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är jag påbörjade arbetet med min avhandling 
om postsovjetisk migration till Argentina 
från Ukraina och Ryssland stod jag delvis 
betänksam inför uppgiften. Det var främst 

erfarenheten av att ha fötts och levt i Sovjetunionen som 
jag inte var säker på hur jag skulle närma mig. Mitt di
lemma kom ur två kunskapstraditioner som jag skolats i 
under min grundutbildning, den etnologiska och den 
postkoloniala.

För det första hade jag som etnolog drillats i att stu
dera föreställningar som människor tar för givna i varda
gen. Men hur skulle jag kunna veta vad som tagits för 
givet i det sovjetiska Ryssland och Ukraina? För det 
andra var jag tränad i att närma mig människors erfaren
het med en ödmjukhet grundad i utgångspunkten att all 
kunskap är situerad och levd (Haraway 1988). Att ge sig 
in på att representera någons erfarenhet – att tala för nå
gon annan – inbegriper alltid frågor om makt (Spivak 
2010). I detta fall tänkte jag särskilt på hur jag som fötts 
i Sverige och det som kallas Västeuropa skulle närma 
mig det som brukar kallas Östeuropa. Jag ville inte gå in 
i mitt fältarbete som en västerlänning som ska studera de 
östeuropeiska ”andra” och deras föreställda besynnerlig
heter (jfr Wolff 1994; Koobak 2013). Frågan jag grubb
lade över var således vilka livsvärldar de som jag skulle 
intervjua i Buenos Aires bar med sig och hur jag skulle 
kunna göra dem rättvisa.

I min avhandling diskuterar jag hur skönlitterära tex
ter har förmågan att föra kulturvetenskapliga forskare in 
i okända fält (Ingridsdotter 2017:46). Här skulle jag vilja 
utveckla det till ett argument för fiktionens roll i etnolo
gisk kunskapsproduktion, både när det gäller att planera 
inför forskning, samt för slutfasen när de tolkade resulta
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ten ska skrivas fram. I inledningstexten 
till detta nummer av Kulturella Perspektiv 
diskuterar Kim Silow Kallenberg och jag 
begreppet etnografisk fiktion och olika 
exempel på hur fiktion använts inom et
nologi och antropologi. Jag kommer här 
att diskutera hur relationen mellan etno
grafi och fiktion specifikt tog sig form i 
mitt eget avhandlingsarbete. Artikeln av
slutas med en novell som är baserad på 
mitt empiriska material och som därmed 
är ett bidrag till genren etnografisk fik
tion (se t.ex. Ghodsee 2011; Salomonsson 
1998).

Att läsa sig in:
Svetlana Aleksijevitj som ledsagare

Redan i ett tidigt skede av arbetet med 
min avhandling kom författaren Svetlana 
Aleksijevitj till min undsättning. Rösterna 
som talade genom hennes texter från So
vjetunionen och den postsovjetiska värl
den underlättade mitt första trevande 
 försök att sätta mig in i den levda post
sovjetiska erfarenheten (Aleksijevitj 1992; 
2012; 2013; 2014). I förberedelserna till 
mina fältarbeten läste jag hennes verk och 
annan skönlitteratur eller essäistik.1 Dessa 

Under arbetet med min avhandling aktualiserades frågor om vilka livsvärldar som intervjupersonerna bar med 
sig till Buenos Aires och hur  jag som etnolog kunde göra dem rättvisa. Foto: José Curto.
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författares texter gav mig kunskap som 
var med mig genom hela avhandlingspro
cessen. Särskilt Aleksijevitjs texter blev en 
ingång till de livsvärldar och de outtalade 
antaganden som mina forskningsdeltagare 
kunde tänkas bära på.

Hennes verk om Sovjetunionens män
niskor hjälpte mig att formulera frågor 
och göra antaganden. Med Aleksijevitj 
som ledsagare fick jag en djupare förståel se 
för de historiska händelser som hade for
mat den väg som de intervjuade hade 
kommit på till Argentina under slutet av 
1990talet. Vilka författare har tänkt på 
samma problem som vi har, eller behand
lat liknande erfarenheter och hur kan de
ras konstnärliga verk hjälpa oss som etno
loger?

