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Jonas Frykman: Berörd. Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Stockholm: 

Carlson Bokförlag, 2012 

 

När etnologin radikalt byter inriktning för över fyrtio år sedan, hämtas mycket inspiration från 

symbolisk interaktionism och kunskapssociologi, som i sin tur var färgad av influenser från 

fenomenologisk filosofi. Men trots att fenomenologiska anslag kan skönjas i undersökningar 

från denna tid, så utvecklades aldrig perspektivet i etnologisk forskningspraktik, utan fick ge 

vika för andra teoretiska influenser. Särskilt sedan poststrukturalistiska teoribildningar under 

80-talet började engagera etnologer, kom fenomenologiska synsätt att trängas undan.  

 

Men som en följd av ett tilltagande intresse för plats, kropp och känslor inom 

kulturforskningen under det senaste dryga decenniet, har ett nytt intresse för fenomenologi 

väckts. Här har Jonas Frykman, professor emeritus i etnologi i Lund, numera verksam i Norge 

som professor II vid Agdeforskning i Kristiansand, gjort viktiga insatser för att utveckla en 

fenomenologisk kulturanalys inom etnologin. Förutom egen fenomenologisk inspirerad 

forskning har antologin Being There (2003), som han var medredaktör för, haft stor betydelse 

i detta avseende. Denna ambition följer han upp i sin senaste och alldeles nya bok Berörd. 

Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. 

 

Utifrån egen och andras forskning som inspirerats av fenomenologisk filosofi, ger boken 

många exempel på hur fenomenologi kan bli redskap i en kulturforskning som tar sin 

utgångspunkt i människors vardagsvärld, dvs. i den värld i vilken människor lever sina 

dagliga liv, konkret och kroppsligen. Författaren rör sig över många ämnesområden, i olika 

kontexter och i olika tider, från händelser under balkankriget på 90-talet till kroppsligt arbete i 

det förindustriella bondesamhället, men hela tiden utifrån människors sinnliga och kroppsliga 

relation till platser och ting. 

 

Det som är slående när man läser boken, är att författaren, liksom andra forskare som 

återknyter till den fenomenologiska traditionen, inte gör det ytligt och i förbigående som 

tidigare. Istället vänder han sig till fenomenologiska klassiker för närläsning i det tydliga 

syftet att bygga broar mellan filosofi och empirisk forskning. I bokens diskussioner görs 

återkommande hänvisningar direkt till texter av fenomenologins största företrädare. Särskilt är 

existensfilosoferna Martin Heidegger och Maurice Merleau-Ponty viktiga inspirationskällor, 

genom att deras respektive fenomenologi så genomgående berör olika aspekter av den 



konkreta och kroppsliga mänskliga existensen i relation till omvärlden, till ting och andra 

människor. Dock inte som separata delar, utan kroppen ses som sammanflätad med tingen 

liksom med den omgivande världen, vilket gör att världen i det dagliga görandet vanligen tas 

för given på ett självklart sätt. Stödd på de fenomenologiska källorna visar Frykman att detta 

för givet tagande, tack vare vanan, huvudsakligen sker oreflekterat eller prereflexivt. Det är 

ingenting som människor i allmänhet vare sig tänker på eller pratar om. 

 

Denna insikt får implikationer för fältarbetet. Det oreflekterade är svårt att komma åt annat än 

genom forskaren själv, genom att, som Frykman säger, ” vara där” och försätta sig i 

människors ställe, vara med i situationer där människor finns och verkar. En fenomenologisk 

undersökning fordrar därför att forskaren kroppsligen är närvarande på plats för att med alla 

sinnen följa vad människor gör och säger i konkreta och praktiska situationer i det dagliga 

livet när det pågår. Förhoppningsvis leder detta deltagande till en förståelse av intentionerna 

och handlingarna hos dem som man studerar. 

 

Men trots att den egna kroppen och sinnena är redskap i denna forskning, så är forskaren 

beroende av orden. Förståelsen som fältarbetet ger upphov till måste skrivas för att finnas. 

Och skriva kan Jonas Frykman. I ett litterärt, målande och varierat språk, personligt och med 

sig själv närvarande i texten, skriver han oss i beröring med hur människor berörs av världen, 

konkret, sinnligt, genom praxis, om än oreflekterat. Detta gör boken både angenäm och 

angelägen att läsa. 
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