar-

na och gläntorna, med naturen?” (Kundera 1995:7) Tan-

ken om den långsamma tiden går, på samma sätt som 

naturen som väntans ideal, tillbaka på föreställningen om 

att den moderna människan inte är skapt att leva som 

hon gör.
.12

På ett liknande sätt menar Eriksen att människan allt 

oftare framlever sina dagar i den snabba tiden. Snabb 

tid är en ytlig tid utan djupare sammanhang, fragmen-

tarisk och till synes utan riktning. Han menar, precis som 

Kundera, att det moderna samhället genomsyras av en 

sönderdelad och uppjagad tid som präglar livets rytm i 

en allt högre grad och att accelerationen påverkar både 

produktionen av kunskap och själva sättet att tänka (Er-

iksen 2001:165). På samma sätt som Eriksen ställer den 

snabba tiden mot en långsam tid ställs stress och tids-

brist mot föreställningen om en lugnare och mer be-

haglig tid. En tid som är synkron med den mänskliga 

kroppens behov och rörelser, en tid vars språkliga motiv 
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ställs i kontrast mot den ”strömvirvelsdiskurs” vars stoff 

utgör ett inte helt oviktigt inslag i vår kulturella repertoar 

och som genomsyrar alla texter i mitt material. Rous-

seau förkunnade redan på 1700-talet att det europeis-

ka samhället befann sig på ”avgrundens rand” (Berman 

1982:15-16). Han upplevde livet i städerna, i detta nya 

samhälle som en social strömvirvel, en tourbillon social

(ibid.). Berättelsen om vår modernitet innehåller förövrigt 

en mängd apokalyptiska inslag och det är bland annat 

mot bakgrund av dessa bilder som talet om långsamhet 

måste förstås.
.13

– Vad är det med det långsamma då, frågar jag Alva i 

hopp om att hon ska kunna sätta ord på sin längtan.

Alva tänker efter.

– …närvaro kanske, att vara med, med hela kroppen…

Alva längtar efter att få vara närvarande i det som hän-

der, och hon vill, precis som Astrid, närvara med ”hela sin 

kropp”. I devolutionistisk anda löper tanken på ett intakt 

och välmående subjekt som en röd tråd genom berättel-

serna om väntan och tid, en tankefigur som tydligt fram-

träder genom informanternas språkbruk. Det är en tan-

kefigur som handlar om att en gång i tiden var subjektet 

helt och välintegrerat, sedan söndrades det. En gång i 

tiden kunde människan vänta, nu kan hon inte längre 

vänta, åtminstone inte på ”rätt” sätt. Under intervjuerna 

problematiseras sällan dessa beskrivningar, något som är 

lite förvånande med tanke på att informanterna verkar 

vilja framstå som medvetna och reflekterande samtals-

partners. Ibland kommer en antydan till ett ifrågasättan-

de, men ofta stannar det vid just en antydan. Astrid, som 

arbetar som lärare, berättar att hon funnit uppsatser från 

1950-talet där barn skriver om den enorma hets som rå-

der i samhället. Uppsatserna får Astrid att reflektera över 
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och ifrågasätta vår tids tal om stress, men konstaterar 

samtidigt flera gånger under intervjun att ”det lugn som 

fanns förut, det finns inte längre”. Jag förstår motivet 

som en oreflekterad vana eller kanske snarare, ovana. Ett 

mantra som upprepas gång efter annan, en oförmåga 

att överskrida konventionen, men kanske också som en 

gemensamhetsmarkör? Något att hänga upp vårt ibland 

trevande samtal om väntan på? 

– Ja, det finns något där… det kan jag känna, säger Alva 

och drar lite på orden. Som jag längtar efter, men aldrig 

lyckas med… baka nyttigt bröd, duka upp fint ute i träd-

gården.

Alva skrattar och skakar på huvudet, som om hon kom-

mer på sig själv med att förlora sig i fantasier. Hon kon-

staterar krasst att hon inte har någon trädgård att duka 

i, men fortsätter ändå att fantisera. Då handlar det om 

sådant som hon sett ”i de glassiga tidningarna”. Om att 

odla tomater och squash och om att få se saker växa upp 

och grönsaker mogna. 

Här ger Alva uttryck för en tämligen väletablerad före-

ställning om vad det är som skapar livskvalitet. I mitt 

material talas det inte sällan om det ”goda livet” och det 

”goda samtalet”, uttryck som pekar mot ett medelklassi-

deal i vilket tiden har en viktig roll. Det handlar om lugna 

stunder i vackra, genomtänkta miljöer med vällagad mat, 

antingen att avnjutas i ensamhet eller i trevligt sällskap 

med andra. I den populära genren om tid och tidsan-

vändning finns ofta tips och råd om hur den nutida män-

niskan ska möta hoten från den sönderhackade tiden, 

och den långsamma tiden framställs inte sällan som en 

kungsväg till välmående. Dagens människor måste lära 

sig att vänta på ”rätt sätt”.
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… vi måste stanna upp, se oss omkring och låta saker och 
ting få ta tid. Att inte avstå från att baka det där goda sur-
degsbrödet, bara för att det är ett tredagarsprojekt. Att 
unna oss en god kopp te, tillagad efter konstens alla regler i 
stället för att slänga ner en tepåse i halvljummet vatten. Att 
en sommarmorgon fylla ett utomhuskar med vatten och 
lagom till kvällen, då solens strålar gjort sitt, glida ner i det 
perfekt tempererade badvattnet. Man får vänta lite och ha 
tålamod […] (Pallin 2001:5).

Citatet är hämtat ur förordet till en tanke- och citatbok 

med namnet Härifrån till långsamheten. Innehållet i bo-

ken pekar mot ett tydligt romant iserande av dåtid och 

av föregående generationers förmåga att förhålla sig till 

tid. I boken återfinns också den typ av medelklasseste-

tik som ofta iscensätts i de påkostade inrednings- och 

trädgårdsmagasin som Alva talar om. Ett lugnets smak-

fulla estetik. Att ge sig själv tid att vänta in är att ge sig 

själv livskvalitet. Som jag redan nämnt finns här två mot-

stridiga och av varandra beroende ideal: idealet om att 

ingen dötid får finnas och en strävan efter ett långsam-

mare tempo. Idealet torde därför vara en individ som är 

väl etablerad i yrkeslivet, fullbokad och efterfrågad i sam-

hällsmaskineriet, men som samtidigt själv kan välja var 

och när det är dags att stanna upp och vänta in. Väntan 

förvandlas då till en ekonomisk såväl som estetisk lyx, en 

exklusiv möjlighet bara få förunnad. Och kanske är det 

den kategorin av människor som redaktören till boken 

vänder sig till? Eller är det snarare till dem som får hålla 

tillgodo med fantasierna? Lyssna ännu en gång på orden 

som bygger upp detta scenario: ”Att en sommarmorgon 

fylla ett utomhuskar med vatten och lagom till kvällen, 

då solens strålar gjort sitt, glida ner i det perfekt tempe-

rerade badvattnet. Man får vänta lite och ha tålamod.” 

(Pallin 2001:5). Den ideala väntan har med sinnlighet 
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och estetik att göra. Den öppnar upp för känsel, ljud och 

doft.

I citatet är det vattnet som mäter tiden. När solen strålat 

färdigt är väntan över, och belöningen för detta nyvunna 

tålamod skulle då vara den känsla som blir av att äta ett 

nyttigt surdegsbröd som bakats i sinnesnärvaro, eller att 

låta den nakna kroppen glida ner i ett av solen perfekt 

tempererat badvatten. Att ”glida ner” ger en känsla av 

icke-friktion och en frånvaro av bekymmer. En idyllisk 

scen målas upp framför läsarens ögon, en scen som för 

många förblir en fantasi, ty vem har en lantlig trädgård 

med ett utomhusbadkar i? Det låter som en uppmaning 

långt ifrån Astrids, Alvas och Hannes vardagsverklighet, 

samtidigt som dessa motiv inte alls är dem främmande.

– Ja, man vill väl inte leva så här egentligen, säger Alva 

och ser sig samtidigt om i vardagsrummet.

Blicken sveper dröjande över den lilla TV:n i hörnet, 

över cd-spelaren, den bärbara datorn, kläderna på stryk-

brädan och högen av papper och räkningar på arbets-

bordet under fönstret. Här blir vardagsrummet och alla 

sakerna symboler för det liv hon just ifrågasatt. Här har 

hon känt sig otillräcklig för barnen och pressad av varda-

gens pockande krav. ”Man vill väl inte leva så här egent-

ligen” säger Alva och det låter nästan som att hon ut-

trycker en allmän tanke istället för sin egen, personliga 

åsikt. Det intressanta är att Alva framhärdar i sitt sätt att 

tala, trots sin medvetenhet om slitna motiv. Här finns en 

vilja att konstruera sig själv som ett språkmedvetet och 

reflekterande subjekt, samtidigt som språket trots allt ut-

gör en bundenhet som är svår att överskrida. Här finns 

en vilja att ta sig förbi klichéerna, men samtidigt en oför-

måga att faktiskt göra det. I det ihärdiga upprepandet av 

det förutsägbara blir Alvas berättande intressant. Kanske 

skulle man kunna säga att hon, genom att breda ut sig 
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kring det nostalgiska temat, stretar emot och sätter sig 

över det förväntade? Trots min och videokamerans när-

varo, ger hon sig själv tillåtelse att slappna av, att ge sig 

hän åt de motiv som finns enkelt tillgängliga för henne 

i hennes kulturella repertoar. För här har väntan kommit 

att handla om just drömmar, fantasier och begär.

Men här finns naturligtvis också en mer krass vardags-

verklighet som tränger sig på.      

– När barnen kommer till en och vill visa saker de sett, 

en sten eller en blomma eller så, så är det som att deras 

takt är för långsam för mig, säger Alva. Ja, då handlar det 

verkligen om att kunna vänta in i det lilla. De kräver ju 

att man förklarar saker, är nära på ett sätt som man inte 

riktigt pallar med eftersom det är så mycket hela tiden. 

Jag blir så arg när jag tänker på det… 

Här spricker Alvas röst.

Ögonen fylls med tårar och hon tittar bort från kame-

ran, märkbart generad över sin känslomässighet. Läng-

tan efter en långsammare vardag får här fysisk gestalt 

genom Alvas tårfyllda ögon.

– Ja, jag blir så himla ledsen när jag tänker på det, Alva 

sväljer. Lisas små händer som vill känna på allt, gräset, 

stenarna, allt på vägen till dagis. ”Vänta, mamma, vänta” 

och jag som bara ropar ”Skynda dig, skynda dig!” Ofta är 

jag ju irriterad också och det hörs ju på rösten såklart.

Hon mumlar, fortfarande med rödkantade ögon, men 

nu med tydlig sarkasm i rösten.

– Samhället är ju verkligen gjort för människorna…

Berg Eriksen menar att människans inre tid ofta står i 

konflikt med den sociala tiden, och denna konflikt fram-

träder med tydlighet i mitt intervjumaterial. Det är en 

konflikt genomsyrad av både motstånd och ängslan. Om 

och när man inte längre kan vara del av den hårt orga-
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niserade tiden utestängs man från det gemensamma 

tidsrummet i vilket informanterna, trots allt, hämtar sin 

identitet (jfr Eriksen 2000:266).

– Jag vill liksom dra ut den jäkla tiden, säger Alva och 

visar med armarna hur hon tänker sig att tiden kan dras 

ut på längden.

– Spänna ut den, som en gummisnodd, så att den blir 

längre och mer porös, så att jag får plats att tänka och 

så…

Hon skrattar.

– Att det skulle finnas en trollformel så att bandet blev 

elastiskt, så att man fick in mer luft…

Väntans narrativa koreografi

Väntan händer i tid och rum. Väntan existerar därför att 

allt inte kan hända på en och samma gång. Ur ett tidsge-

ografiskt perspektiv skapar ändlighetens krassa ekonomi 

med automatik ett underskott på tid. I det här kapitlet 

har Alva, Hannes och Astrid berättat om sina associa-

tioner till väntan och om sina tankar och erfarenheter 

kring detta underskott. Att associera väntan till stress är 

logiskt då väntan är kopplat till tiden, men ologiskt i den 

mening att väntan på många sätt kan förstås som tids-

bristens motsats. Man stressar för att få tillvaron att gå 

ihop, samtidigt som man söker finna lösningar på, och 

alternativ till situationen. Tidsbrist är ett ständigt aktuellt 

ämne. Ett ämne som exponerats kraftigt under de se-

naste decennierna, framför allt i massmedia, populärve-

tenskap och självhjälpslitteratur. Betyder det att fokus på 

detta tema är så stort i dagens samhälle att vilket ord 

som helst kunnat föra informanternas tankar dithän? Vad 

hade hänt om jag istället bett Alva, Astrid, Hannes och de 
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andra informanterna att associera till längtan, hopp eller 

ilska? Hade jag fått samma berättelser då? 

En annan fråga som infinner sig under arbetets gång är 

om mina informanter är mer tidspressade än generatio-

nerna före dem? Det är en fråga som ofta kommer upp, 

såväl i min egen vardag som i den vetenskapliga debat-

ten. Hur ska man förstå nutidens berättelser om stress 

och tidsbrist? Eriksen (2001) hävdar med bestämdhet 

och i likhet med många andra teoretiker att den ökande 

accelerationen i samhället är ett faktum och att kon-

sekvenserna för den mänskliga tillvaron kommer att bli 

stora.14  I de böcker om tid och modernitet som jag tagit 

del av är den här typen av påståenden vanliga. En annan 

möjlig hållning är att hävda att en omorganisering och 

en anpassning till förändringar ständigt sker eller att talet 

om tidsbrist är en konstruktion. Det ligger något i det, 

men samtidigt riskerar ett alltför hårt relativiserande att 

tysta frågorna kring vart det nyliberala samhället är på 

väg och vilka krav det ställer på den enskilda individen 

(jfr Ohlsson 2008). Här är en arbetsplatsbeskrivning som 

Vera gör i förbigående under en av intervjuerna.

… men sedan på mitt jobb så pratar vi väldigt mycket, i alla 
fall vi som har samma arbetsuppgifter, om hur stressade 
alla är, om någon har svimmat, om någon har fått en pani-
kattack eller så. Det pratar vi ganska mycket om fast man 
kan ha lite olika sätt att se på hur man löser det. För en del 
är det helt otänkbart, ja, i alla fall nästan helt otänkbart att 
vara arbetslös, men, om det inte finns något alternativ, om 
jag måste må så dåligt, då går det inte för mig. Det är olika 
syn på hur man ska stå ut med det och hur man ska säga 
ifrån. Många är jätterädda för att säga ifrån till ledningen 
som driver på… rädda för att förlora jobbet.

För de anställda på museet är stressen och rädslan för att 
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förlora sina arbeten allt annat än en konstruktion. Och 

det är för att klara sådana och liknande krav som Astrid 

gör yoga och det är antagligen därför som självhjälps-

litteratur och populärvetenskapliga böcker om tid och 

stress fått ett så stort genomslag i dagens samhälle.

Tanken på ett intakt och välmående subjekt genom-

syrar berättelserna och informanternas språkbruk åter-

speglar en modern förståelse av subjektet som integrerat. 

Med envishet håller informanterna fast vid sin språkliga 

version av det intakta subjektet och jag tolkar det som 

en protest, ett motstånd mot att acceptera det flexibla 

subjekt som allt oftare normeras, till exempel på det mu-

seum som Veras arbetar på. När man tappat balansen 

– vilket också verkar hända på Veras arbetsplats – finns 

det alltid ett stabilt själv att hitta tillbaka till och att hämta 

kraft ur. När Astrid säger att hon inte får plats i sitt eget liv 

skvallrar det om en förväntan, eller en föreställning om 

vad hennes liv skulle kunna, eller borde innehålla. Och i 

Astrids fall, liksom i Hannes och Alvas, handlar den före-

ställningen om att låta ett subjekt i känslomässig balans 

ta plats. Berättelserna pekar mot en tankefigur som in-

ternaliserats och normerats och som samtidigt utgör en 

paradox: för att kunna anpassa sig och göra sig flexibel 

i en oviss och stressig tillvaro måste man kontinuerligt 

avsätta tid för vila och återhämtning. Man gör helt enkelt 

yoga för att kunna stressa mer.

I Hur är samhället möjligt? Och andra essäer ([1908] Hur är samhället möjligt? Och andra essäer ([1908] Hur är samhället möjligt? Och andra essäer

1995) skriver den tyske sociologen Georg Simmel att 

människor befinner sig både i och utanför samhället 

samtidigt. Socialiseringens faktum placerar individen i 

en dubbel position i vilken hon/han är ”inbegripen i so-

cialiseringen samtidigt som han står i motsatsställning 

till den, han är en del av dess organism, samtidigt som 

han själv utgör en sluten organisk helhet” (ibid:75-76). 
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Många människor upplever att de befinner sig i en mot-

satsställning mellan egna behov och samhällets norme-

rande krav, och hos mina informanter blir denna posi-

tion tydligt artikulerad. De lever inte i utanförskap, men 

de har inte heller funnit sig helt tillrätta i många av det 

etablerade samhällets värderingar och krav. Det finns en 

subtil spricka, ett glapp mellan hur de lever och hur de 

föreställer sig att de vill leva. Astrid, Hannes och de an-

dra informanterna talar utifrån en ambivalent position. Å 

ena sidan vill de vara en del av det etablerade samhäl-

let, å andra sidan är man inte överens med de krav som 

samhället lägger på den enskilda individen. Berättelserna 

pekar mot en konflikt mellan självet och de livsvillkor 

som detta själv lever under, samtidigt som denna upp-

levt pressade tillvaro blir ett positivt bevis på att man är 

aktiv, accepterad och en del av det etablerade samhället. 

Berättelserna pekar på hur informanterna brottas med 

dessa motstridiga ideal: idealet om att vara efterfrågad 

och aktiv, och idealet om att lära sig att slappna av och 

hantera den upplevda stressen. Man anpassar sig till de 

krav som omgivningen ställer på en, men det sker under 

ett visst motstånd. Motståndet grundar sig i en vilja och 

i ett behov av att försöka förverkliga det som man tror 

är möjligt att förverkliga, ett välmående och mer ”äkta” 

själv. Man väntar på att få vara ”sig själv”, till skillnad från 

den resurs som man upplever att man använder sig av 

när man anpassar sig till samhällets krav på effektivitet.

Det själv som man längtar efter att få vara i kontakt med 

framställs i berättelserna som en källa till behag, ordning 

och kreativitet. Men det är först när de krav som upplevs 

som kommandes utifrån upphör, som detta behag kan 

manifestera sig. Subjektet förstås som intakt och centre-

rat, trots det berättas väntan fram som en nödvändighet 

för att detta subjekt ska kunna framträda, vilket i sig utgör 
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ännu en av väntans paradoxer.

Och det är här någonstans som väntan tas i narrativt 

bruk. Om väntan är ett mellanrum som befinner sig mel-

lan de övermättade ögonblicken och en accelererande 

förtätning är utmärkande för dagens samhälle, då blir 

dessa väntetillfällen, åtminstone enligt berättelserna, allt 

mer sällsynta. Längtan riktas mot en tom, odefinierad 

tidsrymd, mot mellanrummen där saker får ”ta sin tid”, där 

allt inte redan är definierat. Väntan blir så en förändring, 

ett efterlängtat avbrott, ett andningshål i en tvingande 

och syrefattig tillvaro. Väntan blir vilan i en tillvaro i vilken 

de upplever att görandet är centralt. En spricka i tiden 

där aktiviteterna kan förberedas och själva förutsättning-

arna för att livet ska hända vårdas. Det blir något att väva 

förhoppningar kring, att romantisera över och att sakna. I 

upplevelserna av en stressig vardag blir väntan en berät-

telse om något annat, romantiserad och begärlig.

I mitt material framträder två motstridiga spår: en oro 

över att inte få vara med i samhällets tidsrum och en 

ängslan som handlar om att inte få tid över till sig själv. 

Och det är, som jag uppfattar det, just mellan dessa två 

spår som Alva, Hannes och Astrids berättelser om väntan 

konstruerar sig. Informanterna upplever att, vilka svårig-

heter det än kan innebära, de har ett val att antingen gå 

åt det ena eller det andra hållet. De har tillräckligt socio-

kulturellt kapital för att ta plats i det etablerade samhället, 

samtidigt som de upplever en längtan därifrån. Det är en 

längtan som grundar sig på en känsla av att inte få plats i 

den subjektiva form som de upplever att de borde ha och 

som de eftersträvar. Det är i spänningen mellan dessa 

båda möjligheter, menar jag, som berättelserna om vän-

tan blir till. Om livet försvinner för att allting händer hela 

tiden så handlar väntan om att värna, just, livet och den 

subjektivitetsförståelse som informanterna internaliserat 
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och tillsynes strävar efter att behålla.

Begrepp som själen, den personliga identiteten el-

ler självet kan på flera sätt uppfattas som en protest, ett 

motstånd mot den objektiva tiden (Berg Eriksen 2000:23) 

och visst får denna subtila kamp gestalt i Alvas, Hannes 

och Astrids berättelser. Under samtalen blir väntan axeln 

kring vilken denna stilla dramatik breder ut sig. Rutor, dö-

tid, kokpotatis och gummiband. Kanske är detta en mo-

dern väntans narrativa koreografi?
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Skrapande stolsben

1

– Vill du prata om väntan? Med mig?
Jon låter bekymrad på rösten.
– Ja, gärna, svarar jag.
Det blir tyst i telefonen.
– Jag vet inte, säger han och suckar. Väntan, jag vet inte… jag får 

nog fundera på det.

2

Jon är inte ensam om att tveka. 
Många har tackat nej till att vara med i min undersökning och 

när jag frågar dem om de kan sätta ord på varför, så svarar de att 
de upplever ämnet som svårt och nästan lite smärtsamt. 

De kan sällan ge någon rationell förklaring, bara denna: en dif-
fus känsla av obehag.
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3

Varje berättelse förutsätter en kropp. 
Med kroppen gör vi våra erfarenheter och med kroppen kom-

municerar vi vilka vi är. Vi berättar vår verklighet med ord, men en 
betydande del av vår kommunikation handlar också om kropps-
språk: suckar, grimaser och små, knappt synliga gester. Utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv agerar vi genom våra levda kroppar. 
Kroppen existerar i tid och rum genom att fi nnas och agera i 
tillvaron. Kroppen är våra levda erfarenheter och förmedlar dessa 
genom att berätta.

Och berättar genom att agera.

4

Väntan sitter i våra kroppar. 
Den fadda träsmaken från bänken i busskuren likväl som väntan 

på kärlek och närhet i livet: sedimenterad i vår hållning, i vår 

kroppsliga tyngd.

5

När jag stöter på Jon på gatan några dagar senare berättar han att 
det börjar krypa i benen på honom så snart han tänker på väntan.

– Jag blir rastlös, säger han och skakar på överkroppen, som 
om han ville göra sig av med något, något klibbigt och irriterande.

– Nej, jag vill nog inte. Det känns inte bra. 
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6

Det blev ingen intervju med Jon.
Men de fl esta tackar trots allt ja till att bli intervjuade, kanske 

av nyfi kenhet och kanske för att de känner att de verkligen har 
något att berätta - men ibland kanske också av artighet? 

Vi ingår ett kontrakt med varandra, men vad är det som säger 
att vi faktiskt kommer lyckas formulera något om väntan?

7

Gång på gång upplever jag den.
En ömsesidig osäkerhet och tvekan, både från informantens 

sida och min egen.  
– Mm, mumlar Hannes på bandupptagningen, och jag minns 

hur han tittade ut genom köksfönstret. 
Han sa ingenting, vickade bara lite på stolen.
– … 
Jag såg mig omkring i köket. 
Barnens grötfat stod fortfarande odiskade på bänken, på kyl-

skåpet hängde glada barnteckningar och en lapp med veckans 
planerade middagar: köttfärssås med spagetti, fi skpinnar och 
grönsakssoppa. Hannes hade nyss bränt en kastrull med potatis 
och det luktade fortfarande lite fränt från spisen. 

– Jaha, säger han efter en stund och suckar. 

8

Köket fylls med tystnad. 
Tystnad och en kompakt känsla av mättnad, som om vi inte 

orkade hålla samtalet igång, som om vi inte riktigt orkade ändå 
fram. Varför är det så svårt att prata? Varför går det så trögt? Varför är det så svårt att prata? Varför går det så trögt? V
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9

Att samtala om väntan är att försöka göra små, små sprickor i 
”självklarhetens mur” (Gustavsson 1994 i Rehn 2002). Den mur 
som gör oss så blinda för det som egentligen upptar det mesta av 
vår tid. 

Att livet går åt till att vänta på olika saker är så självklart att vi 
sällan eller aldrig har anledning att refl ektera över det, precis som 
att en vanlig dag på jobbet består av en hel del till synes menings-
löst plockande med suddgummin och gem (Rehn 2002).

10

I fallet med Hannes hör jag mig snart bryta tystnaden.
– Jag tänkte att du skulle få en uppgift av mig till nästa gång vi 

träff as.
Jag säger det lika plötsligt som uppfordrande.
Nu vill jag minsann ge Hannes något riktigt konkret att ta tag i 

och med det är den förtätade stämningen som bortblåst. Varför 
gör jag det?  Varför kan jag inte hålla tyst?

Istället för att låta tystnaden ligga kvar i rummet och tala sitt 
eget språk, försöker jag förtvivlat rädda oss ur det kommunika-
tiv tomrum som vi hamnat i. Samtalet får inte dö ut, tänker jag. 
Samtalet måste fortsätta för min, för vår, för vetenskapens skull.
Nu måste Hannes sätta ord på sin väntan.
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11

Att berätta handlar ofta om en lust att få delge sina erfarenheter, 
men om den spontana lusten eller förmågan att berätta saknas, 
var hamnar jag som forskare då?

På bandutskrifterna fi nns orden tystnad eller paus marke-
rade och av sammanhanget förstår jag att de betyder något för 
samtalet och att de står i förhållande till det som sägs innan och 
efter. Men bandupptagningarna säger ingenting om vad pauserna 
egentligen består av eller vilka stämningar som skapas i rummet, 
och som etnograf hamnar jag i ett dilemma. Hur ska jag komma 
åt det som händer? Hur ska jag komma åt axelryckningarna och 
det otåliga fi ngrandet på mobiltelefonen?

12

För vi kan naturligtvis inte prata om någon egentlig tystnad.
Det existerar inte någon icke-tid eller icke-plats, lika lite som 

väntan är en plats eller avgränsad sfär.
Att tala om tystnaden är att tala om ljuden som omgärdar och 

fyller tystnaden, på samma sätt som att tala om väntan är att tala 
om de känslor och händelser som rör sig kring erfarenheten av 
att vänta.

Tystnaden är fylld med stämningar, gester och små, knappt 

hörbara, ljud.
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”Väntan” Foto: Adam Haglund
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Att tänka kräver tid, men inte vilken tid som 
helst. Klockans tid duger inte. Den ger tid 
för tankar, men hindrar tänkandet. Det är 
en annan tid som gäller: Väntans tid.

Iréne Matthis

Mellanrum, rörelse
Tempel och vila

Siri reser sig upp från den röda kökssoff an och sät-

ter på den elektriska vattenkokaren som står bredvid 

spisen.

Hon lutar sig mot diskbänken och på videobandet hör 

jag henne klippa upp ett paket med kaff e samtidigt som 

hon berättar.

– Jag minns en gång en sådan där väntan som…

Hon avbryter sig själv.

– … ja, du vet.

Jag gör en förvirrad ansats till understöd, men Siri fort-

sätter utan att invänta mitt svar.

– Jag hade varit och hälsat på mina släktingar i Dalsland. 



116

Ja, det här var innan Rasmus föddes, men jag minns det 

fortfarande. Det är märkligt egentligen, att jag gör det.

Siri tänker efter, sedan tar hon sats och börjar sin be-

rättelse.

– Det var kallt och alldeles stjärnklart. Klockan var bara 

fyra, men det var redan beckmörkt ute. Busschauff ören 

svor och jag blev också irriterad. F-n också, nu var vi ju 

tvungna att vänta och jag som bara ville hem…

Siri drar efter luft.

– Det hade varit jobbigt där. Min moster var döende i 

cancer, och jag hade haft en konfl ikt med min lillasys-

ter. Det var många tankar om döden och sår från barn-

domen som rivits upp.

Plötsligt ställer Siri kaff epaketet ifrån sig och slår sig ner 

på soff an igen.

– Det här är viktigt att få med, säger hon och tittar rakt 

in i kameran. Där stod vi och jag tänkte att jag lika väl 

kunde vänta utomhus, så jag satte på mig mössan och 

gick ut, lite längre bort från bussen, in i skogsbrynet vid 

en stor sten. Stjärnorna kändes så här nära…här nära…här

Siri sätter handfl atan framför ansiktet för att illustrera 

hur nära stjärnorna kändes.

Hon fortsätter.

– … och allt blev tyst och liksom glasklart runt omkring 

mig. Det var lite som att gå in i annan värld när man äntli-

gen får kontakt med sig själv igen. Luften var kall och frisk 

och jag drog in den i lungorna och jag kände mig som… 

ja, vad häftigt att leva i alla fall. Allt blev annorlunda. Stilla 

och liksom meningsfullt igen.

    

Siri menar att jag borde förstå vilken sorts väntan hon 

talar om. Här fi nns en förväntan, en föreställning om en 

kollektiv medvetenhet om vad den här typen av plötslig 

och oplanerad väntan kan innebära och vilka känslor den 
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kan föra med sig. Hon avbryter sina sysslor vid diskbän-

ken för att vara säker på att berättelsen kommer med på 

videobandet. Det här känns viktigt, poängterar hon.

I det föregående såg Alva, Hannes och Astrid väntan 

som en möjlighet i en förtätad vardag, ett efterlängtat 

tidsveck i en rutinartad tillvaro. Hannes talade om de 

tidsliga mellanrummen som något livsnödvändigt, och 

mina intervjusamtal landar inte sällan just där i dessa var-

dagens förväntade eller oväntade mellanrum. I de stun-

der av avbrott som uppenbarar sig på tågresor, i bilköer 

eller sjukvårdens väntrum. I informanternas berättelser 

handlar det uteslutande om behovet av att vila från in-

tryck, om brist på egen tid och en längtan efter känslo-

mässig för djupning, och under den här rubriken resone-

rar jag kring hur dessa mellanrum kan upplevas och hur 

de berättas fram. 

Förvandlingen 

Hannes prasslar med sina anteckningar och börjar be-

rätta om en väntesituation som liknar den som Siri upp-

levde. En situation i vilken det vardagliga fl ödet upphör 

och tiden plötsligen glesnar.

– Jag var hos en kompis förra veckan, säger han. Det 

var sent på kvällen, och när jag skulle åka hem så tittade 

jag i tidtabellen, men det var bara det att jag hade läst fel 

så jag fi ck sitta där i busskuren i tjugo-tjugofem minuter. 

Alldeles mörkt var det och det regnade och så, men jag 

satt där och hade det ganska mysigt. Första känslan var 

att f-n också, har jag läst fel, ska jag behöva sitta här, 

men så kände jag att det fanns en ganska mysig känsla, 

ja, jag kände mig nästan som hemma…

Han hummar bekräftande åt sin egen formulering. 

– Det kändes tryggt där i mörkret och regnet som 
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forsade ner därutanför. Det fanns ju tid där att bara låta 

tankarna komma som de ville. Det är då de bra tankarna 

kommer. ”Kan det bli bättre än så här?”, tänkte jag. Sedan 

när bussen kom så kändes det bra, då hade jag en riktigt 

bra känsla med mig. 

Både Hannes och Siris berättelse innehåller de mest van-

liga narrativa elementen i berättelserna om vardagens 

plötsliga och ofta helt oplanerade väntestunder som jag 

funnit i mitt material. En vardaglig situation bryts plötsligt 

av något oväntat, en punktering eller en missad buss. Siri 

talar om en stjärnklar himmel och om frisk luft som får 

henne att uppleva en känsla av närvaro. Den klara kvälls-

luften överförs på hennes upplevelse av situationen: frisk, 

klar luft ger nya, klara tankar. Det terapeutiska inslaget i 

berättelsen är starkt. Siri var uppfylld av konfl ikter och 

känslor kring döden när bussen plötsligt fi ck punktering. 

Hon upplevde ett visst känslomässigt kaos, men tack 

vare den oplanerade väntestunden återerövrade hon sin 

”balans”. 

Lite senare i samtalet talar Hannes om stunden i bus-

skuren som en ”stund av lycka”. Den var fulländad och 

räckte ett långt tag efter det att han inträtt i ”verklighe-

ten” igen. Busskuren fungerar dels som skydd från regn 

och blåst i den faktiska situationen, dels som symbol för 

hur ett vardagligt mellanrum idealt borde fungera: som 

ett avgränsat rum för subjektets fördjupning och åter-

hämtning, som ett skydd från stress och överkrav - och 

kanske också från yttre förändring?

I den populärvetenskapliga boken Vunnet och för-

svunnet berättar fysikern Bodil Jönsson att när hon frå-

gar människor om deras inställning till förutsägbarhet 

och omväxling, handlar svaren ofta om en längtan efter 

”små lådor i lä, där inga förändringar överhuvudtaget är 
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möjliga” (2006:35). Jönsson fortsätter med att konsta-

tera att förändringsskyddade rum ”mitt i strömmen” är 

ett växande behov i dagens samhälle. Den förändrings-

skyddade platsen kan ställas i bjärt kontrast till det sam-

hälle som Bauman beskriver, där allting fl yter omkring 

och där inget går att förutse efter igenkännbara mönster 

(Bauman  2004, 2007a, 2007b). Jönsson har själv haft en 

dröm, berättar hon. En dröm om ett kalt, vitt rum som 

skulle ligga någonstans mellan arbetet och hemmet, 

ett rum där hon fi ck ställa om sig, hämta kraft och hitta 

sig själv. Hon berättar också om en kvinna som satt sig i 

trädgården en halvtimme varje dag efter jobbet, obero-

ende av väderlek. 

Hon gjorde ingenting, hon bara satt där. Det var inte lätt 
till en början, berättade hon. Under den första perioden 
tänkte hon bara på vad hon kunde göra istället, och med 
den splittringen blev det förstås inte mycket till vila. Men 
när den där halvtimmen väl blivit självklar – då var det som 
om den ändrade hela livet för henne (Jönsson 2006:18, 
min kurs.).

Detta förvandlingstema handlar, precis som i Hannes 

och Siris berättelser, om hur huvudpersonen till en bör-

jan fi nner situationen obehaglig, men när de väl kom-

mer över ”tröskeln”, då lägger sig lugnet och en känsla av 

lycka infi nner sig. Människorna genomgår en metamor-

fos, en förändring, från att vara ett off er för omständig-

heterna, till att bli herre över sitt eget liv. Sensmoralen är 

tydlig: problemen i livet löser sig med automatik när hu-

vudrollsinnehavaren, eller kanske snarare hjälten, väl får 

kontakt med sig själv. Och kanske liknar det ett hjältedåd, 

att vända stress till lugn och eftertanke? Att hoppa av det 

framstörtande tåget och invänta sig själv? Paul Virilio, 

den franske urbanforskaren, menar att den senmoderna 

människan är indragen i ett starkt accelererande fl öde, 
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ett fl öde som det i princip är omöjligt att frigöra sig från 

(Virilio 1977). I dessa mellanrumsberättelser kämpar den 

lilla människan emot detta föreställda yttre fl öde, mot 

rutiner och rörelsens oemotståndliga kraft. Och som i 

alla hjältesagor går hon segrande ur striden, och belö-

ningen är den bästa av alla, inte pengar, inte samhällelig 

framgång, utan en känsla av inre frid. 

Det är intressant att de människor som Jönsson talat 

med landar i att uttrycka en längtan efter förändrings-

skyddade rum ”mitt i strömmen”. Men lika intressant är 

det sätt på vilket hon skriver fram sina förslag på hur 

dessa ”rum” kan iscensättas och vilka omvälvande konse-

kvenser de kan få för dem som vågar och kan förverkliga 

dem. Jönssons tankar om tid och tidsanvändning bidrar 

till att reproducera föreställningen om människan som 

ett subjekt som kan återhämta sig och därmed återfå sin 

”äkta” form. Boken handlar om tid och tar därmed upp 

ett tema som människor uppenbarligen fi nner angelä-

get. Jag förstår den här typen av berättande som menat 

att både vägleda och inge tröst och förhoppningar. Man 

kan få kontroll över den accelererande tiden.

En något mildare variant på samma narrativa tema 

ger oss journalisten Carl Honoré när han inleder sin 

bok Slow med att berätta om hur han som framgångs-

rik amerikansk utrikeskorrespondent är på språng för att 

hinna med fl yget hem från London. Han rusar genom 

avgångshallen och förbannar tyst alla som är långsam-

mare och i vägen för hans snabba framfart, samtidigt 

som han pratar i mobiltelefon med en redaktör hundra-

tals mil därifrån. En talande ögonblicksbild som han väl-

jer att ställa mot en helt annan:

En solig eftermiddag 1985 hejdas min tonårsresa i Europa 
med gnisslande bromsar på ett torg i utkanten av Rom. 
Bussen tillbaka till stan är tjugo minuter försenad och vi-
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sar inga tecken på att dyka upp. Men dröjsmålet bekymrar 
mig inte. I stället för att vandra av och an på trottoaren el-
ler ringa och klaga hos bussbolaget sätter jag på mig min 
walkman, lägger mig på en bänk och lyssnar till Simon och 
Garfunkel som sjunger om det sköna i att sakta ner och 
förlänga ögonblicket. Den här scenen är i minsta detalj 
inristad i mitt minne: två smågrabbar sparkar fotboll runt 
en medeltida fontän, trädgrenar raspar mot krönet på en 
stenmur, en gammal änka bär hem grönsaker i en nätkasse 
(Honoré 2004:9).

I den här berättelsen ställs dåtid mot nutid, ideal mot 

misslyckande, ovärdig stress mot värdigt lugn. Här får lä-

saren lära sig hur hon eller han bör bete sig när bussen 

är försenad. Man ska inte klaga och man ska inte vandra 

av och an på trottoaren, utan istället njuta stundens still-

het. I berättelsen om den ideala väntan får sinnena plats 

precis som i den fenomenologiska tanken om att tid och 

rum är oskiljbara. Men här fi nns ett narrativt element 

som är ovanligt i sammanhanget, nämligen teknisk ap-

paratur. Teknologin, både som symbol och vad den fak-

tiskt förmedlar i form av bilder och musik, framställs ofta 

som något som förtar det som föreställs vara en ”ren” 

väntan.1 Ur hörlurarna strömmar musik av den amerikan-

ska musik gruppen Simon och Garfunkel som lägligt nog 

sjunger om just det som journalisten vill illustrera med 

sin berättelse. Men det teknologiska inslaget betyder inte 

att sinnena inte är öppna, utan musiken verkar tvärtom 

förstärka de visuella intrycken från den omgivande mil-

jön och försätta berättaren i ett meditativt tillstånd (jfr 

Ehn & Löfgren 2007:104). Honoré menar att scenen för 

alltid har etsat sig fast i hans minne, vilket pekar på starka 

och betydelsebärande intryck: två småpojkar som spar-

kar fotboll runt en medeltida fontän, trädgrenar som ras-

par mot krönet av en stenmur och en åldrande änka som 

bär hem dagens färska grönsaker. Väntan skrivs återigen 
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fram som en osynlig, helande kraft. Livet tränger fram och 

får äntligen plats. Sinnena aktiveras. Stjärnor och mörka 

himlar, dofter, färger och ljud. Den som lär sig vänta med 

värdighet blir rikt belönad i form av sinnlig närvaro, en 

förmåga att kunna se och njuta av vad världen har att ge. 

Detta är berättelsens moraliska budskap. 

Den borttappade själen

I den kåseribetonade boken Långsamhetens lov, samma 

bok som Astrids mamma lånade på lokalbiblioteket, skri-

ver religionshistorikern Owe Wikström om den moderna 

människans behov av mellanrum. Wikström upplever 

dagens människa som splittrad, rastlöst och ångestfull. 

Hon kan inte stanna upp, hon kan inte vänta in. Vilans 

zoner har blivit exotiska, skriver han, och behovet av still-

het och avsiktslöst strosande verkar större än någonsin 

(2001:19). Men det fi nns hopp. Människan har fortfaran-

de kvar ett ”genuint inre” som man, om man bara vill och 

anstränger sig lite, kan hitta ”tillbaka till”. Wikström talar 

om nödvändigheten av tystnad, om vikten av att lägga 

ifrån sig pappersarbetet och att på eget initiativ fi ka på 

folktomma kaféer eller att sjunka ner i pösiga fåtöljer i 

stilla hotellfoajéer för meditativa stunder (ibid:64). Precis 

som i Jönssons böcker om tid reproduceras föreställ-

ningen om det intakta subjektet:  människan har en äkta 

kärna att falla tillbaka på när hon tappat bort sig själv på 

vägen. Wikströms bok har nått en stor läsekrets och här 

handlar det framförallt om att ge näring åt, och hopp i 

människors upplevda saknad efter ett föreställt äkta själv. 

Med uppmaningar om att lägga ifrån sig sitt pappersar-

bete och sjunka ner i hotellfoajéer framträder återigen 

ett väntans estetiska medelklassideal, ett ideal som också 

genomsyrar mina informanters berättelser, men på ett 
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mindre uttalat sätt.

– Vad tror du egentligen hände där ute i mörkret? frå-

gar jag Siri i ett försök att komma upplevelsen av ett tids-

ligt mellanrum lite närmare.

– Jag vet inte, säger hon. Kanske att jag skars av från 

allting. Att inget kunde nå mig där. Det hände liksom 

inget, inget alls utom att jag väntade, och då får man ju 

äntligen kontakt med sig själv. Tystnaden, att man kan 

höra sina egna tankar…

Siri sneglar på mig i ögonvrån.  

Jag tolkar det som att hon söker bekräftelse på det slit-

na i uttrycket om att höra sina egna tankar i tystnaden, 

men vi låter det passera obemärkt. 

Hon fortsätter.

– … allt öppnar sig, och sedan kan man leva länge på 

det…

– Kan du beskriva den känslan? 

Siri skrattar.

– … nä, det vet jag inte om det går faktiskt…

Hon tänker efter.

– … ja, det är konstigt, hur det kan förändras så mycket. 

Hela tillvaron blir till något helt annat när man får kontakt 

med sig själv. Men hur det känns…

Hon rycker på axlarna, som för att � ärma sig från min 

fråga.

– … tryggt och varmt kanske? Ljust kanske, som att 

man blir ett med allting.

Siris beskrivning tangerar både Wikströms ”äkta inre” 

och ”det oföränderliga rummet” som Jönsson talar om. 

Att inget kunde nå henne, att hon skars av från allting. 

Denna avskärmning blir förutsättningen för att det som 

upplevs som äkta ska kunna, eller våga träda fram. Siri 

rycker på axlarna, som för att markera att jag frågar om 
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något självklart, men som samtidigt är svårt att förklara. 

Eller är det för privat? När hon ändå försöker, för hennes 

beskrivning tankarna till vad man i vardagligt tal skulle 

kunna kalla för en andlig upplevelse. 

Andliga upplevelser talar också socialantropologen 

Brian Palmer om när han undersöker religionens bety-

delse i en vanlig småstad i Sverige i början av 2000-talet. 

I artikeln ”Ryck ut jacken!”. Andlighet som paus i livsstres-

sen ser Palmer den nutida andligheten ta sig uttryck som 

just ”pauser i livsstressen” (2008:278). Enköpingborna 

berättade för honom att deras stunder av andlighet – de 

stunder då de kände sig hela och levande och i kontakt 

med någonting större än dem själva – var i pauserna från 

den ständiga stressen. 

Palmers informanter talar om andlighet eller andliga 

upplevelser som sådana som man har:

— när man kan uppsöka ett avskilt rum med ett mini-

mum av information och teknisk apparatur, gärna ute i 

naturen. 

— i lösgörandet av all uppmätt tid (schemalagd, ut-

räknad, redovisad), av undantagstid (att missa bussen 

och sitta ensam på hållplatsen och vänta), att komma ut 

efter en dags avslutat arbete och få se stjärnorna. 

— i en stunds tillfl ykt från andra människors förvänt-

ningar och krav, till en skyddad sfär av ensamhet, ett rum 

och en tid som man har för sig själv. 

— i en växling från känslan av eget ansvar till passivitet 

och mottagande (Palmer 2008:288). 

Detta är huvudingredienserna i ett visst slags andlighet av 

idag, menar Palmer. En andlighet som tangerar den ritu-

ella religiositeten. Vi skulle till och med kunna beteckna 

dessa ögonblick eller upplevelser som individualiserade 

riter för att understryka denna karaktär, skriver Palmer.  
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De är regelbundet återkommande, man söker dem ofta 

aktivt och de uppfattas som unikt värdefulla stöd i livet, 

upplevelser att hämta kraft ur (ibid:288). 

För Palmers informanter handlar det om strategier i en 

förtätad vardag, på samma sätt som Astrid utövar yoga 

för att klara av alla krav. ”Att vara andlig på individualise-

ringens villkor är att stanna upp” (Palmer 2008:289).

Siri är utbildad informatör, men efter svårigheter att 

fi nna arbete utbildade hon sig till undersköterska och går 

nu på olika vikariat inom äldrevården. Hon är ensamstå-

ende mamma till en liten pojke som heter Rasmus och 

upplever liksom Astrid vardagen som svår att få ihop. Siri 

beskriver sig själv som en lite drömsk person som tycker 

om att läsa och teckna, och ”fantisera”, som hon uttryck-

er det.  Siri är också den av mina informanter som verkar 

mest upptagen av tankar kring vardagens mellanrum, el-

ler kanske snarare på bristen av dem.

– Bara man vet att de kommer, då orkar man, säger 

hon och nickar. Man vet någonstans att förr eller senare 

så hamnar man i en sådan situation där man får lite tid 

över, det går ju inte att undvika. Det blir som en tröst, 

att tänka så... för när jag jobbar heltid… och Rasmus, ja, 

stressen skapar ju sår i en, säger Siri och drar lite efter 

andan. Det är som att kroppen är tagen i ständigt bruk. 

Då är det en kamp om att få tillbaka den känns det som, 

sitt eget territorium liksom.

Här får den subtila kamp om tiden som jag beskrev i 

det föregående kapitlet en mer dramatisk narrativ form. 

Stressen skapar sår, säger Siri, och bilden av det kropps-

liga köttsåret fungerar här som en omskrivning av det 

känslomässiga tillstånd som hon upplever att tidspres-

sen skapar i henne. En osynlig fi ende har tagit över hen-

nes territorium och beskrivningen liknar i det närmaste 
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en krigssituation. Tillvaron blir en kamp. Kroppen är en 

egendom som bestulits från sin ägare och i Siris berät-

telse krävs en konfrontation för att vinna den tillbaka. 

Krigsmetaforer är ett vanligt inslag i vårt vardagliga 

språkbruk (jfr Martin 1994:49-63). Uttryck som krig, 

kamp och tyranni är ofta förekommande narrativa ele-

ment i det nutida samtalet om tid och inte sällan är det 

en individens kamp mot samhället som åberopas. I feno-

menologisk anda menar till exempel Berg Eriksen att den 

sociala tiden inte överensstämmer med den biologiska 

rytmen. ”Snarare bör det kanske uppfattas som ett krig

med naturen i båda riktningarna: mot åldrandet och mot 

kroppens behov av vila och avkoppling?” (Berg Eriksen 

2000:259, min kurs.). På ett liknande sätt beskriver Bau-

man livet i den fl ytande moderniteten: ”…ett helt liv är ett helt liv är ett helt liv

numera en lång kamp, som troligen aldrig kommer att 

vinnas” (Bauman 2007b:14). Och utbrändhet är också ett 

hot som ter sig högst reellt för mina informanter. Under 

den period som mitt avhandlingsarbete pågick blev fl era 

av mina informanter sjukskrivna på grund av stressymp-

tom. Vera, som talade om kollegor som svimmat och om 

panikattacker på arbetstid blev så småningom själv sjuk-

skriven. Hannes ”gick i väggen” som han uttrycker det 

och slutade sitt arbete som taxichauff ör och Alva, som 

längtade efter att få vänta i behaglig visshet, blev också 

sjukskriven på grund av stress, men under en kortare pe-

riod.

Att människor blir sjukskrivna och inte klarar av att åter-

gå till sina arbeten är ett faktum som exponerats kraftig 

i media under de senaste decennierna. Utbrändhet har 

också alltmer kommit att betraktas som en kvinnosjuk-

dom (Hammarlin 2008) och medvetenheten om riskerna 

att när som helst drabbas av sjukdomen är en ljudande 

underton i samtalen med framförallt de kvinnliga infor-



127

manterna. Om tillvaron förtätas och människan mister 

de små stunderna av väntan som Hannes talar om, fi nns 

det risk för att kroppen lider svåra nederlag. Med med-

vetenheten om riskerna och viljan att vinna denna före-

ställda kamp är mellanrummen och pauserna från stres-

sen ett livsnödvändigt inslag i tillvaron, åtminstone för 

mina informanter. 

Templet, tiden2 

I The Sacred and the Profane diskuterar den rumänske 

religionsvetaren Mircea Eliade skillnaderna mellan den 

religiösa och den profana människans upplevelser av tid 

och rum. Den profana människan är dock en tankekon-

struktion, menar han. I någon mening är alla människor 

religiösa varelser med mer eller mindre omedvetna reli-

giösa föreställningar och beteenden ([1959] 1987:203-

209).3  Eliade skiljer på två typer av tid: helig tid och pro-

fan tid, typer som i princip skulle kunna beskrivas som 

motsvarigheter till den själsliga och den mekaniska tiden 

så som Heidegger såg den. Den mekaniska, profana ti-

den kan inte stoppas, medan den heliga, själsliga tiden är 

en helt annan upplevelse. I den fl yter då och nu samman 

i en total närvaro i tiden och rummet (ibid:68-113).

En religiös eller andlig upplevelse skulle kunna defi -

nieras som något helt annat än vår vanliga vardagsverk-

lighet. Ett avbrott, en överväldigande ruptur i en annars 

rutinartad tillvaro (ibid:20). Som exempel på spänningen 

mellan det heliga och det profana nämner Eliade kyrkan 

eller templet i en modern storstad. För en religiös män-

niska är rummet inuti den heliga byggnaden väsensskilt 

från det kaos som råder utanför. Det som skiljer rum-

men åt är tröskeln, och en tröskel har, som alltid, ett stort 

symbolvärde. Tröskeln skiljer de olika världarna åt sam-



128

tidigt som den förenar dem. Man måste träda över trös-

keln för att nå förändringen, för att gå från ett tillstånd till 

ett annat. Man kommer inte undan, och i detta ligger den 

känslomässiga laddningen.

Den religiösa människan längtar efter att leva i ett rent 

och ofördärvat kosmos, skriver Eliade. Så som det var 

i begynnelsen, innan allt blev kaos (ibid:65). Motivet är 

detsamma som i den devolutionistiska tankefi guren, och 

i skapelseberättelser förövrigt.  Här kan kaos och kosmos 

sägas motsvara det som är okänt och osäkert för män-

niskan, och det som är känt och säkert. I den religiösa 

människans världsbild är kosmos ”hennes värld”, medan 

allt annat är oordning. För den religiösa människan är:

 1) ett tempel eller en kyrka en helig plats, ett avbrott i 

det homogena rummet

2) detta avbrott en öppning mellan olika världar, en 

passage 

3) kommunikation med det gudomliga möjligt i detta 

avbrott 

4) denna plats något som den ”vanliga” världen kretsar 

kring  (Eliade [1959] 1987:37). 