Jag föreslår att de sätt på vilka vi tar oss 
in i empiriska fält eller tänker om dem får 
god hjälp av litterära ledsagare. Skönlit
teratur gestaltar det levda livet, inte nöd
vändigtvis i den mån att den behandlar 
biografisk erfarenhet, utan att den har en 
förmåga att fånga in kärnan i det levda på 
ett sätt som liknar etnografens sökande 
efter att dokumentera och analysera erfa
renhet. Antropologen och folkloristen Ki
rin Narayan har diskuterat hur några sidor 
av författaren Anton Tjechov plötsligt 
ändrade riktning för en bok hon nyligen 
påbörjat. Det var särskilt en etnografiskt 
inspirerad fackbok av Tjechov om ön 
Sachalin som fick Narayan att tänka på 
nya sätt om den etnografiska processen 
och strukturera om sitt skrivande (Na
rayan 2012). På samma sätt som Svetlana 
Aleksijevitj tog mig i handen och ledde 
mig genom mitt avhandlingsprojekt me
nar Narayan att Tjechov fungerade som 
hennes ”etnografiska musa” (Narayan 
2012:16). Intressant att notera här är att 
det verk som särskilt inspirerade Narayan 
var dokumentärt och delvis etnografiskt. 

På samma sätt fångades jag av det som 
framstår som ett direkt empiriskt tilltal i 
Aleksijevitjs verk.

Aleksijevitjs arbetsmetod kan i mångt 
och mycket liknas vid en etnografisk pro
cess, fast i ett helt annat storleksformat. 
Till varje bok i sviten om Sovjetunionens 
människor, Utopins röster, som hon arbe
tade med i trettiofem år, intervjuade hon 
mellan åttahundra och tusen personer 
(Fröberg Idling 2015). Till tidskriften Vi 
Läser har Aleksijevitj berättat att arbetet 
med varje bok tar lång tid:

Den sista boken tog 15 år. När jag bokar ett 
möte vet jag ju aldrig vad för slags person jag 
ska träffa, ett samtal kan ta två timmar eller en 
hel dag. Jag vill inte möta dem som författare, 
utan snarare som ett slags granne i tiden (Frö
berg Idling 2015).

Att vara en ”granne i tiden” var just det 
som hennes verk hade hjälpt mig med när 
jag närmade mig mitt fält. I samma arti
kel beskriver Aleksijevitj en intervjumeto
dologi som liknar etnografens, där hon 
långsamt vinner människors förtroende 
och lyssnar till deras levnadsberättelser. 
Filmaren Staffan Julén har följt Aleksije
vitjs arbetsprocess i dokumentären ”Den 
allra värsta lögnen är den dokumentära”. I 
denna film ses intervjuer i människors 
kök där Aleksijevitj för alldagliga samtal 
med många skratt för att sedan landa 
djupt ner i en specifik erfarenhet. Hennes 
tillvägagångssätt liknar den etnologiska 
semistrukturerade intervjumetoden. Men 
hur Aleksijevitj sedan behandlar materia
let skiljer sig från det vetenskapliga etno
grafiska tillvägagångssättet. Inspirerad av 
en metodologi utarbetad av den ryske för
fattaren Ales Adamovitj låter hon det som 
människor berättat för henne ta monolog
form, resultat av en etnografisk arbetspro
cess som tar form som en kondenserad 
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form av erfarenhet. Ibland blir det bara en 
mening kvar av en intervju. Det är här 
som det konstnärliga tar över arbetspro
cessen och förvandlar det empiriska till 
något som liknar intervjuutskrifter, men 
som är ett slags litterär etnografisk fik
tion.

Om de många försök att fastställa vil
ken genre hon egentligen arbetar i och 
förslagen att det skulle vara journalistik 
säger Aleksijevitj i intervjun att det hon 
gör inte kan kallas journalistik. ”Journalis
tik är för mig att det finns en människa i in
formationsflödet, litteratur handlar om män

niskan som gåta” (Fröberg Idling 2015). Om 
vi utgår från att vår forskning styrs av 
människan som gåta så finns många berö
ringspunkter, förutom de rent metodolo
giska, mellan Aleksijevitjs tillvägagångs
sätt och etnografens strävan. Men mellan 
arbetsprocessen där det empiriska materia
let samlas och hur det sedan tar sig skrift
lig form finns förstås en mängd olikheter, 
bland annat gränsen mellan den litterära 
fantasin och vetenskapliga fakta. I den 
färdiga produkten har Aleksijevitj bearbe
tat materialet i en litterär gestaltning som 
är långt ifrån kulturforskares framställ

Om vi utgår från att kulturvetenskaplig forskning styrs av människan som gåta så finns många beröringspunkter 
mellan skönlitterära författares tillvägagångssätt och etnografens strävan. Foto: José Curto.
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ningssätt, men stämningar i texten för
medlar något om det empiriska fältet och 
om människors erfarenheter av det sovje
tiska samhället.

