
Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning  
Campus Norrköping  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 En global värld 

- en global människa? 
 

Emma Bredberg Kajsa Holm Malin Lönnberg Emma Svensson 

 
 
 
 
 
 
 En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005 

ISRN: LIU-ITUF/SKA-B--05/07—SE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för tematisk utbildning och 
forskning 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
Date 
2005-06-07 
 

Språk 
Language 
 
__X__Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
___X___AB-uppsats 
______C-uppsats 
______D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ITUF/SKA-B--05/07—SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare:  
Tünde Puskas 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se 
 



Titel  
En global värld – en global människa? 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Abstract 
 
Resande, globalt engagemang och arbete utomlands av olika former är företeelser som förändrar 
människors syn på världen. Dessa tillhör samtiden och de blir därmed aktuella och relevanta att 
diskutera. Att vi lever i en global värld påverkar våra livsvillkor och innebär i sin tur nya 
möjligheter och förutsättningar för individen. Begrepp som är centrala att diskutera blir därmed 
livsstil, engagemang, svenskhet och världsmedborgarskap.  
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Förord 
Uppsatserna som ingår i denna antologi har skrivits inom ramen för kurserna: Projektarbete I och 
II på temat Livsvillkor och identitet på utbildningsprogrammet Samhälls- och kulturanalys, 
Institutionen för tematisk utbildning och forskning, Linköpings universitet, Campus Norrköping. 
Uppsatserna och antologin omfattar 10 poäng och utgör examinationsarbete i årskurs 2, och 
motsvarar B-nivå i Samhälls- och kulturanalys. 
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Inledning 

Studiens fokus  
I dessa globala tider finns det möjligheter att en typisk ny ”global människa” håller på att 
skapas/…/Livsstilar, klädstilar, musiksmak och uttryckssätt sprids via massmedia och smittar 
av sig världen över. Ungdomar reser runt, mer än någonsin, och deltar eller studerar i olika 
internationella utbytesprogram eller arbetar en viss tid i olika kulturer. Kontakter knyts, 
relationer blir fasta, kulturer blandas och åsikter stöts och blöts och kanske även delas. Ett 
internationellt mönster formas i vilka dessa nya människor känner sig hemma.1

 
esande, globalt engagemang och arbete utomlands av olika former är företeelser som 
förändrar människors syn på världen. Dessa tillhör samtiden och de blir därmed aktuella 

och relevanta att diskutera. Att vi lever i en global värld påverkar våra livsvillkor och innebär i sin 
tur nya möjligheter och förutsättningar för individen. Begrepp som är centrala att diskutera blir 
därmed livsstil, engagemang, svenskhet och världsmedborgarskap. Vi kommer således att beröra 
både individuella och kollektiva identiteter.  

 R

Globaliseringen för med sig ekonomiska, politiska, kulturella och sociala följder. 
De fenomen vi skriver om är just uttryck för globaliseringen eller politiska konsekvenser utav 
den.   

 

Syfte 
Syftet med denna antologi är att titta på vilka komponenter individen kan tänkas använda sig av 
vid skapandet av identiteten, samt hur denna identitetsskapande process kan se ut. Tanken är 
även att undersöka hur globaliseringen inverkar på en individs identitetsskapande. Detta gör vi 
genom att studera just sambandet mellan identitetsskapande och några utvalda 
globaliseringsprocesser.  
 

Metod 

Grundad teori och kvalitativ metod 
Vi har i vår studie utgått från Barney Glaser & Anselm Strauss Grundad Teori (fortsättningsvis 
GT) vilken är en teorigenererande forskningsmetod. Denna metod går ut på att genom kvalitativt 
insamlande av empirisk data skapa och vidareutveckla begrepp och teorier. Metoden GT 
inrymmer framförallt två komponenter, ”induktion” och ”deduktion”. Med induktion menas att 
hypoteser skapas utifrån vissa specifika data, medan deduktion hänvisar till att utifrån dessa 

                                                 
1 Monica Rabe, svensk syn på världen (Göteborg 2000) sid. 30 
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hypoteser dra specifika konklusioner.2 Syftet med GT är enligt Gunilla Guvå & Ingrid Hylander 
att: 
 

/…/fånga komplexiteten i den verklighet som inte kan förstås eller förklaras i termer av enkla 
kausala samband.3

 

En ansats att fånga denna komplexitet görs genom kvalitativ forskning. Alan Bryman skriver i 
Samhällsvetenskapliga metoder att kvalitativ forskning inrymmer fler olika arbetssätt.4 Vi har i våra 
studier använt oss av dels etnologiskt fältarbete, och dels kvalitativ intervju. Etnologiskt fältarbete 
genomförs delvis genom deltagande observationer, vilket innebär att forskaren själv befinner sig 
på det fält som studeras.5 Deltagande observationer ger även forskaren en insyn på fältet som 
annars är svår att få. Att delta på fältet medför en chans att se världen utifrån informanternas 
ögon.6 Vi har i våra studier använt oss av både dolda och öppna observationer.7 Våra intervjuer 
har varit semi-strukturerade, vilket till skillnad från strukturerade intervjuer ger en större frihet vid 
intervjutillfället och mer kan liknas vid ett samtal mellan forskaren och informanten.8

Genomförbarheten i GT är något som bör diskuteras eftersom metoden förutsätter 

att forskaren går in på det fält som ska studeras utan förförståelse. Detta krav anser vi vara en 

nästintill outförbar tanke eftersom vi alla – som medlemmar i ett samhälle – har en uppfattning 

om vår omvärld vilken medför att vi har en förförståelse för de fält som ska studeras. Vi menar 

alltså att det redan vid valet av ett forskningsfält finns en förförståelse, dels om fältet som sådant 

och dels om vad fältet kan ge för information. Metoden är mycket omfattande och tidskrävande 

vilket för vår del innebar att den snarare blev en utgångspunkt än metod. Vid arbetets slut kunde 

vi konstatera ännu en svårighet. Eftersom en antologi ska utgå från ett gemensamt tema är det 

svårt att gå in på fältet utan förförståelse. Detta medför problem då det efter en tid på fältet inte 

är säkert att temat i antologin längre är lika relevant. Detta leder i sin tur till problem vid 

sammanställningen av antologin. Vårt förhållningssätt till GT har därmed blivit att vi låtit oss 

inspireras av metoden samt använt delar av den, men av anledningar förklarade ovan inte följt 

den fullt ut.  

Emellertid ser vi även fördelar vid användandet av GT. Metoden är relativt fri i 
jämförelse med andra forskningsmetoder, vilket för oss bland annat inneburit att nya 

                                                 
2 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm 2003), sid. 12 
3 Guvå, Hylander, Grundad teori, sid. 5 
4 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Stockholm, 2001), sid. 251 
5 Lars Kaijser, Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), sid. 74 
6 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography (London, 2004), sid. 8 
7 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), sid. 276-298 
8 Ibid., sid. 127 
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infallsvinklar blivit synliga. Exempelvis har vi funnit att själva fältet kan generera nya 
frågeställningar. En annan fördel med metoden är att betoningen läggs på empirin istället för på 
en tes. Detta kan skapa nya, relevanta och intressanta teorier. 