På samma sätt som kyrkan eller templet utgör ett brott 

i det profana rummet i en modern stad, kan gudstjänsten 

eller andakten sägas vara ett brott i den profana tiden. 

Den religiösa människans upplevelse av såväl den heliga 

tiden som det heliga rummet har sin grund i en existen-

tiell längtan – längtan efter den ”fulländade” känslan. 

Denna känsla säger sig både Siri och Hannes i någon 

mån ha funnit i sina plötsliga och oplanerade väntestun-

der, precis som informanterna i Palmers undersökning.  

Att dra paralleller mellan Eliades religiösa människa 

och Siri och Hannes kan verka riskabelt då de inte själva 

beskriver sin upplevelse som andlig eller religiös. Men 

om man istället tänker den religiösa ritualen som en 
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existen tiell ritual, i överförd mening – då blir det kanske 

görbart? När Hannes sitter omgiven av regn och natt-

ligt mörker blir busskuren ett avskilt utrymme, ett tempel 

som utestänger både kaos och den samhälleliga me-

kaniska tiden. I busskuren fi nner Hannes tankefrid. ”Kan 

det bli bättre än så här?”, frågar han sig. Busskuren är 

en rumslighet, en symbolisk såväl som fysisk realitet, ett 

skydd från regn och rusk, och kanske också från föränd-

ring? Ett temporärt rum utan bindningar? Eliade kallar de 

platser där det tidlösa uppenbarar sig och där ordning 

och reda skapas, för hierofanier (ibid:63).4
 
Och kanske 

kan hotellfoajéerna, busskurerna och parkbänkarna för-

stås som moderna hierofanier?

Fula ord

I Siris och Hannes berättelser fi nns en övergång från ir-

ritation och stress till acceptans och tillfredställelse. När 

jag frågar Siri varför hon tror att man blir irriterad när 

bussen är försenad eller när den får punktering suckar 

hon tungt.

Jag tolkar det som att Siri tycker att det är svårt att sätta 

ord på de här upplevelserna, att de är för subtila. Eller så 

suckar hon därför att hon tycker att min fråga är över-

fl ödig.

– Det är klart att man blir irriterad, säger hon med efter-

tryck. Man har ju en massa inplanerat, att man ska göra 

det och det och det, det vet väl alla. Man vill inte bli rub-

bad i sina planer, då blir man helt enkelt sur…

Den franske sociologen och socialpsykologen Gabriel 

Tarde talar om det imitativa i tillvaron (Czarniawska 

2004b:3ff , Tarde [1890] 1903). Han menar att imitatio-

nen är den viktigaste mekanismen i vår socialitet, det kitt 
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som binder oss människor samman och som är mycket 

svår att avvika från (ibid.). Det imitativa är också ofta det 

rutinartade, det som upprepas gång på gång, dag efter 

dag. Rutiner skapar rum, precis som en rytm skapar ett 

rum i rummet. Rutiner skapar trygghet och känslor av 

välbehag, men stannar man länge i ett rum är risken stor 

att det till slut upplevs som både instängt och kvävande. 

Då och då måste man byta rum för att hitta inspiration 

och nya tankar. Genom rumsliga omfl yttningar kan själv-

et hållas igång. Subjektet måste hela tiden återetableras.

Enligt Eliades kräver övergången mellan det profana 

och det heliga rummet en särskild markering, eller ritual 

([1959] 1987:179-188). Att göra korstecknet, att buga sig 

eller att ta av sig på fötterna är vanliga markeringar i den 

religiösa människans praktik. Överskridandet innebär inte 

bara att man går från en plats till en annan – framför allt 

är det en övergång från ett sätt att vara och känna, till ett 

annat (ibid:180). Både Siri och Hannes talar om en spon-

tan irritation när det gick upp för dem att de var försatta i 

vänteläge. Båda använder svordomar när de ska beskriva 

förloppet och de känslor som den oplanerade väntan 

väckte i dem. Irritationen är ett viktigt narrativt element 

i berättelserna om de plötsliga väntesituationerna, och 

utifrån Eliades och Palmers tankar om trösklar och ritua-

ler förstår jag svordomarna som en berättad övergångs-

ritual, en beskrivning av tröskelns, eller passagens, ofrån-

komliga känsloladdning.

Kalla vatten

Dans kök är målat i glada, fantasifulla färger. Här blandas 

rustika trämöbler med modernt designade konsthant-

verk. På väggen hänger svart-vita fotografi er på de båda 

barnen och stora, inramade kolteckningar som Dan gjort 
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själv föreställande abstrakta, inre landskap. 

Dan är skådespelare och arbetar på olika fria scener i 

innerstaden. Han beskriver sig själv som en sökare, en 

konstnärssjäl, men han är noga med att poängtera att 

ordet konstnärssjäl inte är kopplat till viljan att renodla 

ett perfekt konstnärligt uttryck, utan att det framförallt 

handlar om ett sökande på det personliga planet. Dan 

beskriver också sig själv som stresskänslig och i behov av 

ständig återhämtning. Han talar om väntan som en ”livs-

nödvändighet”, och precis som Siri och Hannes kommer 

han under samtalet in på den problematiska övergången 

mellan aktivitet och passivitet.

– Man samlar på sig en massa snedbalans, säger Dan 

och för händerna över överkroppen som för att illustrera 

vart i kroppen denna obalans sitter. När man stressar så 

samlar man på sig snedbalans och för att komma över 

det måste man passera ett fält där det är smärtsamt att 

vara. Och då kommer ju hela valsen… då är det jättesvårt, 

det är ett jobbigt vatten som man ska över. Det är en 

väldigt konkret känsla som man måste ta hand om, om 

man ska klara av att vila… eller vänta.

Dan likställer väntan med vila. Han talar om ett fält eller 

ett vatten som ”man ska över” för att komma in i vän-

tan, eller i ett vilande tillstånd, vilket direkt återkopplar 

till Eliades tankar om olika rum mellan vilka en passage 

är möjlig. 

– Energierna fl ödar inte naturligt längre, säger Dan. De 

har tagit slut, men jag kan också uppleva en stelhet för 

jag försöker hela tiden kompensera för att energierna 

faktiskt har tagit slut. Med viljans hjälp försöker jag upp-

rätthålla något som inte upprätthåller sig självt. Jag tror 

att det är därför som jag blir så stum och stel. Jag fryser 

ner mig själv för att slippa den här känslan av obehag och 

så fortsätter jag envist med den aktivitet som jag hade 
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tänkt mig. Det är både en fl ykt och en... ja, man har helt 

enkelt passerat ut i ett område där den ena negativa gre-

jen ger den andra...

– Mm, mumlar jag.

Jag nickar och Dan fortsätter.

– Ja, det är helt enkelt en fl ykt, det ena negativa ger 

det andra…

Dan beskriver skeendet som att man stannar kvar i ett 

beteende eller ett tillstånd som inte längre är uppbygg-

ligt. Han talar också om ”energier” som har ”stelnat i sina 

gångar” och som inte längre ”fl ödar naturligt”. Kroppen 

beskrivs här som ett system som både är avskiljt och be-

roende av sin omgivning på en och samma gång.5

I Dans beskrivning återhämtar sig energierna själva om 

”man bara får lugn och ro” och ger sig själv tid, eller vän-

tan, som han väljer att kalla det, åtminstone under inter-

vjun.6 Omgivningen i sig kan i och för sig tillföra energi, 

men framförallt är det individen som, genom att ta kon-

takt med sig själv, kan återskapa energier och återställa 

”balansen” i den föreställda behållaren som kroppen ut-

gör. En förutsättning för att subjektet ska kunna samla 

ihop sina ”energier” är att man stannar upp. Rörelsen 

måste stoppas, intrycken minimeras. Detta antagande 

är så självklart att ingen av mina informanter ifrågasätter 

det eller ens refl ekterar över det. Det framstår som en 

underförstådd kulturell kunskap att det är så det går till 

och Wikströms bok om långsamhetens lov är bara en av 

många populära böcker som bidrar till att reproducera 

denna tanke. 

I tystnaden möter den jagade människan först förvirring 
och oro. Tankarna rusar genom huvudet. Splittringen är 
total. Detta har själasörjare i alla tider känt till. Råden är 
alltid desamma. Ignorera förvirringen och håll ut. Efter de 
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splittrade tankarna kommer något annat. Bortom den döl-
jer sig ett annat slags tidsupplevelse. Den yttre stillheten 
är en förutsättning för den inre. Människan måste öppna 
luckor som leder bort från den ständigt frambrusande var-
dagen (2001:97).

Wikström är religionsvetare, men parallellen till den fe-

nomenologiska – och även i viss mån psykoanalytiska 

– subjektsförståelsen är tydlig. Stress och av aktivitet 

över mättade ögonblick skapar ett livsodugligt kropps-

subjekt, en kropp som inte är öppen för omvärlden, ett 

subjekt som inte sträcker sig ut i och mot världen med 

sina vidöppna fönster. En kropp vars energier stelnat i 

gångar och förbrukats av aktivitet är en spänd och ir-

riterad kropp utan kontakt med sig själv. Och den över-

gång som mina informanter beskriver handlar just om att 

möta denna irritation och om att lyckas överskrida dessa 

känslor av obehag, denna passage mellan aktivitet och 

passivitet.

När jag frågar Dan var han helst skapar sig sina mellan-

rum, svarar han att tysta kaféer är det ställe som fungerar 

bäst, precis som Wikström förordar, men han påpekar att 

ett ”helt vanligt väntrum” på en ”helt vanlig vårdcentral” 

också kan fungera alldeles utmärkt som ett rum för ef-

tertanke och fördjupning.   

En illusion

– Jag älskar att sitta i väntrum, det är det bästa jag vet, älskar att sitta i väntrum, det är det bästa jag vet, älskar

säger Tora och skrattar åt sig själv och sin kanske inte 

helt självklara entusiasm.

Jag träff ar Tove och hennes sambo Johan i deras ge-

mensamma hem, en fyrarums hyresrätt i en av stadens 

äldre ytterstadsdelar. Tove och Johan arbetar båda heltid 

inom off entlig sektor och de har två barn, en dotter och 
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en son. När jag ber Johan beskriva sig själv har han svårt 

att formulera sig. Han skämtar och säger att han nog är 

en tragikomisk fi gur, men då rycker Tove in och berättar 

att han är väldigt uppskattad på sitt arbete, men Johan 

värjer sig. Till slut bestämmer han sig för att han är en lat, 

men känslomässigt kreativ person som alltid drömmer 

om att få lite tid över för sig själv. Tove beskriver sig själv 

som Johans motsats. Att hon till skillnad från Johan är 

lika aktiv och energisk i allt hon gör. Hon berättar också 

att hon upplever sig som strukturerad i sin yrkesroll, men 

förvirrad och ostrukturerad i sitt privatliv. Av sina vänner 

uppfattas hon som ett ”kärnkraftverk”, både i den me-

ningen att hon behöver mycket mat och i det att hon 

alltid ”är igång”, som hon uttrycker det.

Vi sitter i det starkt rödmålade köket och samtalar om 

väntan. Det är full fart i hemmet och bandspelaren måste 

stängas av fl era gånger under intervjun. Diskmaskinen 

går, barnen springer in och ut ur rummet, en stortvätt ska 

tvättas och torkas nere i tvättstugan och olika telefoner, 

både fasta och mobila, ringer oavbrutet under samtalet.

– Jag älskar väntrum och jag blev väldigt besviken den 

där gången, kommer du ihåg det?

Hon vänder sig mot Johan som nickar instämmande.

– Du hade varit upp på ögonkliniken på Sahlgrenska 

och du hade fått vänta över fem timmar och jag blev så 

glad för jag trodde att jag skulle få vänta lika länge. Jag 

tog med mig matsäck och böcker och penna och pap-

per, för jag trodde att jag skulle få egen tid, men jag kom 

in redan efter en halvtimme så jag fi ck ingen väntan den 

gången… 

Tove ”fi ck” inte sin väntan. När sköterskan ropade upp 

hennes namn efter bara en halvtimme blev hon både 

arg och besviken, berättar hon. Hon hade gått länge och 
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väntat och fantiserat om denna inplanerade väntesitua-

tion.

– Så jag håller på, säger hon och skakar på huvudet.

Under intervjun återkommer Tove gång på gång till 

väntrummet som en lustfylld upplevelse och hon skrat-

tar åt sina egna mycket högt ställda förväntningar. Hon 

berättar att hon brukar packa ryggsäcken med frukt, 

kaff etermos och matiga smörgåsar, en varm fi lt, toff -

lor, böcker, anteckningsblock och fl era pennor, för sä-

kerhets skull. Väntan i ett väntrum kan, som i Toves fall, 

upplevas som mycket positiv. Den laddas visserligen inte 

med samma poetiska språkstoff  som berättelserna ovan, 

men de fungerar ändå som mellanrumssituationer i den 

mening som jag gett dem i detta kapitel. Kanske skulle 

de kunna kallas för inplanerade mellanrumssituationer 

eller kanske till och med för individualiserade riter i Pal- individualiserade riter i Pal- individualiserade riter

mers mening, åtminstone i Toves fall. Tove är en aktiv 

tvåbarnsförälder. Hon är mycket engagerad i sitt arbete 

och på fritiden har hon alltid en mängd projekt på gång. 

Det handlar om vuxentid och barnfri tid, säger hon och 

är noga med att poängtera att om barnen är med så är 

det annorlunda.

– Är man med sitt barn och väntar, då är det ju ingen 

lugn och ro i väntan, ens om det inte är allvarligt. Då vill 

jag bara in, säger hon. Det handlar om egen tid…

Hon skrattar till.

– … om det inte blir så som jag läste i en bok om tank-

spridda… om en pappa som hade gått och satt sig i ett 

väntrum, så blev hans barn inropat, men det var bara det 

att han hade glömt att ta med sig barnet…

Vi skrattar uppsluppet alla tre.

Det är tydligt att berättelsen, i all sin enkelhet, väcker 

känslor. Utan att nödvändigtvis vara det, påminner den 

starkt om en vandringssägen. En vandringssägen är en 
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berättelse som låter oss ta del av ovanliga händelser och 

vävs ofta kring teman i samhället som ingjuter oro, rädsla 

eller nyfi kenhet (se af Klintberg 2001, 2005). Toves be-

rättelse anspelar på föreställningen om den stressade 

småbarnsföräldern som springer hit och dit i tillvaron 

utan att ha kontroll på vare sig själv eller sina barn, och 

hon berättar också fram sig själv som en sådan genom 

att upprepade gånger poängtera att hon saknar känslan 

av kontroll i sitt privatliv. Berättelsen om den tanksprid-

da pappan fungerar som känslomässigt bearbetnings-

redskap för rädslan att en dag göra samma misstag. Det 

uppsluppna skrattet runt bordet är ett ängsligt skratt. Det 

hade kunnat hända vem som helst av oss, och det är 

ingen slump att just Tove låter oss ta del av berättelsen. 

Gång på gång under samtalet återkommer hon till käns-

lan av att sakna kontroll. Något som hon i sin tur kopplar 

till det faktum att hon är ”så igång”. 

Den brittiske psykologen Donald Winnicott talar om att 

människan är ständigt och oåterkalleligt upptagen med 

uppgiften att hålla isär den inre och den yttre verklig-

heten och samtidigt upprätthålla förbindelsen mellan 

dem (1995:23). Som barnpsykolog lyfter Winnicott fram 

en tredje punkt, inte den inre och inte den yttre punk-

ten, utan ett mellanliggande område, ett mellanrum av 

upplevande, som både den inre och den yttre verklig-

heten bidrar till. Winnicott talar om ”ett område som 

ligger mellan spädbarnets oförmåga och dess växande 

förmåga att erkänna och acceptera verkligheten” (ibid.). 

”Jag undersöker därför vad som ingår i illusionen”, skri-

ver han. Något som man tillåter spädbarnet att ha och 

som i det vuxna livet ingår i konst och religion […]” (ibid.). 

Med Winnicotts teorier kan man välja att se de känslor av 

mening och överblick som mellanrumssituationen väck-

er som en illusion i en konstnärlig och/eller religiös me-
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ning. Man får illusionen av ett ordnande av tillvaron som 

man sedan kan ta med sig ut ur situationen precis som 

Hannes, Siri och Tove beskriver. Man bär illusionen med 

sig som ett redskap, en stöttepelare, en känsla att hämta 

kraft ur när man sedan ska ta sig an den snåriga varda-

gen. ”Sedan när bussen kom så kändes det bra, då hade 

jag en riktigt bra känsla med mig”, säger Hannes. ”…allt 

öppnar sig, och sedan kan man leva länge på det”, säger 

Siri. Efter en tid glesnar eller försvagas illusionen och då 

behöver människan tid och tillfälle att hämta upp den 

igen. En timlig tillvaro utan denna illusion ter sig kanske 

alltför kaotisk och svårhanterlig?

De omsorgsfullt nerpackade smörgåsarna, böckerna 

och den varma fi lten pekar mot den längtan efter frid 

som Tove bär med sig. Med Winnicott kan väntrums-

situationen förstås som en unik möjlighet att återfå illu-

sionen av den kontroll som hon så ofta säger sig sakna.

En andra andning

Palmer talar om andliga upplevelser som en växling från 

känslan av eget ansvar till passivitet och mottagande 

(Palmer 2008:288) och detta är också ett tema som 

kommer upp i informanternas berättelser. I passiv form 

talar de om att försättas i ett ansvarslöst tillstånd, och om 

en längtan efter att bli befriad från en förväntad aktivitet.

– Jag gillar också att vänta så där, säger Johan och 

tummar på sin snusdosa.

Johan berättar att den påtvingade ansvarslöshet som 

denna väntan med automatik ger honom kan göra un-

derverk med ”hans inre”. Att väntrummet fungerar som 

ett positivt mellanrum, i den mening som diskuteras här,  

menar han beror på att han på ett påtagligt sätt blir från-

tagen ansvar från både arbete och familj.
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– Sist jag var i ett väntrum så var det på en ögonmot-

tagning och det tyckte jag var jätteskönt, säger han. Jät-

teskönt, för man måste sitta där, man behöver inte åka 

hem och laga mat eller något sådant. Man kommer ing-

enstans och detta tycker jag är helt fantastiskt. Då kan jag 

nämligen ägna mig åt ett rikt inre liv…

Genom att lägga betoningen på orden ”rikt inre liv” iro-

niserar Johan över sitt eget uttryck. Ironin förstår jag som 

en medvetenhet om den förväntan som faktiskt fi nns i 

dagens samhälle på att man ska vara emotionellt kom-

petent. Det fi nns en normerande tanke om att självet ska 

innehålla allt detta: lustfylld kreativitet och ”rika inre värl-

dar”, en norm som jag upplever att alla mina informanter 

har internaliserat. Samtidigt som uttrycket ”inre världar” 

också kan uppfattas som en  kliché.

– Jag har sällan böcker med, säger Johan. Det är säl-

lan jag går till tidningsstället och tar en tidning och läser, 

utan jag kan sitta där i godan ro och bara låta huvudet 

gå.

Utifrån det som Tove och Johan berättar verkar det in-

stitutionaliserade väntrummet kunna leva upp till fl era av 

Palmers kriterier för nutida andliga situationer: det inne-

håller ett minimum av teknisk apparatur, det innebär en 

stunds tillfl ykt från andra människors förväntningar och 

krav, en skyddad sfär av ensamhet, ett rum och en tid 

som man har för sig själv. I väntrummet kan kanske upp-

levelsen gå från en känsla av eget ansvar till en känsla av 

passivitet och mottagande? 

Johan fortsätter.

– Samma sak gäller när jag sitter i en bilkö, för det 

handlar också om väntan. Jag gillar att sitta i bilkö eller 

på ett tåg för där är det också så att man fråntas ansvaret 

att göra en massa saker på jobbet eller hemma.

Han skrattar och petar sin sambo retsamt i sidan.
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– Nu ska du få höra, Tove… en av mina absolut bästa 

upplevelser under de senaste tio åren, det var när jag 

åkte tåg från Göteborg till Gävle alldeles själv.

Han skrockar lite och vänder sig till mig.

– Familjen hade åkt upp redan och jag skulle komma 

efter. Och då blir det… egentligen är det ju en väntan på 

att få komma fram, men under den här väntan, den här 

sträckan, så fi nns det all tid i världen att ägna mig åt mig 

själv.

Att Johan menar att han haft sin ”absolut bästa upple-

velse” ensam på ett tåg till Gävle säger något om hur 

betydelsefulla dessa vardagliga mellanrum kan vara, 

åtminstone för mina informanter. I mitt material kan 

jag skönja en skala från ”helt misslyckad väntan” till en 

”mycket lyckad väntan” och allt beror på hur ”djupt ner” 

man kommer in i ”sig själv” under väntestunden. Fram 

träder bilden av en ideal inplanerad väntan, och det var 

en sådan upplevelse som Johan menar att han hade.

– När du då ägnar dig åt ditt rika inre liv, säger jag med 

samma ironiska tonfall som Johan nyss använde, då kan 

du sitta helt försjunken i dina egna tankar i väntrummet. 

Vad rör sig där då?

– Ja, det kan nästan vara vad som helst, svarar han. Är 

jag stressad och har haft fullt upp så blir inte tankarna 

som man har tänkt sig, om man har någon slags stress 

i sig, så att det bara rör sig kring det alldagliga, då är det 

inte så roligt. Vad man ska göra på jobbet, eller vad som 

har hänt därhemma. Det vill man inte hamna i, men 

kommer man förbi det så…

– Det är ju intressant med de här olika nivåerna, säger 

jag.

– Ja, det är det ju, för sedan kan man komma in… ja, 

det kan ju vara att man låter fantasin skena iväg, det ty ck-

er jag är jätte trevligt, eller att jag kommer in i mig själv 
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och funderar på hur man mår eller vad man har gjort 

eller vad som händer med en. Någon slags självanalys, 

lite avslappnat så där…eller att man rent av kommer in i 

ett konstnärligt tänkande. Men det förutsätter att man på 

något vis går ner ännu lite djupare…

Den första, ytliga nivån är ointressant, menar Johan, 

eftersom det är vardagliga tankar om arbete och familj 

som upptar sinnet.  Där blir väntan både meningslös och 

tråkig. Om man lyckas komma ”förbi” den första tröskeln 

öppnar sig däremot en andra nivå där man får kontakt 

med sig själv och kan göra en ”självanalys” som Johan 

kallar det. Den tredje och sista fasen handlar om att gå 

ännu ”lite djupare” och den kan förstås som att Johan 

träder in i Winnicotts illusion eller i Eliades andliga upple-

velse där det konstnärliga eller religiösa tar överhanden.  

Man förfl yttar sig in i något annat, in i andra världar.

Att som Johan tala om djup i människans ”inre” vitt-

nar om behovet av att rumsliggöra det abstrakta. Att tala 

om känslor som ”djupa”, går tillbaka på föreställningen 

om känslomässiga hierarkier där det djupa representerar 

det ”äkta”, och det ytliga representerar det mindre ”äkta”. 

En språklig-rumslig bild som förutsätter en förståelse av 

subjektet som en centrerad helhet.

– Och vilka är förutsättningarna för att du ska komma 

dit ner då? frågar jag Johan.

– Det är att man hamnar i en tvingade situation. För 

det är ju ett väntrum. Man har inget val. Det är tvånget i 

väntan….

– Så du tänker dig att situationen tvingar fram det, att 

du inte kan fl y kontakten med dig själv?

– Ja, för det är en helt annan sak om jag stänger in mig 

i ett rum här hemma och tänker att jag ska göra samma 

sak, då går inte det. Det har jag prövat.
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Att hemmet fungerar dåligt som en plats för ritualise-

rat blivande pekar återigen mot tanken på att en rums-

lig omfl yttning är nödvändig för att subjektet ska kunna 

återetablera sig, hållas igång.

– Sedan när de ropar in dig, vad känner du då? 

– Det beror på tidsaspekten, svarar Johan. Har det gått 

väldigt lång tid så kan jag tycka att det är skönt att få bry-

ta det här, men är det bara en halvtimme och jag plötsligt 

ska in, då kan jag bli riktigt besviken. Går det för fort så 

hinner man aldrig komma in i det. När jag har fått ha en 

väntan, på ett tåg eller i ett väntrum, och kommit ner då 

tycker jag det är jättesvårt att komma igång igen, och 

så plötsligt ska man in till doktorn, in i verkligheten och 

börja agera. Jättejobbigt tycker jag det är. Det är som att 

det fi nns två olika tidszoner…

Johan menar att det är svårt att överbrygga skillnaden 

mellan det han upplever som sin egen tid, och samhällets 

tid. En beskrivning som direkt kopplar till berättelserna i 

det första kapitlet och föreställningen om den inre, feno-

menologiska tiden och den samhälleliga, mekaniska.

– Ja, för det är ju den andra andningen som man vill 

komma in i, säger Tove som för att sammanfatta Johans 

berättelse. Det är då det fi nns klarhet och överblick... 

som att jag köper tågresor… för då får jag också överblick 

och allt trillar på plats.

– Ja, det känner jag igen, säger Johan.

– För jag får den aldrig annars, överblicken, men jag 

vet att åker jag tåg, då, då känns det så stort och jag ser 

saker med distans och jag får perspektiv på tillvaron.

– Ja, vad är det med tåg som är så fantastiskt? frågar 

jag entusiastiskt.

– Du är på väg, säger Johan.

– Rörelsen, konstaterar Tove kort.
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I rörelsens rum 

När jag frågar Siri om hon väntar på att mellanrummen 

ska komma av sig själv eller om hon planerar in dem, blir 

det tyst.

Hon tar ännu en klunk ur kaff ekoppen och vänder bort 

ansiktet från kameran en stund. Det är uppenbart att min 

fråga har väckt ett minne eller en känsla.

Jag ser att hon ler.

– Gör du det? frågar jag igen och puttar henne kam-

ratligt  i  sidan.

Siri fortsätter le.

– Äh, det här är så pinsamt så jag vet inte om jag kan…

vill… äh, säger hon och nickar mot kameran.

  Hon tvekar, och jag väntar in.

– Alltså, det här är en väl bevarad hemlighet, men brot-

tet är nog preskriberat nu.

– Nu blir jag jättenyfi ken, säger jag.

– Okej då…

Så lyfter hon ansiktet och börjar berätta, fortfarande 

med ett hemlighetsfullt leende på läpparna.

– Jag ljög ju om en resa …

Jag lyssnar uppmärksammat.

– … ja, det är sant. En gång för hundra år sedan när 

Rasmus fortfarande var liten så sa jag till Malte att jag var 

tvungen att åka till Stockholm med jobbet och så be-

ställde jag biljetter innan han ens hade hunnit svara på 

om han kunde ta Rasmus eller inte. Jag bara gjorde det 

för jag var så j-a desperat, helt utsliten på alla nattvak och 

jobbet och så. Jag beställde tur och retur, första klass, 

fast jag var pank… fattar du?

Siri skrattar och skakar på huvudet. Och jag skrattar 

och skakar också på huvudet, för att bekräfta henne i 

hennes känsla.
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– Direkt ner till Göteborg igen, fram och tillbaka bara 

och jag hade ingen packning med mig alls, bara några 

mackor och ett äpple. Sedan satt jag bara där och stir-

rade ut genom fönstret och försökte känna efter. Vem är 

Siri va? Finns hon fortfarande någonstans därinne?

– Vad är det med tåget som gör det så bra då? frågar 

jag.

– Jag vet inte, det är kanske något med att tåget rör 

sig, men kanske också att man får som ett eget rum där 

ingen kan kräva att man gör något annat än bara åker 

tåg. Och även om man sitter nästan i knäet på andra, så 

fi nns det en social kod som säger att man får vara ifred, 

om man vill.

Siri konstruerar en situation där hon får tillfälle att åka tåg 

till och från Stockholm. Hon går till och med så långt att 

hon ljuger för sitt barns pappa för att få tillgång till möj-

ligheten att hitta tillbaka till ”sig själv”. Här blir det tydligt 

hur Siri upplever sitt subjekt som hotat, att det är på väg 

att upplösas, eller drunkna i vardagens tvingande krav. 

Tågresan blir så ett försök till en återetablering av det 

subjekt som hon själv kallar för Siri.

Till skillnad från Siri, har Tove både körkort och bil, men 

köper ändå långväga tågresor för att få ”överblick”, som 

hon uttrycker det. Allt blir mycket ”större” på tåget, och 

här återkommer upplevelsen av ”det stora” som jag re-

dan varit inne på med tanken om mellanrummen som 

nutida hierofanier. I Tove och Siris berättelser verkar tå-

gets rörelse vara en viktig del av upplevelsen. Att tåget 

rör sig innebär en känslomässig avlastning. Tågets rö-

relse skapar en möjlighet till den egna kroppens lugn, ett 

lugn som i sin tur skapar vägar fram till det efterlängtade 

”självet”. 
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Tåg verkar vara det transportmedel som väcker mest 

behagliga känslor hos mina informanter och som ger 

störst möjlighet att få kontakt ”med sig själv” (jfr de Cer-

teau 19887). Att åka tåg likställs med att vänta. Tåget i sig 

kan förstås som ett tempel i Eliades mening och även, i 

någon mån, som ett förändringsskyddat rum i Jönssons 

mening, men samtidigt fi nns där en rörelse. När tåget 

stannar upp, så upphör ofta också  känslan av att be-

fi nna sig i en tidlös dimension. En förklaring till det skulle 

kunna vara en upplevelse av att tågets rörelse försätter 

människan i ett ansvarslöst tillstånd. Man behöver inte 

själv prestera för att nå ett uppsatt mål då tåget rör sig 

av sig själv. Man blir passiv och mottagande, som Palmer 

beskriver det, och därför kan man också släppa taget om 

den mentala och fysiska förankring i verkligheten som 

ansvar med automatik utkräver av oss. 

Tåget ger också en monoton ljudmatta, en rytm som 

ger kontinuitet och trygghet och som därför fungerar 

som en väg förbi det upplevda obehaget på väg ”in till 

självet”, precis som sorlet på ett kafé förmodas ta män-

niskan in i andra tidsdimensioner. Och även om tåget 

nästan görs till något magiskt i informanternas berättel-

ser, är det viktigt att se att teknisk apparatur alltmer fyller 

upp detta förmodade mellanrum. Internetuppkoppla-

de, bärbara datorer blir en allt vanligare syn i tågkupé-

erna, liksom mp3-spelare och passagerare som passar 

på att sköta sitt sociala liv via mobiltelefonen (se O’Dell 

2006:90-92). Också vagnarna har moderniserats. Men 

trots att de nya tågen saknar det tydliga dunkandet så 

verkar ändå bakgrundsljudet som en påkallare av alter-

nativa tillstånd. För kanske handlar det ändå framför allt 

om att bryta rutiner och byta rum? 

I avhandlingen Konsten att gunga. Experiment som 

aktiverar mellanrum (2008) undersöker den konstnärliga 
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forskaren Monika Sand, både genom konkreta experi-

ment och mer abstrakta tankeexperiment, hur spatiala, 

temporala och teoretiska mellanrum aktiveras. Mellan-

rummen blir till genom kreativa brott med en inövad ryt-

misk vana. Det är genom att komma i otakt med denna 

rytm som mellanrummens potential aktiveras, skriver 

hon (2008:44-108). Och det är precis vad som sker i Si-

ris och Hannes berättelser, att de kommer i otakt med 

det förväntade. På samma sätt kan en taktisk rytm också 

skapa ett mellanrum i den betydelse som jag givit det i 

min förståelse av tågresornas upplevda magi. Rytm och 

otakt blir därför viktiga element i mellanrummets logik, 

beroende på att det skapar något annat, något som bry-

ter av mot det invanda, det förväntade. Så aktiveras mel-

lanrummet, och så tas mellanrummet i bruk.

Tove, som alltid väljer tåget framför bilen, fortsätter be-

rätta:

– På tåg beställer jag numera tyst vagn för att jag ska 

få det så bra som möjligt och det är ju roligt att se när 

det ringer i någons mobil, vilket det alltid har gjort när jag 

åker i tyst vagn, eller att någon helt ogenerat tar fram sin 

telefon och skriker högt ändå. Då blir det väldigt primi-

tivt, det blir väldigt djuriskt, fast folk är lite rädda att säga 

till…men de spänner ögonen i varandra.

– Det är så alltså? Har det blivit några scener? frågar 

jag.

– Nej, men det har blivit väldigt...

– Stämningen? infl ikar jag.

– Ja, stämningen har blivit så att man har kunnat ta på 

den. Och så ser man till slut att de har känt det så…

– Hur tolkar du de känslorna? frågar jag.

– Det är väldigt primitivt, det är väldigt starkt. På något 

sätt ser man ju också att det är samma hos de andra, 

man tittar på varandra och man förstår ju varandra direkt, 
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något som man kanske inte skulle göra i en annan situa-

tion. Hur jag tolkar det? Ja, man går väl igång mer när 

man har gjort ett medvetet val och då har man ju större 

förväntan på att man ska ha det tyst. Då är det riktigt, 

riktigt illa, då har man svårt att klara av det. Man tror ju att 

man ska få ha det tyst och lugnt.

Den medvetet planerade tågresan i tyst kupé kan resul-

tera i besvikelser, spänningar och små, knappt märkbara 

sociala dramer. I Toves berättelse skapas ett tydligt ”vi 

och dom”. ”Vi” som har valt att åka tyst vagn och ”vi” som 

följer reglerna till skillnad från ”dom” som inte gör det. Ett 

användbart begrepp i sammanhanget skulle kunna vara 

Sartres serialitet (Young 2000:231-237; Sartre [1960] 

1991). Sartre menar att alla sociala relationer producerar 

handlingar. I motsats till andra kollektiv — som ett arbetar-

parti eller en fackförening som medvetet formas kring 

ett gemensamt mål — är en serie ett socialt kollektiv vars 

medlemmar är passivt förenade av det objekt som deras 

handlande riktar sig mot. De är amorfa och defi nieras av 

mer rutinmässiga vanor. En enhet på fl ykt, ett kollektiv 

som är löst i kanterna. Enligt Sartres beskrivning utgör 

människor som väntar på en buss en sådan serie. De bil-

dar ett kollektiv i så motto att de har en minimal relation 

till varandra, men följer bussväntandets alla regler. Som 

kollektiv har de förts samman genom sin relation till ett 

materiellt objekt, bussen och de off entliga kommunika-

tionernas praktik (ibid.). De är tillfälligt förenade kring de 

objekt och/eller handlingar genom vilka de söker uppnå 

sina individuella syften. Och rimligtvis är det längtan efter 

en zon fri från yttre intryck som förenar tågresenärerna 

i Toves berättelse, en tanke som jag också föreslår för 

Johan och Tove under samtalet.

– eh… ja… det kan det väl kanske vara, säger Johan 

dröjande. 
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Han tänker efter.

– Ja, det tror jag. Man har ju en längtan efter att få ha 

en lugn stund, att få tänka sina egna tankar, vilket jag tror 

är unikt i samhället nu, att få den här tiden att tänka sina 

egna tankar. Unikt är det väl inte, men har man familj är 

det väldigt sällan man får det. Och när man då har chan-

sen att få gå in i väntan mellan punkt a och b och få sitta 

i en tyst vagn… det är klart att det väcker aggressivitet, då 

har de ju förstört den stunden också…

Mellanrummens praktik

I det här kapitlet har Johan, Dan, Siri, Tove och Han-

nes berättat om de oplanerade eller planerade vänte-

situationer som då och då uppstår i vardagen. Situationer 

i vilka de kan nå och vårda det själv som de upplever som 

äkta och eget. I mitt material benämns dessa situatio-

nella väntestunder nästan alltid som mellanrum, vilket i 

sig säger något om hur människor uppfattar den tids-

liga tillvaron. Med Eliades tankar om heliga platser blir 

dessa veck i tiden till hierofanier, platser där det tidlösa 

tränger in och i vilka man med Winnicott tillåts uppleva 

en illusion av ordning och reda, en ordning som enligt 

informanterna ofta gått förlorad i en vardag som de inte 

sällan uppfattar som tvingande. Mellanrummet blir då 

den ”heliga plats” där kaos förvandlas till ordning, ett ut-

rymme för refl ektion och distansering från ett, som de 

upplever det, normerande yttre. I mellanrummet upplevs 

vardagen som overklig, suddig och kanske till och med 

meningslös. Varför stressa för något så bagatellartat som 

ett möte på jobbet? Varför oroa sig för detaljer? I mel-

lanrummet får informanterna perspektiv på sin tillvaro 

eftersom det alldagliga få ge plats åt betydligt ”större” 

sammanhang än de påtagligt världsliga.
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Mellanrummet tas här i kulturellt bruk. Mellanrummen, 

såväl oplanerade som inplanerade, försätter individen 

utanför det hårt reglerade tidsrummet och skapar där-

med ett avskiljt och mångtydigt rum att vistas i, ett pri-

vat rum av upplevd sinnlighet och närvaro. Jag förstår 

dessa situationer som nutida andliga upplevelser i den 

mening som Palmer (2008) gett dem: en plats i tid och 

rum där subjektet upplever att kontakten med sig själv 

och med världen runtomkring återupprättas som något 

meningsfullt. En egen, inre tid i vilken det som föreställs 

vara självets äkta röst, börjar tala. Den talar, åtminstone 

till mina informanter, i teknikbefriade rum där intrycken 

begränsas till stjärnklara himlar, regnets smattrande mot 

ett plåttak eller gulmålade väggar i ett väntrum. I upp-

levelsen av en förtätad vardag blir väntan det som ger 

egentlig mening, och detta är det paradoxala med vän-

tan, åtminstone som den berättas fram i mitt material. 

Väntan blir det rum mellan händelserummen i vilket livet 

äntligen händer.

I materialet fi nns olika metaforiska uttryck för att be-

skriva de väntesituationer som det här kapitlet har hand-

lat om. Tove kallar väntrummet för ett ”reningsbad” där 

man kan tvätta sin insida. Hannes kallar väntan för en 

”sorteringsstation” där man kan sortera sina tankar och 

känslor. Vilka känslor är bra, vilka känslor är dåliga att ta 

med sig på vägen? Siri kallar mellanrummen för ”miljö-

stationer”, vilket på ett liknande sätt för tankarna till en 

plats där olika sopor sorteras och kasseras efter valör. 

Metaforerna pekar alla mot samma håll: det handlar om 

att rena subjektet från tankar och känslor som inte hör 

hemma där, eller som inte anses användbara. Dessa me-

taforer både pekar på och förstärker föreställningen om 

ett äkta inre, ett egentligt själv. Här kan man, som i Han-

nes fall, få reda på vilka beslut som är de rätta. ”Vad vill 
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jag egentligen?” I Hannes fall kanske det var just en så-

dan situation som ledde fram till beslutet att lyssna på sin 

”inre kompass” och säga upp sin tjänst som administra-

tör, men lika ofta handlar det antagligen om att ställa det 

anpassningsbara självet i ordning för mötet med en krä-

vande omvärld. För paradoxalt nog efterfrågar det indivi-

dualiserade samhället ett fl exibelt subjekt samtidigt som 

det ställer krav på ett eget unikt, handlingskraftigt själv 

som kan navigera detta fl exibla, utspridda subjekt. Så, om 

man söker mellanrummen för att, som informanterna 

säger, rena sig själv och återetablera sitt subjekt — vilket 

känslomässigt slagg är det egentligen som kasseras på 

den inre sopstationen? Det som inte passar in i det som 

informanterna försvarar som sitt äkta själv, eller det som 

inte passar ihop med samhällets och arbets marknadens 

normerande krav?

I informanternas berättelser framstår mellanrummen 

som efterlängtade och ibland nödvändiga överlevnads-

redskap i en kravfull tillvaro. Men vilka är egentligen dess 

yttre förutsättningar? Det som utmärker dessa berättel-

ser är att mellanrummet framför allt aktiveras i situatio-

ner som är inbäddade i de vardagliga rutinerna. Även om 

undantag fi nns uppstår det mellanrum som i Hannes fall, 

mellan ett besök hos kompisen och själva bussfärden, 

eller som i Siris fall, på väg hem från släktingar. När Johan 

och Tove ändå väntar i väntrummet använder de tiden till 

fördjupning och refl ektion, och när Tove ändå måste åka 

till Stockholm väljer hon att beställa tågbiljett i tyst vagn. 

I mellanrumssituationerna aktiveras en resurs av refl exivt 

slag, men det är viktigt att komma ihåg att en förutsätt-

ning för att denna resurs överhuvudtaget ska kunna tas 

i bruk är att situationen omgärdas av visshet. Utan den 

skulle väntan i ett väntrum aldrig kunna omdefi nieras till 

en hierofani i Elides mening. Att Tove använder väntrum-
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met för att få överblick och kontroll över sitt liv, kan verka 

förvånande då väntrum ofta förmodas väcka känslor av 

maktlöshet och icke-kontroll. Som exempel på känslor 

av obehag i väntrumsituationen fi nns Arvid, ytterligare 

en av mina informanter, som i kommande kapitel berät-

tar om sin frustration i väntrumssituationer. Men i ma-

terialet som helhet är det bilden av väntrummet som en 

positiv möjlighet som framträder tydligast. Detta tolkar 

jag som att informanterna upplever att de besitter en 

kreativ, refl ektiv förmåga vilken de aktiverar i dessa vän-

tesituationer. Johan säger sig njuta av den påtvingade 

ansvarslösheten, men en sådan skulle lika gärna kunna 

upplevas som en påtvingad underordning, ett institutio-

naliserat berövande av individens kontroll. Tove och Jo-

han är friska och befi nner sig inte i någon utsatt position 

i samhället. Deras berättelser måste förstås utifrån dessa 

omständigheter. Att Tove, Siri, Johan, Dan och Hannes 

dessutom lever i en situation som föräldrar och familje-

försörjare förstår jag som en starkt bidragande orsak till 

att väntesituationerna träder fram i den positiva skepnad 

som de gör. 

Informanterna lever aktiva liv och därför kan mel-

lanrummens väntan upplevas som ett positivt avbräck 

i tillvaron. Mellanrummen blir en sällsynt fl yktmöjlighet 

undan aktivitet och ansvar och paradoxalt nog också en 

möjlighet till det som Tove kallar för ”vuxentid”. På ett 

samhälleligt plan är mellanrummen därför en fråga om 

makt. För vem framstår mellanrummen som en möjlig-

het och för vem framstår mellanrummen som ett hot? 

(jfr Sand 2008:100). Wikström talar om att sjunka ner 

i pösiga fåtöljer i hotellfoajéer eller slinka in på mysiga 

kaféer för att hitta tillbaka till sin inre kärna (2001), men 

för en långtidsarbetslös eller långtidssjukskriven blir mel-

lanrummet snarare en bekräftelse på ett misslyckande i 
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ett samhälle som normerar sysselsättning och ständig 

aktivitet. Mellanrummen kan, som de gör för de fl esta 

av mina informanter, upplevas som ordnande, kreativa 

och terapeutiska, men för andra grupper och för andra 

individer kan mellanrummet istället fungera negativt be-

kräftande. Mellanrummet kan upplevas som en möjlig-

het, men också som ett hot. Mellanrummet upprättar 

gränser och kategorier på samma sätt som det reprodu-

cerar maktordningar och hierarkier. I mellanrummen blir 

människans sociala position synliggjord.
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1 

Siri går genast med på att bli videofi lmad, och snart sitter jag 
hemma i hennes lilla kök med en kopp te och några italienska 
mandelskorpor på ett porslinsfat.

Vi sitter tätt, tätt bredvid varandra i en rödmålad träsoff a och 
pratar om hur tid kan upplevas i olika situationer.

1
 Det är ganska 

tidigt i intervjun och Siri berättar att hon just nu befi nner sig i en 
oviss situation. Hennes heltidsvikariat har gått ut, och nu väntar 
hon ängsligt på besked från olika arbetsgivare runt om i stan.  

Jag ber henne beskriva sin känsla, och på videobandet ser jag 
henne dra ut armarna i luften, som om hon drog i en seg surdeg 
från båda ändar, samtidigt som hon gör en frustrerad grimas med 
munnen.

– … det känns som att…ja, om du tänker dig att…
– Ja? säger jag och nickar entusiastiskt.   
– Ja…?

Tystnaderna
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2 

Varje berättelse förutsätter en kropp.
En kroppslig erfarenhet vill bli berättad, men hur ska man berät-

ta ett mellanrum? Jag anar att Siri försöker beskriva en obehaglig 
känsla av stillastående och tomhet, ett slags icke-tillstånd, men 
efter en stund ger hon upp.

– Nej… jag vet faktiskt inte, säger hon och suckar.
Armbågarna landar med en duns på bordsskivan. Sedan blir det 

tyst.
– Solen lyser in genom det spröjsade fönstret.
Glaset är fl äckat av både regn och smutsiga barnhänder, men 

det skarpa vårljuset letar sig ändå in genom den tunna gardinen 
och landar dels på den lilla köksklockan bakom oss, dels på Siris 
ansikte.

Hon ser blek ut.
Med blicken i bordet pillar hon på duken med ena pekfi ngret. 

Vad tänker hon? Vad rör sig egentligen i hennes huvud?: Kommer 
jag aldrig få något nytt jobb? Varför kan jag inte sätta ord på vad 
jag känner? Varför tackade jag egentligen ja till att bli intervjuad? 
Och kanske: varför duger jag ingenting till?

3

Siri kan inte hitta det verbala uttrycket, och med kroppen ger hon 
uttryck för missnöje och kanske, en känsla av otillräcklighet?

4

När informanten och jag väl kommit så långt som till intervju får 
informanten använda sig av den repertoar som hon eller han besit-
ter för att försöka klä sina känslor med ord.

Och ibland räcker orden inte till.
Alla har vi förmågan att uppleva känslor och stämningar, men att 

sätta ord på dem är kanske inte alltid så lätt? Poeter, kompositörer 
och skulptörer kan kanske uttrycka det subtila i tillvaron genom sin 
konst, men du och jag, ”vanliga” människor på gatan?

På så sätt kan min förfrågan kanske uppfattas som provoceran-
de, som ett krav på både andlig och verbal prestation?

Vem kan tala om sin väntan? Kan du?
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5

Siri fortsätter pilla på duken.

6

Våra erfarenheter är formlösa och disparata tills vi ger dem en 
språklig form, och väntan kanske mer än många andra erfarenhe-
ter är formlös?

Ett fenomen både i och utanför språket? A non tellable story?

7

Själv sitter jag alldeles stilla.
Jag har ett bekymrat drag över munnen och jag minns hur jag 

brottas med mina tankar. Kanske mår Siri dåligt nu? Kanske borde 
jag säga något? Varför valde jag det här märkliga ämnet? Varför 

skriver jag inte om mobiltelefoner eller tatueringar istället?

Klockan tickar på.
Duger jag verkligen som forskare? Duger jag egentligen till 

någonting alls?
Sekund för sekund dras mitt existensberättigande i den akade-

miska världen undan för mig – för vem vill läsa en tom avhand-
ling, en avhandling om ingenting? Vem?

8

Det här är tillstånd och stämningar som vi både är ovana att 
förhålla oss till och att prata om, dessutom kanske det är ett ämne 
som inte så lätt berör oss eftersom det saknar den där tydliga 
påtagligheten som just mobiltelefoner och tatueringar förmedlar?
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9

Klockan tickar på i all sin övertydliga symbolik.
Men när jag tittar på videobandet blir jag förvånad. Jag minns 

stunden som så mycket längre än vad inspelningen avslöjar. Jag 
minns den som en lång och påtagligt stämningsmättad tystnad.

Här ställs klocktid mot upplevd tid.
Med fenomenologin kan tiden aldrig vara något annat än det 

som kroppssubjektet upplever. Punkten utifrån vilken tid upplevs 
är en förutsättning för att tiden alls kan existera. Tid är varken en 
följd av externa händelser eller inre tillstånd, utan tid är subjektet i 
samklang med sin omvärld.

Så där sitter vi, Siri och jag: informanten som inte kan sätta ord 
på sina känslor och forskaren som ännu en gång presenterat sitt 
inte helt självklara ämne.

Skulle samtalet kollapsa nu? Skulle tystnanden aldrig någonsin 
upphöra?

10

Det saknas en repertoar för tala om ett obestämbart tillstånd som 
väntan. Hur pratar man om mellanrummen, om det där som inte 
riktigt låter sig greppas?

Det fi nns ett påtagligt glapp mellan väntans självklarhet och vår 
förmåga eller vana att tala om den. 

11

Men det fi nns naturligtvis många olika orsaker till att berättelser 
uteblir. Vissa ämnen kanske inte känns tillräckligt angelägna eller 
intressanta att tala om? Vissa ämnen kanske upplevs som för-
bjudna, och andra åter kanske väcker känslor av allvar eller stilla 
obehag?

Ett obehag som kanske just är förknippat till erfarenheten av att 
vänta?
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12

Med berättelserna ordnar vi våra liv och med berättelserna hål-
ler vi det existentiella kaoset på avstånd. Vi berättar därför att vi 
känner ett begär att berätta, ett behov av att sätta ord på vad vi 
upplevt. 

Men att tvingas refl ektera över det odefi nierade kan tvärtemot 
skapa ett obehag, en känsla av upplösning och icke-kontroll.

– Jag blir rastlös, säger Jon och skakar på överkroppen. Det 
känns inte bra.

Att sätta sig ner och prata om väntan väcker känslor. Att stanna 
upp i sin rörelse och sin handling och refl ektera över det själv-
klara. Att leta bilder och uttryck för det där som inte riktigt går att 
ta på.

Det är kanske inget man spontant längtar efter att göra? Det 
blir lätt till ett krav. Ett krav och ett hot mot det fl öde i vilket vi rör 
oss i, i vardagens rutiner. För vem vill frivilligt bli infångad av den 
där irriterande frågebollen – den där som kräver eftertanke och 
koncentration?

Vem orkar gå över gränsen? Vem orkar bryta fl ödet, livets röda, 
pulserande tråd?

13

Målinriktning och prestation är två saker som är högt värderade i 
dagens samhälle.

Väntan kanske kan sägas vara en motsats till dessa, och på så 
sätt blir det kanske konfl iktfyllt? Hur ska informanterna prestera 
för att uppfylla mina önskningar kring detta vaga, fl ytande till-
stånd? Hur?
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14

Vi sitter tätt, tätt bredvid varandra i den rödmålade soff an.
Siri pillar på den mönstrade bordsduken och jag sitter med 

blicken fästad på den benvita gardinen, lite stel och med en be-
kymrad rynka i pannan.

Vi säger ingenting.
—
Tystnaden skapar en stämning i rummet. Siris lilla kök fylls snart 

upp med mättade känslor av både otillräcklighet och tvivel.
—
Kanske skulle man kunna säga att vi hamnat i ett tillstånd av 

liminalitet? Ett tillstånd av konturlöshet i vilket de sociala gräns-
markörerna upphört att existera, i vilket våra sociala roller inte 
längre är helt självklara. Trots att vi känner varandra sedan tidi-
gare, tappar vi helt enkelt ansiktet inför varandra.

15

Jag vet inte varifrån impulsen kommer, men nästan

samtidigt vänder vi oss om mot varandra och ler .

16

Efter det förändras samtalstonen.
Den blir mer naken och avslappnad, lite mindre spänd.  Efter 

tystnaden kan vi gå vidare - eller inte alls. Vi har redan nått noll-
punkten, vi har inte längre något att förlora.