Att skriva sig ut:
litterär gestaltning som ett sätt
att kommunicera forskning

Kan skrivandet vara en metodologi och 
inte bara ett sätt att kommunicera forsk
ningsresultat? Aleksijevitjs arbetsprocess i 
fält liknar förvisso etnografens men när 
hon sätter sig vid skrivbordet är hennes 
tillvägagångssätt präglat av fantasi på ett 
annat sätt än den vetenskapliga produk
tionen vanligtvis tillåter. Narayan menar 
att fantasi är en besynnerlig term att pla
cera bredvid begreppet etnografi (Narayan 
2016:155). Som etnografer är vi tränade i 
att notera ”the solid contours of what we 
empirically perceive: in short what is 
there” (Narayan 2016:156). Men hon på
pekar att även om etnografen utgår från 
ett vetenskaplig empiriskt samlat material 
består ändå arbetet med att arrangera em
pirin och välja vilka argument vi ska 
mejsla fram i dialog med olika forsknings
fält av ett visst element av fantasi (Narayan 
2016: 156). Vetenskapens förmenta objek
tivitet och hur allt vi skriver fram består 
av subjektiva tolkningsprocesser är förstås 
en diskussion som pågått länge inom an
tropologi och etnologi (se t.ex. Clifford & 
Marcus 1986; Geertz 1973).

Kan vi tänka oss att skönlitterärt skri
vande skulle kunna vara ett kreativt sätt 
att se på vårt etnografiska material  eller 
nå ut med forskningsresultat utan att det 
undergräver vår roll som forskare? Olika 
genrer kommer med olika tillvägagångs
sätt, syften och teknik för att tolka en 
erfa renhet. Akademi, skönlitteratur och 

journalistik har sina olika regler och grän
serna mellan dem är viktiga (Hal stead 
2016:134). Skribenter, oavsett bakgrund, 
gör bäst i att följa de konventioner som 
reglerar varje specifik genre. Som antro
pologen Helena Wulff diskuterat krävs 
det till exempel mycket träning och genre
specifik kunskap att skriva journalistik 
utifrån ett etnografiskt material (Wulff 
2016:7–9).

Att skriva sig ut ur ett empiriskt fält, 
genom att pröva olika genrespecifika 
former för att skriva om det som erfarits, 
berättats och observerats där på ett litte
rärt kreativt manér kan vara ett sätt att se 
på ett empiriskt material med nya ögon. 
Att tvingas beskriva något i olika format 
ger nya vinklar och perspektiv. Om vi, 
både som skribenter och etnografer, an
passar oss till andra genrer än den strikt 
akademiska kan det göra något med vår 
förståelse av det empiriska materialet. Att 
behöva ”formatera” om det i tanken så att 
det passar med journalistikens krav eller 
ett litterärt undersökande av människan 
som gåta, kan öppna upp och få oss att se 
nya saker i materialet. Journalisten och 
antropologen Anette Nyqvist har beskri
vit hur hon i arbetet med sin avhandling 
samtidigt skrev i ett dokument som hon 
kallade ”Boken”. Här lät hon sitt bekväma 
journalistiska skrivsätt f löda fritt och 
upptäckte samtidigt att det hjälpte henne 
vid tillfällen då hon fastnade i arbetet med 
avhandlingen. De olika skrifterna och 
genrerna korsbefruktade varandra. Ny
qvist kallar detta dubbla skrivande för 
”crosswriting” (Nyqvist 2016).