 Vi har i våra delstudier, som ovan nämnt, utgått från GT. Framställningarna ser 
dock inte likadana ut, till stor del beroende av att vi i olika grad tillämpar ett etnologiskt och 
teoretisk sätt att skriva.  

 

Etiska reflektioner 
Vi har i våra studier följt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska regler. Dessa 
regler, eller kriterier, innefattar fyra punkter. Den första är ”informationskravet”, vilken innebär 
att fält och deltagare ska bli informerade om studien samt dess syfte. Det andra kriteriet är 
”samtyckeskravet”, det vill säga att de individer som är berörda av studien själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan. Tredje punkten är ”konfidentialitetskravet” som ger fält och 
deltagare anonymitet. Sista kriteriet är ”nyttjandekravet” vilket betyder att insamlad data endast 
får användas till studiens syfte.9  

Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen skriver i Etik och praktik i forskarens vardag att:  
 

Som människor och forskare måste vi utgå från att den enskilda individen har rätt att värna om 
sitt eget livsrum, sin hederskänsla, sin stolthet och integritet inom de gränser som kulturen 
sätter.10

 
Detta innebär att forskaren måste vara lyhörd och aktsam i mötet med fältet och informanterna. 
Vi har, både vid observationerna och vid intervjuerna, har haft detta i åtanke. 

Etiska reflektioner i förhållande till de olika studierna och problem vi stött på är 
något som mer ingående kommer att diskuteras i de enskilda delarna. 
 

Teori- och begreppsförklaring 
Nedan presenteras centrala begrepp som vi anser behöver förklaras. Här återfinns även teorier vi 
låtit oss vägledas av. 
 

                                                 
9 http://www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838 2004-11-09 
 
10 Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), sid. 13 

http://www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838
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Postmodernitet/Senmodernitet  

Det råder delade meningar om hur dagens samhälle ska beskrivas. Sociologen Anthony Giddens 
menar att den värld vi lever i är senmodern11, medan sociologen Zygmunt Bauman hävdar att vi 
lever i ett postmodernt12 tillstånd. De processer som är inbegripna i de båda begreppen är lika 
till sin karaktär. Den stora skillnaden ligger i att Giddens menar att vi inte helt och fullt har 
lämnat moderniteten, därav kan vår tidsepok inte benämnas som postmodern. Bauman å sin sida 
anser att vår samtid utmärks av drag som är så vitt skilda från det moderna samhället att det går 
att tala om ett post(efter)modernt samhälle. Bauman menar alltså att det har skett en fundamental 
brytning med det moderna samhället. 

 

Globalisering 

Vårt försök här är att klargöra begreppet globalisering på ett övergripande sätt. Nedanstående 
citat går att finna i Björn Hettnes bok Den globala nationalismen. Detta citat förklarar på ett 
begripligt sätt vad globalisering är, och utgör på så vis vår definition av begreppet. Hettne skriver 
att: 
 

Globaliseringen binder samman ett stort antal aktörer på olika samhällsnivåer, inklusive 
subnationella nivåer, t.ex. mikroregioner och lokalsamhällen. Globaliseringen gör att världen 
subjektivt upplevs som mindre och på ett påtagligt sätt närvarande även i den mest avlägsna 
avkrok.13

 

Globalisering är omtvistat och omdiskuterat som företeelse och begrepp och flera teoretiker 
inom skilda discipliner, främst sociologi och statsvetenskap, har framlagt sin syn och tolkning av 
fenomenet.  

Statsvetarna Christer Jönsson et al. ger i Politik i globaliseringens tid sin syn på 
globalisering, och menar att det uttrycker en förändringsprocess i dagens värld. Vidare menar de 
att globaliseringen kan ses som ifrågasättandet av ”invanda föreställningar” och att den ”suddar 
ut traditionella gränslinjer mellan nationell och internationell politik, mellan utrikes- och 
inrikespolitik”.14 Författarna erkänner sig till det mångdimensionella sättet att se på 
globaliseringen, vilket innebär att de anser att globaliseringens spridning är baserad på många 
olika processer. De hävdar vidare att globaliseringen inte utgör någon anonym kraft, utan ”har att 

                                                 
11 Anthony Giddens, Modernitetens följder (Lund, 1996) 
12 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna (Göteborg, 1999) 
13 Björn Hettne, Den globala nationalismen, (Stockholm, 1998), sid. 400-401 
14 Christer Jönsson et al. Politik i globaliseringens tid (Lund, 2001), sid. 9-10 
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göra med vårt sätt att tänka om världen och hur detta tänkande påverkar vårt agerande.”15 Detta 
menar de bidrar till en känsla en ”global bygemenskap”. Ett mer sociologiskt perspektiv ger 
Giddens, som i Modernitetens följder menar att globaliseringen är en följd av moderniteten. Enligt 
honom har globaliseringen fyra karaktäristiska processer: systemet av nationalstater, den 
kapitalistiska världsordningen, den militära världsordningen, samt internationell 
arbetsfördelning.16 Dessa processer ska ses vara nära förbundna med varandra. Giddens menar 
att ”/…/globaliseringen är dialektisk till sin karaktär och att den också är påverkad av processer 
präglade av ojämn utveckling.”17  
 Trots att det råder skilda åsikter i debatten kring globalisering och om den verkligen 
existerar, finns det en överenskommelse om att det finns förändringar och processer i världen 
som för oss samman. Vi utgår i denna antologi ifrån att globaliseringen är ett existerande 
fenomen. 
 

Världsmedborgarskap  
Som en följd av globaliseringen kan en idé om ett världsmedborgarskap ses ta form. Då 
medborgarskap är tillhörighet till en bestämd stat – vilket inbegriper både rättigheter och 
skyldigheter - ska världsmedborgarskapet snarare ses som en ”tanke” om ett globalt 
medborgarskap. Med andra ord kan världsmedborgarskapet ses kontra samhällsmedborgarskapet, 
vilket för den sakens skull inte behöver utesluta varken det ena eller det andra. Denna tanke om 
världsmedborgarskap grundar sig främst på en känsla som ligger hos den enskilda individen, en 
känsla om tillhörighet till hela världen utan statliga restriktioner.  
 

Livsvillkor 
Ingen individ väljer var, när och hur hon/han ska födas. Det är heller ingen individ som kan 
bestämma vilka livsvillkor hon/han kommer att leva under. Trots detta är livsvillkoren det som 
med all säkerhet kommer att påverka stora delar av hennes/hans liv. Vilka livsvillkor vi lever 
under påverkar de möjligheter vi har att skapa vår framtid. Livsvillkor kan likställas med de 
förutsättningar vi föds med; såsom hälsa, välstånd, demografiska placering, miljö och social 
trygghet. Livsvillkoren kommer dessutom att i allra högsta grad påverka de livsavgörande val alla 
individer måste göra. Det är dessa val som i sin tur kommer leda till skapandet av identiteten.  
 

