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Titel  

Mellan det moderna och det traditionella – Livshistorier från namibiska studenter  
Between the modern and the traditional – Life stories from Namibian students 
 
 

Sammanfattning 

This study is based on six narrative interviews which I conducted with students at the University of Namibia in 
Windhoek, Namibia. My aim is to find out how these students are creating their identity in the environment of the 
university, how they look at their family structure and how Namibia´s independence in 1990 has created new 
opportunities for young people in contemporary Namibia. I have been using postcolonial theory and identity 
theories to analyse the interviews. Five of the six respondents are from the northern parts of Namibia, Ovamboland, 
and this area is seen as a rural area. The students have made an emotional journey from the rural areas in the north to 
the urban area of Windhoek and they feel that they have many new opportunities and they are willing to change 
Namibia into a more developed country.  
 

Nyckelord 
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Förord 
Då var fyra månader gångna och en magisteruppsats skriven. När jag första kom till Namibia 

tvivlade jag på att en hel uppsats, från början till slut, skulle kunna produceras i detta främmande 

land där jag från början inte hade ett bibliotekskort, kopieringskort eller någon aning om var jag 

kunde hitta ett internetcafé. Men med tidens gång och många nya upplevelser senare hittade jag 

det jag behövde och fann en fungerande vardag. För detta har jag många att tacka i Namibia och 

först och främst skulle jag vilja säga:  

 

Thank you Tom Fox for your hospitality and your patience on the registration day at UNAM and 

thank you for all your help with my thesis. Then I would like to say thank you Hilma Mbandeka 

for helping me find respondents at UNAM and specially thanks for inviting me to your family in 

Ovamboland. Thank you all my respondents for sharing your story and thank you Irene van Wyk 

for all help with our accommodation.  

 

På andra halvklotet har jag också fått hjälp under vägens gång och där hemma skulle jag vilja 

tacka Magnus Berg för att ha gjort detta utbyte möjligt och tack för att du stöttat mig under hela 

arbetets gång och varit en bra handledare.  

 

Ett stort tack till Andreas som hjälpt mig med allt från deklaration till stöttning när arbetet gått 

trögt och tack alla vänner där hemma för alla fina mejl och sms. 

 

Ja då har jag bara en person kvar att tacka och ett jättetack går till Minna. Denna tid i Namibia 

hade inte varit lika roligt om jag inte haft dig vid min sida. Tack för att jag fått dela alla roliga och 

tuffa stunder med dig. Tack för alla roliga pratstunder vi haft under våra havregrynsgrötsfrukostar 

och jag har uppskattat jättemycket alla våra roliga men svettiga joggningsvarv runt 

campusområdet.   

 

Stina Jornefelt 

den 12 maj 2008 

Windhoek, Namibia 
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Inledning  

Jag sätter mig i taxin, bilbälten lyser med sin frånvaro som vanligt. Om man vill ta sig någonstans 

i Windhoek är det taxi som gäller, 7 dollar kostar det, motsvarande värde i kronor är 5.50. Jag tar 

tillfället i akt och pratar med chauffören, han heter Abraham. När jag nämner att jag är student på 

UNAM säger han med stolthet i tonen att han har läst två år på det tekniska universitetet i staden. 

Men nu är hans pengar slut och han kör taxi och sparar för att kunna läsa klart sin utbildning. Ca 

9000 dollar kostar skolavgiften för en termin, det blir många taxikörningar tänker jag. När han 

sedan sparat ihop till kursavgiften och börjar studera förklarar han att han ska arbeta som vakt på 

kvällar och köra taxi på helger för att få vardagen att gå ihop.  

 

Messias heter en annan taxichaufför som jag åkte med ett par gånger, han har inte gått klart 

årskurs ett. Innan han ens tänker på att söka in på universitet måste han ta igen en 12 årig 

grundskola.  

 

Men denna uppsats handlar varken om Abraham eller Messias, den handlar om den lilla 

privilegierade grupp ungdomar i Namibia som idag läser på universitet, de ungdomar som har 

gått klart den 12 åriga grundskolan, fått bra betyg och har pengar till en utbildning.  

 

Denna grupp intresserar mig för de har en möjlighet som inte fanns innan självständigheten i 

Namibia. Deras föräldrar hade inte samma möjligheter och som en av mina informanter utrycker 

sig när jag frågar var hon skulle vart om självständigheten aldrig ägt rum:  

Namene: Oh my god I think it´s even something that I don’t want to imagine because I don’t 
know where I would be it was a hard time. There were no opportunities for no one there was 
no nothing. I am telling you that now our generation, just because of that independence, if our 
mother´s generation had the same thing, Namibia would have been at a different level right 
now, because I look at my generation even if we are really struggling, even if everything are 
happening at a slow pace I think a lot have happened and it´s a contribution of many factors.  

Namibia har varit med om många påfrestningar de senaste 100 åren och historien är närvarande i 

mina informanters berättelser. Därför vill jag nu börja med att berätta om Namibias historia från 

1700-talet och fram till självständigheten 1990, så att du, läsaren ska få en så stor förståelse för 

den kontext som mina informanter lever i.   

 

Namibias historia 

Namibia blev inte exploaterat av européer förrän under den sista delen av 1800-talet, den så 

kallade industrikapitalistiska koloniseringsfasen. Men redan under 1700-talet hade Holländska 

bosättare från Kapkolonin samt tyska handelsmän befunnit sig i området. Den första och största 

händelsen som påverkat Namibia var den ödesdigra Berlinkonferensen 1884-1885. Då delades 

Afrika upp mellan de europeiska stormakterna och USA och Namibia tilldelades då Tyskland och 
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dagens Namibia fick då namnet Tyska Sydvästafrika eller Deutsch-Südwestafrika som landet 

kallades på tyska.1 Denna period karaktäriserades av ett ganska starkt anti-kolonialt motstånd men 

tyskarna försökte hålla makten genom att spela ut de olika folkgrupperna i landet mot varandra. 

Det mest ödestigna kriget ägde rum mellan 1904 och 1907. Hererofolket var förtryckt av tyskarna 

och det hade förekommit dödsskjutningar mot hererofolket och hererohövdingen Samuel 

Maharero förklarade 1904 krig mot tyskarna. En annan folkgrupp i Sydvästafrika som kallar sig 

nama anslöt sig i kampen mot tyskarna men efter ett halvår fick tyskarna förstärkning och vid ett 

slag 1904 dog tusentals hererer och den tyska generalen von Trotha tillkännagav att hererofolket 

skulle utrotas. Året efter det stora kriget hade von Trotha fått igenom sin vilja och mellan 75-80% 

av hererofolket i Sydvästafrika hade utrotats. Namafolket led också enorma förluster och närmare 

hälften av deras befolkning fick sätta livet till under kriget eller i fångenskap.2  

 

Kontraktsarbetet - slaveri 

Tyskarna behövde mycket arbetskraft till gruvor och järnväggsbyggen i Sydvästafrika och 

arbetskraften var inte svår att hitta. Det redan avgränsade jordbruksamhället Ovamboland hade 

svåra år under det första årtiondet av 1900-talet på grund av bland annat torka och 

översvämningar, så beroendet av en extrainkomst var stor. Tyskarna upprättade då så kallade 

kontraktsarbete med unga ovambomän som under månadslånga kontrakt och uselt betalt fick 

jobba där tyskarna behövde arbetskraft. The Red Line som avgränsade Ovamboland från resten 

av Sydvästafrika upprättades av tyskarna för att kunna kontrollera Ovambofolket och så att deras 

levnadsförhållanden skulle hållas på en miniminivå så att folket alltid skulle vara beroende av en 

extrainkomst. På detta sätt hade alltid tyskarna billig arbetskraft tillhanda och trots att 

ovambomännen fick betalt och kontraktsarbetet bara varade under en viss period kan detta 

utnyttjande från tyskarnas sida ses som slaveri. Kontraktsarbetet gjorde även att familjer 

splittrades under långa perioder men även att grupper från olika regioner fick tillfälle att träffas 

och utbyta information till exempel i gruvorna.3 

 

Apartheid  

När det första världskriget bröt ut i Europa kunde Tyskland inte längre hålla kvar Sydvästafrika 

utan förlorade landet 1915 till Sydafrika, som då var en del av det brittiska väldet. Svårare tider 

väntade för den Sydvästafrikanska befolkningen och de norra delarna fick allt svårare att klara sig 

när The Red Line flyttades ännu längre norrut.4 Magnus Berg berättar att åren mellan 1915-1948 

                                                 
1Berg, Magnus, (2004), Förlåta men inte glömma – Röster om rasism, nationalism och det mångkulturella samhället i Namibia. Och 

i Sverige. Stockholm: Carlssons bokförlag s.19-22, 27 

2 Berg, (2002), s. 30-31 

3 Berg, (2002), s. 32-33 

4 Berg, (2002), s.36-37 
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ibland brukar ses som en tid med stor segregation, 1948 vann nationalistpartiet i Sydafrika och 

det ses enligt Berg som startskottet för apartheidtiden. Apartheidpolitiken karaktäriseras av att 

alla etniska grupper ska bo var för sig för att enskilt kunna utveckla sina traditioner och kulturer. 

Odendaalkommissionen presenterade 1963 ett plan som gick ut på att tio hemländer skulle 

upprättas där varje etnicitet skulle ha sitt eget territorium där de skulle vara självstyrande och ha 

sin egen regering. Dock i frågor som rörde rätten att avskaffa apartheidlagarna eller kontroll över 

polis och militär hade det enskilda hemlandet inget att säga till om. Även i Windhoek fick 

apartheidpolitiken stora konsekvenser. Under tyskarnas kolonialisering hade svarta förflyttats till 

ett område i Windhoek som kallades Old Location. Detta område började dock växa ihop med 

innerstaden och detta var oacceptabelt enligt de vita makthavarna som styrde landet. 1968 

stängdes Old Location helt och färgade fick flytta till Khomasdal och stadens svarta invånare fick 

flytta till ett område som av dess invånare kom att kallas Katutura som betyder här vill vi inte bo eller 

vi har ingenstans att bo, på hererofolkets språk otjiherero5      

 

Frihetskampen 

De vita makthavarnas förflyttning av medborgarna till olika segregerade områden och 

kontraktarbetarnas usla arbetsförhållanden genomgicks inte utan protester. Enligt Berg var den 

viktigaste händelsen i organisationsbildande den när Ovamboland People´s Congress startades 

1958. Organisationen arbetade främst med att förbättra arbetsvillkoren för kontraktsarbetarna. 

Ett år senare omvandlades organisationen till Ovamboland People´s Organisation och Sam 

Nujoma valdes till ordförande, han blev sedermera Namibias första president. Efter andra 

världskriget var det tänkt att FN skulle ha varit förvaltare till Sydvästafrika till dess att landet var 

redo för självständighet. Detta accepterade dock inte Sydafrika som hade stora ekonomiska 

intressen i landet. Ovamboland People´s Organisation bytte namn till South West Africa People´s 

Organisation, SWAPO, och partiet med sin väpnade gren PLAN var en viktig del i den anti-

koloniala kampen. Det var via SWAPO som Sydvästafrika fick sitt namn det har idag, Namibia.6 

Under de så kallade Turnhallesamtalen som inleddes 1975 samtalade representanter från de 

etniska grupperna i Namibia med Sydafrika. Dessa samtal ledde bland annat till att lagen som 

förbjöd sexuella relationer mellan svarta och vita upphörde samt att lagen som hindrade 

Namibier att resa fritt avskaffades. Efter ett avtal 1988 gick Sydafrika med på att lämna Namibia 

och i november 1989 hölls de första fria valen och med 57 % av rösterna vann SWAPO valet7 

och ‖Som den sista av de afrikanska kolonierna blev Namibia slutligen självständigt 21 mars 

1990‖8 

 

                                                 
5 Berg, (2002), s. 40-43 

6 Berg, (2002), s. 43-47 

7 Berg, (2002), s. 49-51 

8 Berg, (2002), s. 51 
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Utbildning under kolonialtiden  

Namibia är ett land i utveckling och möjligheten för icke vita att studera var mycket begränsad 

innan självständigheten 1990. Innan självständigheten var utbildning ett av många sätt att 

kontrollera den icke vita befolkningen. För denna var det inte tillåtet att studera några ämnen som 

kunde leda till ett yrke eller en karriär, med undantag för lärare till icke vita skolor.9 Berg skriver 

att UNAM är ett resultat av det självständiga Namibia. Berg diskuterar även kvinnornas möjlighet 

att utbilda sig innan självständigheten och skriver att under kolonialtiden fanns det för ett fåtal 

kvinnor inom missionen möjlighet att utbilda sig, dock bara inom yrken som gick den koloniala 

genusordningen hand i hand, exempel på sådana yrken var sjuksköterska som ansågs passande för 

kvinnor. Kvinnor kunde också få utbildning inom gerillastyrkorna och då som chaufförer, 

mekaniker och sjukvårdspersonal. För ett fåtal fanns också möjligheten att få stipendier för att 

studera i andra länder för att utbilda sig inom områden som juridik, teknik och medicin.10  

 

Som mina informanter berättat kan idag studenter i Namibia få ett studielån av staten om man 

vill läsa vidare vid universitet, pengarna täcker skolavgiften så studenten behöver ytterligare 

finansiering för boende och leverne. Därför är nästan alla studenter beroende av försörjning från 

familjen eller andra släktingar.  

 

Vision 2030  

SWAPO med Sam Nujoma som ledare, befriade Namibia och landet har sedan dess varit en 

republik.  SWAPO har fortfarande makten men idag är Hifikepunye Pohamba president. Vision 

2030 är en plan/vision som den nutida regeringen presenterade 2004 och visionen innehåller 

många olika delar som beskriver hur Namibia ska kunna utvecklas till en bättre nation. Planen 

består av åtta olika områden, dessa är: 

1. Inequalities & Social Welfare  

2. Peace & Political Stability 

3. Human Resources, Institutional & Capacity Building 

4. Macro - Economic Issues 

5. Population, Health & Development  

6. Natural Resources & Environment 

7. Knowledge Information & Technology  

8. External Environment11  

 

                                                 
9 Hamma, Carolina och Sixtensson, Johanna, (2005),”They say: divided we fall, united we stand…”-A Study on National 

Identity and Nation-building in Postcolonial Namibia, http://hdl.handle.net/2043/1743, 071210 s.43 

10 Berg, (2004), s. 206-207 

11 Vision 2030, s. 22 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hifikepunye_Pohamba
http://hdl.handle.net/2043/1743
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Den dåvarande presidenten Dr. Sam Nujoma skriver i ett inledande kapitel till Vision 2030 att 

syftet med visionen är att förbättra livskvaliteten för den namibiska befolkningen och att 

livskvaliteten ska vara i samma nivå som motsvarande länder har i den utvecklade världen.12 

Enligt Dr. Nujoma kommer Vision 2030 att omvandla Namibia till en: 

[…] healthy and food-secure nation, in which all preventable, infectious and parasitic diseases 
(including HIV/AIDS) are under control; people enjoy high standards of living, a good quality 
life and have access to quality education , health and other vital services. All of these 
aspirations translate into a long life expectancy and sustainable population growth.13  

Ett av de åtta områden berör utbildning (nr:7 Knowledge) och där vill regeringen att 

utbildningssystemet ska utvecklas och kunna tillgodose studenters lärningsbehov i en hela tiden 

förändrad global miljö. Regeringen vill kunna utbilda namibier så att de i framtiden ska finnas 

utbildad och kunnig arbetskraft till exempelvis de olika departementen. Regeringen vill även att 

kunskap och forskning inom till exempel mjukvaruindustrin ska finnas i landet och inte behövas 

importeras som det görs idag.14 Visionen handlar alltså delvis om att ha möjligheten att kunna 

utbilda namibier inom diverse yrken så att kunskapen ska finnas i landet och på så sätt kunna 

bidra med Namibias utveckling.   