Fiktion har andra utgångspunkter än 
akademiskt skrivande, den ska inte för
klara, försvara eller argumentera – fiktio
nen är en betraktelse av livet. I detta fall 
handlar det om det liv som stigit ur en 
specifik empirisk kontext. Människor, det 



33Att läsa sig in och skriva sig ut

KULTURELLA PERSPEKTIV 2017:2

vill säga både vi som forskare och våra 
 läsare, lever i känslan lika mycket som i 
tanken. Som antropologen Alma Gottlieb 
konstaterat kan det etnografiska fältet ses 
som en känslomässig gryta. Hon menar 
att antropologer i allt större grad, och 
artikel publiceringarnas vikt på meritlistan 
till trots, börjar inse vikten av att skriva 
sig ut ur den känslomässiga grytan på ett 
sätt som förmedlar hela den mänskliga 
erfa ren heten – något som konventionella 
vetenskapliga artiklar eller monografier 
inte tillåter (Gottlieb 2016:101). Det 
handlar inte om att kapitulera för det egna 
jagets behov, utan om att skildra ett bre
dare spektra, att lyfta in situerade och för
kroppsligade erfarenheter i analysen. Det 
är naturligtvis viktigt för vår forskning att 
vi även publicerar akademisk skrift och 
deltar i traditionella vetenskapliga samtal. 
Men det finns en nytta i att utöver det 
också pröva andra genrer. Som Gottlieb 
påpekar minskar våra möjligheter att för
medla vår kunskap – med all den viktiga 
insikt etnografi producerar – till en annan 
publik än enbart andra forskare om vi 
 låser oss till enbart den akademiska arti
kelgenren (Gottlieb 2016:107). Under 
möten med människor i mitt fält har våra 
samtal ibland generat känslor som inte 
kan fångas i ord. Munnen har sagt något 
men ögonen något annat.

I den novell som följer på denna text 
har jag utgått från en skönlitterär lust att 
pröva aspekter som jag sett i det empiriska 
material som min avhandling är baserad 
på. Novellen grundar sig i empiriska fakta 
– handlingen bygger på det som männi
skor berättat för mig – men personen som 
berättar är min egen litterära kreation. Jag 
ser på detta som ett sätt att pröva det som 
sagts i intervjuer i ett kondenserad form 
som liknar den metod Aleksijevitj använ
der sig av och som jag beskrivit ovan. 

Kvinnan som novellen handlar om är ett 
koncentrat av de människor jag mött un
der fältarbetet för min avhandling. Det 
betyder att hennes berättelse är en sam
manslagning av många människors berät
telser som på detta sätt presenteras i skön
litterär form. Hon är en fiktiv skapelse 
och hennes historia är litterärt gestaltad 
för att förmedla den erfarenhet som kom
mit fram i min forskning. Det som kvin
nan berättar om och hur hon väljer att 
tolka det som hon varit med om i Argen
tina, till exempel hennes ordval ”indian”, 
är grundat i min empiri.

Valen som jag gjort under skrivproces
sen bygger således på de tolkningar som 
jag har gjort som forskare, men sättet att 
presentera dem är en produkt av min fan
tasi. Under arbetet med min avhandling 
har detta slags skrivande vid sidan om 
hjälpt mig att se nya aspekter av materia
let, ställa nya frågor och tänka analytiskt. 
Jag tror att skrivande inom en genre av 
 typen etnografisk novell kan hjälpa oss 
som forskare att nå ut till en större publik. 
Novellen ska således ses som del av en ve
tenskaplig produktion och samtidigt ett 
sätt att kommunicera forskningsre sultat. 

Not

1 Några av dem som hjälpte mig till nya frågor och 
att kontextualisera mitt material är: Alexiyevich et 
al 2003; Andrukhovych 2008; Aksyonov 1999; 
Drakulić 1994; Hensel 2004; Jevtusjenko1982; 
Kapuściński 2011 [1993; 1988; 2000]; Slavnikova 
2013; Solzhenitsyn 2008, 1974; Ulitskaja 2010; 
Zabuzhko 2011; Žadan 2011.
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I en tango som alla verkar älska sjunger en 
man att gatorna i Buenos Aires har något 
speciellt. Hon kan inte se det, varje gång 
hon går från busshållplatsen till sitt 
tomma hus irriterar hon sig på de spruckna 
trottoarerna. Hennes grannar och bekanta 
himlar med ögonen när de pratar om sta
den, som om den var en gammal vän vars 
konstiga beteende man inte längre kan 
göra något åt. Hon vägrar ha en sådan 
kärleksfull relation till den här platsen.