                                                 
15 Jönsson. sid. 12 
16 Giddens (1996), sid. 71 
17 Ibid., sid. 69 
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Socialisation 
Begreppet socialisation innefattar den förmedling och inlärning av normer och värderingar som 
sedermera leder till en individs tillhörande i ett samhälle, samt skapandet av en identitet.18 
Inbegripet i socialisation finns internalisering, vilket skulle kunna översättas med inlärning och 
accepterande. Sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann talar om signifikanta andra. 
Dessa utgörs av familjen, skolan, kamrater och kan beskrivas som de personer som vägleder och 
övervakar barnet i dess socialisation. I den sekundära socialisationen får individen en mer 
ömsesidig relation till sina signifikanta andra. Signifikanta andra har en avgörande betydelse för 
vilka normer och värderingar som internaliseras, samt för den identitet som individen skapar och 
ständigt utvecklar.19

 

Identitet & Identitetsskapande  
I vår definition av identitet utgår vi från den teori sociologen Richard Jenkins presenterar i Social 
Identity. Där menar han att: ”all human identities are by definition social identities”.20 Vidare menar 
han att identitetsskapandet är en ständigt pågående process, vilket innebär att identiteten även är 
ett livslångt projekt. En individ identifierar sig på två sätt, ”internal” och ”external”. Dessa 
begrepp är av dialektisk natur, där internal identifikation är detsamma som självidentifikation, 
medan external identifikation är sättet på vilket andra definierar en.  I denna dialektiska process 
skapas alla individuella, såsom kollektiva identiteter.  
 

Disposition och presentation av delstudierna 
Denna antologi består av fyra bidrag vilka berör resande, globalt engagemang och arbete 
utomlands av olika former. Nedan kommer en presentation av dessa delstudier att göras. De olika 
studierna binds sedan samman i en avslutande diskussion. Här ämnar vi också återknyta till 
antologins syfte.    

Kajsa Holm skriver om hur backpacking fungerar som en identitetsskapande 
process för västerländska ungdomar. Hon tar dels upp hur livsvillkor och socialisation är viktiga 
då informanterna formats till resenärer, dels hur backpacking är ett uttryck för globaliseringen 
samt hur denna process påverkar identitetsskapandet. 

Malin Lönnberg har i sin studie av soldater i utlandstjänst undersökt hur deras 
identitetsskapande processer ser ut. I denna del av studien tas det bland annat upp hur deras 
livsvillkor sett ut innan de åkt, hur de förändrats under deras vistelse utomlands samt hur deras 
vardagsliv påverkats efter hemkomsten. 

                                                 
18 Berger & Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003), sid. 153-154 
19 Ibid., sid. 153-171 
20 Richard Jenkins, Social Identity (London, 2004), sid. 4 
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Emma Svensson skriver om hur ungdomar ser på sitt engagemang i globala frågor, 
och hur detta påverkar deras identitetsskapande. Centrala teman är socialisation, livsvillkor och 
organisationens vikt för identiteten. Även globaliseringens inverkan på individen är något som 
diskuteras. 

Emma Bredberg har i sin del av antologin undersökt hur biståndsarbetare 
identifierar sig själva och hur de ser på världen. Frågeställningarna hon utgår från berör bland 
annat arbetets vikt för identitetsskapandet och vilka andra faktorer som påverkar detta.  
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Backpacking – ”vår tids pilgrimsfärd” 
Kajsa Holm 

Inledning 
fta hör vi påståenden om att världen krymper, att avstånden blir mindre och möjligheterna 
fler. Att människor förs närmare varandra och att fler tar del av andras kulturer. Detta kan 

ses som uttryck för globaliseringen. Globaliseringen gör också att fler människor reser. Ett sätt 
att resa och röra sig över världen är som turist, och en resform som blir allt vanligare är 
backpacking. Detta sätt att resa på är särskilt vanligt bland unga i västvärlden och det är just kring 
dessa resenärer jag har fokuserat. 

O

Genom att turismen och resandet är en direkt följd av globaliseringsprocessen, 
kommer denna att vara utgångspunkten för min uppsats. Jag avser också att diskutera resandet i 
relation till livsvillkor och identitetsskapande, eftersom livsvillkoren möjliggör en individs resande 
och därför att resan kan ses som en del i en individs identitetsskapande process. 

Inledningsvis kommer fältet att presenteras samt hur jag har förhållit mig till 
metoden, det vill säga Grundad teori. Därefter följer en teori- och begreppsförklaring. 
Analysdelen är uppdelad i tre delar som var och en belyser backpacking och dess förhållande till 
livsvillkor, identitet och globalisering. Avslutningsvis ges en avslutande diskussion. 
 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att ta reda på varför människor, och i synnerhet 
unga människor, gör en längre resa. Avsikten är att analysera detta med utgångspunkt i hur 
resandet förhåller sig till livsvillkor, identitetsskapande och globalisering. 

Frågeställningarna kretsar kring hur informanterna ser på sina resor, hur de 
framställer dem och hur de beskriver sig själva. Vilken betydelse har resorna fått och vilken 
betydelse har resandet i sig? Jag vill också ta reda på vad som väckt dessa personers intresse för 
resande och vad det var som fick dem att åka iväg. Tanken har varit att fokusera på förändring. 
Hur ser backpackers-resenärerna på sig själva och världen efter att de gjort en sådan här resa och 
vilka erfarenheter och lärdomar tar de med sig hem?  
  

Metod  

Fält och fälterfarenheter 
Backpacking är en växande företeelse bland västvärldens unga. Som en naturlig följd av detta 
finns mängder av information att finna på Internet. Jag har valt ut en specifik del av denna som 
mitt fält, nämligen de hemsidor som kallas för resesajter. Dessa hemsidor syftar till att 
tillhandahålla information om allt som kan tänkas ha med resande att göra; alltifrån biljettpriser 
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till turistattraktioner till den vackraste stranden i ett visst land. Informationen förmedlas av 
hemsidans användare, det vill säga av backpackers-resenärer som svarar på andra backpackers-
resenärers frågor genom att dela med sig av sina erfarenheter. Den här typen av hemsidor 
rymmer allt som oftast även diskussions- och debattforum samt funktioner som gör det möjligt 
att skriva dagbok för den som är ute och reser. En persons dagboksanteckningar finns att läsa på 
hemsidan då tanken är att man ska kunna förmedla sig till släkt och vänner. De resesajter som jag 
kommit i kontakt med är i det närmaste identiska och för att avgränsa fältet valdes en av dessa 
hemsidor. Denna hemsida säger sig vara ”Sveriges samlingsplats för backpackers” och har alla de 
funktioner som jag ovan beskrivit. 

För att studera backpacking-kulturen i relation till identitetsskapande ville jag titta 
närmare på om och hur hemsidans användare framställer sig som backpackers-resenärer och hur 
de skriver om sina upplevelser. Dagboksinläggen kom då att bli föremål för en grundligare 
observation, i och med att det är genom dem som backpackers-resenärerna berättar om sig själva 
och gör reflektioner kring resandet. Dessa ”elektroniska dagböcker” kom sedan att bli ett bra 
underlag då jag skulle få en uppfattning om fältet och vilka som rör sig på det.  