Kanske kan man tolka tystnaderna i mina samtal som ett här 
och nu varifrån man kan betrakta det förfl utna och förhålla sig 
till framtiden? Tystnaden blir så, precis som väntan, den punkt 
varifrån en annan organisation kan breda ut sig.
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17

Tystnanden hörs på fl era nivåer i mitt projekt.
Dels genom dem som inte låter sig bli intervjuade, dels genom 

den ömsesidiga tystnad som då och då uppstår under samtalen.
Tystnaderna tar jag som ett belägg för att ämnet bär på något 

spännande, på något självklart, men ändå inte självklart - ibland 
suggestivt och tilltalande, ibland oroande och obehagligt.

18

Kanske är tystnaderna en nödvändighet i samtalen om väntan? 
En prövning, men samtidigt en lockande nollpunkt att orientera 

utifrån?
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”Lång väntan” Foto: Lysa Öster
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Arvid och jag har bestämt träff  för en intervju, och nu 

befi nner vi oss på Vanilj Kafé & Bar i centrala Göte-

borg.  Det luktar gott från färska kanelbullar och kryddiga 

pajer, espressomaskinen fräser, och överallt, klirret från 

teskedar och glas mot skört porslin. Som tur är fi nns det 

ett avskiljt rum dit det ihåliga slamret inte når. Med varsin 

rykande tekopp slår vi oss ner på kaféets ljust mossgröna 

pinnstolar. Vi är helt ensamma i det lilla rummet så när 

som på en ung man i keps som fi ngrar på sin mobiltele-

fon. Han gungar lätt med kroppen och under bordet rör 

sig hans rastlösa ben upp och ner som i en studsande 

rörelse. Han ser sig hela tiden omkring i rummet. Det 

Fördröjningar, förväntan
Tvivel och tröga maskiner

[...] olyckligtvis har Tiden, som får djur 

och växter att blomma och vissna med 

förvånansvärd punktlighet, inte en så enkel 

inverkan på människosjälen. Människosjä-

len har tvärtom en likaså märklig eff ekt på 

tiden. Så fort en timme härbärgeras i det 

besynnerliga element som människosjälen 

utgör, kan den sträckas ut till femtio eller 

hundra gånger sin klocklängd. Men å andra 

sidan kan en timme på själens urtavla mar-

keras av en sekund.

                                Virginia Woolf



162

är uppenbart att han väntar på någon och att tålamodet 

snart är på väg att sina.

Arvid arbetar för tillfället som obehörig lärare på en 

gymnasieskola i centrum och beskriver sig själv som 

en rörlig och nyfi ken person. Han har rest mycket och 

arbetat utomlands i perioder. Arvid ber om att bli inter-

vjuad ute på stan, eftersom han hemmavid har en livlig 

liten dotter som ”busar runt” och en föräldraledig sambo. 

Men från början var Arvid mycket tveksam till min invit att 

samtala om väntan. ”Jag är inte rätt person”, sa han. ”Jag 

hatar att vänta. Vad skulle jag ha att säga om det? Bara en 

massa negativt”. Men efter en tids övertalning ändrar han 

sig. Han skulle ”försöka”, som han uttryckte det.

 Bandspelaren går igång och när jag frågar Arvid vad 

han tänker på när jag säger ordet väntan så svarar han 

omedelbart.

– En tvångströja.

Han skrattar. 

– Det är faktiskt det första jag tänker på, en sådan där 

vit tvångströja som man sett på fi lm. Jag kan faktiskt inte 

tänka mig…

Här blir Arvid avbruten mitt i meningen. 

En ringsignal som låter som en rivstartande sportbil 

ljuder genom det lilla rummet. Den unge mannen vid 

bordet bredvid svarar i sin mobiltelefon.

– Var f-n är du?, frågar han irriterat. Jag har f-n suttit 

här i en halvtimme nu, en halvtimme, fattar´u!

Han höjer sin röst.

– Jag är fett förbannad på dig va! Vad f-n tror du att 

du sysslar med va? Inbilla dig inte att du kan köra den här 

stilen med mig, Zacke. Jag väntar inte på nå´n, capice?

Han stänger av mobilen, rester sig upp och går däri-

från, röd i ansiktet av ilska.
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Arvids associerar ordet väntan till en tvångströja samti-

digt som den unge mannen vid bordet bredvid blir allt-

mer frustrerad och rastlös i sin väntan. Det ser ut som en 

tanke, och mitt material handlar inte sällan om liknande 

fördröjningar i tid och rum. Om väntan på människor 

som inte kommer, om väntan i sjukvårdens väntrum och 

inte minst vid dataskärmar och tutande telefoner. 

I det föregående kapitlet diskuterades mellanrummen 

som en efterlängtad möjlighet till fördjupning och väx-

ande. Under den här rubriken rör jag mig istället i ett 

landskap av berättelser i vilka upplevelsen av fördröj-

ningen i tid och rum är central. Fördröjningar som fram-

förallt väcker känslor av tvivel och osäkerhet, men också, 

ibland, av trygghet och begaglig rutin. Här rör sig berät-

telserna i fl era olika riktningar samtidigt och speglar där-

med mitt materials mångfaldiga och spretiga karaktär.

Tvångströjan

Den unge mannen lämnar kaféet i aff ekt, och Arvid och 

jag skrattar åt det komiska i situationen. 

– Där ser du, säger han och ser på mig med menande 

blick. Där fi ck du din forskning om att vänta. Vad mer 

behöver du? Vad mer fi nns där att säga?

Arvid skrattar och fortsätter hävda det smärtsamma el-

ler kanske rent av poänglösa med mitt ämne.

– Vad handlade det där om då, tror du? frågar jag.

Min förhoppning är naturligtvis att Arvid ska välja att 

tränga ytterligare in i ämnet.

– Vanmakt förstås, säger han utan att tveka. Det är 

starka känslor av maktlöshet. Det går ju inte att komma 

ifrån. Att inte kunna göra det man vill. Väntan är att inte 

få göra det man vill, punkt slut. Något som håller en till-

baka, segt, som gummisnoddar som håller en fast….
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Han skrattar.

– Titta, nu är jag inne på det där med tvångströjan 

igen…

Arvid använder ordet ”segt” och ”gummisnodd” för att 

beskriva upplevelsen av att vänta. Att vänta är för Arvid 

samma sak som att gå emot sin omedelbara önskan om 

rörelse och aktivitet. Att tvingas hålla sig själv tillbaka, 

som han själv uttrycker det.

– Vilka känslor väcker den där tvångströjan då?

– Okej, säger han, jag ska försöka…

Han skrapar otåligt med stolsbenen mot golvet.

– Det är förnedrande, säger han, det ligger i ordets na-

tur ju.

Sartre, som är existentialfi losof, menar att människan är 

full av möjligheter. Det är i handlingen som hon blir till 

och att det är genom handling som hon erfar sin frihet 

(Lundgren-Gothlin 1991:241ff ). Arvid sträcker sig ut mot 

världen för att bli det han vill vara, men han blir avbruten 

i sin rörelse. Väntan kommer in som en ordnande och 

tämjande kraft, en kraft som får Arvid att associera till 

”gummisnoddar” och ”tvångströjor”. Här blir det tydligt 

att väntan är en aktiv mekanism i en pågående process 

av blivande. Att bära tvångströja är samma sak som att bli 

fråntagen sitt, i Sartres mening, självbestämmande och 

väljande subjekt.

– Att behöva vänta, skjuta upp det man ska göra. Det 

är det värsta jag vet.

Han gör en liten paus.

– Sara…, säger Arvid och sörplar lite på sitt te. Sara, 

som jag var tillsammans med, hon trodde att hela värl-

den hade tid att vänta på henne…

– Minns du vad du kände när du väntade på henne? 

frågar jag.
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Han tänker efter.

– Det var ju väldigt mycket upp och ner, olika känslor, 

dåligt självförtroende, att hon inte ville ha mig och sedan 

ilska om vartannat… ”du kan dra” liksom, jag klarar mig 

själv. Ja, det var outhärdligt att hela tiden tvingas vänta 

för det satte igång så mycket hit och dit… visst, jag blev 

förbannad, men det var ju annat också. Att jag inte dög 

för henne, att hon kanske hittat någon annan...

Att tvingas vänta är ett högst vanligt inslag i vardagen. 

En människa väntar i tron om att hennes väntans objekt 

snart ska infi nna sig. Fram till en punkt kan väntan upp-

levas som en trygg och trosviss väntan, en väntan där 

objektet fortfarande ligger framför henne i hela sin möj-

lighet. Vid en viss tidpunkt, föreställer hon sig, ska väntan 

vara över, men objektet dröjer och väntan når snart en 

brytpunkt. En förändring sker. Från att upplevas som ett 

förhållandevis konstruktivt tillstånd, en trygg förväntan 

på ett känt objekt, förvandlas den till destruktiva fanta-

sier och känslomässigt obehag. En förskjutning, en glipa 

mellan förväntan och fakticitet uppenbarar sig och sakta 

börjar den fyllas med bilder. Det är i och ur detta för-

dröjningens rum som olika inre dramer kan få syre och 

näring att utveckla sig.

På en stol

I Kärlekens samtal. Fragment av den franske litteraturve-

taren och semiotikern Roland Barthes framgår att väntan 

är en bärande fi gur i kärlekens samtal. I några av bokens 

passager beskriver han hur han, precis som Arvid vän-

tade på sin fl ickvän, väntar på sin älskade. Han beskriver 

väntan genom att måla upp ett scenario på ett kafé:
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Dekoren föreställer en kaféinteriör; vi har stämt möte, jag 
sitter där och väntar. I prologen konstaterar jag den äls-
kades försening; den är ännu bara en matematisk enhet, 
möjlig att beräkna (jag tittar åtskilliga gånger på klockan). 
Prologen slutar med ett huvudkast: jag beslutar mig för att 
fatta humör, jag utlöser ångesten i väntan. Så börjar akt I. 
Den är full av antaganden: kan det ha uppstått något miss-
förstånd i fråga om tid och plats? Jag försöker minnas det 
ögonblick då mötet gjorde upp och vilka preciseringar 
som då förekom. Vad ska jag göra (handlingsångest)? Byta 
kafé? Ringa? Men tänk om den andre kommer medan jag 
är borta? När han (hon) inte får syn på mig, finns det en risk 
för att han (hon) går igen osv. Akt II handlar om min vrede. 
Jag riktar våldsamma förebråelser mot den frånvarande: 
”Hon (han)  kunde väl i alla fall…”Hon (han) vet ju mycket 
väl…”Å, om hon (han) bara vore där, så att jag fick komma 
med mina förebråelse  över att hon (han) inte är där! I akt 
III drabbas jag av (uppnår jag?) en total ren ångest: den i att 
vara övergiven. Jag kastas på en sekund från frånvaro till 
död: den andre är liksom död – sorgen slår mig: inom mig 
blir jag likblek [...]. ([1977]1996:240-241).

I den här passagen blir väntan som ett inre drama med 

olika känslomässiga stadier tydligt. Barthes fortsätter:

Väntan är en förtrollning: jag har fått en befallning att inte 
röra mig. Väntan på ett telefonsamtal vävs sålunda sam-
man av futtiga beslut i det oändliga, till det outsägligas 
gräns: jag förbjuder mig själv att gå på toaletten, att själv 
ringa (för att det inte ska tuta upptaget); jag plågas av att 
få samtal (av samma anledning); jag blir förtvivlad av tan-
ken på att jag snart måste gå ut och därigenom riskerar 
att missa det nådebringande samtalet. Moderns återkomst. 
Alla dessa störningar som pockar på min uppmärksam-
het blir förlorade ögonblick i väntan, orenheter i ånges-
ten. Ty väntans rena ångest påbjuder att jag ska sitta på en 
stol inom räckhåll för telefonen, utan att företa mig något 
([1977] 1996:241-242). 
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Barthes beskriver sin väntan som en ångestladdad för-

trollning. Kommer hon eller kommer hon inte? Han har 

blivit fråntagen sin handling och fått en befallning att inte 

röra sig. Denna befallning är lika mycket kommen från 

det konkreta väntetillståndet som från en röst i hans inre. 

Han förbjuder sig själv att gå på toaletten och att an-

vända telefonen i fall Hon med stort h skulle råka ringa. 

Allt smalnar av. Besluten som tas bidrar till en minimering 

av alternativ tills rörelsen slutligen upphör helt. Rädslan 

för att missa det efterlängtade samtalet är allt för stor. All 

uppmärksamhet förskjuts till samtalet, vilket är det som 

ska komma och befria honom från detta ångestladdade 

tillstånd. Samtalet skrivs med stor bokstav för att under-

stryka styrkan i dess förlösande kraft. 

I Barthes berättelse fungerar väntan paralyserande. 

Väntan fi xerar honom och stänger ute omgivningen och 

dess möjligheter. Han binds alltmer till objektet, och han 

slutar snart att agera sitt subjekt. Han börjar projicera 

in olika förväntningar och förhoppningar i objektet, ett 

väntans objekt som snart riskerar att anta monstruösa 

former. Objektet när sig på subjektets fantasier och il-

lusioner om det som komma skall. Ju mer tvivel, desto 

större blir objektet.

Barthes väntar på sin kvinna och i den här beskrivning-

en står förälskelsen och förseningen i fokus. Men tänk 

om hans älskade medvetet låter honom vänta? Med den 

franska existentialfi losofen Simone de Beauvoirs tankar 

om väntan är detta ingen omöjlighet. I Det andra könet 

beskriver Beauvoir väntan som ett eff ektivt verktyg för 

protest ([1949]2006:710). Hon menar att den enda makt 

kvinnan har i förhållande till mannen är att låta honom 

vänta i olika situationer. Den situationella väntan blir där-

med en hämnd för den tärande väntan som kvinnans 

hela liv består av.
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Allt hon kan göra är att komma för sent till det möte som 
älskaren bestämt, eller inte vara färdig på det klockslag 
som hennes äkta man har fastställt. Därigenom hävdar hon 
betydelsen av sina egna sysslor, hon kräver sitt oberoende, 
och hon blir för ett ögonblick åter det väsentliga subjekt 
vars vilja den andre passivt underkastar sig. Men det är en 
blygsam hämnd; hur envetet kvinnan än försöker sätta 
mannen ”på plats” kan det aldrig uppväga de oändliga tim-
mar hon tillbringar med att spana, att hoppas och under-
kasta sig mannens infall (Beauvoir [1949]2006:711).

I Beauvoirs beskrivning blir väntan den underordnades 

enda möjlighet till makt, vilket är en tanke som åtmins-

tone jag känner igen från min egen vardag.  Hur ofta för-

sätter inte små barn sina föräldrar i frustrerande väntan 

genom att vägra ta på sig ytterkläder och skor i de mest 

tidspressade situationer? Och kanske är det, som Beau-

voir säger, ett av barnets sällsynta tillfällen till känslomäs-

sigt övertag: att försätta sina föräldrar i väntan när föräld-

rarna har som mest bråttom till arbetet på mornarna?

I berättelserna ovan väntar en människa på sitt vän-

tans objekt. Men när väntans objekt är ett annat subjekt 

– vad händer då? Sartre menar att två människor aldrig 

kan uppleva sig som subjekt samtidigt. Det sker en stän-

dig pendling i de mellanmänskliga relationerna mellan 

att man erfar sig och den andra som subjekt respektive 

objekt (Lundgren-Gothlin 1991:248). I Beauvoirs beskriv-

ning blir väntan en protest mot att mannen konstruerat 

henne som objekt. Genom fördröjningen skapas en glipa 

i tid och rum i vilken den väntandes känslor av osäker-

het och ovisshet får fritt spelrum. Här återupprättar sig 

kvinnan som subjekt genom att låta mannen vänta och 

därmed för en stund påtvinga honom hennes roll som 

objekt för andras (mannens) handlingar. Hon förstorar 

sig själv genom att förvandla sig till ett väntans växande 

objekt.
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Vi lever inte i Beauvoirs franska, borgerliga 1940-tals-

miljö, men försöken att vända en känsla av vanmakt till 

makt genom väntan känns långtifrån som en främmande 

taktik. Tilde, ännu en av mina informanter, berättar att 

hon ofta använder väntan som makt i sina förhållanden 

till män. 

Jag träff ar Tilde för en intervju i hennes rymliga hyres-

rätt i innerstaden. Tilde är singel och har inga barn. Hon 

är utbildad administratör och arbetar periodvis som en-

hetschef inom den off entliga sektorn. Hon beskriver sig 

själv som en märklig blandning av en mycket välordnad 

tillvaro och ett samhälleligt utanförskap. Utanförskapet 

består dels av ett ifrågasättande av hur samhället är ord-

nat, dels av att hitta former för försörjning som inte allt-

för mycket inkräktar på hennes ”egen tid”. Hon kan jobba 

extremt mycket i perioder för att sedan ta ledigt för att 

ägna sig åt ”sig själv och sin personliga utveckling” som 

hon utrycker det. Det ordnade i Tildes tillvaro återspeglas 

inte minst i hennes välstädade hem. Inredningen är ljus 

och luftig och varje liten sak sitter, ligger och hänger på 

ett genomtänkt och estetiskt tilltalande sätt.

Tilde väntar på att fi nna en livskamrat och på att få bil-

da familj. Det är en längtan som också kommer att prägla 

vårt samtal om väntan.

– Ja, jag kan vänta med att ringa. 

Hon skrattar. 

– Det är verkligen en maktgrej. Jag är dj- t uthållig på 

det sättet, att manipulera med väntan. Det har jag kun-

nat göra också med tjejkompisar och män, fast det har 

jag slutat med just därför att jag inte tycker om det, jag 

tycker det är fult. Men med män har jag inte slutat med 

det ännu.

– Och varför har du slutat göra det med kvinnor, men 

inte med män?
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– Därför att vänskap är på vissa sätt, det är viktiga saker, 

viktiga processer och så, men det är ju inte riktigt samma 

typ av känslomässigt engagemang. Man blir inte lika så-

rad av en tjejkompis som man blir av en kille som sviker. 

Och sedan nu, det här med Valter, det är ett mönster 

som vi har kommit in i där jag nu har lovat mig själv att 

inte vara drivande mer, att gå ifrån den rollen, men då 

kanske jag gör det för mycket och går in i en passiv roll 

istället, vilket jag klarar så bra eftersom jag är så uthållig.

– Men då kan man säga att du väntar också i den si-

tuationen?

– Ja, jag skapar en väntan för båda. Men där har han 

ju ett val om han vill skita i det, för han är lika bra på det 

själv.

– Men känns det som att du gör det medvetet och han 

gör det omedvetet, försätter er i de här vanmaktssitua-

tionerna?

– Jag tror att han är mer omedveten i det, jag tror inte 

att han är fullt så beräknande som jag är. Men man ska 

heller inte underskatta dem. 

– När du säger underskatta dem, menar du männen 

då?

– Ja, män i den här situationen.

– Är de ett kollektiv som gör likadant? frågar jag. Jag 

bara tänkte på ditt sätt att prata om det.

– Jaa, jag ser en röd tråd, genom de här knäppa rela-

tionerna som jag haft.

– Hur har de sett ut?

– Att man intar positioner, att man inte ska vara den 

som…

Jag bryter in.

– Ett maktspel från bådas håll?

– Mm, jag tror att det är mer omedvetet hos dom.

Här är det tankefi guren om den kvinnliga listen som 
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reproduceras, och när jag frågar Tilde om varför hon an-

vänder just väntan som makt, tvekar hon inte ett ögon-

blick. 

– Det tror jag beror på att kvinnor alltid varit i under-

läge, säger hon. Ekonomiskt och allting och så fort du är 

i underläge så måste du hitta strategier som är mer un-

derliggande, därför tror jag att kvinnor styr på ett sätt som 

inte syns, för de kan inte styra på ett sätt som syns…

I en könsordning där mannen är norm har kvinnan tving-

ats utveckla dolda maktstrategier, och precis som Beau-

voir, menar Tilde att väntan är ett sådant manipulativt 

maktredskap. Men hur kan man då förstå väntan som 

makt? Ett möjligt sätt är att som Sartre tänka i termer av 

Intet ([1943]1992). Det som utmärker människan, menar 

Sartre, är att hon kan föreställa sig det som inte är. När 

vi väntar på en person vid ett kafébord eller på en res-

taurang, och den personen inte kommer på den tid som 

var överenskommet, då får vi en konkret upplevelse av 

Intet. Intet blir plötsligt något påtagligt. Frånvaron inträ-

der genom den väntande människans förväntan på att 

den andre ska komma. Detta Intet öppnar upp för re-

fl ektion och med Sartre blir vi i en sådan självrefl ekte-

rande situation medvetna om vår grundläggande frihet, 

en frihet som ger oss ångest. Vi är utkastade i världen, 

engagerade, handlande och stannar sällan upp och re-

fl ekterar (Lundgren-Gothlin 1991:208). Ur ett existentia-

listiskt perspektiv kommer alltså ångesten av att vi förstår 

oss själva som fria och när vi ifrågasätter vårt val av oss 

själva i världen (ibid:208-209). Även om man inte delar 

existentialismens tankar om människans frihet att välja,  

känns motivet igen, inte minst från det vardagspsyko-

logiska tänkande som genomsyrar den språkliga reper-

toaren: att försättas i situationer där man tvingas stanna 
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upp och rannsaka sig själv och de val som det föreställt 

rationella subjektet gjort, kan utlösa både tvivel och ång-

est. Att medvetet utsätta andra subjekt för detta känslo-

framkallande Intet skulle då utgöra kärnan i väntan som 

maktutövning. Men det fi nns naturligtvis andra sätt att 

förstå de känslor som väntan väcker. När den man väntar 

på dröjer, kan man också bli medveten om sin ofrihet 

och sitt beroende av andra människor och deras hand-

lingar. En ofrihet som Barthes också berättar om, men 

utifrån andra exempel:

I överföringen väntar man alltid – hos läkaren, hos analy-
tikern, hos lärare. Dessutom: om jag väntar vid en bank-
lucka eller på att ett flygplan ska lyfta upprättar jag genast 
en aggressiv förbindelse med kassörskan eller flygvärdin-
nan, eftersom deras oberördhet avslöjar och förstärker min 
beroendesituation. Man kan alltså säga att överföringen av 
en närvaro som delas och som tar tid på sig att omfattas 
– som om det gällde att försvaga mitt begär, förta styrkan 
i mina behov. Att  låta vänta: alla maktapparaters ständiga 
privilegium, ”mänsklighetens tusenåriga tidsfördriv”. (Bar-

thes [1977] 1996:243)

Att låta människor vänta är en väl känd maktstrategi så-

väl i det privata livet som i det off entliga. Att låta andra 

människor vänta utöver avtalad tid är att förminska dem 

som människor och istället förvandla dem till objekt. I 

Väntrum (Kantor & Keller 2008) berättar den förre utri-

kesministern Jan Eliasson om hur Saddam Hussein låter 

honom vänta inför ett gemensamt möte i Irak. I syfte att 

förstärka känslan av maktlöshet låter han Eliasson slus-

sas genom tre olika väntrum, ovetandes om hur många 

väntrum som återstår (ibid:42). Den här typen av slus-

sande och icke-kontroll är ett eff ektivt sätt att söka in-

gjuta väntans maktspråk i en annan människas kropp. 

”I den moderna världen har den borgerliga brådskan 
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segrat”, skriver Berg Eriksen (2000:258), och bristande 

punktlighet kan användas som en markering av överläg-

senhet. ”Läkare, bankdirektörer och advokater låter sina 

mindre viktiga kunder vänta. Detta är en modern variant 

av det som Henrik IV upplevde på sin botgöringsresa till 

Canossa, där han fi ck vänta på påven Gregorius VII i fl era 

dygn år 1077” (ibid.). Att inte respektera andra männis-

kors personliga tid kan förstås som ett sätt att inte res-

pektera personen ifråga. Att låta andra människor vänta 

utöver avtalad tid innebär då inte bara att man fråntar 

den deras tid, utan också att man förminskar dem som 

handlande subjekt.

Men det fi nns också en annan sida av saken. Att vara 

det dröjande subjektet är också att ta en social risk.  Den 

sociala relationen genomgår en balansförskjutning och 

här kan väntan resultera i en förändring. Något som Arvid 

kommer in på när han talar om den ständigt dröjande 

fl ickvännen.

– Men jag tröttnade på det där. En dag när vi hade 

bestämt för bio och hon blev försenad som vanligt så 

väntade jag inte, då bestämde jag mig för att dra och 

hon blev vansinnig, bara för att jag inte stod kvar där och 

väntade som ett fån… som den där killen, säger Arvid och 

suckar… respektlöst, ja.

Att av yttre omständigheter försättas i väntan är att bli 

fråntagen sin handling, men handlingskraften kan, lik-

som i Arvids berättelse, när som helst tas tillbaka, något 

som också bekräftas i berättelsen om mandarinen och 

kurtisanen som Barthes återger i samma bok om kärle-

kens samtal:

En mandarin var förälskad i en kurtisan. ”Jag ska ge mig åt 
er”, sade hon, ”när ni har tillringat hundra nätter i väntan på 
mig med att sitta på en pall i trädgården under mitt föns-
ter”. Men den nittionionde natten reste sig mandarinen, 
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tog pallen under armen och gick sin väg (Barthes [1977] 
1996:243).

I den här berättelsen är makt och maktbalans det cen-

trala temat. Kurtisanen utkräver ett off er, en väntans 

handling av mandarinen, och genom att underkasta sig 

kvinnans krav på passivitet bevisar mannen sin kärlek till 

kvinnan. Men något händer på vägen. En förändring sker. 

Vilka tankar och känslor som hemsöker mandarinen un-

der fönstret får vi inte veta, men berättelsens budskap 

är tydligt och pekar på väntans stora förändrings- och 

frigörelsepotential. Man kan när som helst, och kanske 

framförallt på den nittionionde dagen, återupprätta sitt 

subjekt, återta sin handlingskraft.

Mellan ljusgula väggar 

– För mig är väntan något segt, säger Arvid och gör en 

grimas. Något som känns jobbigt och som jag inte vill…

nej, jag vill att det ska röra på sig…

–  Är det bortkastad tid? frågar  jag.

– Mm, va... som i väntrummet på vårdcentralen, det är 

fruktansvärt långtråkigt bara och förnedrande att behöva 

ha det så där tråkigt.

Arvid skrattar.

Att han gång på gång återkommer till att han känner 

sig förnedrad verkar locka till självironiska skratt.

– Kan du berätta om den känslan? frågar jag.

– Ja, det blir som en mental våldtäkt… nä, men du fat-

tar. Förnedrande liksom att jag som har så mycket att 

uträtta ska behöva trängas in i det där höljet…

Han skrattar igen, och jag skrattar med honom. Jag 

kan på ett påtagligt sätt känna det obehag som upple-

velsen av att vänta väcker i Arvid bara genom att sitta mitt 
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emot honom vid kafébordet. Arvids beskrivning av sig 

själv som någon som har ”mycket att uträtta” lockar till 

en självironi som i sig pekar på dels en medvetenhet om 

ett nutida aktivitetsideal, dels att han riskerar att framstå 

som någon som försöker passa in i detta ideal. Väntrums-

situationens påtvingade passivitet ifrågasätter och bråkar 

just med den självförståelsen om ett rörligt och aktivt 

subjekt som Arvid internaliserat och gjort till sin.

 – Vad är det för ett hölje egentligen?

 – Ja, hm… trångt, svarar han. Som ett för trångt skal 

liksom, kroppen… eller huden eller hur ska jag säga… blir 

som en sådan där tvångströja som jag sa, eller ja, snarare 

kanske väggarna i väntrummet då.

Arvid skrattar åt sin egen beskrivning.

– … och sköterskorna som försöker se glada ut, och jag 

som tycker att de liksom skrattar åt mig. ”Ha, ha där fi ck 

vi dig allt. Nu är du inte så morsk längre va!”. Att andra ska 

behöva se en så där passiv, låst i situationen, säger Arvid, 

då måste man nästan låtsas att man är upptagen.

Väntan kan i bästa fall förvandlas till en ”lyckad” mellan-

rumssituation. Den kan tas i bruk på det sätt som Siri, 

Johan, Tove, Dan och Hannes beskriver i det föregåen-

de kapitlet, men väntan kan lika ofta stanna vid att bara 

bli en tom och meningslös väntan, och det är då den 

riskerar att bli provocerande. Man försätts i ett ibland 

plågsamt och påtagligt här och nu. Off entlig väntan är 

dessutom annorlunda än den väntan som tar plats i den 

privata sfären. Arvid känner sig utelämnad. Att sitta passiv 

i off entligheten kan upplevas som det samma som att bli 

fråntagen sin status, sin värdighet inför andra.

Att blotta sig själv i ett passivt tillstånd är något obe-

hagligt för Arvid. Kanske skulle man kunna säga att vän-

tan i det off entliga rummet gör Arvid smärtsamt med-
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veten om sig själv? Men allt är inte våld och dramatik i 

Arvids beskrivning, här fi nns också en leda. En leda som 

också Barthes beskriver:

Ångesten i väntan är inte hela tiden våldsam: den har sina 
trista ögonblick. Jag sitter och väntar, och allt omkring min 
väntan präglas av overklighet: på kaféet iakttar jag andra 
människor som kommer in, som pratar, skämtar, lugnt sit-
ter och läser: de väntar inte [...]. Den älskande människans 
ödesbundna identitet är inget annat än: att vara den som 

väntar (Barthes [1977] 1996:241-243).väntar (Barthes [1977] 1996:241-243).väntar

Här blir det tydligt hur den som väntar förvandlas under 

väntan. Alla runt omkring honom pratar, skämtar, läser 

— de lever, medan han bara tycks ha en identitet: den 

väntandes identitet. Arvid upplever på ett liknande sätt 

väntan som en tvångströja som hindrar honom från att 

handla och som skärmar honom från subjektets projekt 

att göra sig själv. I Arvids berättelse blir den inre drama-

tiken och känslorna av att bli ”mentalt våldtagen” sam-

manfl ätade med känslan av leda och meningslöshet.

Filosofen Lars Fr. H Svendsen menar att för att kunna 

ha tråkigt måste man betrakta sig själv som ett subjekt 

som kan delta i olika meningssammanhang. ”Vi avkräver 

världen en mening och utan ett sådant krav skulle tråkig-

heten inte fi nnas”, skriver han (Svendsen 2005:10). Det 

subjekt som Svendsen talar om är det moderna, centre-

rade subjektet. Leda är således den moderna männis-

kans privilegium. Den existentiella ledan handlar här om 

att nutidsmänniskan är oförmögen att förhålla sig till en 

tom tidsrymd. Det är en oförmåga som tvingar henne till 

ständig aktivitet. Tråkigheten bottnar i en brist på person-

lig mening och personlig mening är den moderna män-

niskans krav, menar Svendsen. I informationssamhället 

kommer alla händelser och all information färdigkodad 
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till oss, till skillnad från under tiden före moderniteten 

(ibid:38). Tidens tomhet är alltså inte en brist på händel-

ser, utan en brist på en individuell meningskänsla eller en 

upplevd koppling till dessa händelser. Det individuella har 

satts i centrum och det faktum att det moderna subjektet 

skall förverkliga sig själv har gjort vardagen, eller som i 

fallet med Arvid, väntrummet, till ett fängsel som håller 

honom tillbaka. Långtråkigheten har alltså, enligt Svend-

sen, inget med faktiska behov att göra utan mer med ett

begär efter just meningsfulla upplevelser, men här är det begär efter just meningsfulla upplevelser, men här är det begär

viktigt att påpeka att vad som anses som meningsfulla 

upplevelser varierar över tid och att förståelsen av vad 

som är subjektivt meningsfullt skapas genom kulturellt 

närda tolkningar.

Svendsen tar upp ett antal tråkighetstypologier. Den 

tyske sociologen Martin Doehlemanns sätt att katego-

risera leda och långtråkighet tangerar även väntan som 

fenomen. Doehlemann skiljer på fyra olika typer av trå-

kighet: 1) den situativa tråkigheten (när man väntar på tå-

get eller i ett väntrum) 2) mättnadstråkigheten (när man 

får för mycket av samma) 3) den existentiella tråkighe-

ten (där själen är tom och allt känns meningslöst) 4) den 

kreativa tråkigheten (resultatet är att man tvingas göra 

något nytt) (Svendsen 2005:49). Svendsen beskriver den 

situativa tråkigheten som en längtan efter något som be-

gärs, medan den existentiella tråkigheten innehåller en 

längtan efter ett begär överhuvudtaget. Existentiell trå-

kighet är alltså att uppfatta som något alltigenom ne-

gativt, eftersom ett liv utan begär är ett tomt liv, precis 

som författaren också påpekar, men samtidigt är det, 

anser jag, ett påpekande som upplöser sig själv i tomma 

intet, eftersom man aldrig kan veta exakt när den exis-

tentiella ledan blir en kreativ leda och då alltså genast 

förvandlas till något positivt. Man skulle möjligtvis kunna 
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skilja leda och väntan åt genom att bestämma att väntan 

hela tiden har sitt begär i fokus. Det existerar ett begärligt 

objekt. Väntan kan därför sägas vara det som upphäver 

ledan, som aktiverar hoppet om ett förverkligande av nå-

got. Med detta sätt att tänka blir väntan produktiv och produktiv och produktiv

det moment som pekar mot förändring. Men om detta 

begär inte tillfredställs inom en subjektivt upplevd rim-

lig tidsrymd, förvandlas väntan tillbaka till leda igen och 

då hamnar man återigen i meningslöshetskänslor, i alla 

fall om man utgår från Svendsens sätt att tänka. Väntan 

fungerar här som ett uppskjutande av ett föreställt be-

hov. Väntan organiserar behoven, medan ledan infi nner 

sig när denna meningsfunktion upphör att fungera till-

fredställande. Finns det inget meningsfullt att vänta på, 

fi nns det heller ingenting att transformera sig till.

 Vad händer om väntan blir lång? frågar jag Arvid. Jag 

menar… väldigt lång och du har så där tråkigt?

– Ja, då blir jag tokig… ja… myrornas krig. Det har hänt 

att jag brusat upp och börjat skälla på de stackarna…   

Han skattar igen.

–… som en explosion liksom…

Han mumlar något ohörbart.

– … hatar… 

   

Arvid upplever leda i väntrumssituationen. Den situativa 

ledan och det som jag kallar för den situationella väntan 

är inte sällan sammanlänkade till varandra. Att ha alma-

nackan full och att vara i ständig aktivitet är ett ideal i 

dagens samhälle som indirekt är kopplat till Svendsens 

resonemang om leda. Att som subjekt sitta overksam 

skapar ytterligare ett lager av meningslöshetskänslor åt-

minstone om man väljer att tro på föreställningen om 

det moderna, centrerade subjektet. En känsla som i Ar-

vids fall leder fram till starka känslomässiga uttryck. Arvid 
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börjar skälla på sköterskorna och går därmed emot de 

sociala koderna och de sätt som vi förväntas bete oss 

på i ett väntrum. Genom att skälla på sjuksköterskorna 

går han över en gräns. Svendsen talar om att de pock-

ande begären efter att något, vad som helst, ska hända i 

en situation av leda som i sin tur tvingar fram en rörelse 

mot transgressionen, det gränsöverskridande handlan-

det. Ledan, säger han, gör att det mesta kan framstå som 

ett lockande alternativ (Svendsen 2005:98-100).

I teknikens våld

Som det väntande subjektet har man kanske möjlighet 

att resa sig upp och gå när det gäller fördröjningar vid ett 

kärleksmöte, och, om man inte är alltför sjuk, kan man 

kanske lämna primärvårdens väntrum, men hur handskas 

dagens människor med tidsliga fördröjningar vid trög 

teknik och med den i konsumtionssamhällets inbyggda 

bundenhet till apparater och avancerad teknologi?

– Är det något man tänker på spontant när det hand-

lar om väntan är det ju alla telefonköer, säger Arvid och 

suckar. De blir bara längre och längre och det kan ju göra 

en vansinnig…

– Vad är det som händer, tror du? frågar jag i ett försök 

att komma nära upplevelsen.

 – Jag vet inte…

Arvid tystnar och tittar ut genom kaféfönstret.

Han försvinner in i sig själv för ett ögonblick, men snart 

börjar han skratta.

– Vad är det? frågar jag och skrattar med honom.

– Okej, jag är en dålig väntare, det har vi väl fattat nu, 

eller hur?.

– Mm, säger jag.

– Okej, en gång blev jag så sjukt förbannad… jag tror 
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att det var när jag skulle ha tag på någon på vårdcentra-

len, det gällde i alla fall något med sjukdom, och jag blev 

så förbannad att jag slet ut sladden ur väggen och hela 

jacket följde med och tapeten och allting…

Han skrattar. 

–… och Linda blev skitsur och jag fi ck tapetsera om 

och reparera där i hallen.

    

Telefonluren är en aktör som med jämna mellanrum up-

penbarar sig i berättelserna om väntan. Telefonen berät-

tas fram som en stressfaktor och ett maktmedel i relatio-

nen mellan människor, men också mellan samhälle och 

individ. De långa och tålamodsprövande telefonköerna 

är en association som informanterna ofta gör. Telefonen 

är ett medium för väntan, ett medium på och genom vil-

ket olika känslor fastnar och förmedlas, ett medium för 

makt och vanmakt, tillit och disciplinering.

– Varför tror du att du blev så förbannad då?

Han tänker efter.

–… kanske en känsla av att samhället skiter i den lilla 

människan? En symbol kanske för hur saker och ting har 

blivit? När jag var liten satt det alltid en människa på an-

dra sidan, nu blir det liksom som att man blir fråntagen 

sin värdighet. Systemet är verkligen ett system liksom, 

utan en mänsklig röst. Kanske hade inte väntan gjort en 

så förbannad om man slapp alla knappar och hissmusik 

och f-n vet allt?

Ehn och Löfgren beskriver telefonköerna som ett sam-

tida gissel som förenar människor i en slags kulturell ge-

menskap. ”Väntan är en av de inlärda verksamheter som 

gör att människor som delar kulturell bakgrund kan kän-

na igen sig i varandra” (Ehn & Löfgren 2007:30). I köerna 

formeras subjektet socialt. De skriver: ”Telefonköerna är 
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kanske inte det som allra mest främjar nationell sam-

hörighet, men den delade vanmakten eller irritationen i 

sådana situationer blir åtminstone ett allmänt samtals-

ämne” (ibid.). ”Tack för att du väntar. Vi gör allt vi kan för 

att besvara ditt samtal så fort vi kan.” De välbekanta or-

den sammanfattar i princip berättelsen om den moderna 

teknikens högst vitala paradox. Tekniken har skapats för 

att spara tid, men teknik tar tid och då måste männis-

korna kompenseras med ännu snabbare teknik och ännu 

fl er tidssparande prylar vilket i sin tur skapar ännu mer 

teknikrelaterad väntan. Den amerikanske journalisten  

James Gleick ger en inte helt ovanlig beskrivning av den 

senmoderna människans förhållande till väntan: 

Du kan begrunda vad du förlorar medan du väntar i den 
ringlande kön framför incheckningsdisken eller i sex frus-
trerade minuter i telefonkö i väntan på att få prata med en 
maskin. I gengäld föregriper marknadsförare och teknikin-
genjörer dina önskemål med mikrovågsugnar, snabbspol-
ning, snabbfrysning och snabba krediter. Vi inkasserar de 
extra minuter dessa innovationer ger oss, men känner oss 
ändå utarmade och skär ner på frukost, sömn och dag-
drömmar” (Gleick 2000:22).

Om det moderna projektets nya människotyp idealt skul-

le leva i nuet med stark framtidstro och utan att blicka 

bakåt, fi nns en föreställning om att människor i dagens 

samhälle i allt större utsträckning lever i framtiden.1 Som 

en illustration till minskat tidsligt avstånd kan den re-

klamkampanj som spreds via reklampelare på Göteborgs 

gator och torg under hösten 2007 fungera. ”Bli 70 år på 

3 minuter” löd budskapet och man uppmanades att via 

mobiltelefonen skicka in en bild på sig själv, för att bara 

ett ögonblick senare få samma bild tillbaka, men då fö-

reställande sig själv som pensionär. Redan idag får man 

veta hur man ser ut som åldrande pensionär. Framtiden 
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är nu.

I ett snarlikt tankelandskap rör sig Bauman när han ta-

lar om att vår västerländska kultur alltmer liknar en kre-

ditkultur i vilken otåligheten och oförmågan att se tiden ditkultur i vilken otåligheten och oförmågan att se tiden ditkultur

an är centrala (2007b:15). Livet är inte lika förutsägbart 

som i den fasta moderniteten och därför blir tillvaron, 

enligt Bauman, ett ständigt sökande efter olika knep 

som gör det möjligt att undvika, om än bara tillfälligt, de 

överhängande ”farorna” – eller blunda och hoppas att 

de försvinner för gott. ”Vår uppfi nningsrikedom känner 

inga gränser. Knepen och fi nterna har alla en idé gemen-

samt: vinn tid och slå tiden i dess eget spel” (Bauman 

2007b:14-15). Denna konstanta ovisshet skulle då leda 

oss in i det som Bauman kallar för en kreditkultur (ibid.). 

Och med tanke på den globala fi nanskris som utlöstes 

under hösten 2008 och som orsakades av just bankernas 

otålighet och iver att ge kredit, är det svårt att argumen-

tera mot denna tanke.2
 

– Rrrrr…

Arvids mobiltelefon ringer och jag förstår av samtalet 

att hans sambo vill att han ska komma hem.

– Ja, säger han och lägger tillbaka mobilen på bordet. 

Hon väntar på mig…väntar på mig…väntar

Återigen skrattar vi åt mitt forskningsämne, men Arvid 

vill trots allt fortsätta prata.

– Jo, jag tänkte på en grej. Att det är svårt att vara nöjd 

med det man har. Jag tänker på att man gärna vill ha en 

nyare modell egentligen, säger han och pekar på sin nå-

got äldre mobilmodell på bordet.

– Det känns som det har med väntan att göra… tror 

jag…

Arvid tror att begäret efter en ny mobiltelefon har med 
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väntan att göra, och i den litteratur om tid och moderni-

tet som jag tagit del av beskrivs väntan som en allt vikti-

gare del av vårt konsumtionssamhälle. I den populärve-

tenskapliga boken Nextopia. Livet, lyckan och pengarna

diskuterar företagsekonomen Micael Dahlén det som 

han kallar för förväntningssamhället. I förväntningssam-

hället rusar människan mot nästa upplevelse och nästa, i 

tron att nästa upplevelse kommer bli den bästa någonsin 

i ett slags självalstrande begär. Dahlén menar att det fi nns 

en inneboende paradox i detta samhälle av allt mer upp-

förstorade förväntningar. Ju kortare tid människor behö-

ver vänta, desto mer plågsam blir deras väntan (Dahlén 

2008:38). När allting fi nns inom synligt räckhåll plågas vi 

av de saker vi inte kan få. Vi blir otåliga, skriver han och 

illustrerar med ett klassiskt experiment: ett barn lämnas 

ensamt i ett rum med en ringklocka. När det ringer på 

klockan får det komma ut från rummet och som tack för 

sin medverkan får det en godisbit. Om barnet klarar av 

att vänta lite till får det två godisbitar, en möjlighet som 

de fl esta av barnen tar. Sedan upprepades experimentet, 

men den här gången låg det redan en godisbit på bor-

det framför barnen, vilket resulterade i att majoriteten av 

barnen omedelbart ringde på klockan (ibid.). Så lever vi 

moderna människor, menar Dahlén, med godiset liggan-

des alldeles framför våra ögon, i butikerna, i skyltfönstren 

och på Internet. I det moderna konsumtionssamhället 

behöver vi knappt vänta på någonting längre. Samtidigt, 

och paradoxalt nog, beskriver Dahlén väntan som cen-

tralt i nutida reklamkampanjer.

Väntan har så blivit ett framgångsrikt försäljningstrick. 

Om man låter kunden bara få lite produktinformation 

i taget, och gärna långt innan man släpper ut varan på 

marknaden, kommer hon eller han ha tid och möjlig-

het att fantisera kring, och frossa i sina egna bilder, vil-
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ket är något som ytterligare spär på förväntningarna och 

köplusten. Om man väntar på något utan att exakt veta 

vad det är, ökar intresset. Det handlar alltså om att ska-

pa mystik, något som den moderna människan längtar 

efter, enligt Dahlén. Här blir den tidsliga fördröjningen 

central och, återigen, dess förmåga att frammana käns-

lor och fantasier i individen. ”Att stå i kö börjar bli rena 

marsianskan i det nya årtusendet, när vem som helst kan 

få vad som helst, när som helst och var som helst. Då 

väntar man inte på att en befi ntlig, känd produkt ska nå 

fram till där man befi nner sig, istället förväntar man sig 

och ser fram emot en ännu inte lanserad, okänd produkt 

som man kan nå så snart den kommer ut på markna-

den” (ibid:103-104). Här skall väntan fyllas med positiva 

känslor, och det är detta som brukar kallas för den po-

sitiva paradoxen, skriver Dahlén. Egentligen behöver vi 

inte köa i fysisk mening längre, därför blir köandet, eller 

väntan en (onödig) njutning. Och njutningen ligger ofta i 

att inte veta exakt vad det är vi väntar på. Konsumenterna 

upplever sig mer nöjda med produkten om de fått köa 

och investerat känslomässigt i produkten med sin vän-

tan, menar Dahlén. Väntandet och köandet får här ett 

värde i sig. 

Här möts de motsägelsefulla berättelserna om kon-

sumtionssamhällets väntan ändå i en slags logik: Å ena 

sidan har dagens människor mist sin förmåga att med tå-

lamod och lugn invänta, å andra sidan längtar hon efter, 

och söker sig aktivt, till den njutning som förväntningarna 

i själva konsumtionen skänker henne. Väntan iscensätts 

och blir på så sätt en mer eller mindre medveten ”lek” 

kopplad till den privata konsumtionen.

Att som Dahlén påstå att ”vem som helst, när som 

helst kan få vadsomhelst var som helst” är en del av den 

säljande retorik som inte sällan används i populärveten-
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skapliga böcker om tid och modernitet. Man kan och bör 

ha invändningar mot den typen av uttalanden, men att 

konsumtion och väntan hör ihop blir tydligt när man tit-

tar på hur företagen marknadsför sina varor. I december 

2008 har Telia en reklamkampanj som på ett tydligt sätt 

illustrerar detta: 

iPhone36. Den iPhone du väntat på.

Vi har den.

Otåliga väntare

Den amerikanske författaren Mark Helprin beskriver, i 

samma anda som Dahlén, den senmoderna människans 

förhållande till tid:

Du lever ditt liv i en spänning som bara dina föräldrar upp-
levde i strid. Och de var till skillnad från dig sina aktiviteters 
fångar. De skrev med pennor, de adderade tal, de väntade 
i all oändlighet på saker som du får ögonblickligen, de 
ägde mycket mindre än du och de befann sig i det ound-
vikliga, vilket du inte gör (Helprin 1996:15 citerad i Gleick 
2000:24). 

Allt ska hända nu och genast, och begären ska helst till-

fredställas med en gång. Det här är också en bild som 

det görs bruk av under intervjuerna.

Elsa är singel och arbetar, som jag tidigare nämnt, som 

projektledare inom en mindre organisation. Elsa beskri-

ver sig själv som en kreativ person med intresse för konst 

och internationell politik. Elsa, som rest mycket, både 

privat och genom sitt arbete, ställer ofta sin egen verk-

lighet, eller snarare den moderna, västerländska männis-

kans sätt att leva på, i kontrast till andra levnadsformer 

och andra kulturer.
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–… min mamma har alltid berättat för mig hur hon som 

barn  såg fram emot karnevalen i sin hemstad i Österrike. 

Det byggdes liksom upp under hela året den här läng-

tan och väntan och alla såg fram emot det här. På hös-

ten började de planera upp dräkterna, sedan började de 

samla ihop pengar för att kunna köpa tyg och färg och 

sedan efter jul så började man sy och greja ihop med 

sina vänner tills den stora kulmen kom och då levde man 

ut med en fest som man kommer ihåg hela livet…

Här fi nns ett romantiserande drag. Hennes mamma har 

genom sitt eget bakåtblickande i tiden förmedlat en bild 

av ett annat förhållningssätt, av en kollektiv lycka som, 

kanske, genom mammans upprepade berättande skapat 

en längtan i Elsa, en känsla av att något fattas henne.

Elsa fortsätter.

– Och jag har alltid längtat efter att få uppleva det, för 

så är det inte här hos oss nu. När jag var barn så gick man 

på Liseberg en gång om året och det var bara sååå häf-

tigt att få gå och vänta på att få gå till Liseberg. 

Hon låter ivrig på rösten.

– Väntan var viktig, det var inte bara händelsen. Nu har 

man allt jämt hela tiden, man väntar aldrig riktigt på nå-

gonting så man verkligen…

Hon ändrar tonläge.

– … att bara frossa i tanken. Jag kan sakna det där.

– Det har blivit ett större krav på en ögonblicklig till-

fredställelse? frågar jag.

– Ja, eller så blir det så höga förväntningar för att man 

inte får den ögonblickliga tillfredställelsen som man har 

väntat på, alltså blir man besviken. Man kan inte se att det 

fi nns en glädje i att längta och att vänta.

– Kan du känna igen dig själv i det? Känner du att du 

också upplever det så?

– Nej, inte så mycket faktiskt. Jag kan nog känna gl äd-
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je i det här att planera någonting. Jag kan leva väldigt 

mycket i nuet, men jag har alltid perspektiv på rätt lång 

tid framåt. Om jag går de här stegen så kommer det här 

att bära frukt sedan och då kan jag glädas åt det, men jag 

är lite dålig på att glädjas när jag väl kommer fram till den 

här frukten för då börjar jag genast tänka på nästa grej, 

så det är mera det då…

– Tror du att det har med din ålder att göra eller med 

tiden? frågar jag

– Tiden och åldern, tidsandan. Det tror jag, att man är 

väldigt präglad av sin tid. Och det här samhället. Det är 

vår kultur, det är helt annorlunda om man åker till Afrika 

eller Latinamerika… 

– Kan du ge exempel på det? frågar jag.

– Karnevalen är ju ett exempel. Nu tänker jag på Lati-

namerika då där man planerar det och man upplever det 

med andra människor, hela processen där efter jul och 

fram till februari. Det är något man gläds åt med andra 

människor och sedan kommer den här stora explosio-

nen som också är glädje. Och det har vi tappat lite i vår 

kultur, att vara här just nu och bara känna…

Hon ändrar tonläge.

–… f-n va bra.

– Men vad tror du att det har att göra med? 

Elsa svarar, utan att tveka.

– Att inte vara nöjd med det som erbjuds. Missnöje 

med att det kunde varit ännu bättre, det kunde varit ännu

mer och det tror jag har med konsumtionssamhället att 

göra… nu är jag konspiratorisk här…

Hon skrattar.

– … men jag tror att det fi nns väldigt medvetna proces-

ser i konsumtionssamhället som skapar det här att man 

aldrig ska vara nöjd, att man alltid ska ha något nytt. Har 

man köpt sig en ny kappa så ska man köpa sig en ny kap-
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pa nästa år, man ska inte vara glad över den här kappan i 

tio år. Det tror jag har satt sig så i djupet i våra själar, i vårt 

beteende så att det präglar oss i andra möten också…

Hon tänker efter lite, sedan fortsätter hon.

– Men jag tycker nog att jag är ganska bra på det fak-

tiskt, när jag inte är inne i en depp-period i livet och ser 

allt svart så blir jag själaglad över att solen skiner en dag. 

Att jag skippar att gå till jobbet och går ut med hunden 

istället och så blir jag jätteglad, jag har försökt att hålla 

kvar den saken....