 

Ett kapitel i Vision 2030 handlar om den namibiska ungdomen och utvecklingen i landet och 

regeringen förklarar namibiska ungdomars situation som ibland mycket tuff då många ungdomars 

uppväxt präglas av fattigdom, alkoholism och drogberoende, sociala och hälsoproblem som är 

kopplade till HIV/AIDS, tonårsgraviditeter. Många ungdomar hoppar av skolan men det största 

problem som ungdomar möter är arbetslösheten.15 Statisktik från 2001 säger att arbetslösheten 

bland ungdomar är mycket högre än hos den övriga befolkningen. Hos ungdomar mellan 15-19 

år är arbetslösheten 40,4% och 46,9% hos ungdomar mellan 20-24 år.16  

 

I visionen poängteras flera gånger att Namibias framtid ligger i ungdomarnas händer och att 

arbetslöshet är en faktor som kan beröva ungdomars möjlighet att fullt delta i Namibias 

utveckling. Visionen ska vara nådd år 2030 och regeringen vill då att: 

Young people play important roles and perform essential functions in society. 

Investments into education and health bear fruits by providing young people with 
diverse opportunities. 

Young people of Namibia are educated, skilled, motivated, confident, assiduous, 
responsible and healthy. 

                                                 
12 Vision 2030, s. 9 

13 Vision 2030, s. 9 

14 Vision 2030, s. 10, 69ff och 78 

15 Vision 2030, s. 111 

16 Vision 2030, s. 73 
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The youth are empowered and given ample opportunity to play an active role in shaping 
a better society.17  

Ett stort förtroende och mycket hopp läggs på den namibiska ungdomen och att utvecklingen i 

landet ska genereras av ungdomarna. Vad som kan ses lite motsägelsefullt i visionen är att 

ungdomar målas ut som en grupp i samhället som har det tuffast på arbetsmarknaden och 

HIV/AIDS och tonårsgraviditeter är faktorer som påverkar ungdomars utbildningssituation 

negativt. Att då lägga Namibias framtid i ungdomarnas händer kan ses som en tuff uppgift för 

denna samhällsgrupp. En liknande uppfattning av ungdomar i Namibia har forskaren Mufune. 

Hans resonemang presenteras under tidigare forskning.     

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i de namibiska studenternas livshistorier genom 

intervjuer som metod. Fokus ligger på hur informanterna berättar om familjeförhållanden, hur de 

ser på sin utbildning och tid på UNAM, hur de ser på framtiden i ett självständigt Namibia och 

hur de upplever möjliga skyldigheter gentemot familj och samhället. Att studera och sätta sig in i 

studenternas livssituation tycker jag är intressant eftersom Namibia är ett land under utveckling 

och möjligheten att studera vid universitet existerade inte för svarta innan självständigheten. Just 

därför blir det intressant att se hur och på vilket sätt studenterna värdesätter sin utbildning.  

 

Innan självständigheten var utbildning ett medel att kontrollera den icke-vita befolkningen. För 

icke-vita var det inte tillåtet att studera några ämnen som kunde leda till ett yrke eller en karriär.18 

Berg skriver att UNAM är ett resultat av det självständiga Namibia.19 Att då studera denna grupp 

studenter vid UNAM tycker jag är intressant för att se vad den nya generationen namibier, med 

nya möjligheter, har för berättelser att förmedla. Detta har jag gjort med hjälp av följande 

frågeställningar:  

 

Hur skapar studenterna sig en identitet i universitetsvärlden? 

Hur tycker studenterna att deras studier har påverkat dem? 

Hur ser studenterna på sin familjestruktur?  

Ser studenterna några svårigheter att sammanföra sin uppväxtmiljö med universitetsvärlden?  

Hur ser studenterna på sina möjligheter i ett nytt Namibia och Vision 2030? 

Vad och till vilka anser sig studenterna ha skyldigheter? 

 

                                                 
17 Vision 2030, s. 114 

18 Hamma och Sixtensson, (2005), s.43 
19 Berg, (2002), s. 206-207 
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Disposition 

Nu när jag gett en inblick i Namibias historia och presenterat mina frågeställningar vill jag 

beskriva det forskningsfält som jag använt som grund för min studie. Vidare kommer jag beskriva 

narrativ metod som fungerat som verktyg i bemästrandet av mina transkriptioner. Sedan kommer 

jag att presentera det teoretiska ramverk som varit min hjälp under analysen, identitetsteorier 

samt postkoloniala teorier. Uppsatsen avslutas sedan med en slutdiskussion.  

 

Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts har Magnus Berg skrivit boken Förlåta men inte glömma – Röster om rasism, 

nationalism och det mångkulturella samhället i Namibia. Och i Sverige. Denna bok ger en bra överblick 

över Namibias historia samt en intressant diskussion om hur rasism och nationalism yttrat sig och 

vilka spår det har lämnat efter självständigheten hos människorna och staten. Han beskriver även 

i korthet UNAM:s historia och presenterar röster från detta håll. Bergs bok är skriven 2004 alltså 

efter att Namibia blev självständigt.  

 

Mycket litteratur om Namibia är skriven innan självständigheten år 1990 och tar upp diskussioner 

som till exempel förtrycket under kolonialtiden och kampen om ett självständigt Namibia. Min 

studie kommer inte att beröra detta ämne men jag måste vara medveten om kolonial- och 

apartheidtiden för att kunna förstå Namibias samtida kontext. Litteratur som berör skolväsendet i 

Namibia tar mestadels upp de lägre skolåren och vikten av att alla barn ska få gå i skolan och lära 

sig skriva. Jag har inte funnit litteratur som berör vidareutbildning på universitet. Studier med 

studenter som forskningsobjekt har jag heller inte funnit utan bara statistik om denna grupp.  

Detta är kanske inte så konstigt eftersom UNAM inte funnits i mer än arton år. Liknande studier 

som den jag tänkt genomföra har jag inte funnit och det är därför intressant att studera detta 

outforskade område med universitetsstudenter i fokus.  

 

En uppsats som varit inspirerande är ”They say: divided we fall, united we stand…”-A Study on National 

Identity and Nation-building in Postcolonial Namibia.20 Författarna till denna D-uppsats har intervjuat 

namibiska medborgare om hur de ser på en namibisk nationell identitet. Studien är välskriven och 

intressant och författarna skriver att utbildning var den viktigaste frågan för alla deras 22 

informanter. En av deras informanter sa att:  

I think it is going to be good, because I’m studying on a high level and I’m doing my very, very 
best, I’m going to be a doctor so that I can help people and at the same time get something for 

me because then everyone will consider me as a person.
21 

 

                                                 
20 Hamma och Sixtensson, (2005) 
21 Hamma och Sixtensson, (2005), s.99  
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Familjeforskning 

Pempelani Mufune, Tom Fox och Volker Winterfeldt, alla forskare och lärare vid Department of 

Sociology på UNAM, är tillsammans redaktörer för boken Namibia - Society - Sociology22. Denna 

bok är den som jag funnit omfatta mest av den sociologiska forskning som bedrivits om 

Namibia. Författarna tycker att det finns många outforskade områden i Namibia ur en 

sociologisk synvinkel. I deras bidrag i boken presenterar de en översikt över den Namibiska 

forskning som finns om familjen i Namibia och menar att det finns en brist på sociologiska 

studier av den namibiska familjen.  

 

Understanding the family sociologically in contemporary Namibia är ett kapitel från boken Namibia - Society 

– Sociology, där Volker Winterfeldt och Tom Fox beskriver Namibiska familjeförhållanden. Enligt 

den Namibiska konstitutionen är en familj ‖the natural and fundamental group unit of society‖ 23, 

Författarna skriver att den svarta befolkningen blev under apartheidtiden tvingade att bo i rurala 

områden där lantbruk var huvudförsörjningen. Dock var dessa tilldelade platser ibland 

överbefolkade och av tidigare forskning ifrågasatta platserna var lämpade för jordbruk. Detta har 

sedan lett till att många människor från de rurala områdena fått flytta och leta efter lönarbete i 

städerna. Denna så kallade labour migration har således lett till att både män och kvinnor lämnat 

sina familjer och familjemönster för att slå sig ner i staden med ett lönearbete och skapa sig nya 

sociala strukturer för reproduktion. Urbaniseringen har hela tiden ökat sedan självständigheten 

och författarna menar att detta är viktigt att ha i åtanke när namibiska familjemönster studeras. 

Urbaniseringen i Namibia är en faktor som kan förklara att genusstrukturer ändras och att fler 

urbana hushåll har ökat och rurala hushåll har minskat. Författarna vill också poängtera att 

kärnfamiljen ses som den typiska urbana familjen men att ett klassperspektiv måste läggas till 

kärnfamiljskontexten och att kärnfamiljen blir en symbol för en ekonomisk socialt lyckad 

familjekonstruktion. Det handlar alltså inte bara om en skiftning från rural till urban 

familjehushållning utan även om en klassresa och denna klasskiftning anses statushöjande.24       

 

Ungdomsforskning:  

Den Svenska Ungdomsstyrelsens gör varje år olika utredning om främst ungdomar i Sverige och 

en del om ungdomar i Europa. I deras utredning Ung idag 2007 – En beskrivning av ungdomars villkor 

skriver de att:    

                                                 
22 Fox, Tom, Mufune, Pempelani och Winterfeldt, Volker, (2002) Namibia - Society – Sociology, Windhoek: Department 

of Sociology at the University of Namibia 
23 Understanding the family sociologically in contemporary (2002), Fox och Winterfeldt, i Namibia – Society – Sociology, 

Windhoek: Department of Sociology at the University of Namibia, s. 147-148 

24 Understanding the family sociologically in contemporary (2002), Fox och Winterfeldt, i Namibia – Society – Sociology, 

Windhoek: Department of Sociology at the University of Namibia, s. 148-149 
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Kunskap är en viktig förutsättning för att kunna utöva inflytande och är därmed centralt för att 
uppnå målet om ungas tillgång till makt och välfärd. För de allra flesta betyder en bra skol- och 
studiegång ökade möjligheter och bättre förutsättningar att förverkliga sina uppsatta mål.25  

Utredningen menar att utbildning är viktig för att kunna öka sina möjligheter i framtiden. 

Utredningen menar också att det är viktigt att ungdomar har möjligheten att kunna ha visioner 

och att kunna ha möjligheten till att förverkliga dessa: 

En ofta förekommande beskrivning av ungdomar är att de är framtiden och att de därför 
måste värnas. Men ungdomar är inte endast en grupp som blir viktig sedan, någon gång längre 
fram. Ungdomar är unga medborgare med rättigheter, likväl som skyldigheter. Unga är inte 
heller bara en grupp, en viss procent av befolkningen, utan individer med erfarenheter som är 
viktiga att ta tillvara. Individer med drömmar och visioner som är viktiga att förverkliga.26 

Intressant är att utredningen lägger en stor tyngdpunkt på att ungdomarna har en mycket viktig 

del i samhället och de verkligen vill värna om ungdomars möjligheter och ger bilden av ungdomar 

som en bra och positiv grupp i samhället som är viktig för framtiden. En annan utredning som 

ungdomsstyrelsen gjort heter: Unga med attityd och utredningen sammanfattas så här: 

Idag är det inte längre att bli färdig med sin utbildning, flytta hemifrån, bli självförsörjande eller 
få barn som förknippas med att bli vuxen. I stället är det egenskaper som att ta ansvar för sina 
egna beslut, veta vad man vill med sitt liv och hitta sin identitet som tycks spela störst roll.27 

Detta är ett utdrag ur svenska ungdomsrapporter och bilden av svenska ungdomar visas ur en 

relativ positiv synvinkel. Utredningarna menar att det är viktigt att satsa på utbildning för 

ungdomar och även andra satsningar är viktiga för ungdomars utveckling och välmående. Annars 

så är bilden av svenska ungdomar positiv och inte så problemfylld. Detta vill jag påstå om jag ska 

jämföra med hur den Namibiska forskaren Mufune målar upp bilden av namibiska ungdomars 

förutsättningar.  

 

Mufune har bidragit med ett kapitel i boken Namibia - Society – Sociology som heter Youth in 

Namibia – Social exclusion and poverty. Där beskriver han att majoriteten av Namibias befolkning kan 

beskrivas som youth. Han menar att: 

Namibian youth is the cohort that experiences and embodies the social changes resulting from 
the transition from colonialism to postcolonialism. They can be seen as agents of the transition 
from authoritarianism to democracy and from a racially divided society to a more integrated 
nation. This cohort undoubtedly serves as the barometer of transformation of Namibian 
society. 28 

Enligt Mufune är personer mellan 15 och 30 år den samhällskategori som räknas till ungdomar i 

Namibia och ungdomar anses vara en viktig grupp i samhället av politiker och allmänna 

                                                 
25 Ungdomsstyrelsen, (2007), Ung idag 2007 – En beskrivning av ungdomars villkor, s. 29 

26 Ungdomsstyrelsen, (2007), Ung idag 2007 – En beskrivning av ungdomars villkor, s 140 

27 Ungdomsstyrelsen (2007)Unga med attityd – Ungdomsstyrelsens attityd och värderingsstudie 2007, s.7 

28 Mufune, Youth in Namibia – Social exclusion and poverty, i Fox, Mufune, Winterfeldt, (2002), s.179   
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befolkningen. Mufune menar också att den allmänna bilden av Namibias framtid ligger i föräldrar 

och myndigheter och hur de lyckas socialisera och kontrollera den namibiska ungdomen.29  

 

Mufune skriver att fattigdomen bland ungdomar är mycket stor i Namibia och menar att ett jobb 

är avgörande för den afrikanska ungdomen för att kunna undkomma fattigdom och social 

uteslutning. Många Namibiska ungdomar hoppar av skolan och kan då endast få mycket dåligt 

betalda jobb som leder till fattigdom och social uteslutning. Fler flickor hoppar av skolan än 

pojkar och en stor faktor till detta är tonårsgraviditeter, tjejer/kvinnor har också svårare att hitta 

jobb ute i samhället.  