Vid ett senare tillfälle genomförde jag ytterligare en fältobservation, den här gången 
under andra former. Denna observation bestod i att delta på en ”backpacking-dag” som 
hemsidan anordnade. Backpacking-dagen uppgavs rikta sig till ”ressugna backpackers” och bjöd 
på föredrag om olika resmål och om hur det är att resa som backpacker-resenär. Här fokuserade 
jag snarare på livsvillkoren, många frågor kring vad det är i vårt samhälle som formar oss och 
skapar viljan och behovet av att resa väcktes.  

Fältobservationerna har till störst del bekräftat de kunskaper jag redan haft, men 
har ändå gett mig nya infallsvinklar som utgjort en bra grund i utformandet av intervjufrågor. 
Observationerna och intervjuerna har på så sätt kompletterat varandra och i samspel fungerat 
som underlag för analysen. Observationerna kommer att kommenteras men inte ges någon större 
vikt i analysavsnittet utan huvuddelen av analysen bygger på vad informanterna har berättat. 

I och med att jag genom egna erfarenheter kommit i kontakt med och själv varit en 
del av backpacking-kulturen har det inte varit svårt att närma sig fältet. Mina egna kunskaper har 
gett en förståelse för fältet och de personer som rör sig på det. Gemensamma referensramar fältet 
och forskaren emellan kan dock ge både för- och nackdelar, vilket Lars Kaijser och Magnus 
Öhlander påpekar i Etnologiskt fältarbete. Det kan bli svårt för forskaren att distansera sig när han 
eller hon gör en studie över en företeelse som ”ligger honom eller henne erfarenhets- och 
känslomössigt nära”.21

 

Etiska reflektioner 
Precis som tidigare diskuterats är det av största vikt att en studie som bygger på andras 
medverkan förhåller sig på ett etiskt riktigt sätt. När det gäller fältobservationerna har mina etiska 
                                                 
21 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), sid. 75 
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reflektioner bland annat gällt i hur hög grad jag kan använda mig av det som skrivits på hemsidan. 
Hemsidan är öppen för alla och de som publicerar dagböcker och fotografier på den är medvetna 
om att deras texter och bilder blir tillgängliga för allmänheten. Av främst samtyckesetiska skäl har 
jag dock valt att inte återge eller citera vad någon skrivit, utan enbart använt mig av de 
reflektioner som informationen överlag givit mig. Namnet på hemsidan kommer även att hållas 
anonymt. Under det andra observationstillfället deltog jag som åhörare och genomförde därmed 
en dold observation.22 Huruvida denna observationsform är acceptabel finns det delade meningar 
om. Dock kommer analysen inte heller här att bygga på enskilda personers agerande, utan på 
generella reflektioner. När det gäller de intervjuade personerna har de alla behållits anonyma och i 
denna text givits fingerade namn. Jag har också försäkrat mig om att de informerats om vad 
projektet går ut på samt vad materialet ska användas till. Såtillvida anser jag mig ha uppfyllt 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska riktlinjer.23

 

Informanter  
Fältet har varit ett sätt att komma i kontakt med eventuella informanter. Eftersom hemsidan 
fungerar som ett öppet forum där vem som helst kan skriva inlägg, skrev jag en förfrågan där jag 
undrade om någon var intresserad av att bli intervjuad om sina reseerfarenheter. Jag fick flera 
positiva svar, i slutändan intervjuade jag en av dessa. De övriga informanterna har jag kommit i 
kontakt med genom att personer jag känner i sin tur känt någon som varit ute och rest. För att få 
en bredd på undersökningen ville jag hitta informanter som hade olika erfarenhet av backpacking. 
De jag har intervjuat skiljer sig därför åt i avseende på hur länge deras resa varade och i hur länge 
sedan det var den gjordes. Även resmål samt eventuellt ressällskap varierar informanterna 
emellan. 

Jag har intervjuat fyra personer, varav två av informanterna är tjejer och två är 
killar. Tre av dem är studenter och läser vid olika universitet i Sverige. Den fjärde arbetar, men 
har högskoleutbildning bakom sig. De bor alla i medelstora svenska städer, ensamma eller 
tillsammans med sambo. Samtliga informanter är födda i Sverige och är i åldern 22-29 år och var 
alla kring 20-22 år när den första backpacking-resan gjordes. För att underlätta den fortsatta 
diskussionen följer här en närmare presentation av var och en. 
Sofie är född och uppvuxen i en medelstor svensk stad, enligt henne själv i ett typiskt 
medelklasshem med föräldrar men inga syskon. Den första längre resan Sofie gjorde var 
tillsammans med några vänner. Då reste de runt på Nya Zeeland i två månader. Under tiden som 
Sofie studerade började hon fundera på att göra ytterligare en resa. Efter att hon avslutat sina 
högskolestudier och arbetat en tid gjorde hon tillsammans med sin sambo en resa som varade i 
nästan ett år. De besökte Mexico City, Guatemala, Los Angeles, Nya Zeeland, Australien, 
Singapore, Borneo, Malaysia, Kambodja, Thailand, Vietnam och slutligen Kina. 

                                                 
22 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Stockholm, 2001), sid. 278-289 
23 Se sid. 9 
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Evelina är född och uppvuxen i en storstad med skilda föräldrar och en syster. Hennes pappa är 
bosatt i USA och Evelina har själv bott i San Francisco en tid. Den första längre utlandsvistelsen 
som hon gjorde på egen hand var just då hon bosatte sig i San Francisco. Det var under tiden där 
som hon bestämde sig för att resa och den första av hennes två backpacking-resor gick till Asien 
där hon var i cirka tre månader. Hon reste runt i Indonesien, Singapore, Malaysia och Thailand, 
därefter åkte hon tillbaka till San Francisco. Sammanlagt var hon hemifrån drygt ett år. När hon 
återvänt till Sverige ville hon göra ytterligare en resa, och hon åkte då till Afrika och var där cirka 
tre månader. Hon besökte under denna tid Sydafrika, Swaziland, Namibia, Botswana och 
Zimbabwe. Evelina gjorde båda sina resor ensam. 
Marcus är född på landet, men uppvuxen i en mindre stad tillsammans med en bror och skilda 
föräldrar. Efter att ha avslutat gymnasiestudierna bosatte han sig i en svensk storstad där han 
arbetade intensivt under ett par månader. Under denna tid hade Marcus två arbeten, men i och 
med att han blev av med det ena började han fundera på att resa iväg. Han gjorde en resa som 
varade i cirka fem månader och besökte följande ställen; Paris, London, Los Angeles, Fiji-öarna, 
Nya Zeeland, Australien, Indonesien, Singapore, Borneo och Thailand. Även Marcus reste 
ensam. 
Paul föddes i en storstad, men växte upp i en mindre stad tillsammans med sina föräldrar och två 
äldre syskon i ett övre medelklasshem. Efter avslutad skolgång arbetade han några år och 
bestämde sig efterhand för att åka till Australien. Tillsammans med sin flickvän köpte han en 
enkelbiljett till Sydney. Denna resa varade cirka ett år med Australien som främsta resmål, på 
vägen hem gjorde de dock ett kortare stopp i södra Thailand. 
 