Elsa längtar efter att få planera och längta, att se fram 

emot något. ”Så är det inte hos oss nu”, säger hon. För 

Elsa är tanken på en aktiv, ritualiserad väntan lockande, 

och kanske framför allt att få dela den med andra? Här 

fi nns en längtan till en kollektiv väntan och den positiva kollektiv väntan och den positiva kollektiv

upplevelsen som följer med att invänta något i gemen-

skap med andra. Förmågan att vara närvarande i sin vän-

tan är en kompetens som människor i dagens samhälle 

saknar, menar Elsa. Den planerande människan som i till-

försikt ser tiden an ställs återigen mot bilden av den nu-

tida människan som framlever sina dagar i brist på både 

tålamod och tillfredställelse. Men på frågan om hon kän-

ner igen sig, vill Elsa hellre framstå som någon som, trots 

allt och fortfarande, kan trotsa den västerländska logi-

ken. Som vågar bortse från ogjort arbete på kontoret och 

istället njuta av solen och en promenad med hunden.

På samma sätt som det fi nns en föreställning om den 

föregående generationen som goda väntare, fi nns här 

också en föreställning om andra kulturers väntan. Elsa 

upplever att i den latinamerikanska kulturen vet man att 

uppskatta nuet, samtidigt som de har förmågan att se 

fram emot saker, att bida sin tid. 

Filosofen och teologen John S. Mbiti har uppmärksam-
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mat olika kulturers sätt att förhålla sig till tid, och menar 

att i det teknologiska, västerländska samhället använder, 

säljer och säljer och säljer köper man tid. I Afrika däremot skapar, pro-

ducerar och ducerar och ducerar gör man tid  (Gleick 2000:306). I det tek-

nologiska samhället kan man  slösa bort tid, och väster-

länningar som ser en till synes sysslolös afrikan förstår 

inte vad tid betyder i dennes värld. ”De som sitter slösar 

inte bort någon tid. De väntar på tid eller ’producerar’ tid” 

(ibid.). När Mbiti tittar på föreställningar hos ankore folket 

i Uganda poängterar han betydelsen av de ord och ut-

tryck som används i talet om tid. Språket fungerar kon-

stituerande, och ankorefolkets tidsuppfattning är med all 

säkerhet inte helt lik vår, men det är slående hur olikhe-

terna fokuseras. Dessa och liknande berättelser om kul-

turell olikhet får ofta funktionen av bollplank för vår egen 

känslomässiga bearbetning (jfr Ehn & Löfgren 2007:33-

36)..3

Föreställningen om den moderna, västerländska män-

niskan som en dålig väntare får naturligtvis konsekvenser 

för det kommersiella rummet, eller är det tvärtom, att 

kommersialiseringen av väntan gör oss till dåliga vän-

tare?4

– Där vid Balder, hur köandet går till där, säger Arvid 

och suckar igen, som för att understryka sitt missnöje 

med kommersialismen och dess följder. Skärmar hela 

tiden och detta j-a tjat! Om och om igen samma… jag 

försöker titta bort, men det är svårt. Man blir som hyp-

notiserad ju…

På nöjesfältet Liseberg ringlar sig kön ofta lång till den 

populära berg-och-dal-banan Balder. Väntan organi-

seras genom markfasta stängsel och tv-monitorer som 

monterats i taket med regelbundna intervaller. Speaker-

röstens budskap återupprepas gång och gång: ”snart är 

du framme”, ”snart är du framme” tillsammans med olika 
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instruktioner inför åkturen. Besökarnas blickar riktas sta-

digt mot skärmarna i taket. Trots att alla i kön redan hört 

samma budskap om och om igen, har skärmen en starkt 

hypnotiserande eff ekt, något som Arvid lagt märkte till 

vid sina besök med familjen. För att underlätta en ofta 

frustrerande väntan i off entliga miljöer styckas tiden sön-

der i allt mindre delar. Den struktureras och organiseras 

så att konsumtionssystemet kan fortleva och hållas ihop. 

Precis som skol- och fabriksklockorna vid sekelskiftet 

1800-1900 var viktiga disciplineringsredskap i en natio-

nell industrialiseringsprocess (Frykman & Löfgren 1979), 

kan kösystemen förstås som pedagogiska redskap för att 

lära människor att vänta på rätt sätt, med både tålamod 

och köplust i behåll. 

– Men är det inte bra då, blir inte din väntan mindre 

tråkig om du matas med information och bilder och så? 

frågar jag. Blir den inte lättare att uthärda då?

– Nja, det är klart, så funkar det väl, men samtidigt blir 

jag ju omyndigförklarad. Det känns kränkande på något 

sätt.

Arvid känner sig omyndigförklarad, samtidigt som han 

är den av mina informanter som uttrycker störst obe-

hag inför den situationella väntan. Han är ambivalent. Å 

ena sidan underlättas hans väntan av dessa väntans ut-

fyllnader, å andra sidan känns det kränkande. Arvid ut-

trycker gång på gång att han upplever både tekniken och 

samhällssystemet som alienerande, samtidigt som han 

själv vill att det hela tiden ”ska hända något” och säger att 

han är svag för konsumtionssamhällets lockelser. Kanske 

är Arvids ambivalens typisk? Att kritiskt refl ektera över 

konsumtions samhällets alienerande eff ekter, samtidigt 

som man, i en blandning av motstånd och förtjusning, 

ändå är en del av den? Här handlar det återigen om en 



191

konfl ikt mellan individ och samhälle, och i den här ambi-

valenta positionen återfi nns också de väntans ideal som 

vävs kring teknik och konsumtion. Informationsteknolo-

gin hjälper till att fylla upp mellanrummen, skriver Eriksen 

(2000:161), och en tv-reklamkampanj från VIASAT anty-

der just detta.5  

Reklamen börjar med en bild på en ung man som sitter 

rakt upp och ner och väntar. Han är uttråkad och stir-

rar tomt framför sig. Speakerrösten vänder sig sedan till 

tittaren med ett påstående som många antagligen kan 

känna igen sig i: hur mycket tid lägger vi inte ner på att 

ha tråkigt, på att vänta på saker? VIASAT har lösningen: 

skaff a dig TV i mobilen. ”VIASAT garanterar att de trå-

kiga stunderna nu är till ända”. Med TV i mobilen slipper 

man utsätta sig för denna tomma, meningslösa väntan. 

Som en räddande bro över det kalla vatten som Dan talar 

om. Till skillnad från Kelloggsreklamen, som vände sig till 

kvinnor och som jag diskuterade i samband med Astrids 

yoga, verkar VIASAT-reklamen vända sig i första hand till 

teknikintresserade män. Till skillnad från Kelloggsrekla-

men vädjar den till rörelsen bort från den inre, subjektiva 

tiden. Genom att skaff a sig TV i mobilen garanterar före-

taget att man aldrig mer ska behöva ha tråkigt. Här fi nns 

inget tal om att använda väntestunderna till eftertanke 

eller själslig fördjupning. I den här reklamen har tekniken 

som enda uppgift att täppa igen de inaktiva tidshålen.

Vid skärmar och maskiner

– Jag klarar inte av att sitta framför datorn när jag ska 

vänta, det är det värsta jag vet, säger Tove.

– Nej, det kan inte jag heller, säger Johan.

– Nej, det går inte och det hörde jag någon säga att 

någon hade sagt på radion häromdagen att då ska man 
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ta tillvara på de stunder när datorn håller på och letar 

och så ska man bara njuta av det. Ta det lugnt… men nej, 

det går inte. Nej fy!

Tove, som älskar att vänta i väntrum, har betydligt svå-

rare att vänta framför en dator. Tove berättar att hon 

hörde att någon hade hört att någon på radion hade 

sagt att man uppmanat lyssnarna att ta tillvara på de små 

stunderna av väntan, att lära sig hantera och utnyttja sin 

väntan. Att en berättelse berättas i fl era steg vittnar om 

att den äger en viss relevans för de människor som tar 

del av den: hur ska man egentligen handskas med sin 

otålighet under stunderna av väntan framför dataskär-

men? Rådet som lyssnaren får är att lära sig att ta tillvara

på tillfället, att använda tiden till meditation eller käns-

lomässig fördjupning, att inte låta otåligheten komma 

åt henne/honom. Här framträder återigen det ideala 

väntebeteendet som jag redan varit inne på: gör mellan-

rummen till dina, återta kontrollen över ditt liv! Det är en 

specifi k kompetens som efterfrågas, men Tove menar 

att hon aldrig riktigt lyckas.

– Kan ni förklara varför det inte går att slappna av 

framför datorn? frågar jag. 

– Jag vill att det ska hända någonting, säger Tove. 

Jag vet faktiskt inte varför, men jag kan bara inte vänta. 

I sådana fall kan jag kanske njuta av att vänta om jag är 

hemma och är ledig och den söker och letar, då kan jag 

kanske göra något annat. Då kan det ju vara fl era saker 

på gång samtidigt, inte bara en sak. Nä, jag tycker om att 

vänta när jag vet att det ger resultat. Jag tycker om att 

vänta på diskmaskinen och tvättmaskinen.

– Det är intressant det där, säger jag. Varför man upp-

lever det som så smärtsamt att vänta just framför en da-

tor.

– Ja, för jag kan inte se någon vila i det.
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– Det är ju… nej, säger jag. Jag avbryter mig själv mitt i 

meningen. Plötsligt blir jag osäker på hur mycket jag ska 

delge dem mina egna funderingar.  

Det blir tyst.  

– Nä… nja, säger jag till slut. Jag funderar på om det 

har med förväntningar på tekniken som inte infrias, säger 

jag. 

–  Mm, nickar Tove.

– Kanske en diskmaskin är en annan typ av teknik, vi 

har inget tålamod med datorer, säger Johan. Kan det 

vara en generationsfråga? Jag tänker på att vi är 40 plus 

och när vi har sökt förut så har vi slagit i en ordlista, eller 

bläddrat i en bok, man söker kunskap aktivt, fysiskt. När 

man sitter framför datorn så fi nns ju svaren där inne i 

burken, men man måste vänta.

– Ja, man tvingas till passivitet, säger jag. 

– … ja, framför datorn är det provokativt om den inte 

gör det den ska, säger Tove. Den är ju mycket lynnigare. 

Den kan ju gå fort eller sakta eller det kan vara något som 

inte går som det ska. Den är inte pålitlig. 

– Ja, det fi nns en rädsla för att den inte funkar, säger 

Johan.

– Ja, det fi nns... i väntrummet vet ju jag att någon gång 

kommer jag in. Men framför datorn vet jag inte alltid, sä-

ger Tove.

– Men det måste ju vara för att vi är så okunniga om…

 Tove avbryter.

– … den tekniken… ja. 

Johan nickar.

– Mm…

– Ja, det blir som att vi är utestängda från den, säger 

jag. Vad är det som händer egentligen? En diskmaskin 

kan vi ju faktiskt gå in och avbryta. Vi är ju insläppta… nä, 

jag vet inte.
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– Jo, jag tycker det är provocerande, säger Tove. Det 

är inte samma… det fråntagna ansvaret känns väldigt oli-

ka på de två.

Här resonerar vi tillsammans kring varför vi upplever vän-

tetiden framför dataskärmen som obehaglig och fylld 

med känslomässigt motstånd medan väntan på att en 

diskmaskin eller tvättmaskin känns lättare att acceptera. 

Och kanske är vi något på spåret? Frustrationen är rim-

ligtvis en reaktion på att man är utestängd från tekniken 

och att man tvingas till oönskad passivitet. Det är svårt 

att interagera med ett objekt som är så komplicerat i sin 

tekniska konstruktion, samtidigt som förväntningarna 

på den nya tekniken är så höga. En viktig beståndsdel är 

naturligtvis ovissheten; dels är vi helt okunniga om tek-

nikens logik, dels upplever vi datorerna som opålitliga.  

Datorn framstår som ett lynnigt subjekt som trilskas och 

man fi nner sig själv utelämnade till ett system av ettor 

och nollor, helt utanför brukarens kontroll. Man upplever 

sig vara utestängd och i underläge. Johan menar att det 

kan vara en generationsfråga, men reklamen är inte sen 

att vädja till föreställningen om just den yngre genratio-

nens behov av kortare väntetider. 

– Vad är det i krukan? frågar den uttråkade tonårsdottern 
och pekar på den tomma blomkrukan på bordet. Mam-
man, som är sysselsatt med avslappningsövningar i det in-
tilliggande rummet, svarar lätt disträ.
   – Det är en amaryllis. Den blommar till jul. 
   – Orka! pustar tonårsdottern och slänger med kroppen. 
Vad blir det till middag? 
  – Pekinganka, svarar mamman. Den är klar om några tim-
mar. 
  Tonåringen suckar. 
  – Måste allting gå så långsamt?6

Scenen är hämtad från en reklamkampanj för snabbare 
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bredbandsuppkoppling och anspelar på en krock mel-

lan den äldre och den yngre generationens uppfattning 

av tid. Blomman behöver lugn och ro i sin kruka för att 

gro, ankan sin tid i ugnen. Men den yngre generationen 

saknar tålamod. Det måste gå snabbare än så. Den kan 

inte vänta. Budskapet förstärks av att mamman framställs 

som en kvarleva från 1968 års fl ower-power-rörelse och 

att hon verkar helt instängd i sin övertygelse om att pro-

cesserna måste få ta den tid de tar. Det centrala budska-

pet i inslaget är konfl ikten mellan två generationer, och 

två skilda uppfattningar av tid.7

Oberoende av vilken generation man tillhör framstår 

väntan framför en lynnig dator som ståendes i direkt 

motsats till den längtansbild av väntan som Alva målar 

upp i det första kapitlet. Där handlade det om den lug-

na och behagliga väntan, full med visshet om vad som 

komma skall.

När jag under intervjun med Dan frågar om skillnader 

och likheter i upplevelsen av att vänta på en människa 

och att vänta på olika tekniska apparater, svarar han 

spontant och utan eftertanke att väntan på en människa 

är en levande väntan, medan väntan på en maskin är en 

död och meningslös väntan.

– Kan du förklara det lite närmare? frågar jag

– Jo, väntan på en levande människa av kött och blod 

är alltid uppbygglig på något sätt, det är en skapande, 

meningsfull situation. Väntan på en maskin är mer som 

bortkastad tid för att väntan på en människa är livet och 

väntan på en maskin är döden, liksom, på något sätt.

Här infl ikar Dan att han kanske känner så därför att han 

har ett starkt behov av att bli bekräftad och att det därför 

kan kännas kallt och meningslöst att vänta på en maskin. 

Kanske är det inte så för alla, säger han. För Dan är livet 
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detsamma som att ha relationer till andra människor, sä-

ger han. 

– Väntan på en människa är ändå en aktiv väntan på aktiv väntan på aktiv

något sätt. I väntan står man ju där med bilden av den 

personen i sig, inne i sin kropp, därför blir väntan på en 

människa alltid levande. På kort sikt kanske man kan bli 

mer irriterad på en människa, man kan känna sig både 

arg och besviken, men på lång sikt så lär man sig all-

tid något i väntan. Första gången kanske man väntar en 

timme, andra gången bara tio minuter…då har man vun-

nit en självkänsla, fått en insikt, både om sig själv, om 

den man väntar på och om livet i sig. Man har blivit lite 

klokare av att vänta.

Han tystnar och tänker efter. 

– Men det är klart, väntan på en maskin kan ju också 

vara kreativ när jag tänker efter. Väntan på att tvätten ska 

bli klar till exempel, den kan bli en meditativ stund, ett 

mellanrum. Det är något med tvättmaskinens rörelse… 

Vid tanken på tvättmaskinens roterande rörelse blir 

Dan entusiastisk och berättar om en kompis till en kom-

pis som hade skaff at tvättmaskin och installerat den i 

badrummet. 

– Och nu hamnade han där i badrummet hela tiden. 

Han gillade att sitta där framför tvättmaskinen och bara 

stirra in i maskinen, i väntan på att den skulle tvätta klart. 

Han fi ck inte så mycket annat gjort…

Vi skrattar båda åt det komiska och kanske lite för-

nedrande i situationen: hur en vuxen människa ofrivilligt 

fångas i tvättmaskinens förföriska våld, men samtidigt 

är det en bild som väcker både sympati och igenkän-

nande. Vem har inte fastnat framför en snurrande tvätt-

maskin, trots att man egentligen har annat att stå i? 

Tvätt maskinens roterande påminner starkt om tågets 

monotona rörelse. Den är konstant och jämn i sin rota-
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tion. Det är vila och rörelse i ett. Dess repetitiva rörelse 

skapar, precis som tågets rörelse, ett meditativt rum i 

rummet att beträda och vistas i, ett privat rum som kan 

fyllas med vad som helst.

Även Tove och Johan talar om att tekniken skapar be-

hagliga stämningar i rummet. En lugn, surrande känsla 

av avslappning och närvaro. Johan berättar att han ofta 

kan känna sig både nöjd och förväntansfull medan da-

torn startar upp.

– Det står ”mamma” och ”pappa” på skärmen, säger 

han. Och så är det blått och snyggt.

Johan beskriver dataskärmen som något hemtrevligt 

och inbjudande. Den talar om för honom att han är ”pap-

pa”, att han har en familj som han tycker om att vara en 

del av, och att det blåa i grafi ken är estetiskt tilltalande. 

Tove håller med.

– Ja, för det känner jag igen, det positiva, när jag job-

bar hemifrån och sätter igång den och jag är lite seg själv 

och hasar runt här, då är det ju så att jag sätter igång mig 

själv också. Det är liksom en till som ska igång, då hakar 

jag på den. Det är ett väldigt trevlig sätt att få igång ar-

betsdagen och mig själv. 

Här beskrivs datorn som ytterligare en familjemedlem — 

eller kanske snarare som en förlängning av Toves kropp? 

När tekniken vaknar, vaknar också hon. Att knäppa på 

datorn är detsamma som att knäppa på personen Tove. 

Här är teknik och den mänskliga kroppen uppkopplade 

mot varandra på ett än mer tydligt sätt, och väntan på en 

maskin blir en upplevelse som är tydligt förankrad i Tove 

kropp. Gränsen mellan subjekt och objekt blir utsuddad, 

och även väntan på trög teknik blir då en ”levande” vän-

tan, som Dan skulle kalla den. Denna väntan ger positiva 

associationer, och den positiva väntan som både Johan 
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och Tove beskriver kan kopplas till rutinens lugna väl-

behag, en känsla av kontroll. De är trygga i sin väntan, i 

väntan på dagens göromål och aktivitet. En rutinens och 

igenkännandets behag (jfr Ehn & Löfgren 2007:82). När 

väl datorn är påslagen verkar det vara svårare.

Utanför tiden 

Arvid rör om i sin tekopp med skeden. Vårt samtal på 

kaféet har även det landat i den obehagliga väntetiden 

framför dataskärmen. 

– Man blir ju lite galen när man sitter där och väntar, 

säger han och fortsätter röra i koppen. Man vet inte vart 

man befi nner sig egentligen, på vilken planet? Lite som 

att gå in i en annan dimension, en annan tidsdimension 

nästan. Som att identiteten löses upp. Sedan när sidan 

äntligen kommer upp på skärmen och så, då får man 

tillbaka sina mänskliga konturer igen. ”Jag är jag” liksom 

och kan börja surfa. Det handlar om några sekunder och 

ändå är det nästan…

Han skrattar.

–… som existentiellt obehagligt.

Det tillstånd som Arvid beskriver kan i det närmaste lik-

nas vid ett liminalt tillstånd. Den brittiske antropologen 

Victor Turner talar om det liminala tillståndet som en del 

av övergångsritualen i de så kallade primitiva kulturerna. 

Övergångsritualen defi nieras av en förändring av plats, 

tillstånd och social position. Den första fasen kallar han 

för separationen, då människan avskiljer sig från den so-

ciala sfären med dess lagar, regler och rutiner. Den andra 

fasen kallar han för den liminala fasen och den består 

av en slags ambivalens, en marginalisering. Den liminala 

tiden ligger utanför den sociala tiden, den är statuslös, 
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den är varken här eller nu, utan mitt emellan allt. Under 

den tid, eller snarare utanför-tid som det liminala tillstån-

det i Turners mening pågår, klär personen i fråga av sig de 

kläder eller attribut som man vanligtvis använder. På så 

vis står man naken inför det nya tillståndet, det som ska 

komma. Den tredje fasen, slutfasen, fullbordar ritualen 

och personen ifråga återgår till ett stabilt tillstånd, men 

något har ändå hänt på vägen ([1969] 1977:94-130). 

Att vänta framför en dataskärm är ingen övergångsri-

tual, åtminstone inte i den mening som Turner ger den, 

men de korta sekunderna av väntan framför dataskärmar-

na tangerar det känslomässiga tillstånd av liminalitet som 

beskrivs. Känslorna som väcks är snarlika. I förhållande 

till tekniken blir man sittandes i ett icke-tillstånd, utanför 

tid och rum. Liminala tillstånd behöver inte nödvändigt-

vis vara obehagliga eller ångestladdade, men i fallet med 

datorerna verkar det vara den mest framträdande käns-

lan, åtminstone i mitt material. Det är ångestladdat därför 

att man försätts ”emellan” och saknar förmågan att gå 

därifrån. Det ges inte heller tillräckligt lång tid för att man 

ska hinna trancendera in i andra tillstånd, på det sätt som 

Johan beskriver att han gör på tåg och i väntrum. Här 

fi nns en icke-rörelse och samtidigt en frånvaro av kon-

takt med självet. Det som kan hända i mellanrumssitua-

tionerna under stjärnklara himlar, det händer inte framför 

dataskärmen eller i telefonkön, åtminstone inte för mina 

informanter. Det är en annan sorts väntan, istället för att 

konsolidera sig så upplöses subjektet. Man blir ett objekt 

för datorns ”lynnighet” och därmed upphör man att för-

stå sig själv som subjekt. ”Som att identiteten löses upp”, 

säger Arvid och ”sedan när sidan äntligen kommer upp 

på skärmen och så, då får man tillbaka sina mänskliga 

konturer igen”. Arvid beskriver hur han får tillbaka sina 

mänskliga konturer igen när bilden kommer fram, vilket 
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liknar bilden av det liminala tillstånd där den nakne sätter 

på sig kläderna igen och fortsätter leva sitt liv.

Etnologen Robert Willim talar också om frustrerande 

väntetider framför datorer. Han berättar att många av 

de anställda på det företag som han studerar låter bli 

att stänga av datorn på kvällen innan de går hem för att 

slippa vänta morgonen därpå (Willim 2002:103). Här blir 

uppkopplingen – till skillnad från i Toves och Johans be-

skrivning – ett stressmoment som man vill undvika. En 

annan typisk väntestund är den när datorn utför ett arbe-

te och användaren tvingas vänta. Då visas en förlopps-

indikator på skärmen som talar om hur långt i processen 

datorn kommit. Användaren är utestängd från det som 

händer, och kan bara passivt invänta resultatet. Detta, 

menar Willim, kan väcka frustration hos de anställda. An-

vändaren väntar engagerat, men är berövad sin delaktig-

het (ibid.) Indikatorn fi nns där för att visa att datorn fung-

erar, att den arbetar på. Och trots att datorn efterhand 

fått s.k. multi tasking, vilket betyder att vi kan utföra an-

dra uppgifter samtidigt som vi väntar, har förloppsindi-

katorn närmast en hypnotiserande kraft (ibid:104). Willim 

skriver: ”Uppmärksamheten låses lätt till att bevaka hur 

processen fortlöper. Det kan ses som en accentuering av 

väntetiden, av processen där nedräknade sekunder el-

ler uppfyllda procentdelar ger löften om ett förestående 

fullbordande, om att nå ett slut, om att något blir klart, 

varpå man kan gå vidare” (ibid.).

Internet skänker både skenbar tidslig omedelbarhet och 
rumslig kompression. Vi kan vara var som helst när som 
helst, hela tiden: men hur är det då egentligen med de 
oundvikliga tidsglappen? Webben har skapat ett liv fyllt av 
döda moment, av väntan på att det omedelbara ska hända 
(Drozdz 2000 citerad i Willim 2002:107).
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Uttrycket ”[…] av väntan på att det omedelbara ska 

hända” antyder att en viktig beståndsdel i berättelsen 

om vår senmoderna väntan torde vara förväntan. Wil-

lim menar att den största frustrationen framför datorn 

skapas när datorn inte ger omedelbar respons. När det 

sker en fördröjning i kontakten mellan användaren och 

datorns funktioner. I vårt teknologiska samhälle fi nns en 

förväntan på omedelbar respons och när denna uteblir 

skapas frustration hos användaren (ibid:106). Att mista 

kontrollen och att inte bli sedd och bekräftad i sin väntan 

påminner om upplevelsen så som Arvid beskriver den. 

Sekunderna av väntan framför skärmen skapar ett exis-

tentiellt obehag som i sin tur skapar förhoppningar om 

ytterligare tekniska framsteg och en framtida befrielse 

från ”onödig” väntan. Nuets smärtsamma brist på ome-

delbarhet förväntas lösas genom ännu nyare teknik och 

ännu mer direkta upplevelser framför dataskärmen.8 Den 

tankefi guren återkommer också under samtalet med Ar-

vid.

– Det är ju därför man vill ha en snabbare och snab-

bare dator, för att slippa sitta så där. Det är jobbigt psy-

kiskt, man blir spänd i kroppen, tycker jag.  Man vill ju att 

allt ska fl yta på…

Han skrattar.

– … smooth, liksom, inga hinder.

I fördröjningarnas rum 

– Det är ju intressant egentligen att väntan liksom väcker 

upp alla de här känslorna inom en, säger Arvid i samband 

med att vi talar om hans fl ickvän som alltid kom för sent 

till deras möten. Av sig själv, säger han, nästan som att 

man kastas in i ett tillstånd där en grundläggande känsla 

av att bli övergiven eller något kommer upp, nästan au-
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tomatiskt… som tvivel, liksom…

Han gör en liten paus och sänker sin röst.

– … det verkar ju vara kraftfulla saker, det här med vän-

tan.

– Ja, precis! säger jag entusiastiskt, glad över att Arvid 

fi nner ämnet intressant.

– Som att den gör saker synliga för oss, eller hur man 

nu ska säga… 

Arvids ord är en träff ande beskrivning som väl samman-

fattar den brokiga samling av berättelser som samlats 

under den här rubriken. Det är i fördröjningen som bilder 

och fantasier får näring och möjlighet att ta plats. Här 

har jag lyft fram och diskuterat några av de i materialet 

mest återkommande väntesituationer där den upplevda 

fördröjningen är central. Arvid, Tove, Johan och Dan har 

berättat om väntan på en kaféstol, i sjukvårdens väntrum, 

i telefonköer, och framför tvättmaskiner och dataskärmar. 

I fördröjningen öppnar sig en tidslig och rumslig glipa. 

Denna glipa fylls med olika känslor beroende på kontext 

och vilken person som upplever den. På en kulturell nivå 

lär vi oss hur lång tid saker borde ta, hur lång en rimlig 

väntetid är och hur vi bör bete oss när vi väntar.

I den typ av väntan som diskuteras här blir förväntan 

ett centralt element. När man väntar är det för att nå-

got ska komma att ske och inför detta gör man sig olika 

förväntningar, man aktiverar de bilder och känslor som 

fi nns tillgängliga att bruka. Man försätter sig  i position för 

väntan och överallt fi nns diskursivt stoff  som talar om för 

människorna hur de borde uppleva just denna sin vän-

tan. Att uppleva och uttrycka negativa känslor inför tand-

läkarens väntrum eller en telefonkö är i det närmaste en 

förväntad hållning. När Tove tar med sig varma toffl  or, 

fi ltar och matiga smörgåsar till väntrummet förstår jag 
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det som ett, utifrån förväntade mönster, avvikande för-

hållningssätt. Väntar man istället på något som upplevs 

som positivt tar man fasta på andra berättelser som ta-

lar för en hur man borde känna och forma sig på bästa 

sätt inför detta positiva som ska hända. Här blir tydligt 

hur vissa känslor fastnar på vissa fenomen, men inte på 

andra. Stress, frustration och rädsla både formerar, och 

formeras i, den negativa väntan. När vi istället väntar på 

något positivt, kopplas situationen samman med sinnlig 

koncentration och närvaro, och antagligen, en förhöjd 

livskänsla. Visshet och ovisshet verkar vara betydande för 

hur man upplever sin väntan.

I berättelserna om fördröjningar blir det tydligt hur 

subjektiviteten organiseras i väntan och hur den händer 

i interaktion med och mellan subjekt/objekt. Väntesitua-

tionerna är både socialt formade och formande och är i 

sin tur beroende av olika tillfälliga konstellationer av sub-

jekt och objekt, platser, artefakter och kanske, framför 

allt, av berättelser. Subjektet blir till i väntan därför att det 

är en rörelse mellan två punkter, en förändring från ett 

tillstånd till ett annat. Väntan är ett blivande, men också 

en förutsättning för att det autonoma subjektet ska kun-

na existera överhuvud taget, vilket i sig utgör ännu en av 

väntans alla paradoxer. Resultatet av vänte situationerna 

och hur de organiserar subjektiviteten är inte givet. De 

kan upplevas som bekräftande, som när Johan blir glad 

av datorgrafi ken, förstärkande, som när Tilde använder 

väntan som makt, som förskjutningar av självet, som när 

Arvid insåg att han faktiskt inte ville vänta på sin fl ickvän 

längre, eller som en underminering av självet i vilket tviv-

let och frustrationen blir centrala, som när Arvid väntar 

framför datorn, i telefonen eller i vårdcentralens vänt-

rum.

Arvid är förövrigt väldigt bestämd och renodlad i sin ne-



204

gativa beskrivning av väntan, och det gör mig fundersam. 

Jag tänker också på Toves och Johans så samstämmiga 

berättelse om primärvårdens väntrum. Är det verkligen 

så enkelt? Är det kanske detta som är det dubbla ansiktet 

av väntan? Är det så att Arvid och de andra informan-

terna väljer att göra sig mycket mer tydliga och renodla-

de i sina känslor utifrån de förväntningar som riktas mot 

dem, än de egentligen är? Självfallet fungerar berättande 

i allmänhet så, men vad är det egentligen som händer? 

Informanternas entydiga sätt att tala om väntan kanske 

är ett sätt att dramatisera och fånga upp den tröga, men 

samtidigt fl yktiga och svårfångade i väntan. Att öppna för 

väntan som något enkelt och ensidigt – är det månne in-

formanternas gåva till mig som intervjuare och bekant?

Samma entydighet kring väntan har jag stött på un-

der arbetets gång i skilda sociala sammanhang. När jag 

berättat för både bekanta och obekanta om mitt forsk-

ningsämne ger många uttryck för hur positivt det är att 

jag skriver om väntan. När jag frågar varför svarar de: ”vi 

väntar ju aldrig nu för tiden”. De menar att människor i 

dagens konsumtionssamhälle glömt bort hur man vän-

tar och att det därför är viktigt att lyfta fram väntan som 

något positivt, som en förmåga och ett tillstånd att efter-

sträva. Här har vi återigen den devolutionistiska tanken 

om att en gång kunde vi vänta. En gång var människan 

hel, men nu är hon splittrad och ett söndrat subjekt kan 

inte vänta, i alla fall inte på det sätt som man föreställer 

sig den ideala väntan.

Föreställningen om nutidsmänniskans oförmåga att 

vänta hämtar näring från en övergripande tankefi gur 

som framträder i mitt material. Under intervjuerna är det 

också tydligt hur informanterna gör bruk av denna berät-

telse.  antingen genom att sätta sig själv i motsats till den, 

eller för att refl ektera över sin längtan eller sin upplevda 
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oförmåga. I modernitetsteorierna och i de populärve-

tenskapliga böcker om tid som jag tagit del av, är tanke-

fi guren sällan eller aldrig problematiserad eller ifrågasatt. 

Den är enkel och tydlig. Tekniska framsteg ska spara oss 

tid, men i takt med innovationerna tvingas vi allt oftare 

in i frustrerande inaktivitet. Den tidsliga accelerationen 

och den avancerade teknologin skapar en förväntan på 

snabbhet, och parallellt med detta upplever vi väntan 

som allt svårare att härbärgera. Tekniken har som funk-

tion att döva smärtan av att möta oss själva och ledan av 

inaktivitet. Samtidigt används väntan som en lockande 

lek i lanseringssammanhang, I den här tankefi guren blir 

konsumtion och väntan/icke-väntan tätt ihopkopplade 

med varandra. Konsumtion blir en av väntans motsat-

ser, samtidigt som konsumtionen blir en av väntans mest 

självklara synonymer. Detta skulle då utgöra en senmo-

dern väntans paradox. 

Förmågan att vänta är kulturellt beroende. Subjektivi-

teten organiseras i väntan, en väntan som i sin tur och 

samtidigt är socialt formad och formande. Hur och på 

vilket sätt detta sker är beroende av den tillfälliga kon-

stellationen av subjekt, objekt, platser och inramningar. 

Här framträder den situationella väntan som laddad med 

mångfaldiga och relativa villkor.
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Frånsidan

1

Jag minns min trevan.
När jag lyssnar på bandet anar jag en osäkerhet, en ängslig-

het. Tekoppens rundade kanter och klirret från kantstött vardags-
porslin. 

– Det där vad väntan är för något, det är ju en intressant fråga, 
säger Hannes och tar ännu en sked av sin havregrynsgröt. Det 
kan vara ett tomrum, ett slags vaccum, som när man står och 
väntar på bussen eller någonting. Och nu väntar jag på att de 
andra i familjen ska komma hem, eller gör jag det? Jag vet inte 
om jag väntar på det, eller om jag snarare skulle önska att de kom 
hem någon dag senare. Vad kallar man det då?
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2

Jag har inte bett Hannes diskutera vad väntar är.
Jag har bara bett honom associera till ordet, ändå landar dis-

kussionen där, precis som den ofta gör under intervjuerna. Vad är 
det egentligen vi försöker fånga in?

3

För det mesta är det svårt.
Det är ovanligt svårt att nå fram till den där närvaron, till den där 

känslan som kan uppstå när informanten och intervjuare tillsam-
mans försvinner in i det spännande berättarrummet, uppslukade 
av ordfl ödets hypnotiserande kraft, där tid och rum upphör att 
existera. 

Här fi nns istället ett subtilt motstånd. Sipprande, irriterande. Vad 
är det egentligen vi pratar om? 

Är detta väntan? 
Detta? 
Eller detta?

4

Väntan är en frånsida. 
Väntan är det där som riskerar att falla mellan alla stolar. Som 

vänder oss bort från det tydliga och omedelbart angelägna, det 
som är intressant att forska och tala om. Väntan är den menings-
lösa sträckan mellan de där viktiga händelserna som gör ett så 
mycket mer påtagliga avtryck i vår tillvaro. 

Noderna i vår livs väv. 
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5

– Jag skrev ner några rader här, säger Hannes och prasslar med 
sina anteckningar på bordet.

Han läser högt.
– Väntan är lika med förlopp plus väntan plus mål.
– Ja, det låter ju intressant! säger jag, glad över att få något 

konkret att förhålla mig till i samtalet.  
– Du sa något om tid också… väntan, det har med existensen 

också att göra, säger Hannes. Gud är ingen väntare. Väntan fi nns 
nog inte i det gudomliga…

– Vad är dess motsats då? frågar jag. Handling?
–  Motsats till vadå?
– Till väntan?
– Motsats till väntan? Det vet väl inte jag vad det är. Det borde 

väl du veta?
– Nej, det vet jag inte, säger jag och kisar mot det starka sol-

ljuset som fl ödar in genom köksfönstret. 
– Nämen, väntan… kan nog vara… man kan nog använda vän-

tan till att vara i nuet… ska jag dra ner persiennen? frågar Hannes.
– Vad tycker du?
– Jag frågar dig.
– Lite kanske. 

6

Det borde väl du veta, säger Hannes. 
Men jag vet inte. Men det borde jag väl veta, tänker jag. Så ar-

betar väl inte en forskare? En forskare vet väl vad hon forskar om? 

7

Hannes reser sig upp och drar ner persiennerna medan jag 
berättar för honom att jag har en idé om att skriva om väntan i 
väntrum.

Då blixtrar det till lite i hans ögon.
– Så du ska alltså bestämma var och när människor väntar. Det 

kan väl inte du avgöra. Det måste de väl få bestämma själva. Det 
är väl inte säkert att de väntar bara för att de sitter i ett väntrum 
heller… 
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8

Hur vi än tänker blir det tvärtom. 
Hur vi än försöker så fi nner vi ingen formel, ingen trestegsekva-

tion som hjälper oss förstå hur vi ska förhålla oss till väntan, eller 
förstå vad väntan är. 

     Väntan trilskas, byter skepnad och breder ut sig, överallt och 
ingenstans. 

9

– Det här är inte lätt, säger Alva och lutar sig bakåt i vardagsrum-
mets bruna manchestersoff a.

Hon suckar. 
– Det är ju som att diskutera luft. Det är ju självklart, man andas, 

man väntar. Det går inte, jag får huvudvärk av det här…

10

I samma veva som jag intervjuar Alva stöter jag på en kollega och 
bekant från en annan humanistisk disciplin.

– Skriver du om väntan?  Jaha… det låter ju… hm… intressant, 
säger han och fl ackar med blicken.

– Ja, jag menar att det är ju faktiskt kul, jättekul att någon är 
villig att ta sig an ett sådant…

Han tvekar något.
– …. ämne.
Han ler artigt och jag anar en blandning av medkänsla och 

ointresse, för där släpper han ämnet och börjar prata om sina 
semesterplaner istället. 

Jag försöker se ut som att jag lyssnar, men mina tankar är 
någon annan stans. Vem är jag egentligen i detta? Förnuftets sista 
utpost utsänd av krafter som tycker vetenskapen är en lam anka? 
Eller har man rekryterat en medioker poet för att lysa upp i de 
mörka skrymslena?
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11

– Gör det något om jag berättar om min morfar? frågar Alva, som 
om hon ville försöka fylla ut vår samtalstid.  

– Det handlar kanske inte så mycket om väntan precis, säger 
hon, men kanske, lite ändå… på något sätt…

Jag skakar på huvudet.
– Nej, berätta du, säger jag och låter helt avslappnad på 

rösten, men på videobandet ser jag att det fi nns ett oroligt drag 
över munnen, i mina små, trevande rörelser över soff ans mjuka 
manchester tyg. Vad kan detta möjligtvis landa i?

12

Alva hamnar snart i fi nska vinterkriget och morfaderns strapats-
rika liv som ung. Och allt längre bort från det som jag bad henne 

associera till.   
– Om du skulle försöka koppla det… till… väntan? säger jag efter 

en stund och anar en stilla vädjan i min röst. 
Men Alva tystnar.

13

Hon drar fi ngrarna över sin almanacka och suckar.
– Mm, säger hon och gnuggar sig i ena ögat.

14

Det är som att ämnet snarare för mig bort från informanterna, 
istället för att föra dem närmare. Väntan blir ett irriterande skynke 
som står ivägen för den spontana berättarlusten. Som om vi hade 
en inbyggd kompass i våra kroppar som hela tiden för oss mot 
det tydliga, enkla och berättbara.

Ord, gester, känslor som utan friktion och tvekan staplar sig på 
varandra i en självklar meningsfullhet, i visshet om att vi vet, vi ser, 
vi förstår. 
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15

Alva tystnar, och nu känner jag det tydligt. 
Hur väntan står i vägen för vårt samtal. Som en blek och blod-

svag kusin från landet: intetsägande och krävande på en och 
samma gång. Ett irriterande skynke, en fi losofi sk abstraktion som 
tvingar oss bort från det enkla och lustfyllda berättandet. 

    Gång på gång slås jag av tanken: Kanske är väntan helt enkelt 
inte tillräckligt intressant?

16 

”Vad intressant” säger alla som jag stöter på. ”Det har jag aldrig 
tänkt på”. Och kanske är väntan intressant i all sin ointressanthet? 
Men kanske bara initialt? 

Under intervjuerna är det hur som helst svårt att upprätthålla 
intresset.

17

Var är nerven? tänker jag. Det som triggar igång? Det politiska? 
Det där som tar tag?

18

Alva skruvar på sig i soff an.
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19

Hon och jag har börjat närma oss vad som ska komma att bli 
slutet av intervjun och det behagliga lugnet i vardagsrummet har 
nu förvandlats till en splittrande trötthet, eller kanske till och med 
uttråkning? 

Ledan har börjat tära på oss.
Jag ser på min hållning att jag börjar känna mig alltmer obe-

kväm i situationen, en slags kroppslig reservation: Stackars Alva, 
tänker jag. Är detta verkligen meningsfullt? Har jag åsamkat 
henne huvudvärk nu? Förvandlat henne till en vetenskapens 
försökskanin?

20

Alva gäspar, och jag tänker att det är nog bäst att vi avslutar inter-
vjun.

21 

Forskare väljer ofta att forska på intressanta och för samhället 
angelägna ämnen, skriver företagsekonomen Alf Rehn (2002). 

Ämnen som det går att göra intressanta och slagkraftiga forsk-
ningsberättelser av. Därför saknas det fortfarande intressanta 
studier om det ointressanta (ibid.). 

22

Kanske är det en sådan jag försöker åstadkomma? En intressant 
text om det ointressanta? Att göra frånsidan till en framsida?

Och om jag nu lyckas med det? Har jag då lyckats eller miss-
lyckats?
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”Hon som väntar” skulptur av Lars Widenfalk

Foto: Göran Gustafsson
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Utanför, innanför
Gränser, sömn

Jag sitter i köket hemma hos Disa. Disa är gift och 

mamma till tre barn. Hon är utbildad grafi ker, men 

arbetar sedan en tid tillbaka som assistent på en stor, statlig 

institution. Hon har ingen fast anställning utan försörjer 

sig på tillfälliga vikariat och längre förordnanden. Hon bor 

med sin familj i ett stort vitt trähus i en av stadens äldre 

ytterstadsdelar. Vi träff as i familjens nyrenoverade kök, 

dricker te och försöker samtala om väntan. Diskmaskinen 

väsnas och sörplar vatten, tvätten ska ses till och då och 

då avbryts samtalet av att telefonen ringer. Intervjun 

blir något stressig eftersom barnen snart väntas hem 

tillsammans med Andreas, Disas man, som arbetar som 

psykolog på en mottagning inne i stadens centrum.

[…] den aktiva kraften från mannens säd 

syftar till att ge upphov till en perfekt ko-

pia av det manliga könet, medan kvinnans 

upphov kommer sig av brist på den aktiva 

kraften, eller av någon materiell indispo-

sition, eller till och med av någon yttre 

infl uens, till exempel den sydliga vind som 

innehåller fukt. 

              Thomas av Aquino (1225-1274)
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När jag frågar Disa vad hon tänker på när jag säger or-

det väntan svarar hon att hon tänker på kroppen, och 

speciellt då på den kvinnliga kroppen. 

– Ja, jag tänker nog mycket på graviditet, säger hon. Nu 

efter barnen så gör jag det. Det är ju ett centralt tema i li-

vet som kvinna och så tänker jag på… nej, jag vet inte, jag 

hamnar nog i det här med kroppen ändå, på något sätt… 

väntan, man väntar på sin menstruation, och så kommer 

det och så kommer det och så går man omkring…

Hon skrattar.

–… nu kommer snart det där pms:et, sedan och sedan, 

runt, runt.

Disa associerar väntan med den kvinnliga kroppens 

specifi ka funktioner. Hon menar att väntan sitter i krop-

pen, att väntan för henne är kropp. Disa uppfattar vän-är kropp. Disa uppfattar vän-är

tan som en ständigt närvarande följeslagare i livet, något 

som hon kopplar till det faktum att hon är kvinna. 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att väntan ofta 

associeras till just kvinnan och den kvinnliga kroppen. 

Intervjuerna har inte sällan landat i en diskussion kring 

föreställningen av kvinnan som den inväntande. I det här 

kapitlet rör jag mig kring berättelser i vilka bilden av den 

väntande kvinnan reproduceras, bearbetas och bråkas  

med. 

Spiken i köttet 

– Väntat har jag ju gjort, säger Disa i konstaterande ton. 

Man går ju och väntar på allting hela tiden tycker jag. Nu 

har vi ju väntat väldigt länge på Andreas examen, så det 

är ju nog kanske den största väntan, som har pågått nu i 

fem och ett halvt år, hans utbildning. Och nu är faktiskt 

den väntan över, nu är han klar.  
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Hon fortsätter.

– Och sedan har det varit mycket väntan på att jag ska 

hitta vad jag ska göra med mitt liv. För det har jag ju fått 

skjuta på i och med barnen, så har det blivit ett väntrum 

på något sätt.

– Men den här examen, frågar jag, har det också varit 

anledningen till att du fått vänta med tankarna om vad du 

vill göra med ditt liv, det avstampet?

Disa suckar. 

– Nä, jo, ja… under de åren, det är klart att det har på-

verkat också, att han, att han, han har varit i centrum och 

att hans utbildning har tagit all våran… mycket av våran 

tid och kraft. I och med att vi inte hade några pengar så 

fanns det väldigt lite utrymme för mig. Ja, jo, hans… hur 

det var… på något sätt… men vad han än hade gjort så 

hade jag fått skjuta på min karriär, därför att det är svårt 

att göra det samtidigt som man har barn, små barn. Och 

eftersom man är i den fasen och man tänker på om man 

ska ha fl er och så, man håller på med de där… mmm… ja, 

den delen. Så att… jag vet inte. Jag hade nog fått lägga 

mitt åt sidan ändå.

Det är tydligt hur Disa väger sina ord. På frågan om An-

dreas utbildning varit anledningen till att hon fått vänta, 

svarar hon först nej, sedan jo, för att till sist konstatera 

att ja, det har med hans utbildning att göra. Jag anar en 

ovilja att landa i det faktum att det kanske är just så det 

är. Hon säger att utbildningen tagit ”all vår tid”, men rätt-

tar sig och säger att den istället tagit ”mycket av vår tid”. 

Detta sätt att tala liknar en samtalsstrategi där Disa tving-

as balansera mellan att inte konstruera sig själv som allt-

för inväntande, och att försöka beskriva det självklara i att 

behöva anpassa sig efter andras behov. Disa hamnar här 

i en utsatt position. Finns det sympati och förståelse för 

hennes förmåga att vänta in eller riskerar hon att framstå 
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som ett off er för manliga omständigheter? Risken fi nns. 

Hanne Haavind, professor i psykologi, talar om hur kvin-

nor i moderna och förmodat jämlika sam hällen tvingas 

förneka och dölja det faktum att de kommer i andra 

hand. Kvinnans undfallenhet gentemot mannen har bli-

vit något att skämmas över, ett individuellt miss lyckande 

(Lehtinen 1998:39).

Disa fortsätter. 

– Det känns som att det är väldigt centralt, denna vän-

tan i mitt liv, sedan Elin föddes.

–  Elin, första barnet.

–  Ja.

– Men innan kändes det annorlunda? Innan var inte 

väntan så centralt?

– Nej, då var det mer att jag gjorde saker. Och det var 

ju innan…men det var ju innan…

Hon hejdar sig och tänker efter.

–… ja, det var väl innan jag träff ade Andreas? Ja, då kan 

man väl säga att jag hade mer kontroll över mitt eget liv. 

Naturligtvis, innan jag började leva tillsammans med en 

annan människa. Då måste man ju anpassa sig, båda två, 

efter varandra. Men jag tror att jag har väntat mer. Det 

ligger i min uppfostran…

Disa kopplar aktiviteten till upplevelsen av att ha ”kon-

troll över sitt liv”, och kopplingen stämmer väl överens 

med den kulturella normering av aktivitet som diskute-

rats i föregående kapitel. När barnen föds blir väntan en 

allt mer påtaglig del av livet, åtminstone i överförd me-

ning.

Ur ett tidsgeografi skt perspektiv handlar Disas tillvaro 

om anpassningsstrategier i tid och rum (Friberg 1990). 

En strategi innehåller ett mål som man med olika medel 

försöker nå. Målet ligger i framtiden. Inom tidsgeogra-

fi n talar man om projekt och restriktioner som viktiga restriktioner som viktiga restriktioner
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beståndsdelar i en strategi. När ett projekt väl släpps in 

i händelserummet upptar det plats och tränger därför 

undan andra projekt. Fullföljandet av ett projekt kräver 

ett antal handlingar i en viss ordning, därför förändras 

också en del projekt innehållsmässigt medan andra ha-

vererar. En anpassningsstrategi innebär att man tar sig an 

ett antal projekt med hänsyn till olika hinder och restrik-

tioner. Det handlar inte bara om att människor och ting 

har materiella egenskaper och förekommer i bestämda 

lägen i tid och rum. Det handlar också om att det fi nns 

kulturella normer som talar om för oss hur man bör göra, 

och att man hela tiden tvingas göra subjektiva val mel-

lan de olika alternativen (ibid:100-110). Friberg menar att 

kvinnans underordning i samhällsstrukturen på ett tydligt 

sätt påverkar hennes strategier i vardagen. Anpassnings-

strategierna i tid och rum skall förstås som den speci-

fi ka kombination av projekt som kvinnor genomför med 

hänsyn till de hinder och restriktioner som de kulturella 

normerna föreskriver.

Friberg beskriver sina informanters vardag som full av 

olika projekt som rör sig mot ett mål. I anpassningens 

natur ligger att vägen dit blir snårig. Kvinnornas tid sätts 

hela tiden i relation till andras tid och andras anspråk 

på tid. De står till pass och deras tid färgas därför med 

automatik av väntan. Det är en väntan som till slut kan 

resultera i en total beredskap att vara andra till lags, vil-

ket Friberg som strategi betecknar som uppgivenhet el-

ler resignation (1990:315). Här och nu-orienteringen blir 

viktig och i samband med det sjunker framtidsplanerna 

för det egna subjektet undan. Mannens framtidsplaner 

och inte minst barnens välbefi nnande och uppfostran tar 

lätt överhand (ibid.).

Disa associerar också sin väntan till omsorgen om 

barnen. Med Fribergs tankar kan barnens välbefi nnande 
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ses som ett centralt projekt i Disas tillvaro, precis som 

i många andra kvinnors tillvaro. Samtidigt fi nns det en 

försiktighet och en ambivalens i Disas sätt att tala. Hon 

resonerar med sig själv, prövar olika förklaringar till var-

för saker blivit som de blivit. Makens långa utbildning ges 

som förklaring till varför hon fått vänta, å andra sidan sä-

ger hon att vad han än hade gjort, hade hon ändå fått 

vänta med sitt eftersom barnen upptagit all hennes tid. 

Disa menar att man måste anpassa sig, båda två, när man 

lever tillsammans med en annan människa, men konsta-

terar krasst att hon ändå har väntat mer.

Genusforskaren Anna G. Jónasdóttir beskriver kärleks-

kraften som en kraft som sätter historien i rörelse. Kär-

lekskraften, menar hon, är också förklaringen till det som 

kan hända i ett möte mellan kvinna och man i ett parför-

hållande. Ett förhållande kan vara byggt på partiell jäm-

likhet, men när det kommer till kritan kan det ändå resul-

tera i ojämlikhet ([1994] 2003:236-237). Ingen lag tvingar 

kvinnan att skänka sin kärlekskapacitet till mannen, ändå 

fi nns det krafter som verkar i den riktningen, skriver hon 

(ibid:238). ”Kvinnan behöver älska och bli älskad för att bli 

socioexistentiellt bekräftad, för att bli en person”, medan 

männen inte är ”tvingade” att på samma sätt erbjuda sin 

könsliga förmåga (ibid.). Följderna av denna exploatering 

av kärlekskraft blir att männens faktiska möjligheter att 

verka i samhället skapas och återskapas, även om dessa 

rättigheter inte längre är stadgade i lag. På individnivå 

är verkligheten naturligtvis mycket mer nyanserad och 

motsägelsefull, så också för Disa, men utifrån ett struktu-

rellt perspektiv kan Jónasdóttirs teori om kärleks kraften 

ändå bidra till en förståelse om varför parförhållanden, 

trots att kvinnan enligt lag är jämlik och trots att paren 

har för avsikt att leva jämlikt, precis som Disa och hen-

nes man har för avsikt att göra, ändå kan utveckla sig till 
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förhållanden där kvinnan väntar in och står tillbaka för 

andras behov.