Först nu har de börjat sätta upp sop
tunnor, hon känner sig så uppgiven när 
hon tänker på det. Att de först år 2013 
ställer ut helt vanliga soptunnor så att folk 
kan slänga sina stinkande hushållssopor 
där istället för i rännstenen. Hennes 
granne säger att det är Macris förtjänst, 
att den här staden äntligen fått en guver
nör som gör något. Hon vet inte, men på 
lediga dagar orkar hon knappt gå ut, det 
är så mycket skit överallt. När soptun
norna väl kom på plats tjatade folk om att 
det var äckligt att lyfta på locket, som om 
det skulle vara värre att lyfta ett lock än 
att behöva trampa runt i skit hela dagen. 
Ibland tänker hon att det är något som de 
har i blodet, att de alla är indianer.

När hon och Kiril reste visste de ingen
ting om Argentina. Allt hade gått sönder 
och runtomkring dem slog människor om 
smulorna av Sovjetunionen. Deras arbete 
var inte längre någonting värt. På migra
tionsagenturen hävdade en man med 
svettblankt ansikte att de betalade höga 
löner i Argentina, att människor levde 

gott och säkert där. Han visade vykort 
med Plaza de Mayo och vajande palmer, 
men sade aldrig något om soporna. Kiril 
tvekade länge, kanske skulle Ryssland 
snart resa sig ur krisen. Skulle de inte 
kunna hålla ut lite till och sen börja om i 
det nya Ryssland? Det var hon som över
talade honom att resa. Nu vaknar hon 
 ibland på nätterna ur en dröm om hur de
ras liv skulle ha blivit om de hade stannat 
kvar och väntat ut krisen så som han 
ville.

De anlände i november 1996, två män 
som talade ryska hämtade dem på flyg
platsen och gav dem papper med argen
tinska stämplar. När de svängde av mo
torvägen och in staden körde bilen förbi 
en park. Det var det första hon såg av 
Buenos Aires. Jakarandaträden blommade 
i lila, mjuka blomblad singlade ner över 
trottoaren och hon tänkte att det liknade 
ett paradis. Men sedan släppte männen av 
dem på ett smutsigt pensionat i ett slitet 
kvarter. Där fick de dela kök och toalett 
med fem andra ryska familjer, så som hen
nes föräldrar gjort under Stalintiden.

Någon på pensionatet kände någon 
som hade en fabrik och redan den andra 
veckan fick de arbete där. Några höga 
 löner var det inte tal om och ägaren som 
var en grinig gammal man talade en svår
förståelig ryska som han hade lärt sig av 
sina föräldrar som kommit till Argentina 
i mellankrigstiden. I tre år bodde de på 
pensionatet och arbetade i fabriken. Om 
kvällarna satt männen på terrassen och 

Fiktion
Hon var ändå läkare
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drack billig sprit ur små plastf laskor, kvin
norna lagde mat och tvättade kläder i den 
gemensamma toalettens handfat. Hon 
brukade stänga in sig på det lilla rummet 
utan fönster där de bodde. Lutad mot den 
kalla stenväggen slog hon upp medicinisk 
terminologi i en ordbok, ljudade orden för 
sig själv.

Så småningom hittade de en egen lä
genhet att hyra, men något arbete utanför 
fabriken gick inte att få. När den ekono
miska krisen fick staden att explodera i 
demonstrationståg år 2001 frös deras lö

ner inne och Kirils ansikte stelnade i nå
got som liknade en grimas. Det var då 
hon på allvar började tänka på att få dem 
därifrån. Hon drog med sig Kiril till svet
tiga köer utanför europeiska ambassader, 
de väntade och väntade, ibland tog det 
 dagar att ens få komma in på ambassad
området. Men de fick ingenting för det, 
överallt var det stela ansikten och byrå
kratiska nej. Staden brann omkring dem. 
Pensionärer som förlorat sina besparingar 
stod utanför igenbommade banker och 
grät. Hon pratade med vänner och be

Många av de som intervjuas i avhandlingen hade fått höra att Argentina skulle ha höga löner och goda förhål
landen. Istället kantades deras väg in i det nya landet av en ekonomisk kris som liknande den de lämnat. Foto: 

José Curto.
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kanta, memorerade alla tips om hur man 
bäst skaffade visum till USA. Men det var 
falskt, allting var lögn.