Teori- och begreppsförklaring  

Presentation av teorier och teoretiker  
Turism som sociologiskt forskningsområde är relativt litet. I och med att backpacking som 
företeelse blivit allt vanligare, har dock forskningen inom detta område vuxit. Framförallt verkar 
det finnas ett intresse för att förstå vad det är i vår tid och vårt samhälle som gör att människor 
reser. Jag har för denna uppsats funnit tre avhandlingar som varit av intresse. Dessa visade sig i 
allra högsta grad vara relevanta för att kunna analysera backpacking ur ett identitetsperspektiv. 
Eftersom dessa avhandlingar bygger på liknande studier som den jag själv har genomfört, har jag 
kunnat sätta mitt egna empiriska material i relation till vad dessa forskare kommit fram till. 
Sociologen Torun Elsrud har skrivit en avhandling som heter Taking Time and Making Journeys.24 
Hennes avsikt är bland annat att förstå backpacking-resenärers förhållande till tid och rum, samt 
att se resan ur ett genusperspektiv. Även sociologen Erika Andersson-Cederholm har skrivit om 
”luffarturismen” i Det extraordinäras lockelse.25 Där diskuterar hon hur resan blir till en extraordinär 

                                                 
24 Elsrud Torun, Taking Time and Making Yourneys (Lund, 2004) 
25 Andersson-Cederholm Erika, Det extraordinäras lockelse (Lund, 1999) 
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händelse i förhållande till vardagens ordinära utformning samt hur bilderna av de besökta 
länderna skapas. En tredje studie är den som den norska etnologen Eva-Marie Tveit gjort. 
Hennes avhandling Birds of Passage är en etnografisk studie som behandlar hur backpacking-
kulturen uppstår, hur den tas del av samt hur den används av ungdomar.26 För att analysera 
socialisation har jag tagit hjälp av sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmanns teorier 
om primär respektive sekundär socialisation.27  
 

Backpacking  
De resenärer som kommer att behandlas i denna uppsats kan bland annat benämnas som 
backpacking-resenärer, ryggsäcksresenärer, luffarturister eller lågbudgetresenärer. Mitt val har 
fallit på det förstnämnda eftersom det är den vanligaste termen idag. Den används även ofta av 
ungdomar och är internationellt gångbar. Backpacking är som sagt en form av resande som blir 
allt vanligare i vårt västerländska samhälle och som återfinns inom alla generationer. Det är dock 
särskilt vanligt bland ungdomar. Många väljer att göra en resa efter avslutad skolgång eller innan 
universitetsstudier påbörjas, andra växlar tillfälliga arbeten med återkommande backpacking-
resor. I Birds of Passage skriver Tveit att backpackers-resenärer utgör en ”international group of 
young individual budget travellers”.28 Hennes definition av backpackers-resenärer är att de är 
tjejer och killar som reser på egen hand, ofta med en sparsam budget, under ett par månader eller 
års tid och att huvudsyftet för dem inte är att arbeta utan att just resa. Avslutningsvis menar hon 
att dessa människor ingår i en västerländsk ungdomskultur.29 Andersson-Cederholm definierar i 
Det extraordinäras lockelse denna grupp av resenärer på liknande sätt, men lägger till den frihet, och 
det ansvar, som backpacker-resenären har i bestämmandet av resrutt, färdsätt, boende och 
vistelsetid.30  
 

Kultur 
Min definition av kultur gör jag med hjälp av Tveit och sociologen Håkan Thörn. Thörn hävdar 
att kulturbegreppet går att definiera på flera sätt, vilken av dessa definitioner som är relevant 
beror av kontexten. I detta sammanhang ska kultur ses som processer genom vilka människor 
skapar och upprätthåller kollektiva och individuella identiteter. Det blir då av vikt att studera 
symboler, värderingar och normer, samt hur dessa får betydelse i olika diskurser.31 Även Tveit ser 
kultur som processer som skapas av och bland individer. Dessa är ständigt flexibla och 

                                                 
26 Tveit Eva-Marie, Birds of Passage (Bergen, 2002) 
27 Se teori- och begreppsförklaring sid. 11 
28 Tveit, sid. 9 
29 Ibid., sid. 30-34 
30 Andersson-Cederholm, sid. 9 
31 Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner (Stockholm 2002), sid. 25 
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föränderliga och innehåller kunskap om ”norms and ideals as well as strategies for action and 
practical knowledge”.32

 

Analys  
Nedan presenteras den analys som jag gjort utifrån intervjumaterialet. I vissa fall kompletteras 
den utav reflektioner gjorda under observationstillfällena. Genom att utgå ifrån syftet ska jag 
belysa empirin, ge mina tolkningar och reflektioner samt koppla dessa till teorier. Analysen är 
uppdelad i tre delar. Den första kommer att behandla resande utifrån livsvillkor och socialisation, 
den andra delen diskuterar backpacking som en identitetsskapande process och den avslutande 
delen har som avsikt att knyta samman de första två genom att belysa backpacking-resandets 
förhållande till globalisering. Den tredje delen kommer således att diskutera livsvillkor utifrån 
globala perspektiv samt hur identiteter skapas i en global värld, i det här fallet genom att resa som 
backpacker-resenär. Resultatet av analysen knyts sedan samman i en avslutande diskussion.  
 

Att bli resenär 
Denna första del sätter fokus på livsvillkor och på hur en individ socialiseras på olika sätt. Tanken 
är att belysa den betydelse socialisationen har haft för att informanterna utvecklat ett intresse för 
internationell turism och sedermera backpacking. Dessutom kommer livsvillkoren, i form av 
vardagens utformning, att framföras som orsaker till att informanterna blivit resenärer.  
 

Familjens betydelse  
I flera fall har jag kunnat se hur den sekundära socialisationen varit betydelsefull, i form av vänner 
som influerat och inspirerat informanterna till att utveckla ett intresse för backpacking. Den 
primära socialisationen är dock av avgörande betydelse för hur en individ formas, därför kommer 
diskussionen att fokusera kring den.33 Uppväxten och personerna i en individs närhet präglar 
identitetsskapandet, livsvalen och intressena. Under intervjuerna framkom att något som var 
gemensamt för informanterna är att de tillsammans med sina familjer rest mer eller mindre under 
uppväxten. Dessa resor har främst utgjorts av charterresor och bilsemestrande i Europa. Sofie 
reste exempelvis på charterresor varje år under sex års tid tillsammans med sin mamma, den 
första gjorde de när Sofie gick i högstadiet. Hon säger också att det är hennes mamma som fått 
henne att vilja resa i och med att de gjorde flera resor tillsammans. Två av informanterna har 
kommit i kontakt med andra länder genom att familj- och släktmedlemmar varit bosatta utanför 
Sverige. Evelinas pappa flyttade utomlands när hon växte upp och Paul berättar om sina 

                                                 
32 Tveit, sid. 24-25 
33 Berger & Luckmann, sid. 155 
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farföräldrar som under hans uppväxt bodde i USA och som han besökte ett flertal gånger. Likaså 
studerade hans äldre bror en tid i USA, och när han var 19 besökte Paul honom under en månad.  