Disa berättar att hon fått en gammaldags uppfostran. 

En uppfostran som, menar hon, handlade om att fl ickor 

skulle lära sig att vänta och som fortfarande skapar en 

”ambivalens i hennes eget förhållningssätt”, som hon ut-

trycker det.

– Den här uppfostran har satt sig som en spik i mig, de 

här osynliga signalerna som man får. Jag lekte ju med 

dockor och sprang omkring med den där ljusblåa dock-

vagnen från 50-talet som mina systrar hade haft. Sedan 

lekte jag krig med Måns också och det var ju tur, det 

fanns lite annat också. Men Måns lekte med bilar och jag 

lekte med dockor. Måns fi ck mer mat.

– Mer mat? frågar jag förvånat.

– Ja, det fanns något sådant där, att det var viktigare att 

han åt sig mätt, upplevde jag det som.

– För att bli stor och stark?

– Ja, han skulle bli stor och stark och växa, men jag, jag 

fi ck inte bli tjock. Vi fl ickor skulle ju inte… nej, man fi ck 

hålla igen där. Det är aldrig någon som har reagerat om 

Måns skrapar faten och allting tar slut fastän alla andra 

sitter kvar och fortfarande är hungriga. Det är ingen som 

opponerat sig…

Det fi nns något lätt sarkastiskt i Disas sätt att konsta-

tera att bilar och tillgången på mat hör samman som i 

en oskriven lag. Men Disas ambivalens blir återigen tydlig 

när hon senare påpekar att möjligtvis fi ck Måns så stor 

uppmärksamhet och mer mat eftersom han var allergi-

ker, medan hon var frisk och därför inte behövde samma 

omsorg. Disas förklaring till varför Måns fått mer mat blir 

en efterkonstruktion helt enligt den könsnorm som in-

ternaliserats.    

Disa berättar att hon inte fi ck äta sig mätt och att hon 
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ofta bredde smörgåsar i köket mellan målen för att hon 

var hungrig. Hungern är ett kroppsligt minne som kopp-

las till erfarenheten av att vänta. Väntan blir här en posi-

tionerande kraft, en kraft som tämjer, disciplinerar och 

underkuvar. ”Min uppfostran har satt sig som en spik”, 

säger Disa. En spik är gjord av metall och gör ont och 

en spik sitter, enligt uttryckets egen logik, nästan orubb-

lig fast i det den är spikad i. Med Grosz defi nition äger 

kroppen en materialitet, samtidigt som den är konstru-

erad och samskapande med sin omgivning. Kroppen är 

utgångspunkten för ett blivande och utsätts för en lång-

sam administration (Grosz 1999:203). Erfarenheten av 

att komma i andra hand har satt sig i Disas kropp. I Disas 

berättelse blir väntan den kroppsliga administratören, 

den kvinnliga väntans administratör.

Fönstrets språk

När jag frågar Siri vad hon tänker på när jag uttalar ordet 

väntan, så blundar hon och dröjer lite med svaret.

– Hm…

Hon tvekar.

– Jag tror…jag tror att jag ser en bild av en kvinna som 

står i ett fönster och tittar ut. Ja, hon har en blå klänning 

på sig och håret är liksom stramt och bakåtkammat. Jag 

vet inte varför, den är bara där i huvudet och det är en 

ganska ödslig bild, mycket passivitet och längtan, inåt-

vänd på något sätt.

– Tror du att den där kvinnan i fönstret har något med 

dig och ditt eget liv att göra?

– Nja, kanske. Jag vet inte, säger hon. Men det är klart, 

när du säger det så…
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Kvinnan vid fönstret är ett ständigt återkommande motiv 

i både konst och litteratur (Stout 1995). Här blir fönstret 

inte bara ett sätt att berätta eller beskriva väntan på, utan 

ett språkligt grepp som tvingar lyssnaren att förstå saker 

på ett visst sätt. Det är en gräns som skiljer de rumsliga 

bestämningarna utanför och innanför åt. Fönstret som 

beskrivning för lyssnaren in i en föreställningsvärld med 

starkt tvingande drag.

När jag frågar om kvinnan i fönstret har något med 

henne själv att göra tvekar Siri och försjunker i tankar. 

Men snart fl yter tystnaden över i ett försök att refl ektera 

över sina egna erfarenheter av att vänta. Orden ”…det är 

klart, när du säger det så” antyder att hennes egen bild 

öppnar upp för en berättelse om igenkännande. Eller är 

det möjligtvis bara en vilja att gå mig till mötes? Tankarna 

leds in på henne själv som en väntande kvinna. Min fråga 

är lika ledande som förutsägbar. ”Tror du att den där kvin-

nan i fönstret har något med ditt eget liv att göra?” Först 

tvekar hon. Men sedan konstaterar hon ändå till slut att 

det kanske, möjligtvis, ändå har det. Siri talar om en öds-

lighet i bilden av den väntande kvinnan. Det är en stiltje 

som hon kopplar till passivitet. Kvinnans hår är stramt 

och bakåtkammat. Klänningen är blå. Det stramt arrang-

erade håret kanske fi nns där för att understryka det tuk-

tade i situationen? Det bortvända ansiktet signalerar en 

anonymitet och en (kvinnlig) ansiktslöshet. 

I ordväxlingen mellan Siri och mig blir det tydligt hur 

väntan är något som konstrueras i mötet mellan infor-

mant och intervjuare, hur vi tillsammans berättar fram 

en förväntad föreställning om erfarenheten av att vänta, 

men också hur berättande, samtidigt, tillåter oss att be-

trakta oss själva i ett vidare perspektiv, som positione-

rade i ett kulturellt konstruerat rum. Bilden av en kvinna 

som står och väntar i ett fönster fi nns tillgänglig för Siri 
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som ett off entligt narrativ (Dawson 1994), och det är den 

bild som spontant kommer upp under intervjun. Sakta 

transformeras den spontana bilden till en berättelse om 

henne själv. Det kulturellt imaginära transformeras till en 

personlig berättelse med tydligt samband till vardagliga 

erfarenheter, en berättelse som i sin tur både återskapar 

och laddar om bilden med nya och ytterligare betydel-

se. 

Siri tvekar, drar efter andan och sitter helt stilla för ett 

ögonblick. 

– Det är ju mycket jag skulle vilja göra, men inte gör. 

Jag är ju ensam med Rasmus och tillbringar hur mycket 

tid som helst här hemma i lägenheten. Kanske står jag 

här i köksfönstret och spejar efter mig själv, efter mitt 

egentliga jag?

Siri skrattar och lägger handfl atan mot bröstkorgen i en 

gest någonstans mellan allvar och ironi.

– Hon som fi nns härinne, typ….

Dokumentären Tarkovskij börjar med en fi lmsekvens ur 

en av Andrej Tarkovskijs egna fi lmer. En kvinna sitter med 

ryggen mot kameran, tittandes ut över ett grönt och fro-

digt landskap. Kvinnan har håret uppsatt i en knut. Spea-

kerrösten säger: ”En rysk hårknut sedd bakifrån - är det 

symbolen för väntan?”. Här har vi återigen ett hår som 

samlar sig i en slags stramhet och en väntande kvinnas 

rygg, precis som i Siris fantasi. I nästa scen står Tarkov-

skijs egen fru med en liknande hårknut och tittar ut ge-

nom ett fönster. Hon väntar på att deras gemensamme 

son ska få tillstånd att lämna hemlandet och återförenas 

med sina föräldrar. Det är lätt att föreställa sig att kvinnan 

väntar på någon som ska stilla hennes längtan, en man, 

en vän eller en son som i dokumentären om Tarkovskij, 

men Siri föreställer sig istället att hon väntar på ”sig själv”, 
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på sitt ”egentliga” jag. Ordet ”egentliga” uttalas med ef-

tertryck, som för att förtydliga skillnaden mellan den som 

hon framstår som och den som hon, åtminstone enligt 

berättelsen, hellre vill vara.

Siri nickar mot köksfönstret och lägger handfl atan på 

sitt bröst. Hon talar med allvar i rösten, men samtidigt 

fi nns där något lätt ironiskt över hennes sätt att berätta. 

Jag förstår det som att hon är medveten om att bilderna 

hon använder är att förstå som klichéer. Att vänta på sig 

själv i ett fönster är också ett motiv som fi nns i vardag-

liga uttryck som ”att invänta sig själv” och ”att hinna ifatt 

sig själv”. ”Hon som fi nns härinne” blir också de ord som 

utlöser nästa berättelse. Siri verkar medveten om det 

slitna i uttrycket och skrattet understryker en känsla av 

förlägenhet, men samtidigt blir det också en antydan om 

en språklig medvetenhet. Efter skrattet förändras hennes 

röst. Den blir djupare, nästan dramatisk. Det är tydligt att 

hon träder in i ett berättarrum.

– Jag står där i fönstret. Det är lite öppet, så där på 

glänt. Solen skiner och det är alldeles klart på himlen. 

Resväskan är redan packad, den ligger där på sängen. 

Jag är glad och förväntansfull. Jag har just beställt en 

taxi till fl ygplatsen. Jag ska till London, jag ska ha en ut-

ställning på ett galleri där. Bo på mysigt hotell och äta på 

restaurang. När taxin kommer tar jag väskan, den är inte 

alls tung, och springer ner för trapporna. Jag är så ivrig 

att jag glömmer stänga fönstret efter mig….

Siri skrattar och tystnar. 

– Nä, men allvarligt, något sådant.

Fönstret står lite på glänt, som för att symbolisera en 

känslomässig öppning. Solen skiner och himlen är klar. 

Stämningen är positiv och förväntansfull. I berättelsen är 

hon så ivrig att komma iväg att hon glömmer att stänga 
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fönstret. Berättelsen avrundas tämligen tvärt, som om 

hon kom på sig själv med att fantisera och med låg röst 

säger hon ”nä, men allvarligt, något sådant”. Så för hon 

oss båda tillbaka till samtalet, till verkligheten där i köket, 

till Siris röda, avskavda kökssoff a, samtidigt som hon fort-

farande vill poängtera att det ändå är just precis ”något 

sådant” som hennes egentliga liv borde innehålla. Siri vill 

”egentligen” resa till London och ha en utställning på ett 

galleri, det är en önskan som hör ihop med bilden av den 

moderna, självrealiserande kvinnan i Kelloggs reklamen, 

som diskuterades i avhandlingens första kapitel. En fram-

gångsrik och målinriktad kvinna, ett ideal långt ifrån den 

passivt väntande kvinnan vid fönsterkarmen.

Janis Stout, amerikansk litteraturvetare, menar att re-

sor och uppbrott är viktiga motiv i kvinnors litterära skri-

vande. Förändringspotentialen ligger just i föreställandet 

och berättandet om det möjliga. Kvinnorna i litteraturen, 

menar hon, berättar om hur världen skulle se ut om och 

när de blir en del av den. Väntan handlar därmed om det

möjliga och det efterlängtade. Väntan är en förväntan, 

eller återigen, en förhoppning om något annat. I föns-

terberättelserna är resandet kopplat till hemmet, basen, 

ursprungspunkten. Resa/hem är en oskiljbar dyad. Här 

uppstår en spänning, enligt Stout, och uppbrottet blir 

viktigare än resan (1998:x-xi). Siri berättar heller inget om 

hur hon föreställer sig själva vistelsen, efter uppbrottet 

tar berättelsen slut. 

Men vad symboliserar fönstret i Siris berättelse? Föns-

terrutan skulle kanske kunna fungera som en visuell och 

mental passage? Kvinnan tittar från insidan och ut. Att tit-

ta ut genom fönstret är att lätta på instängdheten. Det är 

ett hopp om en personlig utvidgning och om framgång 

ute i en vidare, större värld. Fönstret kan generellt förstås 

som en både bildlig och bokstavlig öppning till något an-
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nat, till andra människor och, som i Siris berättelse, till 

sig själv. Fönstret är genomskinligt, men glasytan är fast 

och hård. Det är möjligt att öppna, men också att stänga. 

Fönster symboliserar trygghet och instängdhet samtidigt 

som det symboliserar ett utvidgande av självet genom 

en fl ykt från instängdheten. Om den kvinnliga hårknu-

ten i dokumentären om Tarkovskij symboliserar väntan 

överhuvudtaget, kan fönstret kanske sägas symbolisera 

just kvinnlig väntan så som den har artikulerat sig i den 

västerländska traditionen?1  

Att ta för sig

Ottos pianospel har tystnat. Utanför Astrids köksföns-

ter har mörkret lagt sig, men marsvinen har vaknat och 

sprätter både mat och sågspån omkring sig inne i buren. 

Teet är urdrucket och bordet är fullt av brödsmulor och 

små, torra ostbitar. Det börjar bli sent, men Vera och Ast-

rid vill gärna fortsätta prata. När jag frågar dem vilka as-

sociationer de får till väntan och föreställningar om kön 

så svarar Astrid omedelbart och utan att tveka.

– Då tänker jag direkt att en man är handlande och en 

kvinna är passiv, och det kan jag bli förbannad på nu när 

jag är äldre, att jag är lurad in i att vara passiv. Det är inte 

så lätt att se sig själv utifrån, men jag har inte fått samma 

utrymme. Jag känner verkligen det. 

Hon fortsätter.

– Jag leker ofta med tanken att jag klär ut mig till man 

och går till jobbet och att jag då skulle jag bli annorlunda. 

Jag skulle le mindre, jag skulle vara mer fokuserad på 

mitt arbete och avskärma mig från gyttret av buller, men 

går jag dit som kvinna och är sådan, så frågar alla ”hur 

är det idag?” och ”hur mår du egentligen?” och så får 
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jag skämmas över att jag är sur. Sedan kan de ta ganska 

mycket plats för att berätta någonting där i lärarrummet, 

men de har liksom inte samma… samma…

Astrid letar efter ord.  

– … tillgänglighet? föreslår jag.

– Just det, tillgänglighet. Sedan kan de gruff a lite över 

att kvinnor är så jobbiga och pladdriga, men å andra si-

dan tror jag att vi måste vara det och om vi skulle bli tysta 

så tror jag att de skulle bli rätt oroliga, för vi tar hela det 

sociala ansvaret och människor blir väldigt oroliga när 

någon är så där tyst.

– Och det är inte säkert att det är pladdrigt för att man 

pratar, säger Vera. 

– Nä, det är det inte, men det är väldigt pladdrigt, säger är väldigt pladdrigt, säger är

Astrid och plötsligt förändras stämningen i rummet. 

Astrid är medveten om att hon bryter ett osynligt kon-

trakt genom att påpeka att kvinnor är precis sådana som 

männen anklagar dem för att vara, men hon står på sig. 

– Ja, men det är väldigt forcerade samtal, det är sällan 

någon återhämtning, säger Astrid i ett försök att neutra-

lisera sitt uttalande och samtidigt övertyga oss om att 

hennes upplevelse är korrekt. Kvinnor är mer ”pladdriga” 

än män, åtminstone på hennes arbetsplats. 

– Men kan du koppla det till manliga och kvinnliga rol-

ler och väntan? frågar jag med neutral röst, som för att 

stabilisera situationen.   

– Nej, säger hon. Det är nog bara det att de tar mer 

plats och är så självklara. Det känns som om kvinnorna 

väntar mer på att få något… nej, förresten, jag kan inte 

riktigt koppla det…

Astrid säger att hon ofta leker med tanken på att klä 

ut sig till man. Hon menar att hon skulle uppföra sig an-

norlunda och bli annorlunda bemött i det som vanligtvis 

uppfattas som manskläder. Astrid längtar efter att slippa 
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leva upp till de krav på kvinnligt inkännande som hon 

tycker fi nns överallt i samhället. Astrid säger sig ha märkt 

att män på hennes arbetsplats lättare går in i en ”bubbla” 

och att de inte tar samma sociala ansvar i rummet som 

kvinnor gör. Här fi nns även en ambivalens i förhållande 

till hur kvinnor talar. Å ena sidan är det kvinnors pladdrig-

het som tillåter männen att vila i sina tystnad, å andra si-

dan är pladdrigheten, som Astrid kallar den, ett problem i 

rummet. Det fi nns ingen återhämtning, säger hon. Å ena 

sidan är Astrid arg på männens krav, å andra sidan läng-

tar hon bort från hur hon upplever att kvinnor talar. Ast-

rid har svårigheter att länka väntan med föreställningar 

om kön, samtidigt som hon väldigt tydligt ger uttryck för 

vem som väntar på vad, åtminstone i lärarlaget i skolan 

där hon själv arbetar. I Astrids berättelse blir rummet en 

viktig del i förståelsen av kvinnlig väntan. Vem intar rum-

met, vem undviker rummet och vem tvingas vistas i det?  

Och hur förhåller sig och anpassar sig kroppen till rum-

met som den vistas i? 

I Att kasta tjejkast. Texter om feminism och rättvisa

ger Iris Marion Young förslag på hur kvinnors specifi ka 

relation till rummet kan förstås. Young menar att män 

och kvinnor genom kulturell inlärning ofta använder sina 

kroppar på olika sätt (Young 2000:255). ”Kvinnor väntar 

in bollen och reagerar på den istället för att stiga fram reagerar på den istället för att stiga fram reagerar

och möta den” (ibid:262). Det som är utmärkande för en 

kvinnlig rörelse i rummet, enligt Young, är att kvinnan ser 

sig som en subjektiv resurs och som ett objekt som fi nns 

till för andra på en och samma gång. Kvinnan är oftare 

ambivalent i den meningen att hon lärt sig tveka inför 

sina egna intentioner. Hon har mindre tilltro till sin egen 

kroppsliga förmåga. Vilket är något som också leder fram 

till att hon inte använder hela sin kropp när hon rör sig 

i rummet (ibid.). Det är viktigt att påpeka att Young inte 
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menar att alla kvinnor i alla situationer ryms inom den här 

beskrivningen, men att man ändå kan tala om en kvinn-

lig erfarenhet i en genusordning där mannen är norm 

(ibid:264). Den ofrånkomliga frågan blir vilken norm som 

Young egentligen utgår från? Återskapar inte denna ana-

lys mannen som den fulländade? I förhållande till vad 

är kvinnans rörelse begränsad eller bruten? Trots detta 

fi nns det ändå poänger med att koppla Youngs tankar till 

Astrids berättelse om lärarrummet. 

Astrid fortsätter berätta. 

– Vi har två kopieringsapparater och de är väldigt cen-

trala, säger hon. Varje gång jag öppnar dörren så är jag 

lite nervös för hur det ska gå, och den här gången står 

det en kollega i 65-årsåldern där och jag är väldigt fo-

kuserad och har en mängd grejer i huvudet som snurrar 

och jag måste tillbaka till klassen direkt. Så jag står tyst 

och väntar och så säger han någonting och jag svarar 

lugnt och då säger han med anklagande ton ”värst vad 

du var på dåligt humör idag då?”. ”Nej, inte alls, säger jag, 

jag är bara koncentrerad, jag försöker fundera igenom 

dagen”. Det var så uppenbart att han störde sig på att jag 

inte skojade och bekräftade honom i den situationen.

– Jag tänker i samma banor, säger Vera. Att kvinnor tar 

mer… tilldelade roller, i väntan på att tilldelas roller, att 

man kollar in andras behov.

– Ja, just det, säger Astrid bejakande.

– Och så tillfredställer man, den här vårdande uppgif-

ten. Men det är ju inget passivt, det är ju aktivt det också, 

fast det är inte på ens egna villkor utan mer på omgiv-

ningens villkor.

 – Ja, det är precis det jag vill uttrycka, säger Astrid en-

tusiastiskt. Att man känner sig skyldig att bekräfta ”jaha, 

jaha”, vänta in och bekräfta. Det sitter i ryggmärgen, så 

jag refl ekterar inte över det förrän jag inte gör det och 

någon frågar… 
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Här ändrar hon rösten till att föreställa en barsk mans-

röst.  

– ”Jaha, hur är det idag då?”.

Vera och jag skrattar, och Astrid fortsätter.

– Då tänker jag att ”guuud, låt mig bara vara ifred”. Jag 

vill ju bara koncentrera mig på jobbet. Jag längtar efter 

att få ha den integriteten och ändå känna mig ohotad…

I Astrids berättelse blir det tydligt hur språket och rum-

met positionerar henne som kvinnligt subjekt. Verbala 

och visuella återgivningar skapar och reproducerar bety-

delser av kön, liksom artefakter och sociala rum gör det. 

Ett subjekt kan plötsligt ”se sig själv som kvinna” genom 

att befi nna sig på ”fel” plats, eller som Astrid, bli tillrät-

tavisad i ett kopieringsrum (Young 2000:139ff ). Young 

talar också om att kvinnan gör sig ett rum i rummet och 

på det sättet skapar begränsningar i sin rörelsefrihet. I 

Astrids berättelse skapar männen sig ett liknande rum 

i rummet, men då på andra villkor. När Astrid försöker 

skapa en egen sfär i vilken hon slipper bekräfta sin kol-

lega, upplever sig kollegan utestängd. Åtminstone är det 

så Astrid tolkar situationen. Situationen upplevs som so-

cialt hotfull och därför försöker han påverka den genom 

att låta Astrid förstå att hon misslyckas med att leva upp 

till hans förväntningar. I berättelsen framträder kopie-

ringsrummet som en arena för smärtsamma möten med 

den egna kroppen, men också för förhandlingar kring 

den bekönade kroppen i relation till väntan. Vem har rätt 

att inta rummet och på vems villkor? Vem förväntas stå 

tillbaka och känna in?

Young har ingen avsikt att generalisera (ibid:259), men 

samtidigt menar hon att samhällsstrukturer och makt-

ordningar skapat normer och värderingar kring hur kvin-

nor bör röra sig i rummet. Hon menar att de inte sällan 
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upplever sig som placerade i rummet istället för att inta

det. Att de inte sällan lär sig att röra sig kontrollerat och 

samlat i det sociala rummet. Att de inte sällan uppfostras 

att hålla ihop kroppens olika delar, att sitta med benen i 

kors på en stol eller att bära väskor och paket tätt inpå 

kroppen istället för löst hängandes vid sidan om (Young 

2000:270). Samma observation gör den amerikanska fi -

losofen och genusteoretikern Sandra Lee Bartky när hon 

går igenom tvåtusen fotografi er av kvinnor och män tag-

na ute på gator och torg i det västerländska samhället.2  

Women sit waiting for trains with arms close to the body, 
hands folded together in their lap, toes pointing straight 
ahead or turned inward, and legs pressed together. The 
women in these photographs make themselves small 
and narrow, harmless; they seem tense; they take up little 
space. Men, on the other hand, expand into the available 
space; they sit with legs far apart and arms  flung out some 
distance from the body (Barkty 1990:68).

Genom att studera fotografi er drar Barkty slutsatsen att 

män och kvinnor rör sig olika i det off entliga rummet. Att 

de rör sig på olika sätt. Kanske fokuserar Barkty lite väl 

mycket på skillnaderna i det kroppsliga rörelsemönstret, 

men hon visar också på något väsentligt, nämligen att 

väntans såväl disciplinerande som bekönande kraft kan 

ta sig mycket subtila uttryck. Det är tår som pekar inåt, 

händer som vilar mot ett knä. Väntan kan ta sig olika ut-

tryck, på olika nivåer. 

Astrid väntar på att kopierings apparaten ska bli ledig, 

samtidigt som hon upplever att hon förväntas bete sig på 

ett speciellt sätt i denna väntesituation. Något som hon 

då och då gör motstånd mot genom att inta rummet på 

det som hon uppfattar vara hennes egna villkor.

– Mina bröder tog för sig, tycker jag nu när jag ser till-

baka, säger Siri och tittar ut genom köksfönstret. Jag 
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stod ofta och såg på när de gjorde saker, lagade sina 

cyklar eller spelade fotboll och lite så har det fortsatt fast 

jag är vuxen nu. 

Siri tystnar för ett ögonblick.

– Jag minns en sådan där gång, säger hon. Den har 

satt sig i mig, men det var inget speciellt egentligen…

Jag ber henne berätta och hon nickar tyst.

– Jag står på fotbollsplanen hemma i radhusområdet 

och väntar. De har sagt att jag kanske kan få vara med för 

att det saknades spelare och jag har bytt om till tränings-

skor och allting. Inte än! skriker han hela tiden. Du får 

vänta! Jag älskade att hålla på med bollar… på den tiden, 

men jag fi ck nästan aldrig vara med. Det fanns en sådan 

där känsla i mig, en hämndgrej nästan, nej, men jag står… 

jag står där och fantiserar om alla mål jag ska göra. De 

ska minsann få se! Men så kommer Harald, en kompis 

till brorsan och då är det kört. Kom! skriker han och Ha-

rald får spela med en gång. Han behöver inte vänta. Ja, 

så där står jag igen ”jaha, det blev ingen fotboll för mig” 

liksom.

Här handlar väntan om att äga eller inte äga sin hand-

lingskraft. Att socialt förbjudas att ta initiativ är en påtag-

lig inslussning in i en disciplinerande väntesfär. 

– Kan du beskriva vad du kände i den situationen, frå-

gar jag och Siri tänker efter.

– Det var skämmigt. Egentligen borde jag ju blivit skit-

förbannad, det ser jag ju idag, men då var det skammen 

som vällde upp inom mig, vad pinsamt, att jag var så 

jäkla dum att jag trodde att jag skulle få vara med… ja, 

det är skam det.

Siri talar om hur hennes bröder tog för sig. När hon 

antyder att hon iscensätter en ”hämndgrej” avbryter hon 

sig mitt i meningen, som att hon ångrar sig eller inte vill 

avslöja att det var så hon tänkte eller kände. I Siris be-
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rättelse är skammen central, och här är det oväntade 

överraskningsmomentet viktigt. Skammen infi nner sig 

när bilden av en människa krackelerar, som i ett ibland 

närmast överrumplande avslöjande (Matthis 1992:46). 

Siri kände skam därför att hon för en stund inbillade sig 

att hon skulle få vara med, ta plats och räknas på samma 

villkor som pojkarna. Skammen ger uttryck för det pin-

samma i att ha trott sig själv om något, att inte ha förstått 

att hon var mindre värd i situationen vid fotbollsplanen.3

Här kopplas en situationell väntan på ett tydligt sätt till 

känslor av skam. Att vänta på något är att tillåta sig själv 

att fyllas upp med förväntan, med bilder på det begärliga 

som snart ska förverkligas. Det är en fantasi om ett för-

verkligande som blir abrupt avbruten och en känsla av 

skam kan infi nna sig (jfr ibid.).

Men skam kan också på ett mer genomgripande sätt 

integreras i självet och i tillvaron. I sin avhandling Un-

derdog Shame. Philosophical essays om women´s in-

ternalization of inferiority diskuterar fi losofen Ullaliina ternalization of inferiority diskuterar fi losofen Ullaliina ternalization of inferiority

Lehtinen hur kvinnan har internaliserat underlägsenhets-

känslor och hur dessa tar sig uttryck som en känsla av 

skam. Skam kan, skriver hon, på en individuell nivå, be-

skrivas som ett självriktat fördömande som antingen kan 

vara konstruktivt och känslomässigt utvecklande, eller 

som en destruktiv handling, en ”ond cirkel” av självförne-

kelse (1998:48). På en social nivå är skam inte bara kon-

textberoende och i den sociala situationen konstruerad 

känsla, utan kan också vara en indikator på hierarkiska indikator på hierarkiska indikator

förhållanden. Den kan fungera förstärkande och bidra till 

att ojämlikhet fortsätter i det fördolda (ibid.). Skam kan 

internaliseras i en social grupp och på så sätt fungera 

försvagande. Lehtinen menar att kvinnor, genom att ut-

sättas för ofta låggradig, men ihållande diskriminering, 

”tonar in sig” i den sociala omgivningen genom en lång-
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sam, som hon kallar det, internalisering av underlägsen-

het (Lehtinen 1998:191). Skam kan onekligen ha med 

väntan att göra.

 – Så skamfyllt tror jag inte att män upplever det, säger 

Astrid apropå det här med kvinnor som tar för sig i det 

sociala. De känner sig nog mer trygga i att misslyckas.

Astrid menar att det fi nns en föreställning om att en 

kvinna som tar för sig upplevs som glupsk och oattraktiv. 

Kvinnan ska helst vänta, känna in, säger hon.

– Det fi nns en sådan där barnslig grej. Att man håller 

sig tillbaka lite, vill man ha någonting så kastar man sig 

inte ut så här ”jag vill ha det här”, för det känns så himla 

smutsigt, eller ofi nt att göra det och den känslan är så 

obehaglig så då står man hellre över och väntar på att 

någon ska ge en det. 

Sedan vänder hon tvärt.

– Men jag tror egentligen att det är en myt för jag tror 

att många män är kvinnliga där. Det är inte så enkelt som 

det låter.

Att Astrid påstår att män är ”kvinnliga” är inget som 

varken hon eller Vera tycks reagera på. Det passerar an-

tagligen som ett vardagligt slentrianmässigt språkbruk, 

snarare än att, som jag tolkar det, vara ett genomtänkt 

uttryck för värderingar kring kön. 

Vera tar vid där Astrid slutade. 

– Nej, det kan fi nnas en sådan föreställning, säger hon. 

Det fi nns ju många kvinnor som… jag menar, du tar ju för 

dig jättemycket, säger Vera och riktar sig mot Astrid.

Alla skrattar, lätt generade över den rättframhet som 

Vera visar.

– Du tar ju nästan för dig lite för mycket. 

– Jaså, jaha, säger Astrid med kort ton. Ska jag vara tyst 

nu då, resten av intervjun? 

Astrid låtsas vara provocerad och forcerar rösten. Hon 
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skojar, men där fi nns ändå ett stänk av allvar i rösten.

– Kan du räkna orden? Kan du det?

Men Vera är snabb att retirera. 

– Nej, jag menar sådant som man kan inspireras av…. 

Väntan har tagit Astrid och Vera in i ett förhandlande 

om föreställningar kring kön. Å ena sidan fi nns en gan-

ska tydlig bild av vad som uppfattas som ”manligt” och 

”kvinnligt” beteende, å andra sidan menar Astrid att det är 

en ”myt”. Med sitt plötsliga uttalande om att Astrid tar för 

sig ”för mycket” går Vera över en social gräns. Hon bry-

ter mot den solidaritet och de gemenskapsaspekter som 

samtalet byggt på och stämningen i rummet förändras. 

Genom att antyda att Astrid tar för sig för mycket ställs 

situationen på sin spets. Med sitt uttalande bidrar Vera till 

att reproducera den underordning som hon själv säger 

sig vilja upphäva och sviker så det ”vi” som präglat dis-

kussionen om hur det är att leva som kvinna idag. Astrid 

reagerar med en blandning av skam och låtsad indigna-

tion, och hotar med att vara tyst resten av intervjun. Vera, 

som snabbt verkar inse vidden av det sagda, förvandlar 

snart Astrids egenskaper till något som hon istället ”kan 

låta sig inspireras av”. Här fi nns ett tydligt balanserande 

av situationen. Genom att snabbt vända Astrids egenska-

per till något positivt räddar Vera situationen och vi kan 

fortsätta diskutera.

I Astrids och Veras sätt att tala om det som normerats 

som ”manligt” respektive ”kvinnligt” beteende återfi nns 

samma ambivalens som i Siris berättelse. Ibland tar de 

avstånd från det som uppfattas som manligt beteende, 

och ibland berättas det föreställt manliga fram som nå-

got eftersträvansvärt. Att ta sig rätten att gå in i och ut 

ur tystnaden blir i Astrids berättelse en vardaglig lyx som 

först och främst är det manliga subjektet förunnat. Att få 
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lov att gå in i den tystnaden är samma sak som att slippa 

socialt ansvar. Väntan kopplas så återigen till frånvaron 

av ansvar och här blir väntan, i överförd mening, plötsligt 

ett föreställt manligt attribut.

Den ofullbordade 

– … det retar mig, säger Elsa med eftertryck. I alla be-

rättelser är kvinnorna passiva och männen gör stordåd. 

Kvinnorna är bara där för att stå ut med det! 

Elsas och mitt samtal har kommit att handla om hur 

kvinnor gestaltas i litteraturen och hon gör ingen hem-

lighet av vad hon tycker.

– Det gör mig förbannad.

– Känner du att du har någon erfarenhet själv, eller nå-

gon i din närhet? frågar jag.

– Alla jag känner, och jag med för den delen. Ja, jag 

har väl fallit dit själv rätt många gånger. Gång på gång, 

det retar en ju också. 

– Sitta vid telefonen och vänta? säger jag och i samma 

ögonblick som jag uttalar orden blir jag medveten om 

vad jag säger. Kvinnan som sitter vid telefonen och vän-

tar är också ett slitet motiv.4

Men Elsa bejakar min fråga och fortsätter.

– Ja, men inte bara det. Det kan vara en hel livsinställ-

ning också. Ibland går man in i ett tillstånd bara för att 

överleva, istället för att se att man själv kan bestämma. Så 

sätter man sig på sin häck och hoppas att någon utifrån, 

oftast en man, ska komma och förändra förhållandena. 

Vi kommer in på olika uttryck som kvinnor har tillskri-

vits inom bildkonsten.

– Om du vore skulptris och skulle göra en skulptur på 

temat?

– Ja, då skulle det nog vara en kvinna som sitter. Det 
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fi nns många sådana redan, där kvinnan sitter och håller 

om sig själv, innesluten i sig själv och inte öppen utåt. Jag 

förstår att man måste refl ektera inåt och vara i sig själv, 

det är inte det det handlar om, utan det är en passivitet 

som kan vara frustrerande att se. Min skulptur skulle inte 

vara en skulptur där kvinnan är aktivt refl ekterande eller 

öm mot sig själv, utan där hon är passiv och det skulle 

man se på kroppsspråket, en tomhet…

– En frånvändhet?

– Ja. Det jag ser är att som kvinna kan man vänta utan 

att leva livet under tiden.

– Mm…

– Så går man miste om alltihopa, att man inte själv tar 

tag i livet. Det kan vara småsaker och det betyder inte att 

man sitter hemma och deppar, som kvinna går man till 

jobbet och man pratar med folk och så där, men man tar 

inte in det helt och fullt därför att man väntar på något 

annat. Det gör jag också ibland tills jag kommer på mig 

själv, men det är mitt ansvar att ändra på det.

Hon sänker rösten något.

– Det fi nns en passivitet i kvinnlig väntan…

Vems bild av väntan är det som framträder här? Elsa fyl-

ler själv i med de föreställningar om passivitet och tom-

het som hon menar att hon retar sig på, men som hon 

samtidigt ibland ”faller dit på” som hon uttrycker det. Elsa 

beskriver en tomhet som handlar om oförmågan att vara 

”öm mot sig själv”, ett subjekt som tömts på sin subjekti-

vitet och som bara kan bli till genom andra. Elsa poäng-

terar att det redan fi nns ”många sådana redan”, men det 

hindrar henne inte från att i fantasin göra en precis lika-

dan. För Elsa är detta sinnebilden av kvinnlig väntan och 

kanske är det en bild som är svår att frigöra sig från?

Även i förhållandevis nyskriven litteratur tas denna 
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kultur ella tankefi gur i bruk. Bilderboken Mina och Kåge

av författaren Anna Höglund (1995) handlar om väntan i 

parrelationer. Boken riktar sig mot barn i förskoleåldern 

och har nått en stor läsekrets genom åren. Björnarna 

Mina och Kåge lever tillsammans i något som liknar en 

konventionell, heterosexuell relation. En dag sitter de 

som vanligt och dricker sitt förmiddagskaff e, när Kåge 

plötsligt deklarerar att han bestämt sig för att han ska 

resa ut i stora vida världen. – Jaså, svarar Mina förvånat. 

Beskedet kom lika plötsligt som oväntat.  Redan samma 

dag packar Kåge sin väska, säger hej då och öppnar dör-

ren. – VÄNTA! JAG VILL FÖLJA MED! skriker Mina, men 

Kåge svarar att det inte går eftersom landet som han ska 

ligger alldeles för långt bort. Mina lämnas ensam och i 

ilska kastar hon alla blomkrukor i golvet. – Jag är ENSAM, 

tänker hon. Ett djupt existentiellt mörker breder ut sig i 

rummet och i ångest kurar Mina ihop sig under det lilla 

matbordet. Där tillbringar hon dagarna i fosterställning, 

medan väggarna runt omkring henne blir allt mörkare 

och möblerna börjar fl yga runt och upp-och-ner i hot-

fulla cirklar. Hela hennes existens står på spel. Och så lig-

ger hon hopkurad ända till den dag då det äntligen dim-

per ner ett brev från Kåge genom brevlådan. Brevet får 

henne att vakna ur sitt kaotiska och mörka tillstånd, men 

nu går dagarna istället i väntans tröga tecken. Genom att 

diska, baka kakor och titta ut genom fönstret försöker 

hon få tiden att gå. På nätterna stirrar Kåges fotografi  ner 

från byrån i sovrummet. Hon våndas och ängslas. När 

kommer Kåge? Och mår han verkligen bra? Utan Kåge 

känner sig Mina tom och förvirrad och det enda hon kan 

göra är att vänta på hans hemkomst.

Kåge har ett äventyrligt projekt att förverkliga och Mina 

har bara att förhålla sig till hans plötsliga beslut. Kåge re-

ser bort och Mina blir kvar. Det fi nns en språklig reper-
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toar kring manligt resande och den fria rörelsen (Löfgren 

1997; Leed 1991) på samma sätt som det fi nns en reper-

toar kring hemmet och kvinnans begränsade rörlighet. 

Männen associeras med exteriörer, det gränslösa, faror 

och äventyr, medan kvinnan associeras med interiörer, 

gränser och ofrihet (ibid.). Och med tanken om väntan 

som en komplementär praktik är det lätt att föreställa sig 

att om Kåge överhuvudtaget ska kunna, våga och vilja 

resa till spännande, exotiska miljöer måste Mina gå hem-

ma och oroa sig och vänta. Annars är det kanske inte lika 

tillfredställande och kanske framför allt inte lika lätt att 

leva sig in i rollen som äventyrare? I berättelsen om Mina 

och Kåge presenteras könen som komplementära och 

bidrar därmed till en reproduktion av repertoaren kring 

mannens rörlighet och kvinnans passivitet.
5
 På några få 

boksidor och genom lätta blyertsstreck introduceras här 

förskolebarnen till en väntans normerande logik.

Elsa fortsätter berätta.

– Jag kan ju se att det är väldigt vanligt att män låter 

kvinnor vänta för att visa makt, säger hon. Det är ju väl-

digt, väldigt vanligt och jag faller i den fällan också själv.

– Har du varit med om det själv?

– Ja, jag är med om det just nu, säger hon och ler 

menande mot mig. Plötsligt blir hon osäker på intervju-

situationen. Det är en osäkerhet som jag känner igen från 

andra intervjuer. När parförhållanden och sociala relatio-

ner kommer på tal vet inte informanten hur hon eller han 

ska förhålla sig till situationen, till mig som intervjuare 

och bekant, och till inspelningsapparaturen. Apparaturen 

blir en tredje närvarande i rummet. Borde de förklara och 

beskriva detaljerna kring sitt privatliv, eller bara låta det 

passera som något mellan dem och mig? Vad ”borde” 

intervjun egentligen handla om? Ibland stannar det vid 

ett leende, en grimas eller en nickning mot bandspelare 
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eller videokamera, ibland i ett krasst konstaterande att 

jag ju ”redan vet allt”. Berättelserna uteblir. Men jag vet 

sedan tidigare att Elsa lever i ett förhållande som hon 

upplever som problematiskt. Elsa har berättat för mig att 

pojkvännen ofta kommer för sent till deras möten och 

att han dröjer med att höra av sig under perioder, vilket 

är något som hon upplever som respektlöst.

– … jag har varit med om det förut också. Det kan vara 

inom yrkeslivet också, vänta på besked… det är nästan 

alltid män som låter en vänta.

– Är det så? frågar jag.

– Ja, jag tycker nog det, men det kanske beror på att 

jag också rör mig mycket i en värld av män. På besluts-

fattarnivå så är det nästan alltid män. Det är kvinnor som 

genomför saker, men det är män som sitter högst upp 

och fattar beslut.

– Du stöter på det mycket?

– Ja, det gör jag. Sedan tror jag inte att män har lika 

svårt att vänta. Det beror ju på vilka män naturligtvis, det 

beror på om det är män som har infl ytande och kan fatta 

beslut. Eller om man är där att man inte kan påverka sitt 

liv, då tror jag att det är djävligt för vem som helst. Men 

om man utgår från min värld där många av de män som 

jag stöter på och även mina vänner, de rör sig ju i en värld 

där man kan bestämma, där man kan fatta beslut, där 

man har ett visst infl ytande över sitt yrke och sitt liv, och 

där kan jag nog se att där är det inte lika frustrerande för 

män att vänta eftersom de har beslutet i sin hand. Om de 

väntar så är det för att de har bestämt sig för det.

Här blir väntan en fråga om positioner och hierarkier. 

När Tilde, i förra kapitlet, förklarade sin vana att använda 

väntan som makt var det utifrån en tanke om att under-

ordning skapar behov av alternativa maktstrategier. I El-

sas beskrivning laddas väntan istället med vad hon fö-
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reställer sig vara manliga maktanspråk. Män låter andra 

vänta för att demonstrera sin makt, en makt som hon 

också upplever att de besitter. På samma sätt föreställer 

sig Elsa att deras väntan upplevs annorlunda. De väntar 

för att de har bestämt sig för att vänta, inte därför att 

de nödvändigtvis måste. När man har kontroll på sitt liv, 

på sina beslut och sitt infl ytande, som hon upp lever att 

männen i hennes yrkesbransch har, är väntan inte svår 

att uthärda. Värre är det om man saknar kontroll över 

besluten och tvingas vänta i en underordnad position. I 

Elsas berättelse ställs en väntan genomsyrad av beslut-

samhet, trygghet och kontroll, mot en väntan som är 

självförnekande, passiv och tom.

Under intervjun med Siri får jag en impuls att fråga henne 

hur hon föreställer sig sin egen kropp. Hon svarar, utan 

att tveka den här gången, att hon föreställer sig den som 

något ofullbordat, eller åtminstone inte helt.

– Hur menar du då? frågar jag förvånat, oberedd på att 

få ett så krasst svar. 

– Hon hejdar sig och sjunker ihop något, som att hon 

tvivlar på den bild som spontant kom till henne.

– … eh… jag vet inte… kanske som en sådan där skulp-

tur du vet, i lera, som man ser överallt, utan huvud eller 

armar. Äh, det låter ju jättefånigt…

Jag avbryter och ber henne beskriva den känslan.

Hon skrattar.

– Nä, det är nog svårt att…

Och jag avbryter igen, mitt i meningen

– Har det något med väntan att göra?

– Ja, jag tror det. Kanske man väntar på att armarna 

ska växa ut?

Här förstår jag det som att det är mina egna förvänt-

ningar som driver på Siri att berätta, vilket får till följd att 
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jag mer eller mindre tvingar henne in i vad som kan upp-

fattas som ett slitet motiv. Siris association till en ofull-

komlig kropp kan kopplas till ett sökande tillstånd, till en 

allmän livsväntan, men möjligtvis också till en historisk 

föreställning om kvinnan som en ofullständig man. Här 

skulle den kvinnliga väntan kunna förstås som en längtan 

till hennes eget fullbordande.

Inom den västerländska konsten såväl som inom läke-

konsten och fi losofi n har den manliga kroppen fungerat 

som norm och kvinnans kropp har betraktats som ofull-

bordad form (Sidén 2005:153).6 Kvinnan och mannen 

kan, i enlighet med denna kulturella repertoar, defi nieras 

som olika, men kvinnan kan också ses som en individ på 

väg att bli man, så som hon också betraktats under vissa 

historiska perioder (se Laqueur 1994). Med Youngs sätt 

att se på kroppen har den kvinnliga kroppens uttrycks-

former sina rötter i det faktum att det kvinnliga subjektet 

inte sällan upplever sin kropp som ett objekt. Young me-

nar att kvinnans situation historiskt och kulturellt format 

hennes kropp till ” (…) ett ömtåligt ting som måste plock-

as ihop bit för bit innan det kan manövreras i rörelse, ett 

ting som fi nns till för andra att iaktta och göra saker med” 

(2000:269). Även i Youngs analytiska bildspråk återfi nns 

alltså tanken på den kvinnliga kroppen som något ofull-

ständigt, något som måste ”plockas ihop”. 

Siri skrattar igen.

– Det låter ju inte särskilt ovanligt då att vänta på att 

bli hel, men jag menar nog inte att jag lider så mycket 

för det… 

   Hon stannar upp för ett ögonblick som om hon mås-

te tänka klart, sedan fortsätter hon.

– … nej, jag vill nog inte bli hel. Att vara lite så där tra-

sig är fi nare egentligen, mer spännande med skrovel och 

sprickor. 
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Hon ironiserar sedan själv över sitt sätt och tala. 

– Det låter ju väldigt originellt att vänta på att bli hel…

Jag leder Siris tankar i en speciell riktning. Och mycket 

riktigt retirerar hon. Hon väntar inte alls på att bli hel. Här 

handlar det kanske om att inte halka ner i underläge inför 

intervjuaren? Att värja sig mot torftigheten i sitt eget be-

rättande? Nej, hon vill inte bli hel. För henne är kanske att 

bli ”hel” samma sak som att bli fråntagen sin väntan och 

därmed kanske också att svika sig själv? Kanske avstår 

hon så länge som ”hel” innebär en samhällelig position 

som hon ställer sig ambivalent inför? Här fi nns en dub-

belhet. Att värna sin väntan är, med ett sådant synsätt, 

samma sak som att hålla kvar en ambivalens som gör 

tillvaron mer rik och mångdimensionerad. Att vänta är 

i så fall samma sak som att ha tillgång till sin refl ektion. 

Siri vänder därmed väntan i det ofullbordade tillståndet 

till något positivt och eftersträvansvärt, en stämning, ett 

blivande fullt av möjligheter i nuet.

Nätet och sömnen

Siri, Disa, Elsa, Astrid och Vera talar länge och engagerat 

om sina erfarenheter och tankar kring kvinnors väntan. 

När jag frågar Dan om hans tankar kring samma tema 

värjer han sig.

– Nej, det är inte lätt…

Jag hör mig själv övertala honom att ändå försöka och 

så småningom målar han upp en bild, men poängterar 

samtidigt att det är en arketyp. 

– Då tror jag att kvinnan väntar på att bli uppmärksam-

mad av en man, att någon stannar upp och tittar på hen-

ne så att hon känner sig utvald och speciell. En romantisk 

dröm om den här mannen som är i rörelse och som är 
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beredd att sluta med det bara för att den här kvinnan är 

så betagande. Jag är speciell. Min utstrålning, min kraft, 

fångar in den här mannen i nätet.

Han nickar.

– Ja, det är en off ervilja, det är en frihet man ska ge 

upp. När man springer därute på ängen och kastar spjut... 

det är lite så jag ser det arketypiska mönstret.

Dan rör sig i ett mytologiskt landskap av binära mot-

satspar som manligt/kvinnligt, passiv/aktiv och hög/låg. 

Mannen som springer på ängen är en primitiv varelse 

som är svår att få uppmärksamhet av. För att han ska 

överge sitt vilda, fria tillstånd måste kvinnan överträff a 

sig själv i skönhet och kvinnlig attraktionskraft. Dan talar 

om en utstrålning som fångar mannen i rörelsen. Rörel-

sen stannar upp, och här kan man föreställa sig ett kri-

tiskt ögonblick: är kvinnans kraft inte tillräckligt stark, kan 

mannen fortfarande slå sig ur nätet och återerövra sin 

frihet.

Dan fortsätter.

– En gång när jag var liten så hade jag varit ute på ett 

längre uppdrag där i skogen vid sommarstugan och se-

dan när jag kom tillbaka så satt min syster och väntade 

på mig. Då frågade jag ”vad gör du?”. Hon satt på alta-

nen, ”Jag väntar på dig” sa hon. Och jag tyckte det var 

skitjobbigt.

Han höjer sin röst.

– SITT INTE OCH VÄNTA PÅ MIG!

Sedan dämpar han rösten och börjar resonera kring 

situationen.

– Jag fi ck klaustrofobi, dels är jag inte någon hjälte på 

en vit springare, jag är ju din brorsa, tänkte jag. Det blev 

ju nästan lite jobbigt, men egentligen är det ju lite gulligt 

om man tänker efter, men hon utstrålade väldigt mycket 

det där att det är meningsfullt att sitta och vänta på en 
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person som är i rörelse…

När vi talar om rörelse och passivitet kommer detta 

barndomsminne till Dan, ett minne som verkar ha gjort 

ett visst känslomässigt intryck. Dan för här ihop bilden 

av riddaren med sig själv, och menar att han inte vill vara 

någon hjälte på vit springare. Samtidigt som han själv klär 

väntan i just de orden, berättar han om hur obekväm han 

kände sig i rollen. Ambivalensen är tydlig. Han säger att 

han uppfattar det som ”lite gulligt” att hon väntade, men 

att han samtidigt känner sig provocerad av att någon 

överhuvudtaget kan känna det som meningsfullt att sitta 

så passiv och vänta. Väntan är ett krav. Det är ett krav 

på att objektet för ens väntan ska uppfylla olika förvänt-

ningar, tillfredställa vissa begär. Ett krav på att rörelsen 

ska stanna upp.

Dans berättelse illustrerar spänningen mellan behovet 

av att någon väntar, och irritationen över att bli väntad 

på. Dan talar om den väntande kvinnan både som en 

mytologisk varelse och som ett verkligt subjekt. I berät-

telserna både använder han sig av och bearbetar en van-

ligt förekommande metafor: den kvinnliga kraften som 

något infångande och hotfull, spindelkvinnan som sitter 

i sitt klibbiga nät och väntar. I artikeln The Sperm and the 

Egg. How Science has Constructed a Romance Based 

on Stereotypical Male-Female Roles (1991) beskriver den 

amerikanska antropologen Emily Martin hur vetenska-

pen skapat bilden av det kvinnliga ägget som passivt och 

omvårdande och spermien som aktiv, pigg och spjuver-

aktig. Spermierna är i rörelse, medan ägget ”bara” ligger 

och väntar; en språklig konstruktion som förstärker bil-

derna av de redan etablerade stereotyperna kring man-

ligt-kvinnligt beteende. Språket speglar ett bekönande av 

det rumsliga genom polerna interiör/exteriör och aktivi-

tet/passivitet, dikotomier som är högst levande i nutida 
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språkbruk. I naturvetenskaplig forskning konstrueras ett 

väntans kön redan på cellnivå:

Whereas the female sheds only a singel gamete each 
month, the seminiferos tubules produce hundred of mil-
lions of sperm each day  (citat ur tidskriften Medical Phy-
siology i Martin 1991:486) siology i Martin 1991:486) siology

Kvinnan härbärgerar och mannen producerar. Martin re-

sonerar kring det faktum att medicinarna uppehåller sig 

vid och fascineras över det manliga organets förmåga att 

generera kvantitet, produktivitet och aktivitet i de veten-

skapliga artiklarna. Kvinnans ägg är ointressanta i sam-

manhanget, menar hon. De vetenskapliga artiklarna be-

tonar att kvinnans ägg redan fi nns i kroppen vid födelsen. 

Kvinnan föds nämligen med ett okänt antal miljoner ägg i 

äggstockarna, men bara några hundra av dessa kommer 

till användning under en kvinnas livstid. Resten degene-

rerar, åldras och skrumpnar ihop. Kvinnan producerar 

inga fräscha, pigga ägg, utan väntar passivt på att de ägg 

hon har, ska avyttras (ibid.).