Futhermore, employment (like school) for youths provide a structured, regular opportunity to 
use their skills, talent and knowledge to contribute to society. In this sense it provides them 
with an aim in society. They feel that they are doing something useful, thereby promoting their 
sense of selfesteem and identity. The social contracts that they make at the work place serve to 
validate their inclusion in the mainstream of society.30 

Den namibiska regeringen avsätter 21 % av budgeten till utbildning och Mufune menar att 

utbildning är den viktigaste faktorn för att kunna påverka utvecklingen för ungdomar och 

utbildning är ett bra redskap för att ge ungdomar en social inneslutning/inräkning i samhället. 

Utbildning i secondary school, gymnasiet, eller högre utbildning öppnar dörrar för Namibiska 

ungdomar i två avseenden. Dels hjälper det dem att få ett bra betalt jobb, dels ger dem träningen 

att prata engelska som är Namibias officiella språk. Språket är viktigt eftersom det ger, enligt 

Mufune, en meningsfull delaktighet i Namibias nutida samhälle.31 Den bild som Mufune ger av 

den namibiska ungdomen är att de har mycket emot sig men ändå har ungdomen ett ansvar för 

Namibias nutida samhälle och framtid. En liknande bild av den namibiska ungdomen målas upp i 

Vision 2030, som gick att läsa om i det inledande kapitlet.  

 

Metod 

Jag har använt mig av narrativa intervjuer för att få en inblick i Namibiska studenters bakgrund, 

familjesyn, framtidsplaner, delaktighet och hopp i ett nytt Namibia. Nedan kommer jag att 

presentera vad olika forskare säger om narrativa intervjuer.  

 

Alf Arvidsson har skrivit boken Livet som berättelse som handlar om levnadshistoriska intervjuer32 

där narrativer förekommer. Arvidsson menar att det finns tre olika flöden i en levnadshistorisk 

intervju. Den första är kronologiska sekvenser, dessa delar i intervjun karakteriseras av att 

informanten berättar i tidsordning. Till exempel först studerade jag, sedan var jag arbetslös och 

sedan fick jag ett jobb osv. Det andra flödet kallar Arvidsson deskriptiva sekvenser, dessa är 

                                                 
29 Mufune, (2002), s.179-180 

30 Mufune, (2002), s. 185  

31 Mufune, (2002), s.190-191 

32 Arvidsson, Alf, (1998), Livet som berättelse. Studier i levnadshistoriska intervjuer, Lund: Studentlitteratur, s. 7 



 11 

utsagor som ofta handlar om miljöbeskrivningar. Den tredje och sista är narrativer som har ett 

intervjuflöde där informanten berättar en historia med en början och slut samt komplikation och 

upplösning.33 Arvidsson menar att dessa tre utgör ett mönster för intervjun: 

Det generella mönstret för intervjun är alltså en växling mellan kronologiska och deskriptiva 
sekvenser, där narrativerna kommer in som illustrationer, fördjupningar eller fria associationer. 
Narrativerna kan ofta bli en brygga mellan kronologiska och deskriptiva sekvenser.34 

Analysverktyg på transkriberat material kan vara att hela tiden ställa frågan hur, hur berättas historien 

och applicera den på materialet för att kunna finna intressanta teman. Vad som är själva historien 

och vad som är diskursen kan vara olika besläktade menar Robertson men menar att historien är 

narrativens vad och diskurs narrativens hur.35  

 

Enligt Arvidsson så är det viktigt att forskaren tänker på vissa saker när analyserandet av 

materialet sker. Tipsen som Arvidsson ger är att det är betydelsefullt att tänka på vad som är 

viktigt och mindre viktigt för informanten och varför. På vilka teman läggs tyngdpunkten och 

vilka saker nämns bara i förbifarten och kanske som helt naturliga, vilka ämnen väljer 

informanten att förklara mera utförligt för forskaren. Teman som forskaren kan leta efter i sitt 

material kan t.ex. vara föräldrar och släkt, arbeten, äktenskap och föreningsliv. Forskaren kan 

även leta efter dramatiserande teman som t.ex. etnicitet, genus, klass och kroppsuppfattning och 

studera hur informanterna talar kring dessa.36 Karakteristiskt för hur en narrativ intervju 

analyseras är att varje intervju analyseras för sig. Enligt Arvidsson så kan dock forskaren hitta 

gemensamma teman och även försöka se om det finns kollektiva bilder hos informanterna.37 

Detta kan i sin tur generera teorier om kollektiva identiteter. Robert Atkinson skriver i boken Life 

story interwiev att när han gjort studier så har han inte bara sett på hela livsberättelsen utan han har 

även letat efter teman. Han har tittat på hur dessa teman varit kontinuerliga och vilken mening de 

fått i berättelsen.38  

 

Tillvägagångssätt 

När jag kom ner till Namibia gällde det att få tag på informanter, detta har inte varit ett problem. 

En namibisk vän som läser på UNAM har hjälpt mig att hitta informanter på mina urvals kriterier 

att de ska gå minst i årskurs 3 samt att jag både ville intervjua killar och tjejer samt att det ska 

studera olika ämnen. Om jag inte fått hjälp att hitta informanter tror jag att detta hade varit en 

mer tidskrävande process. I boken Etnologiskt fältarbete skriver författarna att en fas i fältarbetet är 

                                                 
33 Arvidsson, (1998), s. 25 
34 Arvidsson,(1998), s. 26 
35 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, (2005), Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, Lund: Studentlitteratur, s. 230 
36 Arvidsson, (1998), s. 44ff 
37 Arvidsson, (1998), s. 9 och 62 
38 Atkinson och Robert, (1998), The life story interview. Thousand Oaks, CA : Sage Publications, s.6 
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att forskaren ska ge sig tid att smälta iakttagelser och kontinuerligt bearbeta intryck39 detta har 

varit en fas som har varit mer tidskrävande än väntat. Att sätta sig in i mycket ny forskning och 

en ny kontext har tagit mycket tid och har ibland varit frustrerande. Om jag hade skrivit min 

uppsats i Sverige med en kontext som jag kan hade denna del av arbetet varit mindre 

tidskrävande. Mina intervjuer har jag sedan transkriberat och analyserat var för sig. Sedan har jag 

sökt efter olika teman från intervjuerna som jag slutligen sammanställt och presenterar i 

analysdelen.   

 

Atkinson och Arvidsson refererar till studier de själva genomfört och deras informanter har varit 

äldre eller older, som de själva uttrycker det. Detta är inget överraskande då de vill göra 

livsberättande intervjuer. I min studie är informanterna 22-26 år gamla. Deras livsberättelser 

präglas av att informanterna befinner sig i början av sitt vuxna liv och inte kan reflektera över så 

många år tillbaka i tiden. Därför är det naturligt att jag i min studie även har frågor som berör 

studenternas framtid och tankar kring vad som komma skall trots att detta innebär att jag frångår 

den narrativa modellen enligt Atkinson och Arvidsson.40 

 

Den tredje närvarande 

Arvidsson ställer sig frågan: Vad berättar folk när de blir ombedda att berätta om sitt liv? 

Arvidsson menar att livet är en konstruktion, informanten konstruerar en berättelse och väljer att 

ha med det som känns relevant. Det sker ett samspel mellan informanten och forskaren och 

Arvidsson menar på så sätt att forskaren är med och påverkar intervjusituationen. Det sker även 

en påverkan mellan informanten och de ‖kulturbundna underliggande strukturer som mer eller 

mindre omedvetet ligger bakom intervjupersonens sätt att tänka sig sitt liv‖41 Arvidsson 

diskuterar termen life – scripts och menar att det är idén om hur en levnadshistoria ska se ut. 

Arvidsson fortsätter sin diskussion och menar att ‖det finns alltså kulturella modeller för hur ett 

liv ska utformas, vilket finns i bakgrunden till ett levnadshistoriskt berättande‖42 Hur då dessa 

modeller förmedlas i intervjun och vad de innehåller och varför är mycket intressant. En liknande 

diskussion har Oscar Pripp i boken Etnologisk fältarbete43, han menar att han hittade en tredje 

närvarande i sitt intervjumaterial när han hade intervjuat affärsinnehavare med Assyrisk och 

Syrisk härkomst. Pripp uppfattade det som att informanterna svarade på frågor som han inte 

hade ställt. De försvarade sin position som utländsk affärsinnehavare och var noga med att 

påpeka att de inte sysslade med svarta affärer och liknande. Det var i mötet med forskaren som 

informanterna försvarade sig emot den lokala kontexten44. 

 

                                                 
39Öhlander, Magnus och Kaijser, Lars, (1999), Etnologiskt fältarbete, Lund: Studentlitteratur (1999), s.30 
40 Arvidsson, (1998), s. 20ff 

41 Arvidsson, (1998), s. 20 
42 Arvidsson, (1998), s. 20 
43Öhlander, Magnus och Kaijser, Lars, (1999), Etnologiskt fältarbete, Lund: Studentlitteratur  
44Öhlander och Kaijser, (1999), s. 42-45 
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Etiska överväganden  

Idéerna till min studie är framarbetade i Sverige och i den kontext som jag befinner mig i där. 

Som forskare bestämmer jag vad som ska studeras och varför. Utifrån min kontext förutser jag 

problem och intressanta teman som jag vill att informanterna ska prata om. Dock så lever mina 

informanter i ett annat land, samhälle och kontext och kanske inte alls ser mina frågor som 

problem eller intressanta. Jag som forskare är även med och reproducerar tankar om 

identitetsskapande eftersom jag lägger tyngdpunkten på just identitetsskapande som 

forskningstema. Detta har jag haft i åtanke när jag arbetat med min studie och jag har försökt 

tänka mig in i informantens situation och kontext för att inte ställa frågor som kan verka 

stötande.  

 

Andra etiska övervägande kan vara anonymitet för informanten. Eftersom min magisteruppsats 

är skriven på svenska så kommer studien inte att läsas av någon i informanternas närhet utan 

kommer att presenteras för och läsas av studenter och lärare i Sverige. Detta gör att mina 

informanter får en stark anonymitet. Atkinson menar att informanten och forskaren ingår i en 

relation under och efter intervjun och att forskaren är skyldig att göra allt för att skydda 

informantens identitet.45 Det negativa med att jag skrivit uppsatsen på svenska är att 

informanterna har fått förlita sig på den muntliga översättningen av vad uppsatsen handlar om, 

dock så har informanterna kunnat kontrollera hur jag har citerat dem eftersom citaten är skrivna 

på engelska.  

 

Forskningsetiska rådets fyra etiska grundpelare: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har också varit etiska riktlinjer för denna uppsats.46   

Teori 

Hur narrativ metod hänger ihop med identitetsteorier  

Alexa Robertson har i boken Textens mening och makt bidragit med ett kapitel som heter 

Narrativanalys. Hon skriver att ett narrativt angreppsätt är tvärtvetenskapligt och att forskaren är 

beroende at låna idéer från andra traditioner.47 Narrativ är enligt Robertson ett mångfacetterat 

begrepp men att forskare som använder sig av metoden är iallafall överens om att ‖vi strukturerar 

vår erfarenhet huvudsakligen genom narrativer‖48  I Identitetsstudier i praktiken49  skriver Robertson att: 

Den narrativa analysen utgör ett redskap för att komma åt relationer mellan idéer, erfarenhet 
och handling, för att förstå hur identiteter skapas och återskapas i olika kontexter över tid, 
samt för att förklara hur saker och ting hänger ihop. Det blir möjligt att förstå varför vissa 
identiteter uppträder och återkommer när vi har i åtanke ‖att sociala identiteter sätts samman 

                                                 
45 Atkinson, (1998), s. 36-37 
46 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom Humanistisk- Samhällsvetenskaplig forskning, www.vr.se, 071205 

47 Bergström och Boréus, (2005), s.221 
48 Bergström och Boréus, (2005), s. 224 
49 Petterson, Bo och Robertson, Alexa, (2003), Identitetsstudier i praktiken,(red), Malmö: Liber 

http://www.vr.se/
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genom narration, sociala handlingar påverkas av narration och sociala processer och samspel 

förmedlas narrativt‖.
50

  

Robertson beskrivning av narrativanalys visar på en stark koppling till identitetskapande 

processer och att det är viktigt att koppla samman den kontext som narrativet utspelar sig i. I min 

studie är detta det namibiska samhället som mina informanter befinner sig i och i det inräknat 

sociala, kulturella och institutionella faktorer som påverkar deras berättelser. Robertson syn på 

narrativanalys och teorierna bakom kan ses som att hon tycker det är viktigt att räkna in både 

mikro och makro aspekter i identitetskapande processer. Där informanten är mikro perspektivet 

och kontexten är ett slags makro perspektiv, detta för att kunna förstå processen för individens 

identitetskapande.  

 

Identitetsforskning tar sig utryck i fyra olika huvudkategorier, dessa är: ett Makrosociologiskt 

perspektiv, ett Mikrosociologiskt perspektiv, Sociala identitetsteorier (SIT) samt Psykologiska teorier kring 

identitet.51 Inom det mikrosociologiska perspektivet hittas forskare som George Herbert Mead 

(symbolisk interaktionism) som menar att det inte går att skilja mellan kontexten och individen 

för att kunna förstå sig på identitetsprocessen och att individen ”skapar sig själv och den andre genom 

kommunikativ interaktion”52 Anthony Giddens (strukturationsteori) vägrar att skilja på ett makro 

och mikro perspektiv. Giddens menar vidare att individen inte är någon passiv varelse utan kan 

påverka institutioner inom vissa ramar som institutionen sätter och utgör.53  

 

Mead och Giddens identitetsteorier passar bra ihop med Robertsons syn på vad som kan urskiljas 

med hjälp av en narrativanalys. Det vill säga att det är viktigt att se till de faktorer, den kontext 

som påverkar individens identitetskapande. Det finns andra forskare som inte tycker att 

kontexten spelar en lika stor roll i individens identitetskapande och andra forskare som anser att 

det är mer viktigt att se till kontexten för att kunna förstå individen. Denna uppsats är inspirerad 

av identitetsteorier från forskarna Giddens och Mead eftersom dessa går hand i hand med teorin 

bakom narrativanalys. Uppsatsen är även inspirerad av Stuart Hall och hans kulturella 

identitetsteorier från boken Modernity and it´s futures.  