 

Vi reste ganska mycket…min farmor och farfar bodde i USA när dom var vid liv så…jag har 
rest ganska mycket enda sen jag var liten, sen var vi ute mycket i Europa med familjen och…så 
stort sett hela livet har jag rest, mer eller mindre. (Paul) 

 

Samtliga informanter har alltså innan sin egen backpacking-resa genom den primära 
socialisationen kommit i kontakt med andra länder, internationell turism och resor på ett eller 
annat sätt. Därav blir det tydligt hur den närmaste omgivningen format informanterna och hur 
den primära socialisationen legat till grund för informanternas val och intressen.  

Jag vill i diskussionen om familjens roll även föra in ett klassperspektiv. Även om 
inte alla informanter uttryckligen har sagt sig tillhöra medelklassen har jag utifrån vad de berättat 
tolkat det så. Här blir sociologen Pierre Bourdieus teorier om symboliskt kapital intressanta. De 
går ut på att det finns tre typer av kapital som bestämmer en persons klasstillhörighet. Det 
ekonomiska kapitalet likställs helt enkelt med de ekonomiska tillgångar en person har, det sociala 
kapitalet utgörs av det nätverk och kontakter som en person kan ta del av och det kulturella 
kapitalet bestäms av konsumtionen av kultur.34 Att tillhöra medelklassen betyder att man har en 
relativt hög andel av dessa kapital, vilket jag anser också avspeglas i mina informanters liv. De har 
alla haft det ekonomiska kapital som krävs för att kunna resa, de har varit del i och inspirerats av 
sociala nätverk där resande varit en naturlig del och dessutom har de konsumerat kultur, som i 
det här fallet utgjorts av internationell turism. Elsrud skriver att backpacking, likväl som tidigare 
former av individuellt resande, är något som medel- och överklassen sysselsätter sig med.35

Precis som klasstillhörigheten, och därigenom det ekonomiska, sociala och 
kulturella kapitalens betydelse för resandet, är det också värt att lägga in en global aspekt av hur 
livsvillkoren skapar förutsättningar och möjligheter för oss. Att mina informanter är födda och 
uppvuxna i Sverige har naturligtvis haft en avgörande betydelse för att de har kunnat resa som 
turister. Diskussionen kring hur livsvillkoren och därmed möjligheterna skiftar beroende av var 
individen föds, fortsätter i analysens tredje del.   

 

Att lämna vardagen bakom sig  
För att föra diskussionen vidare om hur resenärer skapas vill jag lyfta fram några av de skäl som 
informanterna angav, då de tillfrågades om varför de reste iväg. Dessa berör på ett eller annat sätt 
informanternas livsvillkor. Livsvillkoren, det vill säga informanternas vardag, ges som direkta skäl 

                                                 
34 Pierre Bourdieu, ”The Forms of Capital” i kompendiet Livsvillkor-arbete-identitet (Norrköping 2005)  
35 Elsrud, sid. 121 
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till att resa. Informanternas svar illustrerar också hur livsvillkoren på ett indirekt sätt möjliggjort 
deras resor.  

Titeln på Andersson-Cederholms avhandling, Det extraordinäras lockelse, syftar på hur 
resan framställs som en extraordinär upplevelse, i skarp kontrast till vardagens ordinära tillvaro.36 
Att resa är att ta del av en extraordinär upplevelse, att resa som backpacker-resenär kanske än 
mer eftersom tillvaron då blir annorlunda på många sätt. Om än inte uttryckt i dessa termer har 
den extraordinära lockelsen bland informanterna angivits som en orsak till att resa. Paul talar 
mycket i intervjun om det förväntade äventyret som hans resa ska innebära. Han sätter stor 
kontrast till hur vardagslivet här hemma är utformat och det äventyr som en resa inbegriper. För 
honom var det ett äventyr att inte veta vad dagen skulle innebära, en spänning som han ansåg att 
vardagen här hemma i Sverige inte kunde erbjuda.   

Utöver den extraordinära lockelsen kan resan även fungera som en form av flykt 
ifrån vardagen, vilket den gjorde för Evelina och Marcus. När Evelina bestämde sig för att flytta 
till San Francisco kände hon en allmän tristess till det som omgav henne, det vill säga hemstaden, 
arbetet, vännerna och familjen. Hon talar om en flykt från allt som förknippades med vardagen 
och dess människor eftersom de problem som uppstod hemma inte skulle finnas på resan, då 
problem enligt henne ofta är relaterade till människor, relationer och känslor i ens närhet. För 
Marcus del kom resan att bli ett alternativ för att skaffa sig nya intryck. Han arbetade vid 
tidpunkten för resan mycket intensivt och tröttnade på detta. Både Marcus och Evelina talar 
således om en sorts vardagsflykt, samt om vissheten om att livet på resande fot på många sätt är 
att föredra framför livet hemma, eftersom det är mindre komplicerat. Tiden som backpacker-
resenär lärde Marcus att om han blev överstressad eller deprimerad så finns alltid möjligheten där 
att ge sig av, ”det är bara att sticka iväg igen” som han uttrycker det (Marcus). Denna insikt blir 
på något sätt till en trygghet för honom och den gör att han klarar av vardagen på ett bättre sätt. I 
Evelinas fall blir denna vetskap dock inte en grund till trygghet, snarare en källa till rastlöshet och 
missnöjdhet med det vardagliga livet. 

Att resa, och i synnerhet att resa ensam, innebär för Marcus del en total frihet från 
allt som sammankopplas med livet hemma samt en anonymitet omöjlig att inneha där man bor. 
För Evelinas del tar sig ensamheten andra uttryck. Visserligen uppskattade hon den självständiga 
tillvaron och friheten, men hon hävdar samtidigt att den förde med sig att 
verklighetsuppfattningen försvann. Detta gjorde den i och med att hon saknade referenspunkter i 
form av bekanta personer omkring henne. Trots att dessa personer saknades under resan har hon 
känt en längtan tillbaka till resandet, av den anledningen att ”när man är där då förstår alla” 
(Evelina). Marcus säger istället att resan medför att ”man verkligen, verkligen klipper alla band, 
att det inte finns några band kvar till nån, att man är helt anonym och ensam där ute” (Marcus). 
Precis som Elsrud, sätter Marcus alltså likhetstecken mellan att resa och att vara fri. Elsrud 
beskriver även resan som en tid då individen är fri från krav, och menar då särskilt krav på den 

                                                 
36 Anderson-Cederholm, sid. 9 
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egna identiteten.37 Detta tycker jag mig se då Marcus resonerar kring vad resan givit honom. Han 
säger att: 

 

/…/det som var speciellt skönt det var det att…att…man märker ju vad som är samma 
överallt, det vill säga, det man inte lämnar hemma det är ju sig själv. Så att på nåt sätt så märker 
man…lite av vilka saker man gör…för att man behöver dom och vilka saker man gör för att 
hela ens vänskapskrets gör dom. (Marcus) 