Storleken på ägget i förhållande till spermien kan också 

göras till en poäng i sammanhanget. I avhandlingen Ge-

netiska föreställningar. Mellan genus och gener i popu-

lär/vetenskaps visuella kulturer (Åsberg 2005) diskuterar 

genusforskaren Cecilia Åsberg storlekens betydelse för 

uppfattningen av ägget som omfamnande och invän-

tande, och spermien som den lilla, pigga och aktiva. Här 

har ett fysiskt förlopp använts för att förstärka föreställ-

ningarna om manligt-kvinnligt (ibid:189-195). Spermien 

berättas fram som urskiljbar, aktiv, produktiv, målinriktad, 

medan ägget berättas fram som stort och otympligt, 

mindre defi nierat, inväntande, slumrande och rent av, 

degenererande (ibid.). 

Friedrich Nietzsche, tysk fi losof, associerar på liknande 
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sätt kvinnan med sömn. Närheten till naturen, menar 

han, gör att hon ”spelar samma förhållande till samhället 

som sömnen till mannen”: 

I hennes natur ligger en helande kraft som ersätter den 
som blivit förbrukad, den välgörande vila där allt omåttligt 
begränsar sig, det evigt Samma genom vilket överflöd och 
excesser reglerar sig. I henne slumrar den framtida gene-
rationen. Kvinnan är närmare besläktad med naturen än 
mannen (Nietzsche 1871 citerad i Lloyd 1999:23). 

Sömnen beskrivs som något odefi nierbart, oklart. Det 

evigt samma, det stilla och slumrande. Mannen går till 

kvinnan för att hämta kraft, på samma sätt som männis-

kan går till naturen för att återhämta sig. Sömnen är det 

obegränsade, det oändliga, det som inte har något värde 

i den grekiska fi losofi n (Berg Eriksen 2000:102) och här 

krockar metaforerna. I den språkliga repertoaren asso-

cieras kvinnan, som jag redan nämnt, ofta med begräns-

ningar, interiörer och ofrihet. Här relateras kvinnan istäl-

let till det gränslösa, det genomträngliga, till sömn. I de 

vetenskapliga artiklar som Martin (1991) tagit del av fi nns 

senare forskningsbeskrivningar där ägget visserligen ges 

en något mer aktiv roll, men då framträder å andra sidan 

en annan kulturell stereotyp: kvinnan/ägget som hotfull, 

farlig och aggressiv. Så fort det kvinnliga upphör vara det 

inväntande, förvandlas det till något vulgärt och hotfullt.  

....the egg ends upp as the female agressor who ”captures 
and tethes” the sperm with her sticky zona, rather like a 
spider lying in wait in her web (Martin 1991:498).

Martin konstaterar i sin studie att ”vetenskapsmännen”, 

vare sig de är män eller kvinnor, har uppenbara problem 

med att frigöra sig från, och överskriva de motiv som cir-

kulerar i vårt samhälle (ibid.). Detta exempel pekar på be-

rättelsernas genomslagskraft och hur vetenskapen som 
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ännu en berättelse bidrar till att reproducera föreställ-

ningar om kön.

– Jag vet inte hur andra känner det, säger Dan. Men 

det är den bild som kom till mig spontant…

Jag nickar.

– Mm…

Han ursäktar sig för att han målar upp en stereotyp, 

men är samtidigt ambivalent. Han pendlar mellan ett 

ifrågasättande av sina egna bilder och vissheten om att 

”så är det”.  Här skulle man kunna säga att Dan är klämd 

mellan en förenklad, mytologisk tankefi gur som fått nä-

ring genom historien, och sina egna erfarenheter. Dan 

minns sin systers väntan, men påpekar att det är mycket 

mer komplicerat än så, och att de personliga variatio-

nerna är oändliga. ”Det är inte så enkelt”, säger han. Men 

återkommer ändå snart till att bilderna, ändå, någon-

stans, beskriver ett grundläggande mönster. 

–… ja, det fi nns ändå något i det, för man lockar fortfa-

rande in någonting till sig, konstaterar han. Det ligger ju 

liksom redan i bilderna. Mannen har något som sticker ut 

och kvinnan har ett hålrum…

Hålet som bild kan också sägas vara en kliché.7 Och 

Dan skrattar mycket riktigt åt det banala i bilderna av våra 

könsorgan, och jag skrattar med, men jag märker att jag 

har svårt att förhålla mig oberörd till bilderna som målas 

upp. 

– Man vill locka in något i det här, fortsätter han… det 

måste ju vara en längtan att bli uppfylld på något sätt. 

Medan mannen har den här oron, ut!, det ska bort! kan 

jag tänka mig att kvinnan kan känna sig mer tom, att det 

är ett tomrum som måste fyllas upp. Jag vet inte om an-

dra män håller med om det, men det fi nns någon slags 

manlig rörelse som man vill få ur sig.

På videobandet anar jag min otålighet med situatio-
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nen. Jag är kvinna i ett kulturellt rum där de mänskliga 

kropparnas konstitution ständigt använts som en före-

vändning för att betrakta kvinnan som annorlunda och 

underordnad i förhållande till mannen (Lloyd 1999). Jag 

känner mig provocerad, men de bilder som Dan målar 

upp kring kropparnas olika organ kan bara upplevas som 

provocerande mot bakgrund av den kulturella ladding 

som bilderna i sig själva är bärare av, såväl på ett off ent-

ligt som personligt plan.

Jag kan inte hålla tillbaka mina känslor.

– Menar du att kvinnan borde vänta därför? säger jag i 

sarkastisk ton och Dan reagerar blixtsnabbt. 

– Det var faktiskt du som bad mig föreställa mig kvinn-

lig väntan!

Stämningen är märkbart irriterad. Dans bilder är starkt 

provocerande, samtidigt är det jag som intervjuare som 

avkräver honom ett svar som han inte vill ge. Situatio-

nen känns obekväm. Jag förstår den som en konsekvens 

av att Dan och jag känner varandra sedan tidigare och 

att gränsen mellan informant och intervjuare är mindre 

skarp. Men situationen uppstår antagligen också som en 

följd av min ängslighet. Fångar vi verkligen in något om 

väntan under intervjun?

Dan och jag försöker hur som helst lägga band på vår 

ömsesidiga irritation, och Dan retirerar, åtminstone en 

aning.

– Visst, säger han. Det kan jag väl se, rent historiskt, att 

man har fått den bilden till sig.

Jag nickar bejakande, men den irriterade stämningen 

ligger kvar i rummet. 

– Om du skulle be mig rita väntan personifi erad så 

skulle jag nog rita en kvinna, förmodligen, säger Dan.

– Det är ju intressant, säger jag med forcerad röst.

– Ja, det skulle jag nog göra för det hade varit det enk-
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laste sättet att fånga in det. För om jag skulle rita man-

nens längtan, eller väntan menar jag, så måste jag göra 

ett tillägg så att man förstod att det var en väntande 

man. Det får bli en dörr som han ska gå igenom, som 

är stängd. Kvinnan kan man ju bara rita som hon är, rakt 

upp och ner…

Dan ler urskuldande.

– Ja, men hon är väntan på ett sätt...

Det förlösande skrattet? 

Jag är tillbaka i Disas kök.

Även denna intervju börjar lida mot sitt slut och sam-

talet har landat i den gemensamma erfarenheten av att 

vänta barn. Disa och jag talar om hur svår den första gra-

viditeten var att uthärda, vår oförmåga att vila i väntan 

på barnets ankomst och om att känna sig instängd och 

infångad, nästan som i ett outhärdligt tillstånd. En upple-

velse som vi uppenbarligen delar.

– Jag kunde vara i den andra graviditeten, säger jag. 

Det var en positiv väntan. Första gången var jag bara en 

fånge i min egen kropp…

– Jag känner igen mig i det, säger Disa.

Hon anstränger sig för att hålla tillbaka sitt skratt.

– Jag bara gick omkring och längtade… jag var så fruk-

tansvärt avundsjuk på alla människor som inte var gra-

vida. 

Nu kan hon inte längre hålla sina känslor tillbaka, och 

jag faller in i hennes högljudda skratt.

– Så gjorde jag också! utropar jag, nästan kvidande.

Nu skrattar vi båda så tårarna rinner. 

– ….

Efter en stund ändrar jag röstläge och börjar dramati-

sera. 
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– …. ”hon där, den dj-n”….

Det går knappt att höra vad jag säger. 

– … ”ja fy f-n, va smal”, kvider Disa… ”inte den minsta 

mage”.

Här kollapsar intervjun, åtminstone för en stund. Vi skrat-

tar hysteriskt. När vi upptäcker att vi har en gemensam 

erfarenhet öppnar det snart upp för en dramatisering. 

Disa följer med, ändrar sin röst och blir en del av be-

rättandet. Vanligtvis är vi mer sparsamma med svärord, 

men här tycks svordomarna ha funktionen av att förstär-

ka och markera en dramatisering. I den här sekvensen 

är det återigen tydligt hur gränserna mellan informant 

och intervjuare är utsuddade. Intervjuaren berättar om 

en erfarenhet som i sin tur får informanten att följa med: 

”det har jag också känt” Men vad är det egentligen som 

är så roligt? Vad är det som är så kittlande i situationen? 

Jag förstår skrattet som en känslomässig reaktion på det 

som vårt samtal kommit att handla om, nämligen om 

Disas väntan utifrån hennes position som kvinna, och de 

förväntningar som riktats mot Disa som både vuxen och 

barn. Förväntningar som jag själv med lätthet kan känna 

igen mig i. För att använda en metaforisk bild kan man 

säga att väntans artikulationer lagt sig som ett tungt, vått 

och slitet gammalt omslag om situationen, och att vi nu 

försöker göra oss kvitt denna besvärande känsla. Jag 

uppfattar det som en ömsesidig trötthet eller otålighet 

med den rådande ordningen. Vår missunnsamhet och 

utagerande attityd bryter mot den bild av kvinnan som 

den inväntande som både återskapats och bearbetats 

under vårt samtal. Kanske skulle man kunna säga att Disa 

och jag möts i en transgressiv handling i det lilla? 

–… tänk, den där drömmen om att kunna vända sig i 

sängen, ligga på mage och sova. Man bara längtar ihjäl 
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sig, fortsätter Disa. Och när Elin föddes, jag har aldrig va-

rit så lycklig i hela mitt liv! Det var ju naturligtvis för att 

hon föddes, men det var ju ännu mer för att jag äntligen 

kunde röra mig igen.

En kulturell ikon? 

I min undersökning väntar männen och kvinnorna ofta 

på samma saker i livet, men samtalen med informan-

terna landar inte sällan i kvinnans föreställda passivitet 

och den kvinnliga kroppens biologiska funktioner. När 

jag frågade de manliga informanterna om deras tan-

kar och erfarenheter kring väntan ur en manlig position 

blev det ofta tyst. Det tycktes inte fi nnas några självklara 

svar och informanterna var tvungna att tänka efter. Han-

nes berättade att väntan på att få ”ha sex första gången 

med en tjej” var en betydelsefull väntan. En lång och 

utdragen väntan, fylld med dåligt självförtroende, tvi-

vel, längtan och, förstås, fantasier. Johan tog lite lätt-

tare på frågan, men svaret blev ändå snarlikt. Han me-

nade att mannen alltid går och väntar på att få ”komma 

till” som han uttryckte det. Att få bli ”insläppt” i kvinnans 

kroppsliga domäner. Som intervjuare hade jag svårt att 

förstå om uttalandet var menat som ironi eller om det 

fanns allvar i det sagda, men Johans föreställning om 

manlig väntan säger ändå något i sammanhanget. Be-

rättelserna kring väntan som en föreställd kvinnlig erfa-

renhet var betydligt enklare att förhålla sig till, samtidigt 

som mannen som den sexuellt intresserade också är en 

föreställning tillgänglig för oss att bruka och bearbeta. 

Penelope som sitter hemma och väntar medan ma-

ken far runt i världen, har under årtusenden varit sinne-

bilden för den västerländska föreställningen om kvinnlig-

het (Young 2000:171). Penelope, Odysseus hustru, som 
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väntade så troget på sin äkta make under de långa åren 

då Odysseus krigade i Troja och under hans strapatsfulla 

hemfärd, var hela tiden övertygad om att han skulle åter-

vända och väntade därför troget.8  I konst och litteratur 

väntar kvinnor i fönster, på stränder och uppe på vind-

pinade klippor. Den väntande kvinnan är en kliché. En 

uttjatad och på sin kraft uttömd bild. Men hon kan också 

förstås som en mer vital kulturell ikon. En kulturell ikon 

fungerar som en minsta gemensamma nämnare för en 

serie föreställningar och förmedlar betydelser genom sin 

visuella förtätning (Åsberg 2005:13). De är laddade med 

både faktiska och fi ktiva betydelser och dessa betydel-

ser speglar alltid den tid vi lever i (ibid.). Bilden av den 

väntande kvinnan fi nns tillgänglig för informanterna att 

ladda med nya eller gamla betydelser, att tas i bruk el-

ler förkastas utifrån egna erfarenheter och subjektiva 

strategier. Genom att sammanföra stoff  från en kulturell 

repertoar med beskrivningar från personliga upplevelser 

i konkreta kulturella rum både bekräftar, nyanserar och 

bearbetar informanterna föreställningen om kvinnan 

som det väntande könet. Kroppen framträder som något 

viktigt i berättelserna. Disa associerar väntan till den egna 

kroppens biologiska rytm och den kvinnliga kroppens 

specifi ka funktioner, Siri ger uttryck för att vilja bära sin, 

som hon upplever, kroppsliga skrovlighet med värdighet, 

i Astrids berättelser framträder rummet som en arena för 

kropparnas kamp om utrymme och Elsa ser en skulptur 

som andas inre tomhet och en oförmåga att vara öm 

mot sig själv.

Men vilken förståelse av kön framkommer egentligen 

under samtalen? Då och då ger Disa uttryck för en il-

ska över det som hon förväntas vara, samtidigt som hon 

identifi erar sig med sin kvinnliga kropp och dess bio-

logiska funktioner, åtminstone under vårt samtal om 
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väntan. Disas förståelse av kön är framförallt relaterad 

till kropparnas olika funktioner. Att den kvinnliga krop-

pen uppfattas som annorlunda, och därmed blir osynlig-

gjord i ett manligt defi nierat samhälle är något som hon 

återkommer till gång på gång, samtidigt som hon intar 

en trevande och ofta ambivalent position. Disa vill leva i 

och bejaka de möjligheter som kroppen ger henne, men 

hon är trött på de förväntningar och det osynliggörande 

som den kvinnliga positionen för med sig. I samtalet med 

Astrid och Vera landar diskussionen istället i ”manligt” 

respektive ”kvinnligt” beteende och vilka konsekvenser 

som dessa olika beteenden kan tänkas få i det konkreta 

rummet. ”Egentligen är det en myt för jag tror att många 

män är kvinnliga där. Det är inte så enkelt som det lå-

ter”, säger Astrid. Med de orden ger Astrid uttryck för en 

motstridig förståelse av kön och öppnar därmed upp för 

fl er tolkningar än en. Hon ifrågasätter de etablerade före-

ställningarna, men håller samtidigt fast i en uppdelning av 

vad som är ”manligt” respektive ”kvinnligt”. Män är också 

”kvinnliga”. Astrids uttalande speglar en förståelse som 

jag upplever som typisk för de fl esta av mina informanter. 

De ifrågasätter och funderar, men inte sällan genom ett, 

som jag upplever det, orefl ekterat, eller kanske snarare 

rutinmässigt, språkbruk i vilket tämligen fasta och ibland 

rent essentialistiska föreställningar om kön framträder.

Alldeles i början av denna avhandling presenterades en 

förståelse av väntan som något man gör när man ger sig 

till tåls, lugnar sig eller ställer sig avvaktande till något. I 

samma synonymordbok beskrivs väntan också som att 

”stå över, komma i andra hand”.9 Mina informanter är alla 

i yngre medelåldern. De är uppväxta i medelklassmiljöer 

under 1960- och 70-talet då många attitydförskjutningar 

visserligen fi ck genomslag, men då det fortfarande var 

långtifrån självklart att även fl ickor kunde vara intresse-
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rade av att spela fotboll. Siri menar att hon uppfostrats till 

att ”stå tillbaka” i sina behov och att hon ofta haft en in-

väntande hållning till andras behov av rörelsefrihet. Astrid 

säger att hon tagit ett större känslomässigt ansvar för fa-

miljen än sina bröder och att hon ”fått mindre utrymme”, 

som hon uttrycker det. Elsa berättar att hon som barn på 

1960-talet såg sin mamma stå och gråta bakom köks-

gardinen om mornarna. Genom fönstret såg mamman 

dem som till skillnad från henne själv fi ck lämna hem-

met och ge sig iväg till sina förvärvsarbeten. Hon trivdes 

inte i rollen som hemmafru och längtade intensivt efter 

att få förvärvarbeta på samma sätt som sin make och de 

andra männen i det villaområde där de bodde. Detta är 

en minnesbild som Elsa menar har präglat henne djupt. 

Disa lekte krig med sin bror, men poängterar ändå att 

det var dockvagnen och den undanskymda positionen 

som fl icka som präglade hennes barndom. Hon menar 

att hon fortfarande brottas med sin uppfostran och att 

den är en ständig källa till kluvenhet i hennes möte med 

omvärlden.

De här berättelserna pekar alla, på ett eller annat sätt, 

mot tankefi guren om kvinnan som den inväntande och 

här hamnar jag som forskare i ett dilemma. Att redogöra 

för kvinnors väntan på det här sättet och att ägna ett helt 

kapitel åt temat är problematiskt. Kvinnor är ingen ho-

mogen grupp och de har varken entydiga erfarenheter 

eller mål. Kan vi överhuvudtaget tala om kvinnors väntan 

utan att reproducera föreställningen om mannen som 

norm? I förhållande till vem och vad väntar kvinnan? Här 

riskerar jag att återskapa de föreställningar som jag själv 

ifrågasätter och diskuterar. Jag riskerar att göra kvinnan 

till en atopos, en plats utanför ordningen, en mystifi e-

rad Andre som det går att utforska och uttala sig om. 

Men kanske är det så det måste se ut i den här fram-
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ställningen? Den väntande kvinnan är en berättelse som 

envist dröjer sig kvar, inte minst inom den konstnärliga 

sfären. Den är tillgängligt stoff  att bruka och bråka med 

och en tankefi gur som aktiveras under samtalen. ”Kvin-

nan är väntan”, säger Dan och ler urskuldande, till synes 

medveten om att bilden är en stereotyp. Så fl ätas det 

kulturellt imaginära (Dawson 1994) och vardaglig praktik 

— i den mån en etnologisk intervju nu är att betrakta som 

vardaglig praktik — samman med olika livserfarenheter 

och bildar tillsammans en mångfasetterad och betydel-

sebärande väv. Det jag har velat peka på i det här kapitlet 

är att väntan under intervjuerna sätts i samband med den 

kvinnliga positionen. Den väntande kvinnan är stoff  i en 

kulturell repertoar och detta stoff  både konstruerar och 

konstituerar den sociala verklighet som Disa, Dan och de 

andra informanterna är en del av.
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Kolonisatörerna

1

Det sorlar i luften. 
Kongressfi ka och mingel: glada röster, kanelbullar och kakor, 

klirret av glas, stål och porslin.
Jag har redan druckit upp mitt te och är på väg bort mot en av 

föreläsningssalarna, då Karin tar tag i min arm.
– Kom, Billy letar efter dig! 
Vilken Billy? tänker jag. Jag känner ingen som heter så, men 

snart går det upp för mig vilken Billy hon menar.
– Jaså, säger jag förvånat. Vad kan han rimligtvis vilja mig?
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2

Jag hälsar artigt.
– Du, säger han, jag hade tänkt lyssna på dig, men jag hade ju 

själv ett föredrag att hålla just då, så det gick ju inte. Men om du 
har ditt paper med dig, så kanske jag kan ta del av det? paper med dig, så kanske jag kan ta del av det? paper

Jag nickar.
– Visst, naturligtvis.
Nu är jag både förvirrad och smickrad. Tänk att Billy Ehn vill läsa 

det jag skrivit. Men varför?
– Jo, du förstår, säger han. Jag skriver också om väntan…
Jag brister ut i skratt.
– Nä, du skojar! Det är inte sant!

3

Jag skrattar hjärtligt, men kanske borde jag gråta istället?

4

Skratt eller gråt, jag sansar mig och tänker krasst att jaha, nu är tid 
för väntan att nagelfaras. Jaha.

5

I ett romantiserande av det obestämbara handlar det om att fi nna 
mellanrummen, de vita fält där okunskapen fortfarande regerar 
och med en aldrig sviktande uthållighet fylla dem med tankar och  
vetenskapliga resonemang.
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6

Fylla och fylla tills de vita fl äckarna inte längre syns.

7

Siri och jag trängs fortfarande på den rödmålade kökssoff an i trä.
Videobandet rullar på, men kaff et har för länge sedan kallnat. 

Lille Rasmus har kommit hem från skolan och konstgjorda röster 
och ljud från ett tv-spel hörs inifrån rummet bredvid.

Vi pratar om kärlek och förälskelse och jag frågar Siri om hon 
kan berätta hur väntan på ett känslomässigt viktigt brev känns? 
Och då menar jag verkligen hur det känns: i magen, i lemmarna, 
längst in i nervsystemets vindlingar och vrår?

Hon tänker efter, men sedan värjer hon sig.
– Nä, hur skulle man kunna det?

8

Jag avkräver Siri en beskrivning, men hon kan ingen ge. Eller kan-
ske väljer hon att inte berätta?

Kanske förblir upplevelsen av väntan mer personligt erfaren, 
mer sinnligt påtagligt om hon behåller den för sig själv? (jfr Fryk-
man 1998:315)

9

Jag är en forskare på jakt efter det privata och det oberörbara, det 
som egentligen kanske bara vill bli lämnat ifred?

För är det inte just detta som bara måste få fi nnas, utan att nå-
gon utomstående kommer och avkräver det en beskrivning?

Det är som att gå in i ett enskilt rum och samtidigt försöka att 
inte störa.
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10

Ut ur de kala korridorerna kommer vi, vi ivriga kolonialisatörer. 
Alla med samma medel och mål: att som i ett anfall av kollektiv 

horror vacui täppa igen alla hålen, befolka dem med oss själva, 

med ord, ord, ord.

11

På samma sätt som de kommersiella krafterna anspelar på män-
niskans föreställda oförmåga att vänta, exploaterar nu jag det 
som händer i det nebulösa, i de frånsidor som utelämnas i den 
moderna traditionens ratio.

12

Men hur tänkte jag?
Hur tänkte jag egentligen när jag bestämde mig för att låta 

informanterna berätta sin väntan?  Var jag inte bara ett aningslöst 
off er för den etnologiska drömmen: att komma människor nära.

Riktigt, riktigt nära?
Vad förväntade jag mig egentligen? Ett titthål rakt in i informan-

ternas hjärnor?
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13

Hannes reser sig upp och drar ner persiennerna medan jag 
berättar för honom att jag har en idé om att skriva om väntan i 
väntrum.

Då blixtrar det till i hans ögon.
– Så du ska alltså bestämma var och när människor väntar. Det 

kan väl inte du avgöra. Det måste de väl få bestämma själva. Det 
är väl inte säkert att de väntar bara för att de sitter i ett väntrum 
heller…

14

På bandet hör jag mig själv trassla in mig i olika ursäkter, men 
Hannes har satt fi ngret på det.

Så fort jag börjar defi niera och beskriva väntan, upphäver jag 
det nebulösa tillstånd som jag egentligen vill komma åt.

Så fort jag försöker fånga det med ord, gör jag det till något 
som jag inte vill att det ska vara.

15

Och här sitter jag nu mitt i min egen paradox. 
Jag vänder mig emot det ackumulativa kunskapsidealet och blir 

samtidigt dess mest girige och ordstinne kolonisatör.
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Del av utställningen ”Penelopes väntan” av Barbara Lindell
Foto: i privat ägo
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Det er den draumen me ber på

at noko vedunderlig skal skje.

at tidi ska opna seg,

at hjarta skal opne seg,

at dører skal opna seg,

at berget skal opna seg

at kjeldor skal springa -

at draumen skal opna seg

at me ei morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um

Olav H.Hauge

Varat, kokongen

Rött och grått

– Okej, då börjar vi, säger jag och sätter mig med ryg-

gen vänd mot videokamerans stativ. Om jag säger ordet 

väntan…

Dan avbryter mig mitt i meningen.

– Det här är så roligt, skål på dig!

Han skrattar och lyfter ett glas med vatten som står 

framför honom på bordet.

– Skål! Det här har vi väntat på länge. Ja…

Jag skrattar, men försöker samtidigt ignorera Dans iro-

niska tonfall. Jag börjar om från början.

– Om jag säger ordet väntan, vad tänker du på då?

Han drar ett djupt andetag och försöker samla sig.
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– Ja, nu ska vi se om jag kan komma in i det här.

Han tystnar och blundar.

Efter en stund av koncentration öppnar han ögonen igen 

och börjar prata.  

– Jag får helt enkelt en väntsal, säger han, nu med all-

var i rösten. En väntsal, det är enkelt och begripligt för 

mig, det är en bild som fångar in att det är något stilla-

stående och att det är en påtvingad situation.

Sen byts allvar mot ironi.

– Dessutom heter det ju väntsal… bara en sådan sak.

Dan tar lite tid på sig att träda in i sin roll som informant. 

Dans obekväma känsla förstärks antagligen ytterligare av 

att intervjun videobandas och att kameran, av tekniska 

och rumsliga skäl, är riktad bara mot honom. Men kan-

ske är det ironiska tonfallet framför allt ett uttryck för en 

genans över att behöva konfrontera en situation i vilken 

han måste sätta ord på sådant som ständigt riskerar att 

tangera det pretentiösa. Det är något som jag känner 

igen också från de andra intervjuerna. Informanterna 

söker inte sällan nya ord och motiv för att om möjligt 

framställa sina tankar som nya och fräscha, men ofta 

landar det i att de ändå får nöja sig med stoff  från en 

redan välkänd repertoar. De försöker värja sig mot det 

klichéartade skimmer som riskerar att lägga sig över si-

tuationen, samtidigt som de själva inte sällan för in sam-

talen på sådant som berör det mänskliga varat i en mer 

existentiell mening.

Det är tydligt att ordet väntan öppnar upp för fi loso-

fi ska och existentiella spörsmål hos många av mina in-

formanter. Ofta upplevde jag det som att de tyckte att 

väntan var lättare att klä i en existentiell språkdräkt än att 

berätta om vardagliga händelser kring väntan. Här fi nns 

en repertoar, ett arkiv av tankar och fi losofi ska motiv, en 
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redan upplöjd fåra.1 I materialet återkommer vissa meta-

forer och narrativa element som alla är med och formar 

olika tankar kring väntan, och i det här kapitlet har be-

rättelser som på ett tydligare sätt tangerar väntan som 

ett tillstånd av brist och blivande sammanförts. Här ligger 

fokus på vilka olika former av väntan som berättas fram former av väntan som berättas fram former

och vilka språkliga fi gurer, ideal och föreställningar som 

framträder i talet om dessa formerande processer.

I väntans skola

När jag ber Dan associera till ordet väntan kommer 

väntrummet genast upp som en symbol för hans eget 

liv. Dan lever en ordnad tillvaro med arbete och familj, 

men han väntar fortfarande på att ”få kontakt med sig 

själv”, som han uttrycker det. Han säger att han aldrig 

formulerat något kring väntan, men att han ”vet allt” om 

ämnet utifrån egen livserfarenhet. Det fi nns mycket sorg 

och förtvivlan i att leva ”utanför sig själv”, säger han. Han 

längtar intensivt efter att få känna sig som en ”levande 

människa”, istället för den ”väntande” människa som han 

upplever sig som. 

– Ja, jag får ju omedelbart någon slags öststatsbild, 

med gråa väggar.

– Vad får du för känsla i kroppen när du ser den bil-

den?

– Tomhet… jag kan tänka mig att man också kan upp-

leva den som vilsam, men just nu så kände jag att den var 

tom, en meningslös väntan helt enkelt.

– När blir väntan meningslös, tycker du?

– Jag tror att en yttre påtvingad väntan i livet kan kän-

nas som tråkig och meningslös därför att den begränsar 

ens rörelsefrihet, och meningsfullhet upplever man väl i 

första hand med sitt handlingskraftiga jag. Det fi nns ju en 
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väldigt barnslig lust i att kunna vara levande och i rörelse, 

men väntrummet representerar ju en situation där man 

måste infoga sig i ett större sammanhang och där väntan 

ofta är påtvingad.

Detta större sammanhang beskriver Dan som något 

abstrakt, kraftfullt och i det närmaste ödesbestämt. 

Dan suckar.

– Väldigt stora delar av mitt liv har jag vistats i en vänt-

sal, och där har jag försökt bygga små roliga konstruktio-

ner av de där legobitarna som brukar fi nnas där. Försökt 

låtsas som att ”nu lever jag här”, men på djupet har det 

varit en tråkig och smärtsam väntan… men nu har jag 

äntligen blivit lite tillfreds med den.

– Väntan är fördjupning? frågar jag och för därmed 

över tankestoff  från de andra intervjuerna till Dan. Men 

Dan har redan en tydlig bild av hur han vill beskriva vän-

tan.

– Ja, väntan är en förutsättning för växt och fördjup-

ning, men för att kunna tillgodogöra sig väntan i dagens 

samhälle så krävs en högre insikt. Vi har extrema kul-

turella krav på oss idag, vi har hur mycket möjligheter 

som helst, det fi nns ingen som talar om för oss vad vi ska 

göra, allting fl yter ihop, det är bara en enda soppa.

Dan menar att det är genom sina handlingar som män-

niskan känner mening. Han säger också att människor i 

dagens samhälle har ”extrema kulturella krav” på sig. Bil-

den av samhället som en ”soppa” där allting ”fl yter ihop” 

överensstämmer nästan ordagrant med Baumans tanke 

på ett samhälle där allting fl yter, och Dan drar slutsatsen 

att det är svårt för dagens människor att stanna upp och 

hantera sin väntan. Dan menar att individen måste höja 

sig över den vardagliga, känslomässiga kompetensen för 

att uthärda livets väntan, samtidigt som han presenterar 
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sig själv som en av dem som tvingats lära sig detta. Här 

konstrueras ett ”vi och dom”, och berättelsen förändras 

över tid. Dan börjar i känslan av tomhet och meningslös-

het för att sedan landa i konstaterandet att han med väx-

ande livserfarenhet lärt sig acceptera väntan.

Dans berättelse förstår jag som en slags självpresenta-

tion. Han vill framställa sig som ett refl ekterande sub-

jekt, en individ som genom en viss möda tillägnat sig den 

känslomässiga kunskap som behövs för att klara av att 

vänta. Dan menar att livet är en ”låda som man blir in-

stoppad i”, och i denna tvingande tillvaro lär sig männis-

kan att hantera väntan parallellt med att väntan formerar 

individen. Väntan ges här en tydlig funktion. Tanken är 

djupt humanistisk och går igen i informanternas före-

ställning om att det är väntan som gör oss mänskliga, 

som gör oss till de refl ekterande individer vi är. Det är en 

föreställning som också står att fi nna i den populärve-

tenskapliga litteraturen om tid, där förmågan att uppfatta 

tiden som en dimension — att blicka tillbaka, att betrakta 

nuet som en produkt av det förfl utna och på samma gång 

som utgångspunkt för planering av skeenden i framtiden 

— anses vara det som skiljer människan från djuren (se 

t.ex. Clark 1996).  

    I Dans berättelse framställs förmågan att förstå och 

acceptera väntans funktion som en åtråvärd kulturell 

kompetens. Ett ideal som återkommer och skrivs fram 

på olika sätt i mitt material. Barnboken Lycklige Alfons

(Bergström 1984) handlar om väntan. Alfons sitter med 

sin pappa i vardagsrummet och gör ingenting. Alfons 

längtar efter att något ska ske, att ledan ska vara till ända. 

Varför kan det inte vara roligt jämt? frågar han sig. Varför 

kan man inte bara hoppa över de tråkiga dagarna och 

bara leva de dagar då det händer något? I bakgrunden 

går Alfons farmor och myser. ”Det är bra att ni har trå-
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kigt”, säger hon. ”Det är bara bra att ni har tråkigt”. Och 

det är ingen slump att det är just farmodern som uttalar 

de för Alfons obegripliga orden. Precis som i de fl esta 

berättelser i mitt material är det den äldre kvinnan som 

får agera bärare av denna kulturella kompetens. Man 

måste lära sig att förhålla sig till sin väntan. Man måste 

lära sig känna tillit till att saker kommer i rörelse igen. 

Enligt Alfons farmor måste väntan dessutom innehålla 

en viss mått av leda för att det man längtar efter ska bli

värt sin väntan. Det är samma budskap som kan anas i 

det gamla välkända ordstävet om att den som väntar på 

något gott, aldrig väntar för länge (se Hellström 1995:77). 

Om man tvingas vänta blir man så mycket gladare över 

det man sedan faktiskt får. Detta är berättelsens mora-

liska budskap, och även om det är en situationell väntan 

som beskrivs i barnboken, till skillnad från den som Dan 

beskriver som snarare är att likna vid en existentiell vän-

tan, är det i grunden samma insikt och samma kulturella 

kompetens som efterfrågas. 

Heidegger talar om ledan som en unik möjlighet till 

insikt. Tidens nöd och leda måste genomlevas för att 

människan ska nå fram till en ny beslutsamhet (Svendsen 

2005:132-162). På ett liknande sätt förklarar också Dan 

sitt liv, så gör han det begripligt och meningsfullt inför sig 

själv och inför mig som intervjuare. Dan förklarar att han 

”tagits i depå” därför att han ska lära sig refl ektera och 

växa som människa. Dan uttrycker sig i passiv form. Han 

har försatts i väntan, han har hänvisats till en plats i detta 

livets väntrum, samtidigt som där fi nns en handlingskraft, 

ett aktivt refl ekterande som i sig ska leda fram till full-

bordandet av en ännu ofullständig individ — ett motiv 

som genast återkopplar till föreställningen om det auto-

noma subjektet och den psykoanalytiska tanken på ett 

aktivt läkande av ett trasigt själv (jfr Johansson 2002:65). 
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Dan menar visserligen att han ”lärt” sig vänta och att han 

genom denna process tillgodogjort sig en viss kulturell 

kompetens, men säger samtidigt att han längtar intensivt 

efter att få känna sig som en ”levande”, icke-väntande 

människa. Här blir väntan synonymt med att inte leva, 

en bild som står i motsats till de berättelser som diskute-

ras ovan och i vilka väntan istället beskrivs som det inre 

rum i vilket livet händer. På samma sätt som Hannes, Siri, 

Tove, Johan och Dan själv talar om att det är i väntan 

som man äntligen får kontakt med sitt inre, på samma 

sätt och samtidigt längtar Dan ut ur väntan och fram till 

sitt föreställt intakta själv.

Överväntan

Isak och jag träff as för en intervju på hans tillfälliga ar-

betsplats, som är en kommunal institution i centrala Gö-

teborg.

Rummet är litet och ganska trist.

Små, fyrkantiga fönster som vetter ut mot en hårt tra-

fi kerad gata, ljusgula väggar, lysrör och färglös, standar-

diserad konst på väggarna, inte helt olikt ett off entligt 

väntrum. Innan bandspelaren går igång kommenterar 

han också rummet genom att säga att ”det egentligen 

inte är i ett sådant här rum som man ska prata om vän-

tan”, ett uttalande som står i direkt motsats till Dans as-

sociation till en grå väntsal.

Isak är singel och bor i bostadsrätt i innerstaden. Han är 

utbildad pedagog, men arbetar för tillfälligt som tekniker 

inom den off entliga sektorn. När jag ber honom berätta 

vem han är, beskriver han sig själv som en ganska van-

lig människa med ett ovanligt stort fi lmintresse. ”Jag är 

lite av en nörd”, säger han och skrattar. Han beskriver sig 

själv som känslig och lite inåtvänd, som en ”drömmare”.
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– Vad tänker du på när jag säger ordet väntan? frågar 

jag och sätter på bandspelaren. 

– Väntan? säger han och lägger pannan i djupa veck. 

Väntan… är det inte samma sak som längtan?

– Nja, inte riktigt, svarar jag. Men de ligger nära varan-

dra, det gör de ju.

Här får jag en fråga och jag svarar spontant och utan 

att tänka mig för. Jag defi nierar längtan som något an-

nat än väntan och med det styr jag Isaks tankar i en viss 

riktning.

– Mm… längtan är ett lättare ord, säger Isak. Längtan 

är… vackert nästan.

Isak blir lite osäker över sitt sätt att beskriva längtan. 

Han tittar på mig och jag bekräftar honom genom att 

uttala min entusiasm.

– Ja, underbart, fortsätt! 

– Väntan är… jag vet inte… det känns tyngre på något 

vis. Inte lika vackert, inte för mig i alla fall...

Han pressar ner kroppen i stolen som för att visa den 

känsla av tyngd som ordet väcker i honom. Som jag för-

står det vill Isak förmedla att de båda orden väcker olika 

känslor i hans kropp, att de känns på olika sätt.

– Kanske inte lika luftigt… jag längtar hellre än väntar, 

säger han och skrattar igen. Längtan, hm… nästan som 

poesi. 

Efter att jag svarat nekande på Isaks fråga börjar han peka 

på skillnader mellan väntan och längtan, men lika ofta 

fl ätas de samman till ett och samma. Det har jag många 

gånger fått erfara då jag i olika sammanhang presenterat 

mitt avhandlingsämne och strax efter fått träda in i rollen 

som den som skriver om längtan.2 Även om jag försö-

ker rätta till missförståndet, är det ändå längtan som blir 

ämne för diskussion. Kanske är längtan lättare att relatera 
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till? Kanske är längtan mer distinkt? Ett sinnesläge med 

en tydligare och mer positiv riktning? Men hur kan man 

då förstå förhållandet mellan väntan och längtan? En sätt 

är att se väntan som en del av längtan, men att väntan 

inte nödvändigtvis behöver innebära en längtan. Längtan 

kan defi nieras som en sinnesstämning, en känsla, medan 

väntan är ett bredare och mer komplext fenomen. Läng-

tan är att vara uppfylld av bilden av ett begärligt objekt, 

något som inte alltid stämmer in på väntan. Längtan är 

uttryck för ett upplevt behov, ett behov efter en person, 

en sak eller situation. Att längta är att närma sig något i 

tanken, och ett närmande i tanken medför samtidigt en 

positiv förväntan, ett öppnande till något som komma 

skall. Längtan är förväntan i den mening att vi väntar och 

att vi når vårt mål redan i tanken innan längtansobjektet 

infi nner sig.

När Barthes sitter på kaféstolen och väntar på sin älska-

de är han redan där i tanken: beröringen, orden, skratten 

och leendena. Barthes längtar och hans längtan innebär 

en väntan. Väntan på ett annat subjekt är fylld av begär 

och respekt, men också av krav, precis som i berättelsen 

om systern som satt på landstället och väntade medan 

Dan var på ”uppdrag” ute i skogen. Man riktar ett krav på 

att längtansobjektet ska infi nna sig och på så sätt upplösa 

ens begär och infria ens drömmar. I detta förväntningar-

nas rum fi nns plats för alla möjliga känslor, stämningar 

och bilder. Kanske till och med för en slags ”poesi”, som 

Isak uttrycker det? I längtan ryms också fantasier kring 

vad mer det kan fi nnas att längta till hos den älskande mer det kan fi nnas att längta till hos den älskande mer

— och så kan förälskelsen och längtan efter den älska-

de fortgå som i ett självgenererande system (jfr Barthes 

[1977] 1996:229). Men vad innebär det om ens längtans 

begär inte infrias och man ändå fortsätter att vänta?

När jag frågar Isak vad han längtar efter skruvar han lite 
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på sig i kontorsstolen.

Han tänker efter.

– ... hm… ja, du… kanske att alla bitar ska falla på plats 

… äh, det som alla längtar efter, du vet…

Isak tystnar och det enda som hörs på bandinspelning-

en är prasslet från hans fi ngrande på några blanketter på 

skrivbordet. 

–… men, jag vet inte, säger han till slut. Jag tycker inte 

jag sysslar med sådant längre, jag har nog stängt av.

– Hur menar du då? frågar jag.

– …ja, men, jag menar, någonstans slutar man ju hop-

pas. En längtan efter något kan ju också bli en besvikelse, 

att väntan var förgäves liksom. Jag ville att Anna och jag 

skulle bli ihop igen, lyckliga liksom…

Han fnyser till åt sitt eget uttryck.

– … ja, men nu har jag inte det där framme på samma 

sätt längre. Jag fattar ju att det är kört… just det är nog 

kört.

Isak ger uttryck för att väntan eller längtan kan övergå i 

besvikelse och att den då ändrar form. I den kristna tids-

skriften Pilgrim sätter prästen och skribenten Lena Berg-

ström ord på den längtans metamorfos som Isak beskri-

ver. 

Vad händer med en människa som väntar? Vad händer 
när det dröjer? Till att börja med så bär vi vår längtan som 
en röd halsduk, nära mun och hjärta. Den är synlig, sårbar 
och varm. Men när det vi väntar på dröjer, kan det hända 
att vi gömmer undan vår längtan… drar på oss en ordent-
lig tröja som heter ”jag kan vänta ett tag till, det är okej”. 
Stoppat halsduken inunder. Börjar gardera sig. ”Det finns så 
mycket annat som är viktigare”. Kanske tar man på sig det 
ena plagget efter det andra, som ett skydd mot besvikelse? 
(Bergström 2004:9).

3
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I Bergströms beskrivning får den röda halsduken sym-

bolisera längtan, ett blottat och oskyddat tillstånd fullt av 

hopp och positiv förväntan. Att halsduken är röd är ingen 

tillfällighet. Den röda färgen som något laddat och bety-

delsebärande återkommer gång på gång, såväl i mitt in-

tervjumaterial som i mitt kompletterande material. Rött 

associeras inte sällan till livet, kärleken och en slags in-

tensitet. Elsa berättar till exempel om en ögonblicksbild 

som etsat sig fast i hennes minne. Hon var och hälsade 

på hos sina föräldrar och gick på promenad i villaområ-

det då hon plötsligt lade märke till en växtportal i en av 

trädgårdarna. Överst i portalen hängde en stor, klar röd 

julgranskula, trots att julen för länge sedan var överspe-

lad. ”Den hade en sådan kraft” sa hon ”och så tänker jag 

mig längtan. Som en stor, röd julgranskula”. Om väntan 

blir för lång och längtans halsduk inte längre blir buren 

med värdighet, kan väntan, som i Dans berättelse om 

livets väntrum, istället associeras med något tomt och 

grått.

I frågelistan från 1930-talet, som jag redan nämnt, åter-

fi nns två uttryck som mycket väl beskriver den väntan 

eller längtan som bilden av den röda halsduken fångar 

in. En meddelare4 berättar att om man ”utväntat” något, 

har hoppet om det man väntat på gått om intet, och om 

man är ”utväntad” har man fått vänta alldeles för länge. 

En annan meddelare talar om uttrycket ”överväntad”. Är 

man ”överväntad” har man väntat så länge att man vare 

sig kan eller borde vänta längre. Dessa språkkonstruktio-

ner fångar in en mycket väsentlig aspekt av väntan som 

kulturell praktik.
5
  

– Man måste veta när man ska sluta vänta, säger Isak. 

Det är ovärdigt att vänta för länge. Då blir man liksom 
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en tragisk fi gur som går där och…ja. Det är pinsamt att 

fastna i väntan.

En liknande tanke ger Bergstöm uttryck för: 

Att vänta och att våga. Det är väl en del av hemligheten. 
TålaMod. Att grädda pannkakor och vända dem i luften är 
en rätt bra bild att ha med sig i sin väntan. Det kan se av-
ancerat ut när man slänger upp pannkakan i luften, men 
det är egentligen ganska enkelt. Först måste man invänta 
rätt ögonblick, tills pannkakan är tillräckligt gräddad. Sedan 
måste man våga. Om man tvekar, bara knycker till halvhjär-
tat med handleden, blir det bokstavligen bara pannkaka av 
alltihop. Man måste våga kasta upp den i luften, då vänder 
den elegant och landar på andra sidan. Först vänta, och 
sedan, när tiden är inne, våga. Det är: Att när tillfälle ges 
inte tveka om sin längtan (Bergström 2004:11).

Här träder ytterligare ett väntans ideal fram: man måste 

våga vänta, men man måste också våga vara aktiv när 

tiden är inne för handling, annars blir det ”pannkaka av 

allting”, som Bergström uttrycker det. Hur länge man ska 

vänta på olika saker och vad som anses vara en övervän-

tan är något som bestäms av kulturella normer och ideal. 

Att veta hur länge en väntan fortsätter att vara värdig är 

en viktig egenskap i ett samhälle som oftare efterfrågar 

social kompetens och förmåga att med lätthet manöv-

rera sig mellan olika sammanhang (se t.ex. Sennet 1999). 

Det handlingskraftiga och fl exibla subjekt som efterfrå-

gas inom många yrken idag sätter väntans praktiker i fo-

kus. Det gäller att kunna vänta med värdighet, samtidigt 

som man måste bevisa sin handlingskraft, annars riskerar 

man att bli ”omkörd” av sin omgivning.

I informanternas berättelser handlar väntans svåra 

balans gång om en krävande arbetsmarknad, men också 

om livet i sin helhet. Det handlar om en väntan på att 

som Astrid försöka förstå om hon borde säga upp sig 
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från sin lärartjänst eller inte, om att som i Disas fall förstå 

vad man vill göra med sitt liv eller som i Siris fall, om en 

väntan på fast anställning. I dessa berättelser anar jag en 

ängslig underton, en outtalad undran: har de möjligtvis 

väntat för länge? ”Kanske är det bara dumt att tro att man 

skulle få något där”, säger Siri som väntar på att äntligen 

få en stadig inkomst från sin arbetsgivare. ”Kanske borde 

jag utbilda mig igen, göra något annat”. Jag förstår denna 

undran som en av de känslomässiga drivkrafterna bakom 

berättandet. Det är praktiska och ekonomiska spörsmål, 

men som individ måste man likväl behärska det kulturella 

rummets spelregler, förstå när väntan förvandlats till en 

överväntan och därmed riskerar att betraktas som tra-

gisk. Å ena sidan måste man ta tag i sin situation och 

tänka framåt, å andra sidan är det en åtråvärd egen skap 

att kunna vänta med värdigheten i behåll. Den kulturella 

kompetensen ligger i att veta när man ska göra vad, an-

nars kan det bli ”pinsamt”, som Isak säger.

Frånvaro och brist 

Disa, som berättat att barnen fått stor plats i hennes liv 

och att mannens psykologutbildning utgjort en lång och 

utdragen väntan, väntar på att hon ska komma till klarhet 

över vad hon vill göra i livet.

– Du har ju kommit in på det här med väntan på att 

hitta vad du vill göra med ditt liv, säger jag.

Disa har just pratat med sin man i telefonen. Han är 

på väg hem med barnen och jag blir lite stressad, då jag 

känner att vi ännu inte är färdiga med intervjun.

– Kan du berätta lite om det? frågar jag.

– Ja, herregud… någonstans skulle jag vilja att… jag 

tänker mycket på sådana där bilder som man ser…

Hon skrattar.
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–… där allting plötsligt står klart, allting är hemskt och 

svårt och så händer det någonting, ”boff ” och så är allting 

så tydligt och klart och man förstår allting, ”och så låg det 

där bananskalet där. Jamen visst, det var ju det här jag 

skulle göra, det här är ju min plats!”. Någonstans går jag här är ju min plats!”. Någonstans går jag här

och väntar på det, tror jag.

Men hon ändrar sig.

– Väntar vet jag inte om jag gör, men jag längtar efter 

att det skulle bli så. Sedan försöker jag ju göra saker för 

att påverka min situation, jag gick ju den här datakursen 

för att ta mig in i samhället. Inte vara helt bakom när det 

gäller det digitala…

– Men vad skulle du vilja göra egentligen?

Nu tvekar inte Disa längre.

– Musik.

– Musik! Jaså…

Jag låter förvånad. Det är inte vad jag förväntade mig 

att få höra.

– Men har du någon musikalisk begåvning då? frågar 

jag plumpt.

– Ja, du förstår att jag drömmer om att sjunga… Jag 

hade… det här är en sådan där grej som jag kan bli ga-

len på, på mina föräldrar… jag hade sådant gehör, exakt 

gehör. 

Disa rättar sig själv. 

– Jag har exakt gehör. Jag kan hitta alla toner… det 

upptäcktes på mellanstadiet, så plötsligt fi ck jag femma 

i musik… ja.

– Men hade du inte hållit på med musik då?

– Jo, det var ju det enda jag höll på med. Jag lyss-

nade på musik och jag hade mina skivor. Varenda lördag 

så lyssnade jag på alla pop-programmen, jag lyssnade 

jämt.

Disa blir upprörd vid tanken på att föräldrarna inte 
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hjälpte henne in i sitt musikaliska intresse och höjer rös-

ten som för att demonstrera sin ilska.

– Så det borde de väl f-n ha fattat!

Hon sänker rösten igen.

– Men så blev det inget med det. Ja, om jag hade varit 

första barnet så kanske de hade engagerat sig lite mer i 

det.

– Då har du en bra sångröst också?

– Ja, jag har en känsla, när jag sjunger så blir jag lugn, 

bara jag får vara nära mina toner. Jag började spela fi ol 

en gång, men då var det så mycket annat. Då gjorde jag 

inget av det, men det var vissa toner som bara fi ck mig 

att ramla omkull… ja.

– Vad konstigt att du inte håller på med musik nu då?

– Det är det här med barnen…de får väldigt mycket 

plats och jag vet inte varför… jag bara är sådan. Jag har 

gett dem det.

Disas längtan efter musik har, med Bergströms metafor, 

hamnat så långt in under kläderna att Disa, som hon själv 

uttrycker det, ”inte längre talar om den”, knappt ens med 

sina närmaste. Men tomrummet efter musiken fi nns där.

Utifrån Sartres sätt att förstå verkligheten är Disas läng-

tan efter musik en oskiljaktig del av hennes vara. Sartre 

menar att vi kan förstå en människa utifrån frånvaron el-

ler negationen (Lundgren-Gothlin 1991:207-208). Intet 

är det som ligger framför alla människor, i det vi ska eller 

tänker oss att vi ska göra. Människan har alltid mål och 

förväntningar, och dessa skulle inte kunna fi nnas utan, 

just, ett intet. Som Sartre ser det är vi inte det vi är, utan 

det vi inte är.

Under samtalet med Johan och Tove visar också Tove 

på möjligheten att förstå väntan som ett tillstånd av brist. 

Tove berättar att hennes uppväxt inte var som grann-
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barnens uppväxt och att hennes mamma inte var som 

grannbarnens mammor. Hon var inte så noga med mål-

tidernas regelbundenhet och Tove berättar att hon ofta 

gick hungrig. I Toves berättelse blir det tydligt hur väntan 

aktiveras av en brist, men också att bristen får konsek-

venser för hennes förmåga att vänta.

Hon berättar.

– Alla andra gick in till sina familjer och åt vid femtiden, 

men det gjorde inte jag. Jag hatar femtiden än i dag. Det 

är den värsta tiden på hela dagen. Jag var kvar ute och 

väntade på att alla andra skulle äta färdigt, men jag fi ck 

ingen mat. Åtta-nio blev min mamma klar med maten 

och det var ju jättejobbigt att vänta på att alla andra skul-

le äta klart. Det var det värsta jag visste.