 

Identitetsteori  

I boken Modernity and it´s futures har Stuart Hall bidragit med ett kapitel som heter Questions of 

cultural identity. Han beskriver tre olika sätt att närma sig begreppet identitet. Det första är 

Enlightment subject och menar att den modellen förklarar identitet som något individualistiskt som 

något som är fast och inneboende hos människan. Den andra modellen kallar han Sociological 

subject och förklarar identitet som något som skapas i interaktionen med andra. Den tredje och 

                                                 
50 Petterson, och Robertson,(2003), s. 91 
51 Petterson och Robertson, (2003) s. 13 
52 Petterson och Robertson, (2003), s. 19 
53 Petterson och Robertson, (2003), s. 20 
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sista modellen som passar in på denna uppsats är Post-modern subject. Denna modell förklarar 

identitet som att den skapas och omskapas i relation till den kulturella kontexten som finns runt 

omkring oss. Människan har ingen essentiell eller permanent identitet och om individen känner 

att denne har en enhetlig identitet så är det bara för att vi konstruerar en bekväm berättelse eller 

en som Hall kallar det Narrative of the self.54 Hall diskuterar även kulturella identiteter och menar att 

dessa inte är medfödda utan skapas i kontexten som människan lever i.55 Kulturella identiteter 

skapas enligt Hall: 

National cultures construct identities by producing meaning about ‖the nation‖ with which we 
can identify; these are contained in the stories which are told about it, memories which connect 
its present with its past, and images which are constructed of it.56    

Hall menar att den nationella kulturen skapar mening genom gemensamma historier och 

berättelser och detta skapar sedan identiteter. Vidare diskuterar Hall imagined community och menar 

att människor inom en stat skapar sig denna föreställda gemenskap genom att se sig i nationens 

narrativa berättelser. Dessa kan vara historiska händelser, symboler, gemensamma händelser som 

triumfer och katastrofer och dessa ger i sin tur en mening av vad själva nationen är. Som sagt 

människor ser sig alltså i dessa narrativer och identifierar sig med dem. Vad som ska hållas i 

åtanke när Hall beskriver sina teorier är att han bara ger exempel från Storbritannien och inga 

andra delar av världen. Hall diskuterar vidare konstruktionen av identitet och jag tolkar hans 

resonemang att identitetsskapande i den nationella kulturen inte alltid sker i den moderna 

kontexten utan i ett stadium mellan det moderna och det gamla. Det vill säga att den nationella 

kulturen, som skapar identiteter, kan påverkas av gamla tider då till exempel nationen var fri från 

förtryck (av något slag) samtidigt som moderniteten drar i den andra påverkningstråden(se 

egenillustrerad figur nedan). Hall påpekar även att trots existensen av kulturella identiteter så är 

de inte så sammansvetsade som de ofta blir representerade som.57 

                                         

Kulturellt identitetskapande 

 

Hall diskuterar även globaliseringens påverkan på nationella identiteter och menar att identiteter 

påverkas av till exempel media från andra delar av världen. Hall skriver att vissa forskare tycker 

att globaliseringen förstör kulturella identiteter men Hall menar istället att:  

However, it seems unlikely that globalization will simply destroy national identities. It is more 
likely to produce, simultaneously, new ―global‖ and new ―local‖ identifications.58 

                                                 
54 Hall, Stuart, The question of cultural identity i Modernity and it futures, (1992), Hall, Stuart, Held, David och McGrew, 

Tony, Cambridge: Polity Press, s. 275-277 

55 Hall, (1992), s.292 

56 Hall, (1992), s. 293 

57 Hall, (1992), s. 293-299 

58 Hall, (1992), s. 304 

Det Gamla Det Moderna 
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Innan jag avslutar detta kapitel om identitet vill jag förtydliga två saker. För det första är inte mitt 

syfte att urskönja en nationell identitet från mitt material men jag ser det ändå viktigt att dels 

belysa de påverkningsfaktorer som kommer från andra länder samt de kulturella identiteter i 

Namibia som har en inverkan på mina informanters identitetskapande. För det andra är det 

Stuart Halls teori om Post-modern subject och kulturell identitet som jag kommer att vara de 

identitetsteorier som kommer att ligga till grund för min studie.  

Postkolonialteori  

Eftersom jag i min analys ser till den kontext som informanterna befinner sig i är det viktigt att 

jag förstår den så bra som möjligt. Med tanke på Namibias historia anser jag det därför givande 

att använda mig av postkoloniala teorier för att förstå Namibia som kontext och som Berg 

skriver: Ingenting har spelat så stor roll som den vita närvaron och dominansen i det som idag 

heter Namibia,59 Postkolonialism är ett stort forskningsämne och forskare har skilda meningar 

men en gemensam gren är att de alla menar att kolonialismen inte bara dog ut när självständighet 

och frihet blev ett faktum. Ania Loomba har skrivit boken Kolonialism/Postkolonialism; en 

introduktion till ett forskningsfält 60. Ett citat från Loomba som jag tycker beskriver väldigt bra hur 

kolonialismen påverkade de utsatta människorna är följande: ‖En av kolonialismens mest slående 

motsägelser är att den strävar efter att både civilisera de Andra och låsa fast dem i en evig 

annanhet‖.61 Trots att det är en motsägelse så beskriver ändå citatet kolonisatörerna enorma 

förtryck mot människor genom att dels vilja ändra på en persons tillvaro och identitet samtidigt 

förtrycka dem ytterligare genom att ändå göra hon/han att alltid vara den Andre. Kolonialism 

kan således definieras som: ‖[…]erövringen av och kontrollen över andra människors land och 

tillgångar.‖62  

 

Loomba skriver att kolonialregimerna skapade gruppindelningar baserade på stam och etnicitet 

och att dessa indelningar var socialt konstruerade, indelningarna genererade även identiteter åt de 

koloniserade. I södra Afrika gav kolonisatörerna ut yrken i förhållande till vilken grupp de 

tillhörde och Loomba menar då att: ‖Kolonialregimen såväl manipulerade som skapade etniska 

och rasmässiga identiteter.‖ 63 Loomba pekar på att vad som skedde under den koloniala tiden 

starkt lyser igenom i de postkoloniala samhällena idag. De globala maktförhållanden som idag 

existerar menar Loomba anlades under den koloniala eran och paralleller kan ses mellan de 

postkoloniala ländernas historia och de orättvisor som finns i deras respektive samhällen idag.64 

De socialt konstruerade identiteterna som kolonisatörerna förde över till människorna gjorde att 

efter befrielsen behövde människorna återupptäcka sina egna kulturella identiteter. De 

                                                 
59 Berg, (2004), s. 19 

60 Loomba, Ania, (2006), Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, Stockholm: Tankekraft 

61 Loomba, (2006), s. 175 

62 Loomba, (2006), s. 24 

63 Loomba, (2006), s. 131 

64 Loomba, (2006), s. 137 
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koloniserades ilska gjorde då att de ville befästa sina kulturella identiteter ännu mer eftersom de 

så länge levt under förtryck och falska identiteter. I denna diskussion citerar Loomba Stuart Hall 

som beskriver denna återupptäckande av sin identitet såhär: ‖sökande efter ett sorts kollektiv 

autentiskt jag som människor med gemensam historia och traditioner delar.‖65 Dock så menar 

Loomba att det inte finns någon ren och autentisk kultur att återkomma till efter kolonialtiden. 

Historien med kolonialismen och allt vad det betytt har haft sina inverkningar och kan inte vara 

ogjorda.66 Som jag tolkar Loomba så måste det vara svårt att vilja hitta tillbaka till ‖sin gamla 

kulturella identitet‖ men inte kunna på grunda av kolonialismens påverkningar och jag förstår då 

att en frustation kan utspelas och att befästa sin nutida kulturella identitet då blir ännu viktigare 

än vad den kanske varit annars. Dock var de ungdomar jag intervjuat väldigt unga när Namibia 

styrdes av Sydafrika och deras uppväxt har skett under ett fritt Namibia men historien om 

kolonisationen och apartheiden är bara runt hörnet för dessa ungdomar och som sagt så levde 

och lever kolonialismens efterdyningar kvar och inverkar på dessa unga Namibier.  

 

Tom Fox har även diskuterat historiens påverkningar i artikeln Revolt and Identity: Nation-building & 

the appropriation of Namibian history. Fox menar att historia och identitet är nära relaterade och att 

identitet skapas genom en socio- historiskt ramverk.67 

 

Analys 

Analysen är skapad utifrån de intervjuer jag gjort på engelska med studenter vid UNAM. Fem av 

sex informanter kommer från Ovamboland, de norra delarna av Namibia, alla är mellan 22 och 

26 år och alla läser idag vid UNAM. Jag kommer först att kort presentera de sex olika 

informanterna för att läsaren ska kunna få sig en överblick över informanternas bakgrund. Jag vill 

innan analysen dock klargöra att vissa grammatiska ändringar har gjorts i informanternas citat och 

med det menar jag grammatiska felsägningar dock har inga ändringar gjorts som kan påverka 

själva innebörden i citatet. När informanterna pratar om grandmother eller grandfather har jag, i 

min analys och diskussion, valt att översätta dem med farmor/mormor respektive farfar/morfar, 

jag menar dock inte båda parter utan en av dem. Alltså antingen mormodern eller farmodern. 

Informanternas namn är även fingerade och de fem ovamboinformanterna har fått klassiska 

ovambonamn och informanten från Zambia har fått ett vanligt Zambiskt tjejnamn.    

 

Niita: Född och uppvuxen i Ovamboland med sin mamma och pappa. Han har ett syskon som 

efter universitetsstudier jobbar som sociolog och hennes två yngre bröder läser på gymnasiet. 

                                                 
65 Loomba, (2006), s. 181 

66 Loomba, (2006), s. 182 

67 Fox, Tom, (2004), Revolt and Identity: Nation-building & the appropriation of Namibian history, 1st version, Department of 

Sociology, University of Namibia 2004, s. 12  
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Båda föräldrarna har utbildning och mamman jobbar som sjuksköterska och pappan som lektor 

på ett universitet i norra Namibia. Pappan fick sin utbildning i Sydafrika och mamman fick gå 

gymnasiet och kunde där läsa till sjuksköterska. Informanten bor på campusområdet.  

 

Daliso: Född och uppvuxen i Zambia men är utbytesstudent vid UNAM och har bott i Namibia i 

3 år. Hennes pappa är kirurg tandläkare och mamman jobbar som sjuksköterska. Alla hennes 4 

syskon läser eller har läst vid universitet. Hon bor på campusområdet.  

 

Namene: Född och uppvuxen i Ovamboland. Bodde med sin mormor de första åren och efter att 

hennes moster gifte sig fick hon flytta in hos henne. Mamman är arbetslös och mostern jobbar 

som lärare. Hennes syskon är yngre och går i skolan. De första fyra åren som hon studerade vid 

UNAM bodde hon hos släktingar. Nu bor hon med några kompisar.  

 

Nasimane: Han bodde de första åren hos sin mormor/farmor i Ovamboland. Flyttade vid fyra 

års ålder till Windhoek och bodde växelvis hos sin moster/faster och sin syster. Efter att pappan 

gifte om sig bor informanten numera med honom, hans styvmamma, styvmammans systerson, 

hushållerskan och hennes dotter samt två tjejer som föräldrarna tar hand om åt några bekanta till 

dem.  

 

Kambonde: Växte upp i Ovamboland med sin mamma och pappa. Mamman jobbar på 

utbildningsministeriet och pappan är pensionerad rektor. Hans fyra syskon har ingen 

universitetsutbildning, de är alla äldre och jobbar idag. I Windhoek bor han hos sin 

mormor/farmor. 

 

Nuugwanga: Växte upp i Ovamboland med mamma, pappa och lillasyster, föräldrarna har 

gymnasieutbildning och har jobb idag, systern läser på gymnasiet. Informanten läste gymnasiet på 

internat och när hon kom till Windhoek bodde hon först hos sin mormor och sedan köpte 

hennes farbror ett hus som hon och hennes moster bor i.    

 

Familjen 

Boendeförhållanden 

Boendeförhållandena förklarar informanterna ganska ingående och många av deras 

familjekonstruktioner är intressanta och informanterna har ofta växt upp på olika orter och med 

olika familjemedlemmar. Ovan har jag beskrivit detta kort men vill här förklara det mer ingående. 

Namene har en intressant berättelse om sin uppväxt. Hon bodde de första åren med sin mamma 

och pappa men sen fick hon flytta till sin mormor, där bodde hon tills hon var 8 år gammal. 

Detta för att hennes mamma flyttade runt i Namibia och jobbade där hon fick jobb. Sedan gifte 
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sig Namenes moster och då gav mamman bort henne till sin syster och detta förklarar Namene 

såhär: 

Stina: Why did you not live with your parents? 

Namene: […] but it’s part of this African culture, that when your sister get married you like 
give one of the kids… one of the kids to go to start a new family and I guess that that 
sisterhood kind of thing in beside, my mother was, my mother and my father are not staying 
together so she is like a single parent, so she was between job and the north so she had to at 
that time around she had not like a specific place that she called like this is where my home is 
so we had to stay with our grandparents, when my aunt got married then like it’s a new home 
for me it was kind of a blessing in disguise in beside that my mother does not work because 
she is unemployed it’s, also an opportunity for me to get some help from my aunt because she 
is a teacher so it had a lots of reasons behind of the African extended family that sisterhood 
thing and that whole thing of economical resident. 

Informanten förklarar ingående och noga hur det fungerat när hennes mamma gav bort henne till 

sin moster. Denna och liknande berättelser är hon väl medveten om att jag inte är van att höra 

och det märks tydligt i citatet ovan eftersom hon så utförligt steg för steg förklarar historian för 

mig. När hon sedan skulle börja på gymnasiet fick hon flytta till en annan stad och började där på 

ett internat. Direkt efter gymnasiet sökte hon in till UNAM, kom in, och började studera där. 

Nasimane bor med sin familj i Windhoek och i samma hus bor även ett antal andra personer, 

detta förklarar han såhär: 

Nasimane: Well my family here in Windhoek is my dad stepmom and my little brother that is 
our nuclear family, that is a family, and then we have our house help her daughter and two 
more girls that stay with us they are my parent’s friend’s children.  

Stina: So are they taking care of them?  

Nasimane: We are just providing a place for them to stay when they are, one is at Polytec and 
the other at UNAM so they are just at us because it´s easier for them. 

Innan han bodde där han bor idag så bodde han sina första år hos sin mormor/farmor i 

Ovamboland, flyttade sedan vid fyra års ålder till Windhoek och bodde växelvis hos sin moster 

på veckorna och hos sin syster på helgerna. Nasimane förklarar noga när han bott var men väljer 

inte att förklara det med till exempel att det är kulturallt betingat, som Namene gör, utan berättar 

bara hans boendeförhållanden från det han föddes tills idag.  

 

Kambonde berättar att:  

Stina: Where do you live here in Windhoek?  

Kambonde: I live in Katutura the ovambo location.  

Stina: Do you live there alone?  