 
Elsrud talar även om resan som en möjlighet till ”individual empowerment”, vilken för med sig 
en ökad känsla av kontroll över sig själv och den egna tiden.38 Det här är precis vad Sofie 
uttrycker: 
 

/…/det var ju saker jag ville se…det var platser jag ville besöka…det var mest en känsla av att 
jag ville ta ledigt en längre tid och verkligen ägna mig åt att resa och ta dagen som den kommer 
och…leva mitt liv…framförallt så är det ju en härlig tid att kunna…vad ska man säga, det är ju 
lite egoistiskt på det viset, man prioriterar verkligen sig själv och sina egna intressen. (Sofie)  

 
Sofie ser alltså ett behov av att lämna vardagen i form av en vilja och en önskan om att ta ledigt 
en längre tid. Vad som kommer till uttryck i intervjuerna är följaktligen att backpacking kan ses 
som ett sätt att söka nya upplevelser, vilket blir tydligt i Pauls fall, eller som ett sätt att lämna 
vardagen vilket Evelina, Marcus och Sofies berättelser exemplifierar på olika sätt. 

Konklusionen av denna första del kan sägas vara att vi inte föds till vare sig turister, 
resenärer eller backpackers-resenärer. Främst har den omedelbara omgivningen, det vill säga den 
primära socialisationen, visat sig forma informanterna. Även livsvillkoren och de förutsättningar 
och möjligheter som följer med dem ligger till grund för hur informanternas liv gestaltas, vilka val 
de gjort samt för vilka intressen de utvecklat. Orsakerna till varför de gjort en längre resa har 
kunnat hittas i informanternas vardag, det vill säga i deras livsvillkor. Många gånger kan även 
motiven till en längre resa sammankopplas med identitetsskapandet, vilket nästa del ska visa.  
 

Att identifiera sig som resenär 
Hittills har analysen som sagt berört hur informanterna formats av omgivning och livsvillkor till 
att ”bli” resenärer. Denna andra del kommer att kretsa kring identitet och identitetsskapande. 
Tanken är att visa hur backpacking kan fungera som en identitetsskapande process. Även här blir 
frågor kring varför personer reser, i synnerhet som backpackers-resenärer, viktiga.  

                                                 
37 Elsrud, sid. 99-100 
38 Ibid., sid. 173 
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”Vår tids pilgrimsfärd”  
Backpacking kan som tidigare påtalats ses som en ungdomskultur. Elsrud liknar också 
backpacking vid en subkultur, och jämför då denna med punk, new age och hip-hop.39 Trots att 
backpackers-resenärerna kommer från olika länder och har olika social bakgrund, finns där 
många likheter som binder samman dem till en grupp och genom att ta del i backpacking-
kulturen erhåller de en kollektiv identitet. Hur sökandet efter denna gestaltar sig visas bland annat 
i vad Marcus säger. Att han bestämde sig för att resa som backpacker-resenär beror bland annat 
på att han tidigare hade hört talas om denna företeelse. Som han själv uttrycker det hade ”ryktet 
gått före honom så att säga” och han kallar även backpacking för ”vår tids pilgrimsfärd” 
(Marcus). Ryktet i det här fallet avser hela den kultur och mytbildning som byggts upp kring 
backpacking med guideboken The Lonely Planet, boken The Beach och filmatiseringen av densamma 
samt övriga företeelser som hör backpacking-livet till. Det är dock inte självfallet att den 
kollektiva gemenskapen och identiteten är motivet bakom en resa. När Sofie reste till Nya 
Zeeland första gången, vid 22-års ålder, visste hon inte särskilt mycket om den så kallade 
backpacking-kulturen. Exempelvis kände hon inte till att det existerade ett sådant begrepp. För 
hennes del har det alltså inte varit viktigt att ingå i någon gemenskap eller att forma identiteten 
med hjälp av en kollektiv sådan.  

Informanterna har inte varit särskilt måna om att bli definierade som backpackers-
resenärer, samtidigt poängterar flera av dem att de inte ser sig som ”turister”. Det framkommer 
dock att informanterna utifrån, det vill säga av andra, definieras antingen som backpackers-
resenärer eller turister, trots att de inte alltid uppfattar sig själva så. Sofie säger exempelvis att 
hennes mamma förmodligen ser henne som backpacker-resenär medan Paul reflekterar över att 
han, i lokalbefolkningens ögon, ses som en turist. Inför begreppet turist finns en negativ 
inställning, något som inte bara mina informanter innehar. Andersson-Cederholm skriver att 
distinktionen mellan individuella resenärer, det vill säga backpackers-resenärer, och 
charterresenärer fungerar som en tydlig identitetsmarkör.40 Därmed tolkar jag det som att 
informanterna trots allt mer eller mindre vill tillhöra backpacking-kulturen och identifieras med 
den. Jag har dock sett en viss skillnad informanterna och hemsidans användare emellan. På 
hemsidan verkar det vara av större vikt att identifiera sig som just backpacker.  

Det kan också vara intressant att diskutera backpacking som en livsstil. Enligt 
sociologen Anthony Giddens handlar livsstil om ett sätta att handla och vara. Det är en 
uppsättning praktiker som en individ följer som blir till en berättelse och själva kärnan i 
självidentifikationen.41Ingen av informanterna säger sig dock ha backpacking-livet som livsstil. 
De uppskattar ryggsäckslivet, men vill se det som en tillfällig tillvaro och därmed inte som en 
livsstil. Tveit hävdar likväl att backpacking är en av vår tids nya livsstilar, trots sin temporära 
karaktär. Hon menar att många andra livsstilar också är tillfälliga och talar om ”contemporary 
                                                 
39 Elsrud, sid. 18 
40 Andersson-Cederholm, sid. 34 
41 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet (Lund, 1996) sid. 101-102 
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life-altering alternatives”, som exempel nämner hon att bo i kollektiv, bli vegetarian eller bli aktiv 
i en rörelse.42

 

En tillfällig identitet  
Backpacking-resandet ses av informanterna alltså som en tillfällig tillvaro. En av de mest 
framträdande dragen i analysen har varit hur just tillfällighet och kortsiktighet på olika sätt ges 
betydelse i deras liv. Därför kommer följande resonemang att beröra hur det postmoderna 
samhället, med dess strävan efter flexibilitet och ständiga förändringar, kan tänkas forma oss. 
Sociologen Zygmunt Bauman har i flera böcker beskrivit vad han ser som utmärkande drag för 
postmoderniteten.43 Bland annat handlar det om en ständig valfrihet och frånvaron av rutiner. 
Framförallt kan den postmoderna flexibiliteten sägas bli exemplifierad genom Marcus strävan 
efter ständigt nya upplevelser. I intervjun återkommer han flera gånger till att påtala behovet av 
nya intryck. För honom var inte resan i första hand avsedd att ge upplevelser i form av äventyr. 
Tanken var att varje dag på resan skulle innebära förändringar och nya intryck, något som 
tillvaron hemma inte gav.  
 