– Vad gjorde du då? frågar jag.

– Då var jag ute ensam och bollade själv och väntade 

på dem.

När hon väl blev bjuden på mat åt hon mängder, berät-

tar hon, något som hennes morfar och mormor också 

lade märkte till. 

– Jag bodde ju ibland hos mormor och morfar och där 

var det ju det här med riktigt mat, en lantgård, utan djur, 

men hemgjort och odlat, jättegod mat och då åt vi, mor-

mor, morfar och jag och så satt jag på kortändan och så 

var det lite så där gammaldags att de var de två vuxna.

Tove fortsätter, men nu i lite ivrigare ton.

– Och jag var ju ett jättehungrigt barn och så åt jag upp 

och de visste ju att jag var hungrig. Jag upplevde ju den 

väntan som outhärdlig, väntan på att se om det blev nå-

gon mer mat kvar. För de åt ju långsammare än jag, och 

jag fi ck nästan alltid mer, men jag kunde bara inte vänta. 

Sedan när jag blev vuxen så berättade min mormor hur 

roligt de hade haft åt mig. Jag försökte ju låtsas att jag 

inte väntade, men de visste hela tiden om min väntan…

– Tortyr alltså? infl ikar Johan.
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– Ja, det var ju förfärligt, säger Tove. Jag tror inte att de 

fattade hur lite mat jag fi ck hemma. Det var dödligt allvar 

för mig, jag är ju likadan fortfarande när jag äter. Innan 

jag vet om jag får ta mer… och jag måste ju se till att bar-

nen får mat först. Och jag är så hungrig, och så äter de så 

sakta. Innan jag vet om jag får mer eller inte…

– Kan du fortfarande minnas den känslan i kroppen? 

frågar jag.

– Ja, då är man bara fokuserad på maten, en väldigt fo-

kuserad väntan. Jag vet precis vad jag väntar på, men jag 

äger inte makten över situationen. Det är barnets känsla, 

och sedan när jag blev vuxen, sjutton år och fl yttade he-

mifrån, det var den första makten jag tog… med maten. 

Sedan har jag gjort jättegod mat till mig själv under alla 

år.

Tove fi ck vänta ute på gården medan de andra barnen 

gick in och åt. Hon väntade också vid matbordet hemma 

hos sina morföräldrar i förhoppning om att hon skulle 

få äta sig mätt. Mot bättre vetande — får man förmoda 

— roade sig morföräldrarna åt hennes utsatta position 

och här blir återigen väntan ett uttryck för underordning. 

Hungern är ett kroppsligt minne som kopplas till erfa-

renheten av att vänta. Väntan blir här en positionerande 

kraft, en kraft som tämjer, disciplinerar och underkuvar 

individen i det sociala rummet. Tove befi nner sig i en be-

roendeställning till de vuxna och ett barn kan inte ta sin 

pall och gå, som i den sedelärande berättelsen om kurti-

sanen och mandarinen. Och det är just därför som vän-

tans maktspråk fungerar, såväl på ett samhälleligt plan, 

som på individnivå. Tove berättar att hon än idag, som 

vuxen, lider med de barn på dagis som hon uppfattar 

som hungriga, men som aldrig får äta sig mätta och att 

mat, eller snarare bristen eller frånvaron av mat, fortfa-

rande är något centralt i hennes liv.6
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Det stora Samtalet

Även under samtalen med Astrid och Vera framträder 

bristen som ett element i berättelserna om väntan. Astrid 

berättar att hon går i ständig väntan på att det avgörande 

samtalet ska komma, samtalet som ska avslöja att hon 

inte är värd något, att hon är en ”fejk”, som hon själv ut-

trycker det.

När detta samtal kommer på tal skrattar vi uppsluppet 

alla tre. Det är tydligt att temat väcker känslor av igenkän-

nande. Dessutom fi nns det ett stänk av situations komik 

över det hela. Vi går alla tre i hemlighet och väntar på 

den dagen då vi blir genomskådade som de ”bluff ma-

kare” vi är.

När skrattet lagt sig fortsätter Vera.

– Jag känner absolut så, att de ska upptäcka att man 

har blåst dem, att man inte alls var den de trodde. Jag har 

tänkt att de skulle ringa från museet, eller när jag plug-

gade tänkte jag att de skulle ringa från universitetet.

Hon tänker efter.

– Ja, men jag känner mig faktiskt mer som en fejk i 

arbetslivet, säger hon.

– Äh, så känner jag hela tiden, säger Astrid krasst och 

alla skrattar igen.

Men Astrid blir snart allvarlig.

– … ja, faktiskt, när det ligger en lapp i mitt fack att 

rektorn har sökt mig så tänker jag direkt ”vad har jag nu 

gjort”, och sedan visar det sig att jag ska få löneförhöj-

ning.

Vi skrattar igen. 

Och blir allvarliga igen.

– Jag tycker att det är väldigt obehagligt, säger Ast-

rid. Jag drömde också att jag blev inkallad och det var 

en väldigt verklig dröm och de ringde och sa att ”näe, 
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det funkar ju inte det här, föräldrarna har hört av sig och 

det här med samhällskunskap är inte din grej, så vi kan 

inte…”. Det var en fruktansvärt hemskt dröm och ja, jag 

fi ck ju sluta då och…

Hon ändrar sin röst lite.

– …”ja, ja men jag har gjort ett försök i alla fall” och jag 

var helt gråtfärdig och fi ck gå därifrån i drömmen och 

sedan var det svårt att gå till jobbet på morgonen.

– Jag har haft samma...

– Är det verkligen så? avbryter jag lite förvånad. 

– Ja, att de ringde från museet, säger Vera. Det var da-

gen innan jag skulle hålla i ett pedagogiskt program för 

barn och jag var nervös och då drömde jag att Sonja, min 

chef, ringde och sa att det bara var en prövotid och att 

de hade ringt från skolan och sagt att jag var en katastrof 

och att jag fått eleverna att må jättedåligt.

Astrid och jag skrattar åt det absurda i tanken på att 

Vera, som ger ett så försiktigt intryck, överhuvudtaget 

skulle kunna få någon att må dåligt. I samband med att 

vi pratar om deras arbetsplatser berättar de att det hand-

lar om en avsaknad av kontroll, otydliga förväntningar 

och luddiga instruktioner från ledningen, samtidigt som 

samma ledning kräver fl exibilitet, kunskap och en stor 

förmåga till egna initiativ.

–… det jag har tyckt varit jobbigt, säger Vera, är att man 

hela tiden kastas in i nya saker som man inte hunnit sätta 

sig in i, på museet… när jag inte hinner förbereda mig.

I Veras beskrivning framträder återigen idealet om det 

fl exibla subjektet som med lätthet anpassar sig efter om-

givningens krav och förväntningar. Astrid upplever på 

samma sätt att hon inte har kontroll över sitt arbete. Hon 

menar att tidsbrist och trötthet gör att hon vare sig hin-

ner eller orkar ta del av de stora mängder av samhällsin-

formation som massmedia och forskning ständigt förser 
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henne med, och som arbetsgivare och elever förväntar 

sig att hon ska vara insatt i.

– … och så känner man alltid att det är dåligt, för man 

har ingen koll. Jag tror att det är den största stressen jag 

har… just det att man inte har kontroll och att man ska 

vara någon som man inte är. Det är upp till en själv och 

vill man inte så får man sluta jobba och då får man inga 

pengar.

Hon upprepar.

– Det är upp till en själv.  

  

Här återkopplar Astrids berättande till diskussionen om 

den ökande individualiseringen i samhället och längtan 

bort från den förtätade vardag som diskuterades i av-

handlingens första kapitel. Astrids beskrivning speglar 

den ambivalens som många av mina informanter upple-

ver. Å ena sidan vill de vara en del av det etablerade sam-

hället, å andra sidan är de inte överens med de krav som 

samhället lägger på den enskilda individen. Och kanske 

kan man anta att det är vanligare att känna sig otillräck-

lig inom just den typ av arbeten som Astrid och Vera 

har. Det är yrken som ställer krav på egna initiativ, egen 

kunskapsinhämtning och social kompetens, samtidigt 

som både Astrid och Vera anammat ett förhållandevis 

refl exivt förhållningssätt till både arbetsliv och privatliv. 

På arbetsplatserna får de mer eller mindre själva forma 

sin arbetssituation. Det personliga ansvaret och engage-

manget väger tungt, samtidigt som förväntningarna från 

arbetsledningen upplevs som stora, men otydliga.

Astrid fortsätter berätta om sin dröm.

– Ja, det var en betydande dröm och det är så jag kän-

ner.

Hon låter både krass och allvarlig på rösten.

– Jag är en bluff  och så tänker jag hela tiden. Sedan 
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berättade jag min dröm för mamma och då skattade hon 

och sa att det var en sanndröm. Då tänkte jag att någon-

stans så fi nns det en längtan att få bli fri. Jag fi ck gå från 

jobbet och jag grät, men det var ändå så skönt att bli 

genomskådad och frisläppt från den där tortyren.

Sprickande bubblor

Tanken på, och längtan efter att bli släppt fri ur en täran-

de väntan återkommer gång på gång i mina intervjuer. 

Alla informanter uttrycker att de lever mer eller mindre 

inneslutna i olika väntans rum. Astrid upplever liksom  

Dan att hon inte ”kommit ut i livet” ännu och berättar om 

en bekant som lyckats bättre.

– Jag vet en kille, säger hon. En man som när han fyll-

de fyrtio äntligen kände att han kommit ut ur bubblan. 

Han tyckte att han hade väntat bort hela sitt liv, men nu 

var han ute och hade äntligen börjat leva. Han längtade 

liksom framåt hela tiden, och sedan plötsligt, med en 

kraftig skilsmässa, hamnade han i en livskris och först då 

började han känna att det är här och nu som gäller.

En person lever instängd i ett oförlöst tillstånd som be-

skrivs som väntan, något omvälvande sker, bubblan 

spricker och berättelsens huvudrollsinnehavare kan änt-

ligen träda ut i livet, nu med nästan obegränsade po-

tentialer. Denna berättelse har något mirakulöst över sig.  

Astrid talar om en bekant som ”plötsligt” kom ut ur sin 

”bubbla” på samma sätt som Disa talar om att hennes 

liv ”plötsligt” ska få en riktning. Dessa berättelser liknar 

otaliga andra berättelser som handlar om en lika plötslig 

som omvälvande förlösning från det som är. Det är en 

djupt rotad tanke och en längtan som också det stat-

liga bolaget Svenska Spel anspelar på i sin, vid det här 
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laget välkända och inte sällan citerade, reklamslogan för 

trisslotter: ”Plötsligt händer det!”. Det oväntade sker. En 

vändpunkt infi nner sig. 

Dessa berättelser speglar informanternas längtan efter 

att leva ett fullödigt liv som fullödiga subjekt. Detta tema 

löper som en röd tråd genom mitt intervjumaterial, och 

jag förstår berättelsernas funktion som att ge hopp om 

att det tillstånd som de längtar efter faktiskt är möjligt att 

uppnå och därmed meningsfullt att eftersträva.

Astrid fortsätter på samma tema genom att anknyta till 

egna erfarenheter. Hon förändrar också sin berättelse 

något över tid, från att beskriva sig som helt instängd i 

en bubbla till att äntligen börja ”komma ut”, som hon ut-

trycker det.

– Ja, jag känner verkligen att jag börjar komma ut på 

riktigt nu och känner mig fångad av nuet på ett sätt som 

jag inte har kunnat tidigare någon gång egentligen… 

kanske bara när jag var liten? Jag tycker att jag fattade 

det tidigt med huvudet och jag har försökt banka hål på 

den där bubblan...

I romanen Den tatuerade (1993) av författaren Anna Sä-

fl und beskrivs en liknande metamorfos, men i litterär 

form. Boken handlar om en fl icka som lever med sin 

mamma och sin lillasyster i en by i södra Frankrike. Pap-

pan arbetar som arkeolog i Egypten och mamman vän-

tar, eller åtminstone tror fl ickan att mamman väntar på 

att pappan ska återvända hem. Stämningen i hemmet är 

stillastående och dov, ett väntans mörker verkar härska 

kring mamman. Medan fl ickan väntar på att hennes lilla-

syster ska komma hem står hon i fönstret och fantiserar. 

Jag såg åter ut genom fönstret. När skulle Emily komma? 
Det var sen eftermiddag och vårskymningen kom regnet 
att tätna. Mitt ansikte reflekterades av bordslampans gula 
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sken, dragen suddades ut till tunna, svarta, omärkligt skäl-
vande streck. Det liknade mors bärnstenshjärta. Hon förva-
rade det i en byrålåda i sitt rum, bland underkjolar, bysthål-
lare och korsetter. Hon hade fått det av far för att bära det i 
en kedja om halsen. Längst inne i hjärtat satt en fluga. Mor 
använde aldrig hjärtat utan väntade, föreställde jag mig, 
tills far en dag skulle återvända, tills han hade grävt ut alla 
gravar som fanns att gräva ut och kom och bosatte sig i 
hennes mörka rum. Då skulle hon slå upp fönsterluckorna 
på vid gavel, hålla smycket mot ljuset och med far vid sin 
sida se på det, tills bärnstenen smälte och flugan därinne 
började leva (Säflund 1993:27). 

Författaren tar här bruk av bilden av hur något spricker 

upp, fönstret som slås upp, luften som går att andas. 

Här återfi nns också diskursivt stoff  från tankefi guren om 

kvinnors väntan som diskuterats i det föregående ka-

pitlet. Fönstret fi nns med som narrativt element, liksom 

kvinnans väntan på mannen. Det är samma slags mör-

ker som omslöt björnen Mina i väntan på sin äventyrlige 

pojkvän Kåge som här omsluter fl ickans mamma. Mam-

mans väntan symboliseras av ett bärnstenssmycke och 

här hämtar bildspråket inspiration från naturen. Längtan 

ligger undanstoppad eller gömd i mammans byrålåda, 

och liknar så den röda halsduken som inte längre syns.  

När väntan är över och hoppet har infriats, tas halsban-

det äntligen fram. Bubblan spricker och allt kommer i 

rörelse. När det man väntat på länge plötsligt uppenba-

rar sig sätts känslorna i ordentlig svallning. I en annan 

passage i samma roman väntar fl ickan på att få höra av 

sin far. Varje dag tittar hon i brevlådan efter det efter-

längtade brevet, månad ut och månad in och varje dag 

blir hon lika besviken. Men så på skolterminens sista dag 

kommer det äntligen:
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Där låg ett blått aerogram. Jag trodde att hjärtat skulle 
stanna. Ljuden omkring mig försvann, jag glömde för en 
stund att andas. Bävande tog jag upp kuvertet. Det var 
från far. Det stod mitt namn på framsidan och hans eget 
på baksidan. Jag slängde ifrån mig betyget och började 
springa. Med aerogrammet segervisst fladdrande i handen 
sprang jag förbi vårt hus, förbi murarna och fruktträdgår-
darna, förbi klungorna av festklädda barn som skrattande 
och pladdrande släntrade hemåt. Jag ville inte stanna och 
läsa brevet förrän jag kommit närmare, närmare solen, när-
mare havet, närmare sluttningarna i sydost, inte förrän jag 
var uppe på kullen mellan åsen och vinodlingarna och bara 
hade rymden kring mitt ansikte (Säflund 1993:95). 

I romanen skrivs väntan, precis som i Astrids berättelse, 

fram som ett förlamande tillstånd. Flugan i bärnstens-

smycket får symbolisera både väntan och längtan. Me-

taforer som informanterna använder för att beskriva den 

existentiella väntan är ”låda”, ”bubbla”, ”pulpa”, ”livmoder” 

och ”kokong”, ett bildspråk som pekar mot ett inneslutet 

tillstånd bortom handling, och som inte sällan hämtar in-

spiration från naturen.

Isaks kontorsstol gnisslar.

– Ja… det är mycket man längtar efter i livet ju, säger 

Isak och lekar med en penna mellan fi ngrarna. Jag har 

ju min grej och så, men ändå… något som skulle bli det 

där som…

Han tystnar.

Sedan fortsätter han.

– Det är nästan som en liten, liten kyckling… som ligger 

i sitt ägg. Osynlig liksom, nästan som att man knappt är 

medveten om det, den längtan.

Här blir väntan blir återigen associerat med växt, födel-

se och förändring. Barnet ska födas ut ur livmodern, få-

gelungen ska kläckas ur sitt ägg. I dessa bilder blir ledan 

och rutinen den fond mot vilken motivet målas upp. 
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Att berättelserna om sprickande bubblor blir menings-

fulla för mina informanter kan bero på att de alla befi n-

ner sig i fyrtioårsåldern och att mycket i livet kan vara på 

väg att ställas på sin spets? Har livet blivit som de öns-

kade sig? Vad blev det av alla drömmar och visioner? När 

dessa frågor börjar hopa sig i livets mittskede kan berät-

telser om uppvaknande och närvaro bjuda på ljusa löften 

om framtiden. Kanske kan de äntligen bli släppta ur sin 

väntan, och därmed också ur den ständiga refl ektionen 

som rimligtvis bidrar till upplevelsen av livet som en enda 

lång väntan?

Nuet och flödet

– Det känns lite kallt och ensamt att sitta därute, säger 

Dan och blundar. Det är en sån där grådaskig betong-

tjafs… med stålräcken och att sitta där och vänta på en 

dörr som ska öppnas på tionde våningen… ensam, tre år, 

det känns inte så kul. Ja, hissen kom ju då. Sedan öpp-

nades dörren. Man såg när hissen kom, man hörde den, 

så att… ja… jag har någon form av iver och frustration att 

sitta och vänta när man är så liten… det laddas upp en 

förväntan och så slås hissdörren äntligen upp. Jag sitter 

verkligen och laddar upp, och så ville jag på ett barns väg 

påskynda processen genom att gå ut i trappan och sitta 

några meter ifrån dörren.

Dan berättar sitt allra första barndomsminne. Familjen 

bodde fortfarande i hyreshus och varje eftermiddag satt 

Dan ute i trappuppgången och väntade på att hans pap-

pa skulle komma hem från sitt arbete. Den här gången 

slutade det med att han föll huvudstupa ner för stentrap-

pan och måste åka till sjukhus.

Dan skrattar åt det roliga i att man som barn, genom 

att förfl ytta sig, tror att man kan skynda på det som man 
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väntar på.

– Vi bodde högst upp i ett höghus på den tiden och 

det fanns ingenstans att leka. Jag tror att den här grejen 

att han kom hem var en happening helt enkelt. Jag tror 

att det har att göra med stimulans. Det blev en viktig grej, 

det är ett väldigt tydligt minne, det kan vara för att jag 

slog mig, men det kan också vara en väldigt arketypisk 

situation, för det fi nns förmodligen en intensitet i den 

situationen som är väldigt existentiell. Glädje minns jag, 

jag kommer ihåg hur allting åker runt när jag ramlar i 

trappan.

Han för huvudet upp och ner några gånger som för att 

illustrera det som hände. 

– ”Dunk, dunk, dunk, dunk”. Det var ju också för att jag 

skulle ner i trappan och påskynda situationen…

Dan drar efter luft.

– Väntan är ingenting man vill vara kvar i, framför allt 

inte som barn.

Dan beskriver, liksom fl era av de andra informanterna, 

sin egen barndoms väntan som annorlunda än den vux-

nes, men de gör också generaliseringar kring hur barn 

kan tänkas uppleva den tidsliga tillvaron. Dan berättar 

om den ”magi” som fanns i att vänta på julafton och att 

barnet kan bygga upp en stark och bildrik förväntan in-

för olika händelser. Han berättar också att han som li-

ten ljugit om att han börjat skolan trots att han inte gjort 

det och att det var ett sätt att på ”magisk väg” försöka 

påverka att han verkligen skulle få börja. Dan menar att 

barnen är ”varelser” som lever i ett nästan ”gudalikt till-

stånd” utan förmåga eller vilja att vänta in. Barnet blir här 

en romantiserad Andre, någon som är annorlunda och 

har tillgång till stämningar och sinnestillstånd som den 

vuxne sedan länge förlorat. Jag förstår mina informan-
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ters tal om barnets väntan på samma sätt som jag för-

står deras tal om andra kulturers och äldre generationers 

förmåga att vänta. Man ställer sig själv i kontrast till den 

Andre i ett försök att förstå sig själv och för att bearbeta 

sina egna känslor inför sina upplevda oförmågor. 

Föreställningen om barnets mer ögonblickliga tillstånd 

omgärdas av samma slags romantiserande som kommer 

till uttryck i längtan till naturen eller till det föri ndustriella 

sam hället. Den här föreställningen manifesterar sig på 

ett konkret sätt i väntrummens och möbelvaruhusens 

leksaker och lekhörnor. Barn förutsätts inte kunna vänta 

och vuxna förväntas heller inte att utsätta barn för tråkig 

väntan. Samtidigt och lite motsägelsefullt fi nns där en 

föreställning om att barn är ”dåliga väntare” och därför 

måste ”lära sig” att vänta. Här återkommer tanken om att 

vi blir vuxna genom väntans disciplinerande kraft. Att det 

är väntan som formerar oss till vuxna, ansvarstagande 

människor. Barnen sträcker sig med oskyldig nyfi kenhet 

mot världen och alla dess möjligheter, medan de vuxna 

är fullt upptagna med att lära barnen väntans praktik. I 

informanternas berättelser framträder en ambivalens. 

Här krockar idealet om ständig aktivitet med idealet om 

tålamod och om att kunna tygla sig. Å ena sidan ideali-

serar man den Andres förmåga till magi och motstånd 

mot väntans tämjande kraft, å andra sidan fi nns, som i 

Dans fall, tendenser till att vilja presentera sig som någon 

som efter viss vedermöda faktiskt erövrat denna väntans 

kulturella kompetens.

Att barndomen i så stor grad präglas av ett inlärande 

av konsten att vänta på saker kan liknas vid ett saktmo-

digt och välmenande civilisationsprojekt (jfr Ehn & Löf-

gren 2007:26-27), men samtidigt lyfts barnens förmåga 

att leva här-och-nu fram som något positivt och efter-

strävansvärt. Att kunna leva i nuet är enligt mina infor-
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manter, en ideal och eftersträvansvärd kompetens. Det 

är ett ideal som ligger nära det ideal som framträder i be-

rättelserna om mormödrar som rensar fi sk och saftar bär, 

men som också hämtar inspiration från olika självhjälps-

böcker. Även om informanternas intresse för sådan litte-

ratur är svalt, hörs ändå ett eko från populär psykologiska 

handböcker där fokus på det autonoma subjektet och 

dess välmående är centralt. Denna litteratur genomsy-

ras av en individualitetsdiskurs (jfr Aspelin 2008, se även 

Wiklund 2006) och talar samma ideologiska språk som 

denna diskurs, men har samtidigt funktionen av att ifråga-

sätta och övervinna dess konsekvenser. Det jag med 

säker het tycker mig kunna se är att mina informanter är 

en del av det samtal om tid och tidsanvändning som förs 

i populärvetenskap och självhjälpslitteratur.

Siris gamla kökssoff a knakar till.

Hon vevar med armarna i luften och talar lyriskt om hur 

det känns att inte behöva vänta på något alls.

– … kroppen, tankarna… ja, allt nästan, rummet försvin-

ner, och allt blir liksom koncentrerat till en… någonting… 

ett fl öde.

Hon skrattar och jag förstår skrattet som en genans 

över att hon inte kan hitta ett bättre ord än ”fl öde” för att 

beskriva denna här-och-nu-upplevelse. Jag förstår hen-

nes skratt som en underförstådd koppling till den förhål-

landevis väletablerade engelska termen fl ow.

Siri står på sig, som om hon förde en diskussion med 

sig själv.

– Ja, men det är ju verkligen ett fl öde där allt plöts-

ligt stämmer. Det rinner liksom på, helt osynligt. Det kan 

vara när jag får fl yt i mitt tecknande, eller när jag lagar 

mat som jag tycker är spännande. Då försvinner jag in i 

det… lätta. Inga ”nej, stopp” och inget som står i vägen 

liksom. Man väntar inte på någonting annat. Äntligen får 
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man vara i livet, inte längta efter något, inte oroa sig och 

sånt som man alltid gör…

Rösten blir lite mindre ivrig.

– Det kanske är det som är lycka? Så nära lycka man 

kan komma i alla fall… tror jag.

Mihály Csíkszentmihihályi, professor i psykologi, har 

forskat på det tillstånd som han själv benämner som

the fl ow. I hans tankar blir föreställningarna om den 

moderna människans tillkortakommanden en utgångs-

punkt (1996). I dagens samhälle tvingas människor ofta 

att handla mot sina egna målsättningar. De använder 

allt mindre av sina färdigheter, menar han. De gör sa-

ker i väntan på belöning, en belöning som kommer se-

nare, alltid senare. Väntan � ärmar henne därmed både 

från henne själv och från andra. Han menar att trots den 

enorma tillgång på kunskap och teknik som den moder-

na människan besitter: ”[...] är det många människor som 

går omkring med en känsla av att ha förslösat sitt liv, att 

åren varit fyllda av ängslan och leda istället för av lycka” 

(Csíkszentmihihályi 1996:17). Flow beskrivs som motsat-Flow beskrivs som motsat-Flow

sen till detta alienerade och inväntande tillstånd. Alla har 

”[...] upplevt ögonblick där vi istället för att känna oss styr-

da av namnlösa krafter upplever hur vi själva har kontroll 

över våra handlingar, hur vi själva formar vårt öde. Under 

de sällsynta tillfällena när detta inträff ar har vi en känsla 

av upprymdhet, en djup känsla av glädje.” (ibid 1996:19).7

The fl ow gör att man öppnar sig och smälter samman The fl ow gör att man öppnar sig och smälter samman The fl ow

med sin omgivning det är slående hur Siris beskrivning 

sammanfaller med Csíkszentmihihályis beskrivning. 
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Livet som väntrum

I det här kapitlet har Dan, Isak, Tove och Siri satt ord på 

väntan som ett existentiellt tillstånd av blivande. Här har 

talats om grå väntsalar, brist, längtan, plötsliga vändpunk-

ter och om att leva i nuet. Livet som väntrum — kanske 

är det en av våra vanligaste vardagsfi losofi ska metaforer? 

Livet genomsyras av väntan. I vardagen är de situatio-

nella vänte stunderna många, återkommande och ofta 

fysiskt påtagliga. Den existentiella väntan upplevs istället 

som något ständigt när varande, men ändå genomskin-

ligt och svårgripbart, likt ett raster utifrån vilket man kan 

förstå och leva sina liv. Ibland över lappar den existen-

tiella väntan den situationella, ibland inte.

Det refl ekterande subjektets längtan bort från sin ra-

tionalitet är ett tema som anas i mitt material. Under in-

tervjuerna associerar många av informanterna väntan till 

begreppet fl ow och de beskriver på olika sätt hur och fl ow och de beskriver på olika sätt hur och fl ow

när detta tillstånd händer. Det kan vara när man tecknar, 

som i Siris fall, eller som när Tilde koncentrerar sig på sin 

städning så till den grad att hon upplever sitt eget subjekt 

som utsuddad. Här ställs mellanrummens terapeutiska 

och ordnande karaktär, som diskuterades utförligt i av-

handlingens andra kapitel, mot ett annat, upplöst och 

än mer transcendent tillstånd. Här fi nner man sig själv 

bara genom att upplösa självet, snarare än att man blir 

”ett med sig själv” som annars är en vanlig formulering 

bland informanterna. Man vänder sig utåt och bortåt och 

blir så ett med sin omgivning, samtidigt som resultatet i 

båda fallen blir ett välkommet avbrott i en alldaglig och 

rutinartad tillvaro. 

Här fi nns alltså en dubbelriktad rörelse. Om väntan är 

en utsträckning i tiden blir väntan en existentiell möjlig-

het, ett öppnande för en ordande refl ektion. Refl ektionen 
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kan föra subjektet närmare sig själv och skapa känslor av 

kontroll — som när Tove väntar i sjukvårdens väntrum el-

ler som när Hannes sitter i regnet och väntar på sin buss 

— men den refl ektion som informanterna ofta säger sig 

behöva och längta till och som just väntan öppnar upp 

för, kan ibland paradoxalt nog också upplevas som en 

börda i tillvaron. Att få glömma bort sig själv och uppgå 

i ett tyngdlöst och skapande fl öde anses som ett idealt 

och eftersträvansvärt tillstånd. Kanske som en kontrast 

till den upptagenhet med livets existentiella spörsmål 

som jag upplever som typisk för mina informanter. 

Dan talar också, som så många andra av mina infor-

manter, om detta eftersträvansvärda tillstånd. 

– Enda gången som man upplever sig som riktigt le-

vande, det är ju det här med fl ow, det är ju när man inte 

upplever tiden alls, utan i och med att man är inne i fl ö-

det så rör man sig precis med tiden, och i den situatio-

nen upplever man ingen väntan, men man upplever inte 

heller någon död, man upplever att man är helt levande. 

Döden är lika med livet, i den mening vi pratar om den,  

för det känns som att hela livet går ut på att avveckla 

livet…

Med dessa ord sammanfattar Dan den väntans paradox 

som diskuteras ovan: att väntan är en avsaknad av att 

leva i nuet. När människan är här-och-nu saknar hon 

helt förmågan att upp fatta eller upp leva väntan. Det är 

i den refl ekterande tiden som problemen uppstår, när 

människan tvingas möta sig själv och sin omvärld i en 

självrefl ekterande handling. Det som eftersträvas här är 

alltså det tillstånd som barnen föreställs leva i, men un-

der samtalen återkommer gång på gång den motsatta 

och samtidigt besläktade tanken: det enda tillfället när 

tillvaron är befriad från väntan är när vi är fullständigt 
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närvarande. För mina informanter framstår alltså denna 

närvaro och detta här-och-nu som väntans totala mot-

sats. Men eftersom det inte går att leva i nuet hela tiden, 

är väntans tröghet och rörelse över tid en nödvändighet. 

Väntan är livet. Men väntan kan också ses som döden. I 

Fredmans epistel nr 72 av Carl Michael Bellman lyder en 

av visstroferna ”Cajsa du dör! Himmel, hon andas; döden 

ger liv och kärlek bortblandas”. På Bellmans tid användes 

döden ofta som bild eller symbol för orgasmen (Hassler 

1989:264). Orgasmen kan beskrivas som en här-och-

nu-upplevelse och visstrofen återkopplar till tanken om 

att livet är döden och att döden ger liv.

Dan ger uttryck för en liknande tanke.

– På så sätt är vi ju döda i princip hela tiden.

Han skrattar. 

– Vi väntar på livet helt enkelt. Det man borde kalla 

livet, men det vi kallar livet är den här långa väntan. Att 

förklara för sina barn…

Han förställer rösten och ändrar sitt ansiktsuttryck som 

om han talade till ett litet barn.  

– ”...så här är det i livet, förstår du, det är inte bara att få 

allting på en gång”.
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Detalj från ”Hon som väntar”, skulptur av Lars Widenfalk

Foto: Göran Gustafsson
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Att glänta på dörren 
till det existentiella

1

Så här blev det. 
Det som började i nyfi kenheten på ett litet ord resulterade i 

detta. Det var dessa berättelser som ordet kom att öppna upp 
för och det var hit associationsmetoden förde mig. 

2

Till busskurer, almanackor, kopieringsapparater och elastiska 
gummiband.

3

Jag har rört mig kring ett tillstånd kallat väntan. 
Genomskinligt och skirt pockade det nästan omedelbart på 

andra sätt att tänka, andra uttryck. Det gled mig ur händerna. 
Det trilskades och pekade på brister och luckor i den veten-

skapliga agendan. 
Men också på möjligheterna.  
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4 

En etnologisk blick och en bandspelare. Ett anteckningsblock, 
en penna och en kameralins.   

Så kunde det undfl yende ändå fångas in. 

5

Med orden och tekniken kunde det ändå fångas in.  
Orden som möjliggör för det abstrakta att visa sig, som hjäl-

per oss att greppa det ogripbara. 
Så har de synliggjort väntan, en tidsdimension, ett dyna-

miskt mellanrum av blivanden, som, genom den här avhandl-
lingen, sakta fyllts med mening och betydelser.

6

Orden som breder ut sig över boksidorna, tvekar, spretar och 
repeterar sig. Så fl ätas det vardagliga och det existentiella 
samman, som vardag och existens alltid är sammanfl ätat. 

Vardag och existens.

7

Och här någonstans återfi nns ansatsen med denna avhand-
ling. I denna etnologins intressanta dubbelhet: Å ena sidan 
veten skaplig präktighet, ordning och reda. Spalter och rubri-
ker. Å andra sidan: drömmen om att gå riktigt, riktigt nära. Att 
upplösa gränser och hitta fram till det outsägliga.   

Häri ligger utmaningen såsom jag skulle vilja ta mig an den. 
Hur kan det existentiella ta plats i en kulturvetenskap som 
etnologi? 
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8

Vad händer om man försöker glänta på den dörren? Hur kan 
man som etnolog röra sig i skärningspunkten mellan vardag 
och existens? 

Mellan det uttalade och det outtalade? 

9

Det här såg jag. 
Men det tog lång tid för mig att förstå hur jag skulle få ord-

ning på allting. Var skulle jag börja och var skulle jag sluta?
Väntan behövde sin långsamma tid, sina rum för refl ektion 

och sin egen etnografi .

10   

Vad kom jag fram till då?
Det är en fråga som lätt låter sig ställas, men här handlar det 

inte om att komma fram till ett resultat. Det handlar om att 
fånga in, veckla ut och återge. 

Och det är i detta som styrkan och möjligheterna i ett ämne 
som etnologi återfi nns. Vetenskapen är det som visar oss, som 
låter oss ta del av. 

Texten är inte bara ett systematiskt redovisande av resultat, 
utan i allra högsta grad en del av forskningens budskap. Den 
etnografi ska studien bär på sin mening i textens helhet. M en-

ingen fi nns så inbyggd i texten själv. 

11

Så här blev det. 
Genom ett litet, litet ord har ett mellanrum aktiverats. 
Ett mellanrum som lyfter fram och synliggör det som sker 

mellan händelser och mellan identiteter. Mellanrummet, som 
visar sig fullt av berättelser och gester, mellanrummet, som en 
alltid närvarande potential för aktivitet. Ett utrymme för över-
gångar mellan olika defi nitioner (jfr Sand 2008:98).

Någonstans där. 
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12

Väntan är en ambivalent position. 
Ett tillstånd fullt av paradoxer. Och där någonstans i detta 

blir informanternas berättelser till. I rörelsen, i ansatsen, i 
övergångarna blir deras subjektivitet synliggjord.  

13 

Det gick att fånga in det undfl yende i en avhandlingstext.
På något sätt gick det. Men den strävar fortfarande bort, viker 

fortfarande undan. 
Var sitter den nu igen, väntan? 
I svartvinbärssaften, i kaff etermosen, i fågeläggets bräckliga 

skal? Eller är det bara mellan orden, mellan radera man fi nner 
den? Tagandes spjärn mot sin egen ambivalenta position? Mot 
sina egna paradoxer?  

Borde den inte bara få släppas fri från dessa tvingande bok-
pärmar?

Nog nu.
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Introduction

This dissertation is about waiting. It’s about what happens 
when an ethnographer goes into the fi eld and asks people to 
fi ll a small and indeterminate word like waiting with thoughts, 
experiences and recollections.

 The study is primarily based on twenty qualitative interviews 
with thirteen informants in Gothenburg. The informants were 
selected from this ethnographer’s own circle of acquaintances 
and constitute a fairly homogenous group of individuals. All the 
informants are early middle-aged, were brought up in Sweden 
during the 1960s and 1970s, belong to a relatively well-edu-
cated lower middle-class, have artistic/cultural interests and 
work in the public/cultural sector. In an attempt to put the in-
formants’ narratives into a wider context, I have collected and 
used supplementary material in the form of diff erent narratives 
communicated, for example, through the mass media, fi ction, 
DIY-books, popular science and art.

 A central point of departure in the study is that the words we 
use are fi lled with meanings that we ourselves assign to them, 
and that an interview is a form of narrative in which knowledge 
is constructed at that particular moment in time. In this study 
each interview begins with me asking the informant to asso-
ciate with waiting, and is then left to take its own course; the 
idea being that the informants’ narrations should be allowed to 
decide the direction of the interview. The questions that emer-
ged during the study were: How do the informants respond 
to an invitation to talk about waiting? Which associations are 
made, and what kind of waiting is highlighted in the narratives? 
Which words, themes, images, characters and motifs are avai-
lable to use and grapple with? What is the purpose of waiting, 
and which ideals, norms and perceptions connected with wai-
ting emerge? Finally, what subject understanding do the nar-

ratives point to?

Waiting. 
Ethnographic collage round an intervening space 
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1. Concentrated time 

In the fi rst chapter the discussion moves through a landscape 
of narratives about time, the use of time and experiences of 
time. Here the focus is on which words, images, thoughts, per-
ceptions and ideals emerge in the material, and which forms 
and purposes of waiting the narratives point to. During the in-
terviews stress and a lack of time in everyday life proved to be 
the most common associations with waiting. Here the image 
of a person under pressure and in constant search of breathing 
spaces in everyday life emerges.  He or she rushes around in 
an attempt to fi t everything in, at the same time as they try to 
fi nd solutions and alternatives to their often stressed and pres-
sured lives, for example, by practising yoga. It’s about a longing 
to escape – which often takes the form of nostalgic images 
of what life was like before or how other cultures deal with 
waiting. Here waiting is used narratively. Longing is directed 
towards an empty and undefi ned period of time in which it 
is possible to “fi nd oneself”; an imagined genuine self. In the 
narratives waiting is constructed as a possibility or opportunity 

– for something else.

2. Gaps, movement  

The informants’ narratives are often about the expected or un-
expected daily gaps – the brief pauses or intervals that some-
times appear in a day characterised by pressure and routine. In 
these gaps contact is made with oneself in a positive way, in 
that the self experienced as having been broken apart by stress 
and external demands is reunited. Gaps can be unplanned, like 
when the bus fails to arrive, or planned, for example in connec-
tion with a visit to the doctor. This kind of waiting is described 
as both a productive and therapeutic state in which one can 
order and gain control of life. In the gap one is freed from ex-
ternal responsibility and society’s normative demands for acti-
vity and effi  ciency. Waiting rooms, railway compartments, bus 
queues and cafés are all made use of in order to realise and 
activate what the informants experience as essential gaps or 

intervals.



308

3. Delays, concentrations 

This chapter discusses some of the recurring waiting situations 
in the material in which delay is central. Here the informants talk 
about waiting for other people, waiting in the health centre’s 
waiting room, in telephone queues, and above all in front of 
the computer screen.  In the delay a time-spatial gap appears 
that is fi lled with diff erent feelings, motives and fantasies, de-
pending on the context and the person experiencing it.  The 
result of the waiting and how the waiting situations organise 
subjectivity are not given, however, and can either be expe-
rienced as affi  rming or reinforcing, as dislocations of the self, affi  rming or reinforcing, as dislocations of the self, affi  rming or reinforcing, as dislocations of the self
or as an undermining in which doubt and frustration become 
central. At a cultural level we learn how long things ought to 
take, what constitutes a reasonable period of waiting, and how 
we ought to feel and behave when waiting. Among the infor-
mants it is the waiting in front of computer screens and in te-
lephone queues that give rise to the most unpleasant feelings. 
Expectation is a central element of the waiting. We wait be-
cause we expect something to happen, and in the waiting we 
activate the motives and feelings that are available for use from 
the cultural repertoire. Advanced technology like a computer 
is an example of an object that is surrounded by expectations 
of speediness and where frustration increases when faced with 
delay. We put ourselves in position for what is to come and in 
position to wait, and are surrounded by discursive matter or stuff  

that tells us how we can or ought to experience these delays.

4. Inside, outside 

In the study men and women are often waiting for the same 
things – they wait for work, to have a moment to themselves 
or that life will eventually take off  – although during the con-
versations the narratives often touch on the woman’s imagined
passivity and the biological functions of the female body. In 
art and literature women can be found waiting behind win-
dows, on beaches and on top of windswept rocks. In other 
words, the image of the waiting woman allows the informants 
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to charge it with new or old meanings and to use or reject 
on the basis of personal experience and subjective strategies. I 
suggest that the image of the waiting women is a narrative that 
is activated during the actual interviews. Through the accu-
mulation of fi ctitious material, an available cultural repertoire 
with descriptions of actions in actual cultural spaces confi rms, 
nuances and develops the informants’ ideas about woman as 
the waiting sex. The narratives point to how waiting both disci-
plines and administers people according to cultural norms and 

expectations. 

5. Existence, the cocoon 

In the fi fth and fi nal chapter interest is directed towards the 
linguistic fi gures, ideals and perceptions that appear in the 
narratives and that in a clear way point to waiting as an ex-
istential phenomenon, as a state of defi ciency and potential. 
Waiting is narrated as a productive force that includes change 
and is a long drawn out and subjectivating process. The subject 
is created in the waiting because it is a movement between 
two points – a change from one state to another. Everyday 
life consists of many situational, recurring and often physically 
tangible periods of waiting. Existential waiting, on the other 
hand, is experienced as something that is constantly present 
but yet transparent and elusive, like a screen from which one 
can understand and live one’s life. Certain metaphors and nar-
rative elements that are common to all and that form diff erent 
ideas around waiting also recur in the material. One central 
theme is the longing for life to be diff erent and the release from 
waiting as a controlling and organising state – a longing for 
time out from self-refl ection and to live in the present moment 
instead. This change is often described in terms of emerging 
from an enveloping skin or shell. It is about boundaries and 
invisible, but nevertheless impenetrable barriers behind which 
the informants, in diff erent ways, say that they wait for life to 

take off . 
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Closing reflections 

The study was based on a curiosity about what kind of narra-
tives would be woven around a transient state like waiting. By 
listening to and studying the articulations of waiting I capture 
a time-dimension – that is partly about an everyday percep-
tion and organisation of time and partly about a central aspect 
of becoming a subject at a more existential level. The aspect 
of time that has been captured here indicates that waiting is 
about change. When subjectivity is understood as something 
that happens, an activity, an action or a process, movement is 
at the core. Being or becoming a subject demands transition 
and change – the movement from one state to another. Ful-
fi lling oneself means moving between the diff erent positions 
that one seeks to occupy. Waiting can thus be said to capture 
the actual passage, which means that this state that we usu-
ally defi ne as something stationary and uneventful is actually 
an important productive mechanism. This then constitutes the 
actual eff ort, attempt and charging up involved in being able to 
attain something else. The driving force in all these processes 
is diff erent kinds of imagined needs – the need to become a 
subject and be fulfi lled.

I have chosen to present my results in mixed ethnographic 
form with elements of literary text strategies in which the in-
formants, and even myself as researcher, have played a leading 
role. Asking the informants to associate freely with waiting has 
not only enabled me to construct my own research fi eld, but 
has also helped to capture, ethnographically, how a time-di-
mension – a dynamic intervening space or gap – is slowly fi l-
led with meaning. The association method that has been used, 
and the material that it gave rise to, points to the possibility of 
researching undetermined states and elusive subjects like wai-
ting in an open, scientifi c and unbiased way. 