Kambonde: I live with my grandmother actually.  

Stina: So you are the only one in the house?  

Kambonde: No we are like 14 it´s a big house 5 teenagers 5 kids the rest is actually adults. 
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Hans föräldrar bor kvar i Ovamboland och han får bo hos sin mormor/farmor medan han läser 

på UNAM. Jag får fråga flera gånger innan han nämner att det bor 14 släktingar i huset och han 

går inte in på mer vilka de är eller hur han tycker att hans boendeförhållanden känns. Han tycker 

inte att det är något att förklara trots att jag visar intresse och tycker det är intressant att de bor 14 

släktingar under samma tak. Han förklarar heller inte sitt boendeförhållande med hjälp av någon 

kulturell förklaring som Namene gör.  

 

Vad är en familj? 

På frågan om vad en familj är nämner informanterna tre olika sätt att prata om en familj. Det 

första är den african extended family, detta är ett uttryck som mina informanter använder och jag har 

därför valt att använda mig av det, jag har även valt att översätta det till svenska och det blir då: 

den afrikanska utvidgade familjen. Det andra sättet som informanterna beskriver sin familj som är 

en kärnfamilj och den tredje beskriver Nasimane som:  

Nasimane: You know when I talk about family this include people that helped me, not really 
related to me, they have help me to get where I am today, the aunt that always has been on my 
case that is my family, friends but I rather call them family.   

Han menar att de som hjälpt honom att komma dit han är idag räknas till hans familj så den 

tredje förklaringen på vad en familj är inkluderar då människor i informantens omgivning som 

hjälpt honom både ekonomiskt och känslomässigt. Nasimanes förklaring kan även ses som en 

variant av den afrikanska utvidgade familjen eftersom informanten även i den kan inräkna vänner. 

 

Informanterna har lite olika förklaring på huruvida de ser sin familj som en kärnfamilj eller en 

typisk afrikansk utvidgad familj. Namene har en stor familj och förklarar såhär:  

Stina: You talked about your family and the whole African family so you don’t see your family 
as a nuclear family?  

Namene: No is very extended… its very extended because from my mother we are 7 kids and 
we are so close to our grandmother, cousins and we are very close like this, (min anm: håller 
ihop händerna) because its only my mother my aunt, its only four of them from my 
grandmother, and our generation from we are like 19 but we are like this close and you don’t 
really realize actually in Ovamboland there is no word for cousin it´s all sisters and brothers.  

Stina: So do you not care about who are your real sister and brother?  

Namene: No, no we don’t care about that because even with my current brother my aunt that I 
stay with one of my brother is actually staying there that differentiation is not there. 

Informanten menar att den afrikanska utvidgade familjen är en stor familj i antalet medlemmar 

och därför kan inte hennes familj vara en kärnfamilj. Daliso menar att hon har en kärnfamilj 

eftersom hennes släkt är väldigt liten i antalet medlemmar. Niita förklarar sin familj:  

Stina: What is a family for you? 

Niita: Um it’s a unit actually, it’s a unit of people that depend on one another, finance, moral 
support, emotional support, because if I have a problem I will call my parents, but these days I 
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don’t know, I have a different view of family, my family is my mother father and siblings 
basically , the way I see it now but something inside of me still says family is aunts uncles I 
don’t know I think it’s a African thing that we have but these days, I try to stay away from 
other family members, I don’t know why but yeah. 

Niita beskriver att hon är delad i frågan om hur hon ser på sin familj. Hon förklarar att den 

afrikanska utvidgade familjen finns någonstans inom henne men något som hon inte kan förklara 

är varför hon hellre bara vill ha/se sin familj som en kärnfamilj. Niitas resonemang blir intressant 

om det sätts i relation till Winterfeldt och Foxs resonemang om nutida familjemönster. 

Författarna menar att den urbana familjen oftast ses som en kärnfamilj och att detta även ses som 

en socialt lyckad familj med hög status i samhället. Niitas beskrivning av att hon hellre vill kalla 

sin familj för kärnfamilj kan ses som att hon vill definiera sin familj som socialt lyckad. På det 

sättet hon förklarar sin familjesituation identifierar hon sig även med och att då vilja se sin familj 

som lyckad är en självklar bild att vilja visa upp för mig.  

 

Arvidsson utrycker sig att det finns kulturbundna mönster som omedvetet ligger bakom 

informantens sätt att berätta om sitt liv och i detta fall om sin syn på familjen. Ett annat skäl till 

varför Niita i intervjun inte kan förklara sina känslor inför en kärnfamilj och en utvidgad familj 

kan då bero på kulturbundna mönster som ligger på ett mer omedvetet plan68 Det finns alltså 

underliggande kulturella aspekter som informanten inte är medveten om och hon kan heller inte 

diskutera just varför hon tycker som hon gör på grund av detta.  

 

Skyldigheter - Rättigheter  

En del av informanterna blir helt finansierade hemifrån och vissa har studielån ifrån staten men 

får då hjälp med uppehälle av sin familj så alla informanter får ekonomisk hjälp på något sätt. När 

jag frågar dem om de känner någon skuld eller skyldigheter till sina föräldrar tar informanterna 

upp en rad olika sätt som de är skyldiga sina föräldrar och släktingar. Nasimane menar att: 

Nasimane: […]well the thing with you know because I am a oshivambo speaking person, every 
culture have their norms and everything that they follow, but within ochiwambo structure 
there is respect, that’s a big thing a child always need to respect and uphold the family 
(ohörbart ord) and everything I think that is the obligation that I own to my parents (ohörbart 
ord) to the rules of the house, respect them and be thankful  for what I have, so by studying 
and passing so there is an obligation that´s the least I can do so I regard that as an obligation 
like given back to them what they have given me and I can do that with respect and just do 
what is accepted as a child. 

Nasimane menar att han inte ska betala tillbaka till sina föräldrar i pengar utan menar att hans 

respekt till sina föräldrar är mycket viktigare. Informanten ser respekten som en etnisk aspekt och 

trycker väldigt hårt på detta. Dock när diskussionen fortsätter kommer han mer och mer in på att 

det kanske måste finnas med någon slags ekonomisk skyldighet till familjen. I slutet av denna 

diskussion säger han att: 

                                                 
68 Se sidan 12 
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Nasimane: […] there have to be some compensation of some kind it don’t have to be 
monetary but within African society there have to be some monetary… money will always be 
there[…] 

Niita påpekar tydligt att när hon är klar med sin utbildning och har jobb är det hennes skyldighet 

att ta över de ekonomiska utgifterna som hennes syskon och en kusin har. Idag får hon 

ekonomisk hjälp av sin syster och menar att det är en självklarhet att hjälpa till. När jag sedan 

ställer frågan om hon skulle vilja jobba/studera utomlands får jag ett direkt svar: 

Stina: Do you want to study abroad or maybe take a job? 

Niita: Yes, it would be much better for my family I think yeah.  

Det är intressant att hennes första tankar går till familjen, att de är för dem som det skulle gynna 

om hon fick möjligheten att studera eller jobba utomlands. Hon kopplar på så sätt ihop sig med 

familjen och identifierar sig med dem.  

 

Namene har också intressanta tankegångar om vilka skyldigheter hon har till sin familj. Hon vet 

inte hur hennes familj tänker om hennes utbildningsval eftersom hon har studerat länge och 

jobbat ett år emellan studierna och hon är rädd att hennes familj tycker att det tar för lång tid för 

henne att få ett jobb och börja tjäna pengar. 

Namene: […]so it´s either that, that they are waiting for something that is taking long but in 
the end it´s going to pay off or they have a feeling that oh Namene is taking too long it´s too 
long we need help with this and that.   

Informanten tycker det är mycket viktigt att kunna hjälpa till men är rädd att familjen ska tycka 

att hjälpen dröjer för länge. Hon ser inte skyldigheterna till sin familj som något negativt utan: 

Namene: […]to university I should help them (min anm. siblings) I should make sure that if 
there is a problem in the family I should help out it´s an obligation is no expectations I should 
just do it. 

Stina: Do you feel ok with it? 

Namene: […]Yeah, I don’t have a problem with it at all, I believe that if you don’t help out in 
the end it´s going to be all the troubles all the problems are going to be on you. But if you try 
to help out someone, they go to UNAM, and then there will be two of you that are working, 
that have degrees from UNAM or somewhere at least there are two of you who can tackle a 
problem than just one person you have to look at that point of view.  

Hon menar att om hon inte hjälper till nu så kommer problemen hamna på henne ändå. Namene 

beskriver hur hon tycker att samhället ser på utbildning:  

Namene: […]in most cases or what most people go to let’s say that I had going for that 
education degree is to come to UNAM for your degree go back home and teach and that’s like 
quick you get money you get salary you improve your house as soon you are done like you are 
getting the benefits right away. 

Informanten visar upp en bild av att det mer handlar om att snabbt få en utbildning så att 

hon/han kan hjälpa till direkt, det primära är inte studentens utbildning i sig utan fördelarna med 

den när hon/han är klar. Med tanke på att Namibia har en mycket hög arbetslöshet bland 
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ungdomar kan Namenes förväntningar hemifrån förstås. Vad jag förstått består det sociala 

skyddsnätet till stora delar av familjen och det är också en aspekt som ska hållas i åtanke när 

Namene beskriver sin situation. Kambonde menar att hans val att bli lärare delvis beror på att 

han kunde få ett jobb direkt efter utbildningen. Han berättar att: 

Kambonde: I feel more secure now actually in life, because now I see after next year at least I 
have somewhere to go, in case of employment, yeah I feel more secure than like in the past 
when I was teaching…well I got a chance to teach and then…and I mean then you know you 
are not a permanent teacher they wouldn’t give you a permanent post, I mean you know there 
are other qualified teachers that are coming to take over your job…after university I feel I am 
secure and I got to get a secure job[…] 

Kambonde säger även att: ‖It´s a part of life” att det är självklart att hjälpa till ekonomiskt men han 

personligen menar att hans föräldrar inte kommer att behöva ekonomisk hjälp så han har inga 

skyldigheter att ge tillbaka något i pengar. De skyldigheter jag presenterat här handlar om 

skyldigheter riktat mot familj och vänner men informanterna tar även upp skyldigheter gentemot 

samhället. Detta kommer jag vidare att beskriva under rubriken Skyldigheter mot samhället.  

 

UNAM 

Påverkan 

Alla informanter är mycket positiva till sin utbildning och deras tid på UNAM och alla påpekar 

att de på ett eller annat sätt att det har utvecklats eller förändrats positivt. Nuugwanga menar att 

få plugga på UNAM är en stor möjlighet för henne och att hon är mycket tacksam. Hon 

beskriver att hon fått en bättre självkänsla och blivit en bättre person. Niita berättar även att hon: 

Niita: UNAM has a how can I say… give me a different view of a myself, number one because 
now I have seen all the opportunities that are out there for me so I can chose whatever I want 
to do, I can go work in any country that I want to and if I did not come to Windhoek I 
wouldn’t… I wouldn’t have found out that I can sign up for UN and when the right times 
comes ore they find a specific job for you to do somewhere, I wouldn’t have known about that 
then but I do now I have lots of friends now and I because back then I only had two, but now 
I have lots and lots of friends, Zambians Zimbabweans, Americans, Europeans and like that 
and my perspective on life have also changed.  

Informanten ser alla möjligheter nu tack vare sin utbildning och hennes tid på UNAM har 

påverkat henne mycket. Dock inte bara utbildningen utan personerna hon träffat hat påverkat 

henne. Detta påpekar även Kambonde som menar att han har träffat politiskt intresserade 

studenter på UNAM och har med dem upptäckt sitt intresse för politik och vill satsa på det i 

framtiden. För honom är det personerna han skapat ett nätverk med på UNAM som är viktigast 

och inte själva utbildning i sig. Det är politiken via UNAM som han identifierar sig med istället 

för utbildningen. Nasimane menar tvärtom och tycker att det är just utbildningen som han 

identifierar sig med: 

Nasimane: I believe that I am not really at UNAM I study law I don’t really put myself in. The 
thing about law it´s like it´s a proceed course it can open door for you and the thing is us law 
students not only do we think legally we also take other things in consideration so our mindset 
is wide. 
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Han lägger betoningen på vi, juridikstudenterna, och ser sig som en del av de juridikstuderande 

på UNAM. Studenterna identifierar sig med någon/något i sin universitetsmiljö. Till exempel, 

som jag skrivit ovan, är det nya vänner, politiska kontakter, eller det specifika yrke de studerar till 

som har en stor betydelse i deras berättelser till mig.  

 

Mötesplats  

Niita beskriver skillnaderna mellan att bo kvar hemma i Ovamboland och bo i Windhoek och 

plugga såhär: 

Niita: […] when you are at home your expectations in life they are totally different, it’s like a 
just get a normal job and well just settle down, but here you want to accomplish big things you 
want… you want just everything yeah that’s just the way it is so coming here have brooded my 
mind yeah I am not thinking out of a box […] 

Hon menar att hennes förväntningar på sig själv har ändrats positivt sedan hon flyttade till 

Windhoek och börjat studera. Namene menar också att hennes tid på UNAM har gett henne nya 

möjligheter i livet och öppnat många dörrar för henne. Vidare menar hon att:  

Namene: I think that what I learnt here at UNAM… it teaches you to be an intellectual, the 
intellectual capability it gets improved.   

Informanterna beskriver ganska stora och många förändringar som skett sedan de började 

studera och förändringarna är både förändrad syn på sig själva och samhället. Flertalet av 

informanterna beskriver att de har fått en bättre självkänsla under sin tid på UNAM och att de 

har blivit bättre människor med mer förståelse för andra människor och mindre fördomar. Alla 

informanter är mycket positiva när de pratar om utbildningen, UNAM, och människorna de 

träffat och inte någon gång kommer något negativt upp om dessa ämnen.  

 

Under kolonialtiden delade Tyskland upp Namibia i olika etniska regioner och det är efter 

självständigheten som det har skapats mer tillfällen för de olika etniska grupperna att träffas och 

interagera. Eftersom kolonialisterna tilldelade Ovambofolket en viss region i norr avgränsade de 

också de olika etniska grupperna från att träffas. UNAM kan därför ses som en mötesplats, inte 

bara för studenter från andra länder utan även mellan olika namibiska etniciteter.    

 

Flertalet av studenterna är mycket stolta över och menar att UNAM är en internationell 

mötesplats dit studenter från hela världen kommer och studerar. De räknar gärna upp flertalet 

länder som de vet att det finns utbytesstudenter ifrån. Genom att de studerar på UNAM tycker 

informanterna att de får ett tillfälle att träffa och interagera med människor från alla världens 

hörn men även från olika etniska grupper i Namibia. Daliso säger att: 

Daliso: […] it´s a international university you get people from Zimbabwe, South Africa, from 
Botswana, Angola, Kenya so you can interact with different people, you learn how things are 
there and then you learn to compromise, we live together now here, since we are at UNAM we 
just live as one despite our different cultures.    
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Nuugwanga har liknande åsikter och menar att innan hon började på UNAM hade hon många 

fördomar mot andra etiska grupper i Namibia men sedan hon började på UNAM har detta 

förändrats. Genom att hon träffat och interagerat med olika etniska grupper har hon fått en 

större tolerans för andra kulturer och hon påpekar att hon idag har kompisar från andra etniska 

grupper.    