Hon hittade till kontoret med den lax
rosa heltäckningsmattan via en arbets
kamrat från fabriken som hade hört att 
det faktiskt var möjligt att köpa ett visum 
där. Hon övertalade Kiril att följa med. 
De stod på den där mattan och talade på 
bruten spanska med en man som svettades 
i en nopprig kostym. Han påminde henne 
om migrationsagenten med den blanka 
pannan i Moskva, ändå hade hon tryckt 
Kirils hand och bett honom att stanna en 
stund till. Han hade lyssnat på mannen 
med sammanbitna käkar, men när hörde 
summan som han begärde för ett arbets
visum nöp han henne i armen. ”du kan 
inte vara så jävla dum att du går på det där” 
väste han på ryska och drog med henne 
därifrån.

De teg på bussen hem och han gick 
 tidigt till sängs. Hon stod länge vid köks
fönstret och tvekade. När hon hörde 
sängen knarra hade hennes fingrar trevat 
sig fram till hålet bakom kylskåpet. Det 
var där som de hade plastpåsen med spar
pengar. Bara de fick komma till ett seriöst 
land så skulle de kunna börja om och allt 
skulle bli bra igen.

Det första året hade hon gått till ut
bildningsministeriet med sitt examens
bevis och ett papper där hennes yrkeserfa
renhet fanns dokumenterad. Men det var 
som om det inte hade någon betydelse. 
De hade bara tittat på hennes sovjetiska 
stämplar och efteråt fick hon för sig att de 
till och med hade flinat. Hon hade plug
gat i över tio år på den medicinska fakul
teten i Moskva och sedan jobbat lika länge 
som läkare. Men här satt några jäkla in
dianer bakom ett skrivbord och menade 
att det inte var någonting värt.

Kiril hade också varit där och till ho

nom hade de sagt att han skulle få börja 
om från grundskolan. Som om femton års 
praktik som kirurg inte spelade någon 
som helst roll. Det var som om deras tidi
gare liv helt hade upphört att existera, som 
om de blivit ingenting. Från den dagen de 
landade på f lygplatsen hade de inte kun
nat göra annat än kämpa för att kunna be
tala hyra och sätta mat på bordet. Hur 
skulle de någonsin haft råd att få honom 
igenom den argentinska grundskolan?

Några av de andra som jobbat på fabri
ken hade lyckats resa vidare till Kanada. 
Där hade de hade blivit väl mottagna och 
uppskattade. De hade fått jobb snabbt och 
skickade bilder på hus och bilar som de 
skaffat, sådant som människor gör i nor
mala länder. Hon hade tänkt att om de 
också bara kunde komma iväg så skulle 
allt bli annorlunda. Det var därför hon tog 
med sig påsen med sparpengar och gick 
tillbaka till kontoret med den laxrosa mat
tan.

När hon hade betalat och fått ett pap
per där det stod att de kunde hämta sina 
arbetsvisum en vecka senare tänkte hon 
på hur glad Kiril skulle bli. Hon före
ställde sig hur hon skulle lägga visumen 
på köksbordet. ”Packa väskan, nu åker vi 
till Chicago” hade hon tänkt säga. Hon 
hade föreställt sig hur han skulle leva 
upp, hur han skulle le sitt vanliga leende. 
Det där som hon inte sett sedan deras 
sista semes ter vid Svarta havet. Hon hade 
till och med tänkt att hon skulle låna 
pengar och köpa något som i alla fall lik
nade champagne. Hon hade så gärna velat 
fira.

Men när hon kom tillbaka veckan 
därpå var det ingen som svarade på port
telefonen. Hon smet in när någon kom ut 
ur porten, gick en trappa upp och kisade 
genom det frostade glaset på kontorets 
ytter dörr. Det var tomt därinne. Inte ens 
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den ekonomiska krisen i Argentina år 2001 drabbade både de nyanlända migranterna från Östeuropa och den 
argentinska medelklassen hårt. Här är en sjukvårdsutbildad man som erbjuder enklare undersökningar på gatan. 

Foto: José Curto.
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den höga vasen med plastblommor på re
ceptionsdisken var kvar. Port vakten låtsa
des som att han inte visste vad hon pratade 
om. Han tvingade henne att lämna bygg
naden och hon lät sig fösas ut. Hon satt 
kvar på trottoaren utanför en lång stund 
innan hon reste sig för att gå hem. Två 
kvarter innan hon var hemma drämde hon 
handen i en stenvägg. Hon hatade de här 
nedgångna husen. De skitiga gatorna.