Translation by Sue Glover Frykman
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1. Se sid. 984 i Norstedts svenska synonymordbok (2002), Norstedts För-Norstedts svenska synonymordbok (2002), Norstedts För-Norstedts svenska synonymordbok
lag.
2. Boken När ingenting särskilt händer (2007) av etnologerna Billy Ehn När ingenting särskilt händer (2007) av etnologerna Billy Ehn När ingenting särskilt händer
och Orvar Löfgren handlar bland annat om väntan. Jag blev en akademisk 
erfarenhet rikare när jag första gången tog del av deras text om väntan. 
De teman som jag vid tillfället själv valt ut för min avhandling stämde i 
stort sätt överens med de som behandlades i bokens avsnitt om väntan. 
Eftersom mängden texter och textpassager om väntan är begränsad blev 
jag också varse att flera citat var tagna ur samma böcker och artiklar. Det 
var omtumlande, men jag hade bara att förhålla mig till faktum. Plötsligt 
framstod väntan som oroväckande förutsägbart. 
3. Journalisterna Awiwa Keller och Jan Kantor har åkt runt i landet och 
samlat på intervjumaterial och fotografier och samman ställt en bok om 
väntan med titeln Väntrum (2008). Den kan kanske enklast kan beskrivas 
som en slags ”väntrumslektyr” om väntan i olika miljöer; vårdcentraler, 
arbetsförmedlingar, fängelser etc. Kulturtidskriften PEQUOD och dess re-
daktör Thomas Andersson har ägnat ett helt nummer åt väntan. Här ger 
en mängd skribenter och författare sina bidrag om väntan i litterär eller 
kåserande form (Andersson 2009, se även Beckman 2009).         
4. Informanterna är namngivna i den ordning som de intervjuades för för-
sta gången. Namnen är fingerade och enligt informanternas önskan om 
anonymisering har vissa geografiska platser och vissa detaljer i personbe-
skrivningarna ändrats. Intervjuerna är framförallt gjorda i informanternas 
hem, men en intervju är gjord på kafé, en på informantens arbetsplats, en 
är gjord hemma hos mig och ytterligare två är gjorda på min arbetsplats 
på universitetet. Intervjuerna är mellan 80 och 160 minuter långa. Utöver 
de tretton informanterna har jag interv juat, en kvinnlig manusförfattare 
och en skådespelerska någonstans i gränslandet mellan profession och 
privatliv i samband med föreställningen ”Det är inte dig det är fel på – (det 
handlar om mig)” som spelades på Pelikanteatern i Göteborg under 2006. 
Föreställningen beskrivs som en ”tragikomisk enaktare om ett nedbrun-
net småstadshotell, en kringresande hamstercirkus och fyra människors 
väntan på att livet ska börja” (www.pelikanteatern.se). Denna intervju finns 
inte med i den etnografiska framställningen, men har likafullt fungerat 
som en viktig del av min helhetsförståelse. Annat material som återfinns 
i mina pärmar är skriftliga berättelser som samlades in alldeles i början 
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av avhandlingsarbetet genom skrivarkurser på folkhögskolor och genom 
studenter på Göteborgs universitet. Mängden material som jag fick in del 
vägen var dock begränsat.  
5. En av de tilltänkta informanterna avböjde omedelbart eftersom han 
upplevde påtaglig fysiskt smärta vid min förfrågan. Han hade väntat så 
mycket i sitt liv att bara tanken på att tala om ämnet upplevdes som ett 
hot mot hans hälsa. En annan tilltänkt informant skrattade och sa att hon 
”aldrig i livet skulle vilja prata om något så obehagligt som väntan”. Hän-
delser som dessa pekar dels på vad ett litet ord kan iscensätta i en män-
niskas kropp, dels på den kraft som väntan kan upplevas vara i tillvaron.
6. Att videofilma är ingen etablerad metod inom etnologin, men det fö-
rekommer. I artikeln Att fotografera och videofilma av Lizette Gradén och 
Lars Kaijser diskuteras hur man som etnolog kan använda kameran i fält 
(Gradén & Kaijser 1999).  
7. Under mitt arbete har jag ibland haft svårt att genrebestämma vissa 
texter. Det blir t.ex. tydligt när vetenskapliga forskare som fysikern Bo-
dil Jönsson och religionsvetaren Owe Wikström skriver lättsamma och 
bästsäljande böcker om människors förhållande till tid, och därmed rör 
sig någonstans i gränstrakterna mellan att skriva populärvetenskap och 
självhjälpslitteratur.      
8. Vivien Burr (1995) definierar socialkonstruktionism som följer: 1) A criti-
cal stance toward taken-for-granted knowledge. 2) Historical and cultural 
specificity. The ways in which we commonly understand the world, the 
categories and concepts we use, are historically and culturally specific. 
3) Knowledge is sustained by social processes. 4) Knowledge and social 
action go together (Burr 1995:2-5) 
9. Inom Cultural studies har termen ’det imaginära’ används för att karak-
tärisera de fantasibilder och motiv varmed en kultur speglar sig (Åsberg 
2005). ”Det imaginära” betecknar de vidsträckta landskap som förbinder 
diskursivt formerade teman, bilder och berättelser som finns tillgängliga 
i ett samhälle t.ex. genom populärkulturen. I begreppet det imaginära är 
samspelet mellan samhälleliga och psykologiska aspekter centrala efter-
som det imaginära fungerar som referenspunkt för kollektiva identitets-
formeringar (se t.ex Åsberg 2005).   
10. Jfr Winther Jörgensen & Philips (2000: 97-130) och deras diskussion 
om diskurspsykologi.
11. Jag diskuterar inte diskurs och jag gör ingen diskursanalys. Om och 
när jag ändå använder mig av ordet är det i en mer pragmatisk mening, pragmatisk mening, pragmatisk
vilket innebär att jag nöjer mig med en medvetenhet om att det ”plastiska 
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språket rymmer en mängd olika innebörder och skapar förutsättningar för 
högst sammansatta sociala praktiker”, men att jag ändå försöker peka på, 
och säga något om mönstren ”i skärningen mellan språkbruk och de ge-
nom diskursen konstituerande betydelsemönstren” (Alvesson 2003:65).  
12. Det finns naturligtvis många poänger med att hålla isär teori och em-
piri under ett vetenskapligt arbete, men kanske finns det också ibland en 
poäng med att tänka dem som samma? Om inte annat så för att pröva 
gränser, och kanske på så sätt upptäcka hur fältet regeras av en mängd 
begränsande uppdelningar som samtidigt, trots allt, har ett visst fog för 
sig?
13. I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet började synen på ve-
tenskapen som samhällets rationella fundament att ifrågasättas och vi 
skulle snart stå inför ett viktigt kunskapsteoretisk paradigmskifte, nämligen
the narrative turn som denna vändning kommit att kallas (se t.ex. Czarni-
awska 2004a). År 1973 utmanade historikern Hayden White sin egen dis-
ciplin genom att hävda att där inte fanns något historieämne — bara his-
tografier. I boken Metahistory: the historical imagination in 19th Europe, 
hävdade han att historieskrivningen inte bestod av objektivt presenterade 
fakta, utan tvärtom lånade sina intriger från traditionell dramatologi. Ve-
tenskapligt producerad kunskap var inte befriad från känslor och subjektivt 
berättande, utan snarare tvärtom (White 1973). Whites forskning fick stor 
genomslagskraft samtidigt som de poststrukturalistiska tankarna började 
slå rot. Samma år kom Clifford Geertz ut med sin bok The Interpretation 
of Cultures (1973). I den gör han upp med humanvetenskapernas strävan 
att likna naturvetenskapen genom att hävda att allt etnografiskt skrivande 
är tolkningar av tolkningar. Det var också här han diskuterade begreppet 
thick description, som skulle komma att få så stor genomslagskraft bland 
antropologer och etnologer. 1979 kom Lyotard´s bok La condition post-
moderne i vilken han ifrågasätter vetenskapens rätt att göra anspråk på 
den definitiva sanningen. Lyotard, tillsammans med Jacques Derrida, an-
ses därmed vara en av postmodernismens förgrundspersoner. Ny forsk-
ning legitimeras, enligt Lyotard, genom att passa in i vetenskapens grand 
narrative, något som i sin tur får som konsekvens att makten centralise-
ras. Lyotard definierar postmodernism som en skepticism mot all form av 
metanarration (Lyotard 1984). Under 1980-talet ökade det vetenskapliga 
intresset för berättande kraftigt. Moderniteten och dess metanarrativ ifrå-
gasattes och uppmärksamheten riktades istället mot den lilla människan 
och de små, lokala berättelserna. Vems röst var det egentligen som blev 
hörd? Och med vilken rätt kunde vetenskapen tala för andra? Verklighe-
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ten kom att ses som språkligt konstruerad, och tanken på det sociala livet 
som en berättelse öppnade upp för en ny typ av kunskap om människan 
och hennes livsvärldar.  The literary turn, the linguistic turn och the nar-
rative turn är tre sätt att beskriva samma kunskapsteoretiska vändning (se 
t.ex. Czarniawska 2004a; Denzin 1997; Rorty 1992). 
14. Denna omständighet diskuteras i det vitala samtal om postmodern 
etnografi som förs inom och genom den amerikanska kulturantropolo-
gin (se t.ex. Denzin, Norman & Lincoln 2005; Gubrium & Holstein 2002, 
2003; Tierny & Lincoln 1997)
15. Material och materia är angränsande ord (se Liedman 2006:14).
16. Här handlar postmodernism om att ständigt tvivla på vetenskapens 
möjligheter, ett konstruktivt och affirmativt tvivel som snarare spär på vår 
nyfikenhet och vilja att veta mer om den verklighet vi bebor (se Richard-
son & St. Pierre 2005) I Lyotards anda finns här alltså ett tydligt ifrågasät-
tande av den vetenskapliga konventionen och spår av en ideologi som 
ibland har kallats för tvivlets ideo logi (Tierney & Lincoln 1997). Enligt filo-
sofen Richard Rorty borde forskaren: 1) hysa långtgående och bestående 
tvivel om den yttersta vokabulär hon ofta använder eftersom hon tagit 
intryck av andra vokabulär 2) inse att argument som formuleras i hennes 
nuvarande vokabulär varken kan bekräfta eller skingra dessa tvivel. 3) i den 
mån hon filosoferar kring sin situation inte tro att hennes vokabulär står 
verkligheten närmare än andras vokabulär (Alvesson 2003:116).
17. I någon mening är alla etnografer bricoleurs. För ett resonemang kring 
detta se Denzin & Lincoln 2005:6. 
18. Nietzsche ville närma sig vetenskapen ur konstnärens perspektiv, med 
en blandning av olika teman och med sin icke-akademiska stil och sön-
derbrutna framställningsform (se Nietzsche [1882] 1987). Nietzsche anses 
av vissa vara den som mest inspirerat till framväxten av postmodernistiskt 
tänkande (se Alvesson & Sköldberg 2008:412).  
19. Här refererar jag till den konventionella förståelsen av ordet djuplo-
dande. Richardson argumenterar för att ”djup” vetenskap lika ofta borde 
betyda bred, berörande och mångfaldig (2005).     
20. Ibland skiljer man på en tidig modernitet, en högmodernitet och en 
senmodernitet för att förtydliga olika faser av modernitetens historia. Den 
tidiga moderniteten är relaterad till upplysningstiden och framväxten av 
den moderna vetenskapen. Industrisamhällets framväxt kopplas till be-
greppet högmodernitet, medan sen moderniteten försöker fånga in de 
kulturella förändringar som äger rum efter andra världskriget (Johansson 
2002:33-34).
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21. Etnologernas förhållandevis korta och nära fältarbeten gör att ”den 
Andre”, i socialantropologisk mening, sällan skapas. Däremot kan man 
tänka sig att vissa ämnen mer än andra väcker existentiella frågeställning-
ar både hos forskare och informant.               
22. Provocera i meningen utlösa, framkalla eller stimulera. Ofta används 
det engelska ordet evocator på samma sätt. ”Evoking”, skriver Rosenau, ”is evocator på samma sätt. ”Evoking”, skriver Rosenau, ”is evocator
an acceptable post-modern alternative to re-presenting or representing. 
It is assumed to free one´s analysis of objects, facts, descriptions, gene-
ralizations, experiments, and truth claims” (1992: xi). Den postmoderna 
etnografin skulle då handla om just detta: att framkalla känslor, att få läsa-
ren att identifiera sig med andra. Det rationella får ge vika för det intuitiva 
och det känslomässiga.      
23. Jag undersöker de berättelser som vävs kring väntan, samtidigt som 
jag också ser berättelsen som en kunskapsform (Hydén & Hydén 1997:15-
16). Ibland närmar jag mig berättelserna i materialet som mer eller min-
dre avrundade narrativ (Arvidssons 1999, Bal 1997), men oftare förstår jag 
berättelserna i en mer vid betydelse. Spridda utsagor, enstaka ord, refe-
rat, fragment, gäspningar och kroppsspråk - allt detta, menar jag, utgör 
språkliga handlingar genom vilka informanterna både undersöker, skapar 
och förändrar sin verklighet.  En stor del av mitt eget tolkningsarbete görs 
utifrån en egen subjektiv förförståelse av mellanmänsklig kommunika-
tion, ord, bilder och symbolik, men jag har också låtit mig inspireras av 
mer handfasta analytiska verktyg. När jag någon gång vill försätta läsaren 
i en position för en mer specifik narrativ förståelse lånar jag inspiration 
från den narratologi som litteraturvetaren Mieke Bal representerar (Bal 
1997, Arvidsson 1999), och när jag själv har velat fördjupa min förståelse 
av intervjuerna har jag sökt mig till närliggande områden som språkanalys 
(Bergström & Boréus 2005) och samtalsanalys (Norrby 2004). Inom sam-
talsanalysen intresserar man sig för hur deltagarna tillsammans bygger 
upp ett samtal. Vilka kommunikativa mål har de och vilken relation råder 
mellan samtalsdeltagarna? Samtidigt som samspelet och talet står i fokus, 
vill man också studera vad samtalet avslöjar om det samhälle som det 
blir till i. Inom språkanalysen undersöks  till exempel val av ord, innehåll 
och vilka metaforer som används.  I min narrativa verktygslåda ryms alltså 
verktyg från olika forskningsfält, men inga av dessa verktyg kommer vara 
refererade till i texten. De har fungerat som inspiration och bidragit till att 
bygga textens osynliga byggnadsställningar, snarare än att vara ett uttalat 
analytiskt mål i sig.
24. Toril Moi bygger sitt sätt att förstå kön på Simon de Beauvoirs tankar 
om kroppen som situation (Beauvoir [1949] 2006). 
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25. För en diskussion kring subjektivitet och reflexivitet se även Finlay & 
Gough 2003.
26. Apropå subjektivitet har jag medvetet valt att inte interv jua bekanta 
som råkar vara akademiker med anknytning till akademin. Det är ett in-
tressant val, och jag tolkar det som att vissa gränser är mer obekväma att 
överskrida än andra.     
27. Vid tidpunkten för Polanyis undersökning tycker hon sig märka att den 
amerikanska akademiska världen har större tolerans än den europeiska 
när det gäller att använda vänner och bekanta som informanter (1989). 
Den amerikanska språkforskaren Deborah Tannen arbetar också med 
material från middagar med vänner och bekanta (1984).  
28. Tidigare har jag bl.a. gjort etnologiska intervjuer med yrkesfiskare 
(Beckman 1996), estländska krigsflyktingar (Beckman 2002), italienska 
SKF-arbetare (Beckman 2003), äldre-äldre inom åldringsvården (Gunne-
mark 2004) och aktiva inom Folkets Husrörelsen (Beckman 2004 ). Ut-
anför den etnologiska kontexten har jag också intervjuat guatemalanska 
flyktingar i mexikanska flyktingläger, mexikanska bönder, FN-personal 
och politiker (Beckman, Lindell & Söderström 1986).      
29. I skrivande stund vet jag inte hur mina vänner och bekanta kommer 
reagera på min analys. En tid funderade jag på att låta dem läsa mina 
utkast och texter, och kanske till och med arbeta kollaborativt (se Salmi-
nen-Karlsson 1994), det vill säga arbeta analytiskt tillsammans med de 
beforskade. Vilket är en metod som jag inte alls är främmande för, men 
ganska snart tog jag beslutet att avstå. Att inte låta informanterna läsa 
manusutkast ser jag som ett sätt för mig att distansera mig från informan-
terna och förtydliga min position som forskare.   
30. Den vetenskapliga diskussionen kring reflexivitet är omfattande. För 
en internationell diskussion se t.ex. Finlay & Gough 2003; Marcus 1995; 
Winther Jörgensen 2002; Alvesson & Sköldberg 2000; Davies 1999; Al-
vesson 2003; Hertz 1997; Probyn 1993.    
31. Här har jag inspirerats av Linda Finlays typologi. Finlay har definierat 
fem olika typer av reflexivitet i samtida forskning 1) introspektion 2) inter-
subjektiv reflektion 3) ömsesidigt samarbete 4) social kritik 5) språklig/dis-
kursiv dekonstruktion (se Finlay 2003:3-20) 
32. Geertz förespråkar inte ”författarmättade” texter, tvärtom, men dis-
kuterar vikten av att etnografen ser sig själv som, just en seriös författare, 
ställd inför en mängd retoriska val (1988).    
33. Berättelsen om hur etnologin blir hem för själar som inte trivs inom 
andra vetenskapliga discipliner och/eller själar med konstnärliga intressen 
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känns välbekant, eller hur? (se t.ex. Arnstberg 1993) 
34. För en kritisk diskussion kring vetenskapligt skrivande se artikeln Mest 
luftmaskor i svensk humaniora av Tom Malmquist i Dagens Nyheters nät-
upplaga 2005-10-10.
35. Under mitt etnografiska sökande har jag, som jag redan nämnt, rört 
mig i den postmoderna fasen av etnografins historia. I The Sage Handbook 
of Qualitative Research (2005) beskriver Denzin & Lincoln hur den ameri-
kanska etnografin genomgått olika historiska faser eller moment och hur 
dessa hela tiden fortsätter att överlappa varandra i ett ständigt pågående 
nu: 1) Den traditionella fasen (1900-1950) där objektivitet och imperialism 
stod i centrum. 2) Den moderna fasen (1950-1970) där socialrealismen var 
central och där man eftersträvade naturvetenskapliga ideal. 3) Blandade-
genrer-fasen (1970-1986) där man började låna över teorigränserna och 
använda sig av olika perspektiv såsom marxism, strukturalism, feminism 
och semiotik. Här börjar forskaren alltmer likna en bricoleur 4) bricoleur 4) bricoleur Repre-
sentationskrisen (1986-1990) kom som en följd av föregående fas och 
under den började man på ett radikalt sätt att ifrågasatta forskarens möj-
lighet att säga något alls om andras verklighet. Forskarna kämpade med 
hur de skulle lokalisera sig själva och sina forskningssubjekt i en reflexiv 
text. Under den här perioden migrerade konsten till samhällsvetenskapen 
och samhällsvetenskapen till konsten. 5) Den postmoderna fasen (1990-
1995) där tvivlet, sökandet och det experimentella stod i centrum 6) Den 
postexperimentella fasen (1995-2000) där, liksom i den föregående fa-
sen, narrativitet och berättande stod i centrum. Den postmoderna och 
den postexperimentella fasen handlade båda om litterära och retoriska 
troper, berättande, nya, alternativa sätt att komponera etnografi på.  En 
ny känslighet, ett tvivel och en vägran att låta någon teori stå över någon 
annan. Experimenterandet upplevdes som en möjlig väg att få syn på hur 
auktoritära texter konstrueras av forskarna själva. 7) Omtvistat metodo-
logiskt nu (2000-2004). 8) Och slutligen: den fragmenterade framtiden 
(2005-) som vi inte vet något om. I det åttonde momentet är etnografin, 
enligt författarna, upptagen med moralisk-etiska diskussioner. Det talas 
om det demokratiska samhället yet to come och den roll som etnografin 
kan komma att spela i strävan efter ett bättre och mer rättvist samhäl-
le.  Den svenska etnologins ämneshistoria skiljer sig naturligtvis från den 
amerikanska kulturantropologins, men etnologin har en lång historia av 
att låta sig inspireras av den internationella antropologin (se Löfgren 1996; 
Arnstberg 1997). Inom svensk etnologi resulterade inte, i alla fall inte som 
jag uppfattat det, representationskrisen i samma intensiva sökande som 
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inom den amerikanska antropologin. Svenska etnologer forskar på hem-
maplan och de etiska och politiska konsekvenserna av mötet med den 
Andre blir inte lika komplicerade som i den traditionella etnografin. Varför 
textproduktionen i allmänhet mer sällan är ämne för explicit diskussion 
inom etnologin är däremot intressant. Kanske har det faktum att vi av 
tradition skriver genomskinlig och lättillgänglig sakprosa som fungerar väl 
mot en intresserad allmänhet bidragit till detta relativa ointresse för språk 
och form? Kanske är det för att vi redan känner oss fria att skriva fram vår 
etnologi som vi vill? Kanske känner vi oss redan nöjda? Kanske upplever vi 
helt enkelt att vår etnologiska prosa fungerar? 
36. I artikeln Konst och forskning diskuterar filosofen och konstteoretikern 
Sven-Olof Wallenstein mötet mellan konst och vetenskap, eller snarare, 
konstens förhållande till vetenskapen (Wallenstein 2000). Wallenstein pe-
kar på två huvudinriktningar vad gäller synen på förhållandet mellan konst 
och vetenskap. Den första är i huvudsak negativ. Konstens uppgift är att 
bearbeta de behov som den moderna rationaliseringsprocessen skapar, 
alltså existentiella behov av ”mening” och ”förmedling mellan livsvärld 
och systemvärld” (ibid:8). Men aldrig möts de två. Den andra inriktningen, 
som den tyske filosofen och litteraturvetaren Walter Benjamin företrä-
der, uppfattar ”modernismen som ett projekt att riva ned gränsen mellan 
konst och liv och knyta samman de olika erfarenhetsfälten på grundval av 
ett utvidgat begrepp om konstnärlig praktik och estetisk teori” (ibid.). Här 
handlar det istället om att lösa upp och gå över gränserna. Så här skriver 
musikvetaren Henrik Karlsson i vetenskapsrådets rapport om konstnärlig 
forskning: ”Konstverk ur alla genrer tangerar, när de är som bäst, frågor 
och dimensioner som vetenskapen med sin strikta terminologi inte till-
räckligt kan förklara – det obegripliga, ofattbara, outsägbara – mänsklig-
hetens eviga och existentiella frågor. När så händer, i magiska ögonblick, 
står tiden stilla ett slag eller tid blir till rum, i en koncentration som vi alla 
kan känna av” (ur Lind & Wadensjö 2004). Här beskrivs konsten som något 
magiskt. Och konst kopplas ofta ihop med just de känslor som beskrivs 
ovan: det gränsöverskridande, det fria, upproret, närvaron, det sublima, 
det outtalade – man smälter samman med något, intuitivt, i stark ome-
delbar känslomässig närvaro. Vetenskapen däremot är det som måste gö-
ras inom ramen för det reglerade, det begränsande, det icke-spontana. 
Det som lutar sig mot flera hundra års tung och självkorrigerande tradi-
tion: mer systematiskt reflekterande, utan direkt känslomässig närvaro. 
Men många forskare känner nog inte alls igen sig i den beskrivningen, 
utan skulle tvärtom hävda att de upplever sig själva som både kreativa och 
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fria när de utövar sin forskning. Precis så som konstnärer förväntas känna. 
Det finns naturligtvis både likheter och olikheter mellan det som vi brukar 
beskriva som konst, respektive vetenskap. En möjlig brygga mellan konst 
och vetenskap skulle kunna vara begreppet undersökning. Vetenskap och 
konst kan ses som både motsatspar och som ett uttryck för samma strä-
van att undersöka, att söka förstå livet och den verklighet vi lever i (Wal-
lenstein 2000).     
37. Richardson har själv skrivit texter i vilka personliga erfarenheter och 
den litterära formen är centrala byggstenar. Tillsammans med litteratur-
vetaren och författaren Ernest Lockridge har hon rest världen runt och 
genom en kollaborativ metod skrivit Travels with Ernest: crossing the li-
terary/sociological divide (2004). I boken flätas de båda författarnas olika 
perspektiv samman till en sammanhållen men ändå något impressionis-
tisk text. Med texten önskar de överskrida gränsen mellan det person-
liga och det professionella, mellan sociologi och litteratur, mellan subjekt 
och objekt. Richardson har också arbetat med poesi som representation. 
Hon har bland annat skrivit fram en intervju med en ensamstående ung 
mamma i form av en dikt (Richardson 2003). Genom att koncentrera den 
långa intervjun till en dikt vill hon, istället för att skriva fram en konventio-
nell analys, lyfta fram informantens egna ord, känsla, ton som Richardson 
uppfattade den. Syftet är provokativt. Hon menar att sociologer borde 
kunna förstå en människa och hennes liv utan att nödvändigtvis ”mangla 
det genom den konventionella sociologiska apparaten” (Gubrium & Hol-
stein 2003:15.). Personligen tycker jag att Richardsons dikt är ett lyckat 
etnografiskt experiment, men frågan kvarstår: vad menas egentligen med 
att ”förstå” en annan människa? Här gäller det att inte fastna i samma dua-
listiska tankesätt som man har för avsikt att dekonstruera. Vi förstår andra 
genom känsla och ögonblicklig empati, men också genom reflektion och 
inre resonemang (som inte sällan hämtar sitt stoff från populärpsykolo-
gin). Forskning ”sipprar in och ut” i vardagen, liksom poetiska bilder och 
uttryck. Allt sammanfogat bidrar till vår s.k. ”förståelse” för och av andra. 
38. Här vill jag inflika att kollaget som idé med fog kan uppfattas som en 
av samtidens mest slitna klichéer. I början på 1900-talet var det avant-
gardism som anammade kollaget som form, och på 1970-talet framställ-
des kollagets helande och förlösande egenskaper som lösningen på det 
mesta, som terapi på dagis, inom åldringsvården etc. 
39. När jag sökt inspiration till mitt skrivande är det framför allt genom att 
ta del av experimentella etnografiska texter som författats av amerikanska 
forskare som Lewis 1960; Crapanzano 1980; Ellis 1996, 2004; Richardson 
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2003, 2004; Paget 1995. Vad som kan/vill/får räknas som experimentell 
etnografi är naturligtvis en öppen fråga. Inom etnologin finns inslag av 
experimentell etnografi i avhandlingar som Fattigdomens besvärjelser. 
Visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete (1998) av Karin 
Salomonsson, Ett paradis för alla: EPA mellan folkhem och förförelse
(1998) av Cecilia Fredriksson och Mellan Rum. Om kropp, rörelse och 
rytm (2005) av Gunnel Olsson.  
40. Under kapitelrubrikerna framträder jag som en lyssnande intervjuare 
som för samtalet om väntan framåt, medan mellan rumsetnografierna is-
tället avslöjar en forskare fylld med osäkerhet och tvivel. De båda roller 
existerar parallellt och är naturligtvis ett uttryck för det allmänkomplexa i 
tillvaron. Under samtalen både ”lyckades” och ”misslyckades” vi sätta ord 
på väntan, och detta faktum har kommit att bli en viktig del av både pro-
cess och resultat.
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1. Se t.ex. Jönsson 1999, 2002, 2006; Warberg & Larsson 2005; Söderberg 
& Göthe 2008; Hellsten 2003; Angelöw 2005.        
2. Berg Eriksen menar att en demonisering av tiden så sakta började ta 
form under 1800-talet (2000). Den tyske fi losofen Oswald Spengler in-
ledde processen, menar Berg Eriksen, med sitt stora verk Västerlandets 
undergång i vilken Spengler argumenterar mot den linjära tidsuppfatt-
ningen och förespår västerlandets undergång. Den linjära tiden står i cen-
trum för diskussionen kring denna konfl ikt, men problematiseringen av 
tiden började mycket tidigare än så. Den romerske dramatikern Plautus 
uttryckte starka känslor kring soluret ”Må gudarna förgöra dem som först 
fann att skilja timmarna från varandra. Må de förgöra dem som ställde upp 
det här soluret som jämmerligt skär och hackar mina dagar i små bitar” 
(citat i Gleick 1999:59-60).   
3. Se t.ex. Livsstil (2008), en tidning om hälsa som givits ut inom ramen för 
”Livsstil i Väst”, ett projekt mellan Västra Götalandsregionen och Volvo-
koncernen i syfte att minska på sjukfrånvaron.  Se även Göteborgs-Posten
2009-04-16.  
4. I Landsmålsarkivet i Uppsala fi nns en frågelista om ”Brådska, snabbhet, 
dröjsmål och långsamhet” som handlar om vilka betydelser dessa ord har 
för människorna i Uppland under 1900-talets början. I denna framgår att 
uttrycket ”att ha bråttom” kunde ersättas av orden ”� äskigt” eller ”schåigt” 
vilket då skulle kunna översättas med innebörden: ”Du behöver väl inte 
ha så bråttom, det är väl inte brådare för dig än för någon annan”. Det 
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moraliska tillrättavisandet är tydligt. Gör dig inte märkvärdig! Det är intres-
sant att fundera över om det fi nns något motsvarande i dagens samhälle. 
En parallell är kanske ”yuppie nallarna” som väckte snarlika känslor under 
1980-talet? (Frågelista M 42 ULMA 20979)
5. Reklaminslag på TV under 2005.
6. Samma tankegångar går igen hos de fl esta modernitetsteoretiker: ”Det 
som föreligger kasseras innan det har konsumerats och det som sedan 
kommer följer så tätt att alla föreställningar om en verklig förnyelse mister 
sin utopiska dragning” (Berg Eriksen 2000:23). Det växande behovet att 
dela upp tiden i allt mindre enheter får oss att inse att tiden går och då blir 
vi ännu ivrigare att göra det mesta möjliga av den. Vi lever i nanosekun-
dernas tidevarv, menar Eriksen (2001). Hastigheten blir så paradoxalt nog 
en metod att försöka korta av tillståndet mellan de tomma intervallerna 
i urets tidmätning. I nanosekundernas tidevarv blir det kanske svårt att 
blunda för föreställningen att tiden rinner oss allt fortare ur händerna?  
7.  I den bästsäljande boken I tid och otid beskriver fysikern Bodil Jönsson 
det hon kallar för vår tids informationsöverhettning (2002). Hon menar att 
det blivit för mycket av allting – både i privatlivet och på arbetsplatserna. 
”Titta dig omkring på trottoarer, väntplatser, tåg, fl ygplatser! Överallt fi nns 
det människor som talar i telefon med varandra. Tätare och tätare ju mer 
exklusiv miljön är” (ibid:71). När den gränslösa friheten förvandlas till tvång 
då befi nner vi oss i ett och:ets tyranni, menar hon. Fler och fl er prylar, 
verksamheter och sociala kontakter ska få plats i våra liv, vi lägger till det 
och det och det, tills vi upplever hela vår tillvaro som tyrannisk (ibid:70-
74). 
8. Se t.ex. Jönsson 1999, 2002, 2006; Eriksen 2001; Berg Eriksen 2000; 
Sherover 2003; Schjødt 2002.
9. I frågespalten Lust att leva (GP 2007-10-21) skriver signaturen Birgitta: GP 2007-10-21) skriver signaturen Birgitta: GP
”Det är varsel på gång på jobbet och den här gången tror jag inte att jag 
klarar mig. Det fyller mig natt och dag, har svårt att sova och har hjärt-
klappning. Har varit på samma företag i 15 år och kan inget annat. Tror 
knappast att jag har någon chans på arbetsmarknaden. Vad ska jag göra?” 
Birgitta lever i en tärande ovisshet. Hon väntar på ett varsel som kanske
kommer. Experten, en psykolog, svarar att Birgitta ”lever i framtiden – en 
plats som inte existerar”. ”Inse att dina tankar spelar dig ett spratt och 
försätter dig i just den misär du är så rädd för att uppleva i framtiden. Inse 
att dina tankar omkring situationen, inte omständigheterna, har skapat de 
problem du upplever just nu. Mata dem inte hela tiden med din rädsla. 
Stanna upp och ta ett djupt andetag. Här är jag. Jag lever. Jag är frisk. Ute 
är det höst och löven faller.” Birgittas brev illustrerar på många sätt den 
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fl ytande rädsla som Bauman talar om och psykologens svar genomsyras 
av just den individualism som vi fi nner i de bästsäljande självhjälpsböck-
erna (jfr Aspelin 2008). I expertens svar till Birgitta kan fl era ideal skönjas: 
det är inte önskvärt att vara rädd och det är inte önskvärt att oroa sig för 
en framtid vi inte kan veta något om. Men i den fl ytande moderniteten 
har Birgitta all anledning att känna oro inför framtiden. Hon besitter knap-
past de egenskaper av fl exibilitet, illojalitet och stresstålighet som, enligt 
Bauman, avkrävs den nutida människan. För ytterligare resonemang kring 
senmodernitetens krav på fl exibilitet se Sennett 1999. 
10. Siri, en annan av mina informanter, berättar en snarlik berättelse: ”Jag 
kan tänka på min mormor som kom från skogarna i Värmland, du vet… var 
född runt sekelskiftet. Hon hade ju aldrig bråttom egentligen. Hon kunde 
vänta på det mesta, aldrig någon stress. När hon lagade köttbullar till oss 
så var det omständligt och tog tid, kändes det som, det minns jag… eller 
om vi var ute och plockade blåbär eller lingon i skogen, då tog hon sig 
sin tid, varje bär skulle plockas för sig och inga blad eller barr fi ck komma 
med. Hon var väldigt noggrann med allt och det blev väldigt gott också. 
Och så stoppade hon mina raggsockor med en sådan där trägrej, jag vet 
inte vad det heter, och gjorde allt på det där gamla sättet i lugn och ro.”
11.Kåseriet publicerades i sin helhet i Aftonbladet 2007-04-02.   
12. I den världsomspännande slowrörelsen står långsamheten i centrum. 
se t.ex. www.slowsociety.se
13. Marschall Berman beskriver moderniteten som ”en virvel av ständig 
upplösning och förnyelse, kamp och motsägelse, kluvenhet och smärta” 
(Berman 1982:13).
14. Berättelsen om den tidsliga accelerationen är central i vår väster-
ländska tradition. Accelerationen är visserligen ständigt aktuell, men en-
ligt Giddens utmärker sig de senaste 200 åren för en exceptionell sådan 
(1996). Tiden går allt snabbare och människornas förhållande till tiden 
blir alltmer komplicerat (ibid.). Walter Benjamin menar att den moderna 
erfarenheten karaktäriseras av ett nytt tidsligt vara, nämligen den i chock 
och distraktion (1969), och Paul Virilio ser det moderna samhället som 
ett samhälle i allvarlig hastighetskris. I baksidestexten till Speed & Politics 
(1977) skriver han: ”The loss of material space leads to the government 
of nothing but time... The violence of speed has become both the loca-
tion and the law, the worlds destiny and its destination”. Han menar att 
accelerationen är ett faktum och en kraft som kommer att få betydande 
konsekvenser för mänskliga villkor. 

T
id

sve
c

k, fö
rtätn

in
g

ar. R
u

to
r o

c
h

 g
u

m
m

ib
an

d



324

Mellanrum, rörelse. Tempel och vila

1. I ett spännande projekt vid Valands konsthögskola iscensätter konst-
studenten Pär Darell olika vardagliga handlingar i det off entliga rummet. 
Han ber någon, vem som helst, att utföra ett uppdrag. När Darell ger 
människor i uppdrag att vänta tio minuter är uppmaningen att väntan inte 
får innehålla några tekniska ”hjälpmedel” som mobiltelefon, iPod eller lik-
nande, hans instruktioner pekar mot samma föreställning som diskuteras 
här. Den ”riktiga” väntan är den utan teknisk hjälp utifrån.
2.Tid och tempel är språkmässigt släkt med varandra. Latinets templum är 
besläktat med latinets ord för tid, tempus.
3. Elides tar avstamp i fenomenologin för att försöka förstå och beskriva 
den religiösa upplevelsen. Liksom Wikström förstår han subjektet som 
strävande efter sin helhet, på samma sätt som den psykoanalytiska sub-
jektsförståelsen handlar om att vara stadd på en helande resa (se Johans-
son 2002). Lite svepande skulle man kunna säga att de religiösa, fenome-
nologiska och psykanalytiska perspektiven vilar på en snarlik förståelse av 
subjektet som sökande efter sin helhet.
4. Fanum betyder tempel på grekiska.
5. Att som Dan se kroppen som en behållare av olika känslor är ett vanligt 
sätt att beskriva kropplig aktivitet på (jfr Andersson 1992:124).
6. Här blir väntan som konstruktion tydlig. Genom att lyfta fram ordet 
som något att väva berättelser kring skapades ett förhållningssätt under 
intervjuerna, snarare än att informanterna tillskrivit väntan någon särkskild 
mening. Att informanterna upptäckte väntan, precis som jag upptäckte 
väntan under samtalen, samtidigt som vi också konstruerade väntan, är 
tydligt. Och häri ligger det intressanta med väntan som forskningsobjekt. 
Det blir ett skapande av betydelser på fl era olika plan samtidigt. På en mer 
övergripande nivå skulle man också kunna säga att mina informanter, 
som här också råkar vara mina bekanta, hjälper mig som forskare att hitta 
fram till en möjlig förståelse av väntan. Denna omständighet är naturligt-
vis inbyggd i alla intervjusituationer, men kanske att det ändå blir något 
förstärkt i denna undersökning? När Dan talar om vila, är han noga med 
att på ett tydligt sätt koppla ihop väntan och vila. Han gör orden utbytbara 
med varandra, antagligen för att understödja mig och hålla intervjun på 
rätt spår. Detta händer gång på gång under intervjuerna: att samtalet på 
ett eller annat sätt måste ”återföras” till väntan, antingen genom att helt 
byta tema eller också genom att transformera det sagda till att gälla vän-
tan. Så konstruerades ett väntans forskningsfält.
7. Till skillnad från min informanter ser den franske fi losofen och psykoa-
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nalytikern Michel de Certeau ([1980] 1988) tåget som en instängd sfär där 
inget av värde händer. Passagerarna har ingenstans att ta vägen. Trots tå-
get rörelse är allt stillastående. Som numrerade boskap fl yttas människor 
från en plats till en annan. 

Tystnader

1. Av tekniska och rumsliga skäl var vi tvungna att sitta nära varandra. Vi-
deokameran saknade vidvinkel och Siris kök är litet till ytan. I början av 
intervjun kändes det både onaturligt och obekvämt, men så småningom 
kunde vi slappna av trots den påtvingade fysiska närheten. När ja goch 
Siri diskuterar intervjun efteråt bekräftar hon att hon känt sig otillräcklig i 
situationen. 
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Fördröjningar, förväntan. Tvivel och tröga maskiner

1. Morgondagens teknik är aktuell redan idag. Information blir snabbt för-
legad. Vilken är nästa trend? Och nästa? Honoré klär den tankefi guren i 
ord på följande sätt: ”När jag började surfa på nätet med ett bredbands-
modem verkade det gå blixtsnabbt. Nu känns det måttligt snabbt, till och 
med lite trögt. När en sida inte laddas omedelbart tappar jag tålamodet. 
Till och med ett par sekunders fördröjning är nog för att jag ska klicka på 
musen och skynda på. Den enda lösningen verkar vara en ännu snabbare 
koppling” (2004:41). 
2. I en kreditkultur lever vi på lånade tillgångar. Varför vänta till morgon-
dagen? skriver Bauman retoriskt. En morgondag du inte vet något om. 
Varför skjuta upp det du kan förverkliga redan idag? Skjut upp besvikelsen, 
inte njutningen! Njut nu, betala senare! (Bauman 2007b:15).
3. För en kort läsning om andra kulturers tidsuppfattningar se t.ex. Schjødt 
2002:39-54.  
4. Föreställningen om den senmoderna människans förhållande till vän-
tan på tekniska funktioner gör också, som jag redan nämnt, avtryck i det 
off entliga rummet. Hissföretaget Otis har till exempel gjort vetenskapliga 
fältstudier i hopp om att förstå hur de ska möta hissanvändarnas otålig-
het (Gleick 2000:34-43). Forskarna konstaterar att tidsuppfattning ändras 
i väntan på en hiss. En minuts väntetid kan upplevas som tio: ”Man väntar, 
en del står stilla, andra går av och an, och någon gör kanske små otåliga 
rörelser som att stampa med foten, klirra med ett mynt i fi ckan, till synes 
koncentrerat skärskåda väggar och tak… Emellertid lutar nästan alla hu-
vudet en aning bakåt och höjer blicken och tittar på ljusskylten ovanför 
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dörren som visar var hissen befi nner sig… Män, men nästan aldrig kvinnor, 
vaggar ibland sakta fram och tillbaka. De långa tystnader, det nästan bib-
liotekslikt dämpade sorl som karaktäriserar människors väntan på hissar 
är inte bara vad de verkar… Ju längre tystnaden varar, desto troligare är 
det att en eller fl era av oss blir en smula besvärade… desto mera besvä-
rade och spända blir de små inre draman som var och en av oss spelar 
upp på vår egen inre projektionsteater. Den faktiska väntetid som förfl yter 
innan en viss grupp kan tycka att väntan blivit en nästan outhärdlig plåga 
kommer sannolikt att variera signifi kant med gruppens sammansättning, 
tiden på dagen och den typ av byggnad de befi nner sig i. Väntan är nästan 
aldrig lång, oavsett hur mycket den subjektiva upplevelsen förlänger den” 
(Spivack Associetes 1979 i Gleick 2000:40-41). Hissar är ett stressmoment 
därför att människorna inte kan göra något vettigt med sin väntetid, skri-
ver Gleick. Fyrtio sekunders väntetid visade sig vara en smärtgräns - då 
börjar användarna bli påtagligt upprörda. När de väl är ombord på his-
sen intensifi eras rastlösheten medan de väntar på att dörren ska stängas 
(Gleick 2000:39). Dörrfördröjningen, som den kallas, brukar vara inställd 
på 2-4 sekunder och det upplevs som alltför länge, skriver han. Färgen på 
dörrstängningsknappen är ofta avskavd därför att människor inte har tåla-
mod att vänta de få sekunder som det tar innan dörren stängs. Genom att 
trycka på knappen upprepade gånger inbillar sig användaren att hon eller 
han kan påverka situationen. Detta har bidragit till ännu en innovation, 
nämligen lampor för psykologisk väntetid. Så fort någon trycker på en hit 
eller ned-knapp räknar en dator ut vilken hiss som kommer först till vå-
ningen och tänder en signal i god tid före sin ankomst (ibid.). Detta ger en 
illusion av ögonblicklig teknisk respons. En illusion vars enda uppgift är att 
lura användarna till en mer uthärdlig väntan, till en illusion om kontroll.
5. Reklamkampanj på TV under 2008.
6. Reklamkampanj för Com Hem hösten 2007.
7. I Der Speigel beklagar sig en nioårig pojke över att lärarna i skolan pratar 
långsammare än hans dator. Lärarna pratar så långsamt att han, som han 
säger, ”blir helt tokig ”. Pojken fortsätter. ”Jag tänker: Kom igen, nu räcker 
det. Låt mig gå hem till min Atari. Den talar om saker för mig fortare” 
(Eriksen 2001:178). Föreställningen om att tiden upplevs gå allt snabbare 
fi nns i såväl vetenskaplig litteratur, som i bästsäljande självhjälpslittera-
tur. I media och ute i handeln följer man ängsligt med i dessa föreställ-
ningar, samtidigt som man både skapar och upprätthåller dem. Vinjetten 
till SVT´s barnprogram Bolibompa ändrades t.ex. markant i hastighet på 
1990-talet.
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8. Grosz har defi nierat kroppen som en ”konkret, materiell, levande struk-
tur av kött, organ, nerver, muskler och skelett som får enhet, sammanhang 
och organisation endast genom deras psykiska och sociala inskription
som ytan hos och råmaterialet för en integrerad och sammanhållen tota-
litet”. Kroppen är obestämd, amorf, en serie okoordinerade potentialiteter 
vilka kräver social benämning, ordning och ”administration” (1999:203). 
En kropp som därmed ”defi nierar erfarenhetens och subjektivitetens 
gränser” (ibid:204). Våra kroppar förändras när förutsättningarna för vår 
kroppslighet förändras. I artikeln Kroppar-städer (1999) kommer Grosz 
in på diskussionen om hur informationsteknologin förändrat samhället 
och hur den rimligtvis även kommer att påverka våra kroppar i en inte 
alltför avlägsen framtid.”[…]informationsrevolutionen kommer att leda till 
förändringar i kropparnas inskription”, (ibid:212) skriver hon och citerar 
Paul Virilio: ”Med den omedelbara kommunikationen (satellit, tv, fi berop-
tik, telematik) ersätter ankomsten avfärden: allting kommer fram utan att 
behöva ge sig av. Denna senare typ av tidsutsträckning bidrar till att skapa 
ett permanent nu vars intensiva rytm inte känner någon morgondag, och 
bryter sönder rytmen i ett samhälle som allt mer försämras. ”Monumen-
tet” är inte längre en sinnrikt konstruerad portiko, en monumental pas-
sage som punkteras av luxuösa byggnader, utan den upptagna linjen, den 
monumentala väntan på att bli betjänad framför maskineriet: alla stressar 
runt medan de väntar på kommunikations- och telekommunikationsma-
skiner, köerna vid motorvägstullarna, pilotens checklista, nattduksbordet 
vid datakonsolerna[...]” (ibid:213-214). Virilio menar att den nutida män-
niskans tillvaro förvandlats till en monumental väntan på olika tekniska 
processer. Subjektet kommer inte längre att kopplas till andra kroppar 
och objekt på ett slumpartat sätt, utan stadens, och även individernas 
nätverk kommer att ordnas genom telekommunikation. Det geografi ska 
rummet kommer att ersättas med dataskärmar, avstånd och djup med yta 
och rum med tid och personliga möten med dataskärmen. Enligt Grosz 
kommer detta inte bara förändra människans psykologi, utan även hen-
nes kroppsliga inskriptioner. Kanske kommer denna monumentala vän-
tan, i Virilios mening, utgöra en pådrivande beståndsdel i framväxten av 
den posthumana människan, cyborgen, den som konstruerar sig någon-
stans mellan människa och maskin?  
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1. Den väntande kvinnan är stoff  ur en kulturell repertoar som Siri gör 
bruk av i intervjusituationen. Simone de Beauvoir beskriver på 1940-talet 
kvinnors väntan som en specifi k förmåga inlärd genom upprepade och 
påtvingade hemsysslor, men också som en del av hennes kroppslighet. 
”Mysteriet med ett smultron av blod som i moderns mage förvandlas 
till en mänsklig varelse kan ingen matematisk formel fånga, och ingen 
maskin skulle kunna påskynda eller fördröja det. Kvinnan erfar det tidens 
motstånd som de mest sinnrika apparater misslyckas med att sönderdela 
och mångfaldiga. Hon erfar det i sin kropp, som är underkastad månens 
rytm och som åren först låter mogna och sedan brytas ned. Genom mat-
lagningen övar hon sig också dagligen i tålamod och passivitet. Det är 
alkemi: man måste lyda elden, vattnet, vänta på att sockret ska smälta, att 
degen ska jäsa och dessutom på att tvätten ska torka och frukten mogna” 
([1949] 2006:699). Beauvoir både framhäver kvinnans förmodade kopp-
ling till naturen: barnet i magen, menstruationscykeln och naturlagarna 
som får potatisvattnet att koka. Med närheten till sin egen biologiska 
kropp och arbetet i hemmet har, enligt Beauvoir, kvinnan utvecklat en 
speciell förmåga att vänta (ibid.). Samma sak händer om och om igen i en 
rutinartad rörelse utan framtid och utan mål. Med Beauvoirs sätt att tänka 
blir väntan en central beståndsdel av den kvinnliga tillvaron. Så här skriver 
hon: ”På sätt och vis är hela hennes existens en väntan, eftersom hon 
är instängd i immanensens och kontingentens limbo och hennes berät-
tigande alltid ligger i någon annans händer. Hon väntar på uppskattning 
och bifall från männen, hon väntar på kärleken, hon väntar på den äkta 
mannens eller älskarens tacksamhet och hyllningar; från dem väntar hon 
sig att få sitt existensberättigande, sitt värde, ja, själva sitt vara” (Beauvoir 
[1949] 2006:711).   
2.  Fotografi erna är tagna av den tyska fotografen Marianne Wex i syfte att 
studera just manligt och kvinnligt rörelsemönster i det off entliga (Barkty 
1990:68). 
3.  Siri är uppvuxen på 1960- och 70-talet och fi ck antagligen ingen större 
förståelse för sin längtan efter att spela fotboll. I november 2008 fi nns 
i Göteborg-Posten en artikel om Malin som, precis som Siri, ville spela 
fotboll på skolans allmänna idrottsdag, men som inte fi ck. Lärarens moti-
vering löd ”att hon var tjej” och ”att tjejer skulle spela vollyboll”. Malin fi ck 
inget gehör från vare sig andra lärare eller rektorer och beslutade sig för 
att lägga sig ner i protest på fotbollsplanen. Hon gjorde så, men vågade 
inte ligga kvar när de stora pojkarna rusade in. Då gick hon hem, googlade 
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på nätet, fann Jämo och skrev en anmälan. Kommunen ålades att betala 
25000 kr i skadestånd (GP 2008-11-28).  
4.  I Evas Kalender från 1963 fi nns råd om hur unga kvinnor ska bete Evas Kalender från 1963 fi nns råd om hur unga kvinnor ska bete Evas Kalender
sig i det sociala livet. En av frågeställningarna gäller kvinnans tillåtelse att 
ta egna initiativ i kontakten med män. ”Ska hon ringa eller ska hon inte 
ringa? Nej, hon ska inte ringa. Hur kär hon än är och hur frestande det än 
kan verka att bara slå ett nummer och få höra hans röst. Ringer han inte så 
beror det inte på att han har tappat bort hennes nummer, eller för att han 
är blyg, nej, ringer han inte så är det för att han inte vill ringa och ringer 
Eva då så gör hon bort sig” (1963:10). Budskapet är enkelt. Han behöver 
inte vänta. Han kan, och ska ta för sig.
5. I uppföljaren Mina i Kina (Höglund 1999) bestämmer sig visserligen 
Mina för att resa till Kina och Kåge stannar kvar hemma, men istället för 
att våndas hjälper han henne att packa resväskan och skickar lugnt och 
sansat med henne en karta över Kina. Väl i Kina sitter Mina ledsen och 
vilsen på sängkanten på hotellrummet. Hon längtar hem. ”Hur kunde du 
låta mig mej åka, Kåge!? tänker hon och tårarna rullar ned för hennes 
kinder. ”Varför hindrade du mej inte?”. 
6. Den berömde renässansmålaren Cennino Cennini skrev år 1437: ”Lägg 
märke till människokroppens exakta mått. Om kvinnans kropp ska jag inte 
tala, hon har intet fullkomligt mått” (Sidén 2005:153). 
7.  I sin bok Varat och Intet ger Sartre en beskrivning av hålets betydelse 
för människan ([1943] 1992:83-86). Sartre menar att ”hålet från början 
framställer sig som ett intet att fylla ut med sitt eget kött ”. Det lilla barnet 
kan inte låta bli att redan tidigt fylla det med fi ngrar eller armar. Att fylla 
ut något är en ursprunglig tendens i den mänskliga realiteten, menar han. 
”Hålets ideal är alltså en urholkning som noga sluter sig kring mitt kött, på 
ett sådant sätt att jag genom att kuta ihop mig och så nära som möjligt 
anpassa mig till det, kan bidra till att få det fullständiga varat att existera i 
världen” (ibid:85). Munnen sluter sig kring barnets tumme, maten täpper 
igen munnens ihålighet.  Att äta är att fylla ut sig. Från detta går Sartre vi-
dare in på sexualiteten och skriver: ” […] det obscena i kvinnans könsorgan 
är samma obscenitet som utmärker allt som är vidöppet; det är liksom 
andra hål, en vädjan att få vara; kvinnan i sig vädjar till ett främmande kött 
att det ska förvandla henne till varats fullhet; genom att genomtränga 
henne och lösa upp henne” (ibid. 85-86). Omvänt, menar Sartre, förnim-
mer kvinnan sitt läge som en vädjan, just på grund av att hon är ihålig. 
Sartre ger här med sina närmast misogyna beskrivningar uttryck för, och 
näring åt, de klichéartade bilderna kring kvinnlig anatomi som Dan tar 
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bruk av i sin berättelse om väntan.
8. Penelope, Odysseus hustru, som väntade så troget på sin äkta make. 
Under de långa åren då Odysseus krigade i Troja och under hans stra-
patsfulla hemfärd, var hon hela tiden övertygad om att han skulle åter-
vända. Under väntan var hon omringad av friare och för att avvärja dem, 
sade hon att hon inte tänkte gifta om sig förrän den gobeläng hon arbe-
tade på var färdig. Om dagarna vävde hon och om nätterna repade hon 
upp vad hon vävt under dagen — på så sätt skulle hon aldrig bli tvungen 
att välja ny make.  Penelopes och barnboksgestalten Minas situationer 
påminner om varandra, men Penelopes väntan är inte lika entydigt passiv 
och paralyserande som Minas. Penelope använder sin list och sin intel-
ligens för att lura sina övervakare genom att repa upp det hon vävt under 
dagen. Hon väver tid, och hennes väntan blir så en aktiv väntan.  Ur ett 
tidsgeografi skt perspektiv skulle man kunna säga att Penelopes projekt är 
att till varje pris hålla ihop äktenskapet och att vägen dit är snårig och full 
av strategier i tid och rum (Friberg 1990). När Odysseus slutligen kommer 
hem, är huset fullt av friare som vägrar ge sig av innan Penelope valt en ny 
make. Hon säger att hon skulle gifta sig med den av dem som hade kraft 
nog att spänna Odysseus båge. Och Odysseus, som ännu inte avslöjat sin 
rätta identitet, spände den själv, och började döda de andra friarna. Men 
han var inte ensam. Penelope svingade sitt svärd och med kraft och raseri 
förvarade hon äktenskapet som institution (Warner 1996:96). Penelopes 
väntan kantades måhända av ilska, aktivitet och hjältemod, attribut som 
vanligtvis brukar tillskrivas det manliga subjektet, men trots detta är hon 
ändå den som väntar. I Odyssén kan den kvinnliga väntan vara fylld med 
aktivitet och strapatser, men kanske bara under förutsättning att kvin-
nan försvarar traditionella institutioner som familj, äktenskap och hem? 
Odysseus är ute på äventyr och Penelope går hemma och väntar. Odys-
seus kom visserligen tillbaka från sina äventyr, men att Penelope nekade 
alla friarna var en förutsättning för att Odysseus alls skulle kunna komma 
tillbaka (Leeds 1991:114). Genom Penelopes envisa och lojala förnekande 
av friarna befästes Odysseus roll som man och som överordnad. Penelo-
pes dygd är trofast väntan, medan Odysseus dygd ligger i att han överhu-
vudtaget minns att han har ett hem och en fru som väntar (jfr ibid:115). 
9.  Norstedts svenska synonymordbok 2002:984.Norstedts svenska synonymordbok 2002:984.Norstedts svenska synonymordbok
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Varat, kokongen. Rött och grått

1.  Väntan är ett tema som ofta lyfts fram inom framför allt konst, drama 
och litteratur. Det klassiska dramat I väntan på Godot (se Beckett [1952] 
1968) av den irländsk-franske författaren Samuel Beckett är kanske det i 
vår västerländska kultur mest kända verket som tar bruk av väntans dra-
maturgiska potentialer. De båda luff arna Vladimir och Estragon sitter och 
väntar på någon vid namn Godot. Mycket mer händer inte än att dessa två 
personer står och smågrälar på en landsväg i väntan på Godot. Vem den-
ne Godot är förblir en gåta genom hela föreställningen. De båda männen 
funderar på olika lösningar på situationen. Ska de ta livet av sig? Ska de 
skiljas åt? Men ingen av dem förmår att uthärda ensamheten, och ingen 
av dem har modet att ta livet av sig. De grälar med varandra, gråter och 
sjunger. Ibland glömmer de till och med bort att de väntar. Men vad hand-
lar pjäsen egentligen om? Handlar den om meningslöshet? Om en väntan 
på en Gud som aldrig visar sig? Eller handlar det om att det är så här som 
livet är? Ofta framställs dramat som en gäckande gåta, på samma sätt som 
livet kan framstå som en gåta. Vad är meningen med livet? Vad är egentli-
gen meningen med all denna väntan? Beckett vill, som jag tolkar det, visa 
oss livet och det ännu icke bestämda eller avgjorda, på samma sätt som 
fl era av berättelserna i föregående kapitel velat peka på det ofullbordade 
i tillvaron. Berättelserna händer i väntan, eller snarare: väntan är berät-
telsen på samma sätt som livet kan ses som berättad tid. Tankefi guren är 
tydlig. Väntan för oss närmare både oss själva och andra. I väntan träder, 
återigen, livet fram. Men i väntan ruvar också döden, precis som i Becketts 
drama.                                                              
2. Och kanske var det också därför som jag utan att tänka mig för ville 
skilja längtan och väntan åt. Ett behov av att skapa ordning ur den känsla 
av obestämbarhet och icke-kontroll som jag så många gånger upplevde 
under avhandlingsarbete. Ett försök att avgränsa och förtydliga. 
3. Tidskriften Pilgrim hade 2004 ett temanummer om väntan i vilket olika 
skribenter och kyrkliga personligheter diskuterade väntan som ett centralt 
tema i den kristna tron. En av de allra största berättelserna om väntan i 
den västerländska kulturen är den kristna traditionen och dess eskato-
logi. Väntan är en av de viktigaste grundtonerna i den kristna tron (se t.ex. 
Bergström 2004:8), och eskatologin, tanken om det yttersta, innebär här 
att världen ses som stadd på en resa hem till Gud. I sin nuvarande form 
är skapelsen trots att den är skapad av Gud trasig och ofullständig och 
det eskatologiska hoppet är ett gudomligt löfte om att detta tillstånd inte 
kommer vara för alltid. En befrielse från det svåra livet på jorden är vad 
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människan väntar på, enligt kristen tro. Människorna lever helt enkelt i 
väntan på det goda.      
4. Meddelare är den vanliga benämningen på de personer som svarar på 
arkivens frågelistor. 
5. ULMA M42. Väntesjuker, väntevelig (väntevelir), väntetugga, väntabit 
och väntasup, är andra språkliga konstruktioner som återfi nns bland frå-
gelistsvaren (ULMA 5431, upptecknat 1933, Västergötland). 
6. Tove, som arbetar med psykisk ohälsa, berättar om en av sina patienter 
som hela tiden skickar ansökningar och förfrågningar till myndigheter. 
Tove menar att den upplevda bristen ibland kan bli så stor och så svår att 
den skapar en situation där individen istället tvingas fylla upp sig själv med 
väntan för att ge tillvaron någon som helst mening.  Det är genom väntan 
som dagarna får mening, och då gäller det att ständigt skapa situationer 
som innefattar väntan. I patientens fall handlade det om att ansöka om 
olika saker till olika myndigheter och att skicka brev till så många instanser 
som möjligt. Här är väntan något som patienten själv iscensätter och hål-
ler igång genom aktivitet. Här får väntan en livsuppehållande funktion och 
blir så ett mål och ett begär i sig själv. 
7. Här blir det tydligt hur stoff  från olika berättelser och olika tanke-
inriktningar lånar från varandra. Psykologin möter modernitetsteori som 
möter zenbuddism och kristendom. I På spaning efter helheten diskuterar 
religionshistoriken Olav Hammar New Age och de, som han kallar, alter-
nativa rörelserna. Han menar att också över de alternativa världsbilderna 
vilar modernitetens prägel: ”Hos nästan alla inriktningar hittar man nuti-
dens kännetecken: trendkänslighet, rörlighet, individualism, en tilltro till 
vår förmåga att utvecklas, ett gränslöst plockande från olika tider och kul-
turer och ett språkbruk som lånar från den samtida vetenskapen” (Ham-
mer 1997:368).
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