 

Två av informanterna har varit utbytesstudenter i Sverige och berättar gärna för mig om sina 

erfarenheter i Sverige och blir mycket exalterade om ämnet. Namene berättar att: 

Namene: I got this opportunity to go to study in Sweden for this six months as an exchange 
student which was really great experience for me, it like opened door for me everything just 
opened up like I need to get more exposed in terms of getting to know the world it’s like that. 

Hon beskriver sin möjlighet att studera i Sverige som en viktig del i sin utbildning och att det har 

givit henne bättre chanser i Namibia och att det öppnat nya dörrar för henne. Daliso som också 

varit i Sverige som utbytesstudent beskriver också att det har utvecklat henne personligen:   

Daliso: […] living in a European country it opened my mind how it´s really develop and what I 
would wish for the countries here to be more organized and develop.  

Under apartheidtiden var det inte tillåtet att förflytta sig i Namibia som man ville och om de 

kunnat hade de inte haft den ekonomiska möjligheten. Att dessa studenter då värdesätter 

möjligheten att kunna resa och bekanta sig med andra miljöer är inte konstigt alls.  

 

Skyldigheter till samhället 

Nasimane berättar om sin syn på vad han som färdig advokat bör göra:  

Nasimane: […] as a law student there are a lot of things that I need to addressed hopefully one 
day when I am a lawyer I will be able to change and things like that so yes I do because the 
thing is there are a lot of things that people don’t know because when you are studying law you 
know your rights but that’s you the mass out there they don’t know anything really seriously 
and it´s up to us inspiring lawyers uphold people’s rights. 

Han menar att han har som skyldighet som juridikstuderande att förmedla det namibiska folkets 

rättigheter till dem och han vill göra skillnad i samhället på det sättet. Även genom att vara en god 

förebild för människor i sin omgivning och visa att genom att kämpa och att studera så menar 

han att fattigdom kan bekämpas. Han nämner även att dessa skyldigheter är ett stort ansvar att 

bära, men ett måste eftersom alla ska bidra med något i samhället.  

 

Namene berättar att hon också vill vara en förebild för barn och ungdomar genom att visa att 

hon kan studera vidare på universitet och då kan de också det. Hon menar främst de barn och 

ungdomar som bor i hennes by i Ovamboland och menar att det är viktigt för dem att ha 

förebilder som har lämnat landsbygden och flyttat till Windhoek och börjat på universitet. Hon 

menar också att de behöver ha dessa förebilder för informationen till landsbygden om 

möjligheterna är begränsad. Daliso svarar på frågan om vad hon gör och befinner sig om tio år: 



 26 

Daliso: I would have achieved a lot, get my degree my master obviously and maybe do 
something, I have always wanted to do something for my country maybe do something for my 
country for a certain group of people that are not privileged in society, that is usually where I 
see myself in ten years, doing something for an organization for people that are less privileged 
in society. 

Vad som är viktigt för henne att ha åstadkommit om tio år är att ha fått möjligheten att hjälpa till 

i samhället. Andra bitar som äktenskap och barn tas inte upp. 

Kambonde berättar att: 

Kambonde: I feel comfortable the new generation… is supposed to make change.  

Stina: Do you feel that the society expect that from you, or is it you that want it?  

Kambonde: I feel that every human being is obligated to contribute something to the society 
to try to change…yeah… […]  

Han menar att alla människor måste bidra något till samhället men specificerar inte vad utan ser 

svaret på min fråga som ganska självklar. Alla informanter ser detta som en viktig fråga att de 

som utbildade unga namibier ska påverka framtiden för landet.  

 

Att läsa vidare på universitet är dock få förunnat i dagens Namibia även om det idag blir mer och 

mer vanligt. Därför tyckte jag att det var intressant att fråga dem om hur de tror att deras liv hade 

sett ut om de inte haft möjligheten att läsa vidare detta eftersom de tycker att deras utbildning 

spelat en så stor roll i många avseenden. Ingen av informanterna hade dock reflekterat över 

denna fråga men de svaren jag fick var av negativ art. Till exempel svarade Niita att: 

Niita: I would probably be at home if I… I would have failed grade 12 and I did not improve 
on that I still be at home doing nothing just sit at home waiting for my parents to help me out 
[…]  

Stina: Do you think you would find a job in your hometown and settle down? 

Niita: Mmm yeah I think so I would have probably become a relief teacher because you can do 
that. 

En relief teacher är en vikarierande lärare och Niita menar att det skulle hon kunna jobba som 

om hon inte hade haft möjligheten att läsa på UNAM för det krävs det ingen direkt utbildning.  

 

Som den svenska ungdomsforskningen påpekar är utbildning en väg till inflytande och makt. 

Utbildning ger även makt att påverka och förverkliga sina drömmar och mål.69 Att då mina 

informanter ser mycket negativt på sin framtid om de inte hade haft möjligheten till vidare 

utbildning kan förstås om de idag känner att de har kontroll över sin framtid. Niitas förklaring 

antyder att hon skulle haft en brist på inflytande över sin framtid om hon bott kvar hemma och 

inte kunnat utbilda sig.  

                                                 
69 Se sidan 7 
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Framtiden – Den nya generationen  

Som jag tidigare beskrivit förklarar informanterna väldigt utförligt om sina familjeförhållanden 

idag och att familjen är mycket viktig för dem är lätt att förstå. De förklarar vad de menar med 

afrikansk familj och vad de lägger för betydelse i det. Eftersom informanterna lade en så stor 

tyngdpunkt på att förklara sin familjesituation förväntade jag mig att de även skulle berätta 

mycket om sina planer om sina framtida egna barn och äktenskap. Detta gjordes dock inte och 

deras syn på sin möjliga framtida familj förklarades mycket kort och enkelt. Känslan som jag fick 

var att de dels inte hade reflekterat över frågan och dels inte verkade bry sig så mycket om det. 

När jag frågade om de ville gifta sig och skaffa barn var de flesta svaren ‖ja visst, det har jag inga 

problem med‖. Detta är ganska intressant att de inte väljer att förklara mer utförligt om detta 

ämne. Alla informanter fick svara på frågan om hur de såg sin framtid och vad den innehöll. Alla 

informanter svarade att de skulle gifta sig och skaffa barn i framtiden men de reflekterade inte 

över frågan och den besvarades i de flesta fall mycket kort. En diskussion med Niita: 

Stina: How do you feel about marriage, children and…? 

Niita: I don’t have a problem with that but… 

Stina: Do you want to get married and have children?  

Niita: Yes but these days it’s dangerous whit the hole HIV and all that, but I don’t mind not at 
all.  

När jag frågar de andra informanterna vart de tror att det kommer att bosätta sig - i norr där de 

kommer ifrån eller i Windhoek - får jag lite olika svar men alla menar att det är beroende på var 

de får jobb eller var de helst vill jobba och tar inte upp något med familj eller barn. Studenterna 

identifierar sig med sin nuvarande kärnfamilj eller afrikanska utvidgade familjen och inte med en 

möjlig framtida familj.  

 

Informanterna nämner ofta i intervjuerna att de är den nya generationen eller så menar de att 

någon i deras släkt kallar dem för den nya generationen. Informanterna lägger dock lite olika 

betydelse i vad som menas med denna nya generation. Namene berättar att det är människor som 

studerar och som har den möjligheten idag, det är de som är den nya generationen. Den nya 

generationen karakteriseras av att ha möjligheter som inte den äldre generationen haft på grund 

av kolonialism och apartheid:  

Namene: I get so impressed by people that go to South Africa, for example they who go study 
engineering, medicine, agriculture, people that are now sitting in government offices just 
because they got that freedom that we didn´t have in the past, freedom to study, freedom to 
express yourself, that freedom to know that yes I can become a doctor not because I am white 
ore because I am black, but because of my mind my intellectual capability I can become a 
doctor, I am telling you I am so impressed what is happening there are a lot of people studying 
people are going to China to Russian to South Africa  most and some are going to London as 
well. Those people they are developing human capacity, and that capacity is being plant here  
in Namibia and I think it contribute a lot something that was not there if our parents got the 
same Namibia would be at a different level right now[…] 
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Niita berättar istället att den nya generationen karakteriseras av att vilja skilja sig från den mer 

traditionella synen på familj där, som informanten menar, att man bor mer sammansvetsat och 

inte är utspridda över landet: 

Stina: So do you think they have expectations on you to move back or..? 

Niita: No, my parents they... no but my other family members yeah, they want, I don´t know 
it’s like they don’t want us as the younger generation in the family to expand, like to go work in 
Swakopmund, they want us to be at home that’s… it’s like family stick together, you cannot go 
work anywhere else, like during the holidays, the December holidays, one of my aunts was 
complaining that we don’t want to stay at home anymore we just want to go and I am like but 
it’s the jobs opportunity people wants… I cannot stay at home and a salary that… that lets say 
cannot meet my requirement my basics necessity. 

Niita beskriver här en motsättning mellan hennes släktingar I Ovamboland och hennes egna 

framtidsplaner. Hon beskriver sina släktingars önskan att hon ska bo kvar hemma i Ovamboland 

och hålla fast vid sin afrikanska utvidgade familjen och leva kvar i de rurala områdena. Niita ser 

detta som ett problem då hon vill vara i staden där hon kan få ett jobb som passar hennes 

utbildning och motsvarar hennes lönekrav. Det blir alltså svårt för Niita att bo i de rurala 

områdena som hon kommer från om hon vill ha ett jobb och den lön hon tycker att hon 

förtjänar. Niita skymtar sina framtidsplaner i en urban miljö eftersom hon kommer att vara 

högutbildad.  

  

Vision 2030 

Fem av sex informanter är mycket positiva till Vision 2030 och pratar mycket och gärna om 

frågan. Kambonde är emot planen eftersom han ogillar den regering, det vill säga SWAPO, som 

utformat förslaget. När jag ändå frågar om hur han vill att en framtidsplan för Namibia ska se ut 

innefattar hans förklaringar samma saker som står i Vision 2030. Namenes åsikt är att: 

Namene: I can contribute something… if I am given the opportunity to do that…it´s tuff for a 
small girl like me to change something. 

I början av vår diskussion om Vision 2030 är Namene lite blygsam om vad hon som enskild 

person kan göra men allteftersom diskussionen fortgår ökar hennes livlighet i samtalet och hon 

ändrar långsamt inställning. Namene menar senare att hon och alla människor bör bidra med 

någonting samt fråga sig själv om de ser sig själva i Vision 2030: 

Namene: I am going to work so I can contribute with something to Vision 2030 I think that is 
what everybody should ask themselves, do you see yourself in that vision, so otherwise it´s not 
going to happened, Pohamba (min anm: Namibias nutida president) is not going to do some 
miracles to make the Vision 2030 happened no, all are involved from the parents to the 
children that go to school to the teachers the directors they are all involved. 

Ett problem som Namene ser med Vision 2030 är att människor på landsbygden inte vet om 

visionen och att det mest är utbildade som känner till planen:  

Namene: If you ask any person most people live in rural areas they even don’t know anything 
called Vision 2030 and they should be the primary people that should work towards that goal 
and if they don’t know it how can we expect them to reach that goal? 
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Nasimane: […]but the people that implemented Vision 2030 they are not going to be there 
forever so the young generation we have to push so we can achieve Vision 2030 thing it really 
just start with us. 

Nasimane trycker på att den enskilda individen måste bidra med något och han menar även att 

‖vi‖ den unga generationen måste kämpa så att visionen kan uppnås. Även han är positiv till 

visionen och ser sig själv som delaktig i det hela genom att han kan hjälpa människor via sitt 

kommande yrke som advokat. Nuugwanga som också studerar juridik vill vara en del av 

byggandet av Namibia och vill vara en del av Vision 2030 och via sitt yrke kunna hjälpa de 

mindre privilegierade människorna i samhället.  

 

Studenterna ser sig i själva nationsbyggandet och visst ser de med kritiska ögon på visionen men 

menar ändå att förändringar som visionen utrycker måste ske i Namibia. En tydlig stolthet märks 

när informanterna berättar om sin del i att förbättra Namibia och en del tycker som sagt att alla 

kan och ska bidra med något. Informanterna trycker dock på att det är med hjälp av sin 

utbildning som de kan åstadkomma något. Utbildningen ger således makt att påverka det nutida 

samhället.70  

 

Forskarens närvaro 

Afrika kontra Väst  

Något som kom på tal i alla intervjuer var diskussionen om västländernas inflytande på Namibia 

och Afrika. För Niita kommer det på tal när jag frågar henne om hur hon ser på en familj och 

menar att hon har ett västinspirerat sätt att se på familjen för att hon ser sin familj som en 

kärnfamilj. 

Stina: Do you think that it´s a western way of thinking of a family? 

Niita: I don’t know because the way we think now our parents and their parents are saying we 
are thinking like the westerns we are no longer thinking like Africans so… 

På min fråga svarar Niita:  

Stina: Do you think that west have influenced you a lot? 

Niita: Yeah 

Stina: Is it because UNAM or…was it like that when you lived at home? 

Niita: It was like that when I lived at home too I think some people say that I don’t think like a 
black person say some of my cousins call me a coconut… apparently I am white inside and 
black at the outside and its just the way I think that’s just the way that I am but most young 
black people today are thinking like the westerns yeah. 

                                                 
70 Se sidan 7 
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Niita påpekar att både hennes familj och vänner menar att hon tycker och tänker utifrån ett 

västerländskt perspektiv och som hon själv menar att hon tänker på ett ‖vitt‖ sätt. När hon pratar 

om det så tycker hon inte att det är något negativt och hon bryr sig inte så mycket om vad hennes 

anhöriga tycker. Niita ser inget negativt att hon tänker i västerländska perspektiv utan hon menar 

att det är hennes anhöriga som mer har ett problem med det än vad hon har.  

 

Nasimane är både mycket kritisk och positiv till västerländernas inflytande. Med Väst räknar han 

Europa och USA. De positiva med västerländernas inflytande menar han är den forskning och 

kunskap som kommer från väst. Han ser det inflytandet som nödvändigt för att Namibia och 

Afrika ska kunna ta sig ur fattigdom och även lösa andra problem. 