När hon berättade stirrade Kiril ner i 
golvet, hans händer öppnade och knöt sig. 
Hon satt vid köksbordet, framför henne 
stod en kopp sött te och kallnade. Han 
reste sig och gick tvivlande bort till kyl
skåpet. Han grävde bakom det som om 
han inte hade trott på det hon sagt. Hon 
fingrade på bandaget som hon lindat om 
den skadade handen. Vad hon än gör nu 
så kan hon inte få den där scenen ur huvu
det. Hur Kiril står med handen bakom 
kylskåpet och ser frågande på henne. Det 
stela ansiktet som bryts upp, men inte i 
den glädje hon hade sett fram emot. Varje 
gång hon sluter ögonen är han där med 
det förvånade ansiktsuttrycket.

Han sade inget, om han ändå hade 
anklagat henne, skrikit eller gråtit. Istället 
föll han bara ihop i en hög på golvet och 
ur honom kom ett jämrande läte som hon 
aldrig hört förut. En gång var de värdiga 
samhällsmedborgare, de reste trygga i 
förvissningen om att var de än kom skulle 
det behövas läkare. Men där låg han nu på 
ett slitet köksgolv i en av Buenos Aires 
 yttersta förstäder.

Han kom aldrig och lade sig den nat
ten, hon låg vaken tills gryningsljuset 
 letade sig in genom det smutsiga fönstret. 
Det var tyst i huset, så här i efterhand kan 
hon inte förstå hur hon inget kunde höra. 
När kvarterets alla hundar började skälla 
reste hon sig ur sängen och ropade på ho
nom. Han svarade inte, så hon ropade 

igen men tystnaden i huset var öronbedö
vande.

Han hade använt sig av antennsladden 
till en gammal teve som de hade bärgat ur 
soporna några år tidigare. Livet hade inte 
runnit ur honom ännu, hon agerade allde
les lugnt, gick till köket och tog en skarp 
kniv ur lådan. Hon drog fram en stol. Han 
var tung i hennes famn när hon skar av 
sladden. Hon lät honom ligga på golvet 
när hon sprang till grannen och bad dem 
ringa en ambulans. Efteråt skulle hon 
tänka att det var underligt att hon agerade 
så rationellt, men så var hon ju ändå lä
kare.

Summary

to read your Way in and to Write your Way Out
Literary Compositions as a tool to examine
an experience
(Att läsa sig in och skriva sig ut
Litterär gestaltning som medel för att förstå
en erfarenhet)

When initiating the work with my dissertation on 
postsocialist migration to Argentina I realised the 
two traditions that I had been trained in during 
my undergraduate years, the ethnological and the 
postcolonial, presented my with a dilemma. How 
was I to make sense out of the former Soviet life 
worlds the research participants had lived in and 
how could I, as a Western European, approach  
their experience in a tactful way without creating 
them as peculiar ”others” of the East? In this arti
cle I examine how fiction texts, and particularly 
the work of Svetlana Alexievich, helped me in that 
process. I propose that the reading and writing of 
fiction can be an important tool for ethnological 
scientific production, both in terms of planning for 
research but also in writing up the results. Com
parisons are drawn between the methodology de
scribed by Alexievich for her work on the former 
Soviet and the present postSoviet context. Her 
way of interviewing for the books resembles the 
ethnographic process, but in the end it is her liter
ary fantasy and not scientific facts that decide the 
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written outcome of the process. I suggest that be
sides engaging in the traditional channels for com
municating research results, we also allow to think 
of alternative ways of writing up results, for exam
ple through literary or journalistic pieces. This 
might help us become better scientists as it helps us 
in regarding our empirical material in novel ways. 
This article is followed by a short story about a 
Russian woman in Buenos Aires. The content is 
based upon the empirical material for my disserta
tion, yet the way the woman tells her story and her 

emotions is my literary creation. I regard the proc
ess of writing short stories from the empirical ma
terial as a condensed form of analysing my mate
rial, similar to Alexievich’s methodology.

Keywords: ethnography, fiction, creative writing, 
postsocialism.
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