Nasimane: […] we do need western experience in Africa because I mean the scientists were all 
Europeans so that we need… we need that kind of image so we can educate our own people 
[…] 

Han påpekar att de negativa med västs inflytande på ungdomarna i det samtida Namibia är att de 

vill ha en Europeisk livsstil och att de inte längre vill vara Namibier utan hellre européer eller 

amerikaner. Han berättar livligt att dessa ungdomar förlorar sin kulturella identitet:  

Nasimane: […] you know people are losing their own cultural identity they don’t want to be 
Namibians anymore they want to be Americans Europeans, then they forget that they are 
Africans they are Africans but they don’t live like Africans anymore.  

Han ser detta som mycket negativt och han tycker inte om att namibier förlorar sin riktiga 

identitet. Som jag tagit upp under teorikapitlet diskuterar Stuart Hall förtryckta kulturella 

identiteter och menar att människor i postkoloniala samhällen vill befästa sina identiteter på 

grund av ett gammalt kolonialt förtryck. Denna diskussion kan jag känna igen i Nasimanes tankar 

om vikten av den namibiska kulturella identiteten. Han påstår att ungdomar i det samtida 

Namibia vill vara européer och hans frustration över detta kan förstås genom att han vill befästa 

sin kulturella identitet (och andras) eftersom den har varit förtryckt av de europeiska 

kolonisatörerna. Nasimane vill att ungdomar ska vara stolta över att vara afrikaner och namibier 

samt bejaka denna kulturella identitet.  

 

Daliso berättar om sina erfarenheter från när hon var utbytesstudent och när jag frågar henne om 

varför inte väst kan lära sig något av Afrika svarar hon såhär: 

Daliso: […] they don’t know where Zambia is or Namibia and there were girls that came from 
UK exchange students as well and I said Egypt and they said no Egypt is in Asia and I said no 
no it´s in Africa so we had to go on the internet and show them that it is in Africa. So the only 
difference is that they should know more what is going on in Africa and the god things as well 
because most of the people tell me ohh poverty… how do you speak English… they don’t 
know that, and a guy from France he said: do you run on the field with lions, and I said no we 
have buildings as well and schools and so I think maybe people should know more things and 
the good things about Africa as well not only the poverty. They thought that I was from a 
privileged home like president… your father must be a president for you to be here so I said 
it´s not. There are lots of people that just live normal lives people are very poor as well but 
they only know the sad parts. 
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Hon har i Sverige mött okunskap om Afrika och Namibia och tycker att västländerna bör lära sig 

mer om Afrika och speciellt de positiva delarna. Hon berättar vidare att: 

Daliso:[…] living in a European country it opened my mind how it´s really develop and what I 
would wish for the countries here to be more organized and develop.  

Stina: Like with more infrastructures?  

Daliso: […] yes but also the health policy and the education policy people get help from the 
government and I learned about the tax system in Sweden how it used to found all day homes 
education and other I learned and it´s very nice.  

Stina: Would you like that Zambia and Namibia to have the same system?  

Daliso: I would love it! 

Förutom bristande kunskaper som hon mött I Sverige är hennes intryck av Sverige som ett 

västerländskt land positivt, och Daliso vill att Namibia och hennes hemland Zambia ska ta 

lärdom av vissa saker och som i detta fall skattesystemet och finansiering av den offentliga 

sektorn.  

 

Nasimane blir både ledsen och irriterad när han diskuterar västs syn på Namibia och Afrika: 

Nasimane: I don’t want European… sorry… I don’t want like, I don’t want to western 
countries to look down on us serious. 

Stina: Do you feel like that? 

Nasimane: […] yes honestly I do feel like that I do, western countries, all focus is on them and 
not Africa they claim to care but only that part of Africa that they want to see but Africa is a 
continent every little own country have their own problems but then you have those countries 
that are always in the spotlight […] I just think Africa we are just being looked down. 

Han menar att de västerländska länderna ser ner på Afrika och han tycker att väst har fel 

perspektiv. Studenternas frustration över att västs inflytande är stort kan förstås om man blickar 

bakåt i den Namibiska historien och tittar på européernas och Sydafrikas förtryck mot landet. 

Frustrationen kan även förklaras genom att tänka på Stuart Halls teori om hur kulturella 

identiteter skapas i spänningsfältet mellan dels föreställningen om den gamla tiden och dels det 

moderna och globaliseringens påverkningar. Som till exempel Nasimane tycker att ny teknik och 

forskning från väst behövs i landet samtidigt som tanken på den ‖äkta‖ afrikanska kulturen 

lockar.  

 

Försiktighet och nyfikenhet  

Kambonde säger att:  

Kambonde: It was a college for whites only actually... don’t mean to bee racist or anything 
hihi….hihi  

Stina: No it´s …. 
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Kambonde: Yeah it was a college for white people.  

Kambonde berättar här om UNAM och säger att innan självständigheten var det en högskola för 

enbart vita. När han säger detta ber han direkt om ursäkt och menar att han inte är rasist utan han 

vill bara berätta hur det var innan självständigheten. Han menar att han inte gillade att UNAM 

bara var till för vita människor och när han då säger detta är han rädd att jag ska ta illa upp på 

grund av min hudfärg. Samma sak hände under intervjun med Nasimane när han berättar att:  

Nasimane: I want our country to be the best country I don’t want European… sorry… I don’t 
want like, I don’t want to western countries to look down on us serious. 

Stina: Do you feel like that?  

Nasimane: Yes honestly I do feel like that I do, western countries, all focus is on them and not 
Africa they claim to care but only that part of Africa that they want to see but Africa is a 
continent every little own country have their own problems but then you have those countries 
that are always in the spotlight it´s a controversial issue it is I don’t want to talk about it 
because I might say things that are not (ohörbart) you might think but is not like that I just 
think Africa we are just being looked down[…]  

För det första ber informanten om ursäkt när han börjar berätta om vad han tycker om Europa 

och han gör det direkt till mig under intervjun. För det andra, i slutet av diskussionen vill han inte 

fortsätta konversationen för han är rädd att han ska säga något som jag kommer att ta illa vid 

mig. Som jag nämner under etiska övervägande i denna uppsats har jag försökt ställa mina 

intervjufrågor på ett sätt så att informanten inte ska ta illa vid sig men jag kunde inte ana att de 

skulle tänka på något sådant när de berättar saker för mig som intervjuare, att jag skulle kunna ta 

illa upp. Detta gjorde jag inte utan blev till en början förvånad över att informanterna såg 

skillnader mellan oss. I intervjuns diskussioner glömmer jag av att informanten och jag har olika 

hudfärg och att jag kommer från ett land som räknas till väst. Den andra tanken som slog mig var 

att det inte är alls konstigt att informanterna reagerade som de gjorde. Jag har samma hudfärg 

som de kolonisatörer som har förtryckt landet i hundratals år och det finns fortfarande 

motsättningar mellan svarta och vita i det samtida Namibia.  

  

Under intervjun men Nasimane fick jag i slutet av intervjun frågan: 

Nasimane: Can I ask you some questions?  

Stina: Yes of course. 

Nasimane: How is life in Europe?  

Utan förvarning ställde han frågan och jag blev ganska förvånad. Han var nyfiken på hur jag 

tyckte det var att leva i ett Europeiskt land och hur jag uppfattade Namibia och deras problem 

och hur jag trodde att de skulle kunna lösas. Sedan bad han mig: 

Nasimane: I don’t have any questions left but when you go home now you have seen what 
Namibia is like we have our problems but we also have good sides in Namibia tell your people 
that. 
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Det sista han ville säga till mig var en vädjan att berätta om Namibia och deras positiva sidor för 

att Sverige skulle få en bättre bild av Namibia och Afrika.  

 

Under intervjun med Kambonde ställde även han frågor till mig om varför alla från Europa 

tyckte det var så kul att åka på safari och se lejon och elefanter, han förstod inte vad det var som 

var så spännande med det. När jag berättade att vi i Sverige bara kan se lejon och elefanter på zoo 

frågade han mig om vad vi hade för djur, hur klimatet var och så vidare. I de andra intervjuerna 

kom tyvärr lite frågor till mig när jag stängt av inspelaren men det fanns mer eller mindre ett 

intresse hos informanterna att få reda på vem jag var hur Sverige/Europa var och vad jag tyckte 

om Namibia. Detta var något oväntat men med lite eftertanke inser jag att informanterna är 

nyfikna på min berättelse, likväl som jag är nyfiken på deras. Forskarens närvaro lockade till sig 

nyfikenhet eftersom jag kom från ett annat land i väst samtidigt som mitt ursprung och hudfärg 

påverkade informanternas berättelser till att få en försiktig karaktär.  
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Diskussion  

”What you learn you have to bring home”, så uttryckte sig Nasimane när jag frågade honom om han 

ville jobba utomlands när han var färdig med sina studier. Han utryckte sin åsikt starkt och han 

tycker att det studenterna lär sig på UNAM måste implementeras i landet så att Namibia kan växa 

sig starkt och bli ett bättre land. Detta är en viktig del i Namibias framtid att det måste finnas 

utbildade akademier med olika sorters kunskaper som kan göra Namibia till en stark stat utan ett 

starkt beroende av till exempel Sydafrika. Som Vision 2030 vill förmedla är det ytterst viktigt att 

landet kan tillhandahålla utbildning på alla nivåer med hög kvalitet och att lärarna med rätt 

kompetens finns i landet. Även om självständigheten var ett faktum 1990 så kunde det inte över 

en natt finnas skolor och utbildade lärare till alla självständiga skolbarn som helt plötsligt hade 

rättighet att vidareutbilda sig. Som den postkoloniala teorin menar, att bara för ett land blir fritt, 

så betyder det inte att landet inte fortsätter vara påverkat av vad kolonialtiden skapade. Självklart 

tar det tid men jag vill påpeka ytterligare att det krävs en utbildad elit/medelklass för att Namibia 

ska kunna bli självständigt.   

 

Nasimane som läser juridik menar med uttrycket ”What you learn you have to bring home” troligen att 

han måste ta hem kunskapen till Ovamboland. Han ser alltså Ovamboland som hemma trots att 

han bott i Windhoek sedan han var fyra år gammal. De fem informanterna från Ovamboland har 

en stark anknytning till sina norra hemtrakter men samtidigt utrycker de att de trivs väldigt bra i 

Windhoek och som studenter. Beskrivningarna av deras hemtrakter i Ovamboland är hjärtliga, 

hemma är något äkta och kulturellt viktigt. Nasimane som bara bodde sina första fyra år i 

Ovamboland tycker ändå att det är där som han har sitt riktiga hem och det är främst där han vill 

göra nytta med sina kunskaper inom juridik.  

 

Som de tidigare nämnda identitetsteorierna menar så har kontexten en stor inverkan på 

individens identitetskapande. Att växa upp i de norra delarna där lantbruk är den största 

sysselsättningen innebär då att individen identifierar sig med sin omgivning och med vad familjen 

har sysslat med i generationer. Det kan ses som en slags nedärvd identitet att individen väljer att 

syssla med det som familjen gör, till exempel jordbruk. Under apartheidtiden var jordbruk nästan 

den enda möjligheten till försörjning och en nedärvd identitet att bli farmare som sina föräldrar 

var på den tiden ganska självklar. Dock kommer de flesta av mina informanter från 

medelklassfamiljer och många har föräldrar som idag har bra betalda jobb, mina informanter är 

en privilegierad grupp i det namibiska samhället som kan läsa vid universitet. Lantbrukarsamhället 

är dock stort i Ovamboland och det är inte ovanligt, även om man har ett lönejobb i 

Ovamboland, att man även äger en bit jord och en farm. När jag frågar Niita vad hon skulle gjort 

om hon bodde kvar hemma menar hon att hon skulle bott kvar hos sina föräldrar och varit 

beroende av dem. Den utvidgade familjen bor oftast ihop precis som Niita menar att hon hade 

gjort om hon inte hade fått möjligheten att läsa vidare i storstaden. När studenter kommer från 

då till exempel Ovamboland, ner till huvudstaden och börjar läsa öppnar sig en ny värld för dessa 
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ungdomar. En del av mina informanter hade inte varit i huvudstaden innan de flyttade dit för att 

studera. Kontexten som informanterna då hamnar i är helt annorlunda i staden där de har tillgång 

till universitetsutbildning och till följd av det ett lönearbete. Här kommer den stora förändringen 

in. Ett lönearbete innebär möjligheten att dels kunna försörja sig själv, dels bli en del av Namibias 

medelklass/elit och slutligen inte vara beroende av sin familj i samma utsträckning som tidigare, 

helt enkelt ett mer individualiserat levnadssätt. Innan diskussionen nu fortsätter vill jag ta upp en 

observation som jag gjorde under en föreläsning i en sociologiklass på UNAM. Diskussionsämnet 

var familjestrukturer i Namibia. En av klassmedlemmarna kom från Sverige och berättade att 

singelhushåll är mycket vanliga i Sverige och han undrade hur många procent av den namibiska 

befolkningen som levde i singelhushåll. Studenterna i sociologiklassen förstod inte vad han 

menade och efter ytterligare förklaring att det bara är en person som bor i ett hus, en lägenhet, 

undrade studenterna varför gör man det? Att bo ensam var för dessa studenter helt främmande och 

de undrade varför inte vi svenskar bodde med våra familjer. Detta vill jag nu att läsaren har i 

åtanke, att den namibiska familjenormen ser helt annorlunda ut om jämförelse görs med till 

exempel den svenska. Informanterna har i intervjuerna visat en stor respekt och omtanke inför 

sina familjer, vare sig de ser sin familj som bara de närmaste eller som en utvidgad familj. Ett liv i 

Ovamboland för dessa ungdomar kan ses som en trygg bestämd framtidsram med det kollektiva 

omhändertagandet i familjen. Den situation som istället väntar kan vara en mer osäker framtid 

med inte lika bestämda framtidsstrukturer. Detta har informanterna visat i intervjuerna, att deras 

studier och att de bor i huvudstaden har gett dem många nya möjligheter, som de aldrig hade 

vetat om de bott kvar hemma. Staden lockar med utbildning, lönearbete, mer individuellt 

levnadssätt medan hemma lockar med familj, gemenskap och en känsla av tillhörighet.  

 

Alla informanter tycker att de i någon mening har skyldigheter gentemot sin familj och de som 

har hjälpt dem att komma till UNAM. Denna skyldighet ses som en skyldighet i positiv 

bemärkelse och informanterna tycker att det är något självklart. De uppvisar en stor lojalitet 

gentemot sin familj då de menar att så fort de har jobb så ska de hjälpa andra släktingar med 

skolavgifter eller att ge pengar till renovering av föräldrarnas hus i Ovamboland. Det intressanta 

är att de inte ser en framtida familj som så viktig att prata eller drömma om utan det är deras 

familj idag som är det viktiga. Till exempel tar inga informanter upp att de vill spara pengar inför 

en framtida familjebildning utan deras ekonomiska satsningar ska gå till de familjemedlemmar 

som behöver ekonomisk hjälp idag. De flesta av informanterna visar stor lojalitet gentemot mer 

än kärnfamiljen. Detta är ganska naturligt när alla informanter från Ovamboland en eller flera 

gånger har bott hos en moster eller mormor under en period av sin uppväxt. Även om en del av 

informanterna vill se eller ser sin familj som en kärnfamilj har de blivit hjälpta av andra släktingar 

och känner att de är skyldiga dem något.  

 

Informanterna visar även en stark vilja att hjälpa till i samhället och, som de själva utrycker sig, de 

mindre privilegierade människorna i Namibia. De ser sig även som den nya generationens 

namibier som ska förbättra landet och det är med hjälp av deras kunskaper från studierna som de 
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ska kunna åstadkomma något. Informanterna förmedlar en känsla att de vill att Namibia ska ha 

samma standard och vara i samma utvecklingsnivå som ett i-land och detta blir mycket tydligt när 

de utrycker att de inte gillar att väst ser ner på Namibia eller har dålig kunskap om Afrika. Precis 

som Vision 2030 och Mufune menar är den nutida namibiska ungdomen landets hopp i att kunna 

utveckla Namibia i många avseenden som minskad fattigdom, minskad spridning av HIV/AIDS 

och en bättre infrastruktur. Informanterna menar inte att det är något jobbigt att ha denna press 

från samhället utan de ser med stolthet i blick in i framtiden där det är de som ska lyfta Namibia 

som land.  

 

Jag har funnit tre punkter som informanterna känner sig kluvna i sin inställning till och dessa är 

diskussionen om utvidgad familj kontra kärnfamiljen, Ovamboland kontra Windhoek samt 

afrikansk kultur kontra västinspirerad kultur. För att lättare kunna diskutera tar jag nu upp 

diskussionen till en mer generaliserande nivå.  

 

Informanterna visar både en positiv bild av den afrikanska utvidgade familjen med nära 

gemenskap och stor lojalitet samtidigt som de tycker att en kärnfamilj låter lockande i termer att 

de är mer fria att bestämma som de själva vill och kanske inte bara tänka till släktens bästa. De 

visar även en hjärtlig bild av Ovamboland och att de vill hjälpa sin familj där uppe eller förmedla 

sina nyvunna kunskaper samtidigt som många inser att det är i Windhoek jobben kommer att 

finnas och de uttrycker att de trivs mycket bra i huvudstaden. Den tredje aspekten som 

informanterna uppvisar delade meningar i är den om hur de ser på västs inflytande. En del 

uttrycker det som att de inte gillar västs inflytande i Namibia och Afrika samtidigt som en del 

bara trycker på att de är stolta att vara namibier eller afrikaner. Kärnfamiljen, bo i huvudstaden 

och inflytandet från väst får stå för en mer modern och globaliserade kultur medan den 

afrikanska utvidgade familjen, bo i Ovamboland och den namibiska/afrikanska kulturen får 

symbolisera den mer traditionella delen. Dessa motpoler har jag delat upp för att kunna koppla in 

Halls identitetsteorier att det är mellan det moderna och det gamla som individen skapar sig en 

identitet.71 Detta kan dock ses som en mer osäker framtid då fasta identiteter är lättare att ta till 

sig istället för en mer öppen och flytande identitet som inte är fast och bestämd. Allt detta kan 

kopplas till den resa som studenterna gjort från det traditionella jordbruksamhället till en 

mångkulturell huvudstad med lönearbete.  

 

Under apartheidtiden var det jordbruksamhälle som gällde för befolkningen som bodde i de 

norra delarna. Framförallt var detta det enda sättet för kvinnan att få mat på bordet. Männen 

kunde tjäna pengar, dock ytterst lite, på att åka iväg söderut som kontraktsarbetare. Den enda 

identifikationen som ungdomar kunde ha under denna tid var att jobba på gården som 

föräldrarna hade eller att som kvinnan, gifta sig och flytta till mannens familjs gård, eller att 

försörja sig på annat sätt i Ovamboland eftersom resande var förbjudet för svarta. I och med 
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självständigheten blev det lagligt för svarta att läsa vidare och skaffa sig en karriär och Namibia 

kunde tillgodose detta genom att öppna UNAM för landets ungdomar. Därför kan de ungdomar 

som idag läser på UNAM identifiera sig med något annat än ett ruralt familjeliv eftersom de har 

möjligheten att studera vidare och bli lönearbetare. Detta blir då en övergång från det 

traditionella lantliga livet och kollektiva tänkandet till ett mer individualistiskt tänkande i en urban 

miljö. Dock menar jag att detta individuella levnadssätt fortfarande innebär ett kollektivt 

ansvarstänkande inför sin familj. Informanterna har som sagt en stor ekonomisk ansvarskänsla 

gentemot sina familjemedlemmar. Det individuella ligger i sättet att jobba och försörja sig på 

lönearbete. Det är individen som utbildar sig till advokat och inte den kollektiva familjen. 

Informanternas studier öppnar individuella karriärvägar som inte i samma utsträckning skulle 

kunna ske i Ovamboland. Trots dessa individuella karriärer som väntar studenterna visar de 

fortfarande en kollektiv ansvarstagande gentemot familjen. Mina informanter vill leva ett modernt 

liv i ett urbant område, utbilda sig, ha ett lönearbete och ha en modern kärnfamilj. Detta är ett 

tydligt västinspirerat levnadssätt. Samtidigt som de vill leva på detta moderna sätt har de inte 

släppt det traditionellt namibiska ansvarskännandet för familjen.   

 

Med självständigheten och ett fritt Namibia där det finns möjligheten till att läsa vidare (dock få 

förunnat) och skapa sig en karriär, däri befinner sig mina informanter, en ny generation med nya 

möjligheter att välja sin egen framtid. Denna kontext kan ses som en kontext där det kan vara 

svårare att hitta sig en identitet eftersom den inte är förutbestämd av kulturella ramar eller tidigare 

förebilder. Till exempel Namene, som är den första i sin släkt som läser vidare vid universitet, 

och hon har ingen annan innan sig som hon kan följa eller identifiera sig med. Kolonisationen av 

Namibia gjorde att individernas identiteter blev förtryckta under en lång tid och Loomba menar 

att efter befrielsen behövde människorna återupptäcka sina egna kulturella identiteter. Dock så 

menar Loomba att det inte finns någon ren och autentisk kultur att återkomma till efter 

kolonialtiden. Historien med kolonialismen och allt vad det betytt har haft sina inverkningar och 

kan inte vara ogjorda.72 Som den första i sin släkt som studerar har Namene svårt att sammanföra 

sin traditionella ovambokultur med den nya akademiska världen i en urban miljö. Hon måste hela 

tiden förhålla sig till den traditionella kulturen som till den nya moderna kulturen, från det lokala i 

hennes by till den globala värld som universitetet innebär. Innan självständigheten 1990 

påverkades Namibia utifrån av kolonialregimerna men i och med självständigheten menar jag att 

det är mer som ett samspel mellan Namibia och övriga världen. Från att ha varit ett land inkapslat 

av kolonialismen måste mina informanter idag inte bara förhålla sig till den namibiska kontexten 

utan även till allt som händer utanför. När Namibia blev självständigt för 18 år sedan skedde inte 

förändringarna över en natt. Detta gör mitt forskningsfält till ett mycket dynamiskt studieobjekt 

som är i ständig förändring och därför fortsätter att vara spännande. Det vore spännande att ha 

en kikare för att kunna se fem generationer framåt och se vad framtidens unga akademiker i 

Namibia tänker om familjen, universitetsstudier och sin relation mellan det moderna och det 
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traditionella. Jag upprepar vad Namene sa om de möjligheter att studera vid universitet som 

följde av självständigheten: 

I am telling you that […] if our mother´s generation had the same thing, Namibia would have 
been at a different level right now […] 

 

Vidare forskning 

Något som vore intressant till vidare forskning är familjeförhållanden i det samtida Namibia och 

hur de har förändrats i och med att Namibia blivit självständigt. Fox och Winterfeldt menar att 

det saknas sociologisk forskning inom detta område och detta kan därför vara ett intressant 

område att vidareutforska.  

 

Under en diskussion på en föreläsning vid UNAM diskuterades det om huruvida studenterna ville 

ha ett lönejobb inne i stan eller äga en bit land för jordbruk. Mycket förvånande för mig var att 

cirka hälften av klassmedlemmarna helst ville äga en bit land. Detta var en känslomässig fråga och 

jag tyckte det var intressant att ungdomar som studerar på universitet och har ett relativt bra 

lönejobb framför sig skulle vilja välja bort det för att istället ha en gård på landet, ett val som i 

mina ögon verkar vara mer ostabilt än ett betalt jobb. Studenterna menade att det är en säkerhet 

att ha en gård där man kan odla mat och föda upp kreatur och ett ställe där man kan komma till 

och koppla av och bo när man blir gammal. Detta är två av många intressanta ämnen som kan 

studeras i ett ständigt föränderligt och spännande Namibia.     
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Sammanfattning   

Under fyra månader har jag bott i Namibias huvudstad Windhoek där jag genomfört intervjuer 

och skrivit min magisteruppsats. Syftet med denna uppsats är att få en inblick i de namibiska 

studenternas livshistorier genom narrativa intervjuer som metod. Fokus ligger på hur 

informanterna berättar om familjeförhållanden, hur de ser på sin utbildning och tid på University 

of Namibia (UNAM), hur de ser på framtiden i ett självständigt Namibia och hur de upplever 

möjliga skyldigheter gentemot familj och samhället. Att studera och sätta sig in i studenternas 

livssituation tycker jag är intressant eftersom Namibia är ett land i utveckling och möjligheten för 

dessa studenter att studera vid universitet existerade inte innan självständigheten 1990. Jag har 

genomfört sex intervjuer med studenter på UNAM. Dessa har jag sedan har transkriberat och 

analyserat.  

 

Namibia blev självständigt 1990 och har under 1900-talet fått utstå mycket på grund av 

kolonisationen av landet som tyskarna stod för samt apartheidpolitiken under Sydafrikas styre. 

Idag, 18 år senare, kämpar Namibia med problem som HIV/AIDS, hög arbetslöshet (framförallt 

hos den yngre befolkningen) samt att det behövs mer resurser till skolorna i landet.   

 

Postkoloniala teorier och identitetsteorier har fungerat som analysverktyg på mitt transkriberade 

material. Postkolonial teori har jag använt eftersom den ger en bild av hur den koloniala tiden har 

satt spår i det samtida Namibia. Sedan är mitt syfte att försöka förstå studenternas 

identitetsskapande i en urban universitetsmiljö och för detta har identitetsteori fungerat som 

verktyg.  

 

Informanterna beskriver ingående hur deras familjestruktur ser ut och de har skilda meningar om 

deras familj är en kärnfamilj eller en mer afrikansk utvidgad familj. Deras förklaring av en familj 

är att man måste hjälpa varandra och informanterna visar upp en stark lojal bild gentemot sin 

familj och släkt. Alla informanterna får mer eller mindre ekonomisk hjälp av sina föräldrar eller 

andra släktingar och detta gör att studenterna känner en stor tacksamhet till sina föräldrar samt en 

skyldighet att själva hjälpa till ekonomiskt när hon/han är klar med sin utbildning och tjänar 

pengar. Studenterna känner även en skyldighet att med hjälp av sina förvärvade kunskaper bidra 

med något för att utveckla det namibiska samhället. Om regeringens förslag Vision 2030 som 

syftar till att utveckla Namibia, tycker informanterna att de är en del av den och att det är de som 

är den nya generationen som ska kunna förverkliga regeringens visioner. Utbildningen är alltså 

mycket viktig för studenterna och de pratar mycket positiv om alla möjligheter som finns för dem 

när de är färdiga med studierna. Studenterna är även mycket stolta över att UNAM både är en 

nationell och internationell mötesplats och de menar att de har fått en större kunskap och 

tolerans mot andra kulturer som de inte hade när de bodde hemma i Ovamboland, de norra 

delarna av Namibia. Fem av sex informanter kommer från dessa lantbruksområden och de ger en 
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väldigt hjärtlig bild av norr och det betyder något speciellt för dem. Samtidigt som storstaden och 

studier har gett dem nya perspektiv och också betyder mycket för dem.  

 

Min närvaro i studien har också varit en intressant del. Informanterna har varit mycket nyfikna på 

mig som boende i ett europeiskt land och de har ställt frågor om till exempel hur det är att bo i 

ett så utvecklat land. Informanterna har dock även i vissa fall inte gillat att prata illa om vita, 

Europa och västs inflytande för att de är rädda att göra mig illa till mods. En del av 

informanterna försvarade sig även mot västs inflytande och tyckte att det hade för stor inverkan 

på den namibiska kulturella identiteten.  

 

Mina slutdiskussioner handlar om den resa som studenterna gjort. Från en mer lantlig miljö där 

familjen fungerar som ett socialt skyddsnät och den kollektiva hjälpsamheten är stor, till en mer 

individuell miljö med lönearbete och en kärnfamilj i storstaden.  

 

Jag har funnit tre punkter som informanterna känner sig kluvna i sin inställning till och dessa är 

diskussionen om utvidgad familj kontra kärnfamiljen, Ovamboland kontra Windhoek samt 

afrikansk kultur kontra västinspirerad kultur. 

 

Informanterna visar både en positiv bild av den afrikanska utvidgade familjen med nära 

gemenskap och stor lojalitet samtidigt som de tycker att en kärnfamilj låter lockande i termer att 

de är mer fria att bestämma som de själva vill och kanske inte i första hand tänka på släktens 

bästa. De visar även en hjärtlig bild av Ovamboland och att de vill hjälpa sin familj där uppe eller 

förmedla sina nyvunna kunskaper samtidigt som många inser att det är i Windhoek jobben 

kommer att finnas och de uttrycker att de trivs mycket bra i huvudstaden. Den tredje aspekten 

som informanterna uppvisar delade meningar i är den om hur de ser på västs inflytande. En del 

uttrycker det som att de inte gillar västs inflytande i Namibia och Afrika samtidigt som en del 

bara trycker på att de är stolta att vara namibier eller afrikaner.  

 

Kärnfamiljen, bo i huvudstaden och inflytandet från väst får stå för en mer modern och 

globaliserade kultur medan den afrikanska utvidgade familjen, bo i Ovamboland och den 

namibiska/afrikanska kulturen får symbolisera den mer traditionella delen. Dessa motpoler har 

jag delat upp för att kunna ta del av Halls identitetsteorier att det är mellan det moderna och det 

gamla som individen skapar sig en identitet.73 Detta kan dock ses som en mer osäker framtid då 

fasta identiteter är lättare att ta till sig istället för en mer öppen och flytande identitet som inte är 

fast och bestämd.  

 

    

                                                 
73 Se sidan 15 
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