”Det viktigaste med resan var inte att se saker. Det var att ständigt stöta på nya saker, få nya 
intryck, träffa nya människor men också att lämna dessa saker bakom sig.” (Marcus) 

 
Tillvaron som resenär, eller backpacker, blir på så sätt en tillfällig tillvaro som på många sätt 
kontrasteras till livet hemma och till vardagen. Marcus säger samtidigt att den flexibla tillvaron 
som backpacking ger, inte är något att eftersträva i vardagen. Efterhand skulle det inte vara 
annorlunda längre och då menar han att han skulle tröttna på det. Enligt min mening handlar det 
snarare om att den flexibla tillvaron är önskvärd för en tid, den behövs för att inte ledsna på 
vardagens enahanda utformning. Samtliga informanter återvänder dock till vardagen och det 
måste betyda att den står för en trygghet och en fast punkt som de är i behov av. Andersson-
Cederholm skriver som tidigare nämnts om resan som den extraordinära lockelsen och hävdar då 
att resenären bara temporärt vill förankra sig i den miljö som hon eller han befinner sig i. Det 
finns en vilja att delta i lokala kontexter samtidigt som turistens syfte är att samla på upplevelser 
och ständigt vara på resande fot.44

Att tillvaron som backpacker-resenär är just tillfällig har fått mig att inse att denna 
tillvaro även skapar tillfälliga identiteter. Flera av informanterna påpekar flera gånger att de har 
fallit tillbaks i det gamla jaget när de kommit hem, att de intog en roll under resan men att denna 
glömts bort när de återvänt hem. Marcus menar att insikter som resan givit ”eroderas bort” med 
tiden. Paul beskriver erfarenheter som kommit av hans tid som backpacker-resenär och 
                                                 
42 Tveit, sid. 24 
43 Se exempelvis Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna (Göteborg, 1999) 
44 Andersson-Cederholm, sid. 102 
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poängterar särkilt hur han numera vågar mycket mer, men att denna stärkta självsäkerhet 
framförallt gäller just på resande fot. 
 

Det är ju mycket…den sociala biten, vågar mycket mer nu och pratar med okända människor 
och vågar..ja man blir mer öppnare på nåt sätt. Speciellt när man är ute och reser, sen när man 
kommer tillbaks hit…faller man väl tillbaka litegrann i sin…sin lilla bubbla som man har som 
umgängeskrets och sånt där. (Paul) 

 
Vad som också tyder på att tillfälliga identiteter uppstår under resan är den betydelse som 
rummet ges, det vill säga hur bemötandet och i sin tur självbilden skiftar från en plats till en 
annan. Identitetsskapande blir på så vis situationellt. En individs historia och framtid förlorar 
betydelse under resan, eftersom de personer man möter består i kortsiktiga kontakter. Tillfälliga 
relationer uppstår och vad som får faktisk betydelse i dessa är hur man framställer sig vid en viss 
tidpunkt och i en viss situation. Evelina menar att: 
 

Här hemma blir man så påverkad av…alla människor runt omkring en som…folk som känner 
en sen längre tid och dom liksom stoppar in en i vissa fack och sen så…är man i det facket och 
man kan inte ändra sig…fler man har alltid varit så och dom känner en på det sättet. Men när 
man träffar nya människor varje dag så lär ju folk känna en utefter den person man är dag för 
dag… och då…ja som man uppfattas, lite så blir man ju också. (Evelina) 

 

Personerna hon träffade på resan kunde inte bedöma henne utifrån vad och vem hon varit 
tidigare. Eftersom de bara stiftade bekantskap för en kort tid var det heller inte möjligt att skapa 
sig en långvarig och samlad bild av henne som person, utan intrycket berodde på hur hon 
betedde sig i det aktuella ögonblicket. Tveits tes är att resenärer skapar ett ”holiday-self”, vilket 
skiljer sig ifrån hur individen beter sig och vill uppfattas på hemmaplan. Precis som Evelina 
hävdar Tveit att resenären under resan är “released from most of the factors used to identify her 
in her home context”.45  
 

Samlande av erfarenheter och symboliskt kapital  
Oavsett hur mycket informanterna väljer att identifiera sig med backpacking-kulturen har 
intervjuerna visat att resan i allra högsta grad fungerat som ett led i skapandet av en positiv 
självbild. Därmed blir det tydligt att resan är en del i individernas identitetsskapande. Samtliga 
informanter menar att det är svårt att peka på konkreta erfarenhetsgivande ting men att resan 
som helhet utan tvekan gjort dem öppnare som personer. De talar alla om en utvecklad social 
förmåga och en erfarenhet som saknades innan resan. Tveit påtalar just erfarenheten som en 

                                                 
45 Tveit, sid. 142 
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oerhört viktig del av resan. Hon gör då en intressant uppdelning i ”wanting, gathering and having 
experience”, vilket symboliserar de olika perioderna före, under och efter resan.46  

Utöver erfarenheten vill jag också lyfta fram hur resan fungerar som ett sätt att 
samla symboliskt och kulturellt kapital. Som tidigare nämnts är turism, och i det här fallet 
backpacking, en form av kulturellt kapital och en stor del av syftet med att som ung göra en 
längre resa kan därför tänkas vara att öka detta. Framförallt Elsrud betonar denna aspekt av 
resande och hon menar att ”there are many social advantages to be won by an interesting identity 
narrative. Through telling, or acting, what is considered the proper story a person can position 
her or himself in relation to other people”.47

Jag vill hävda att en backpacking-resa för många ungdomar i Sverige och 
västvärlden ger viktigare och mera gångbart symboliskt kapital än andra mer traditionella typer av 
kapital. I vissa sociala sammanhang ger en resa högre status än vad exempelvis ett stort 
ekonomiskt kapital skulle ha givit. Det är också så att olika platser ger olika mycket symboliskt 
kapital. Elsrud skriver att antalet andra turister, lokalbefolkningens karaktär och den sociala och 
ekonomiska standarden ger olika mycket status.48 Platser som räknas till ”off-the-beaten-track” 
ger således ett högre värde än andra av turister mer välbesökta platser. Detta kommer bland annat 
till uttryck när Evelina berättar om vilka platser hon besökt. 

 

När jag var i Asien så…ja men alltså typ två månader av den tiden spenderade jag spenderade 
där…spenderade jag i östra Indonesien bland vulkaner och uppe i berg…och ute på öar och så 
där det inte var turister, det var såna ställen där dom inte…var vana vid turister alls. Det 
brukade nästan aldrig vara turister, det var många som aldrig…som aldrig har…ja…vart med 
om att det kommer turister. (Evelina) 

 
Till denna diskussion vill jag även knyta reflektionerna som det första observationstillfället gav. 
Trots att dagboksinläggen på hemsidan fungerar som kommunikation resenärer och anhöriga 
emellan, kan de också ses som ett sätt för resenärerna att uttrycka sig. Hemsidan ger möjlighet att 
visa på vem man är och vilka erfarenheter och upplevelser man fått, den blir ett sätt att uttrycka 
backpacker-identiteten och det symboliska kapital som följer med den.  

Backpacking har således visat sig fungera som en identitetsskapande process på 
flera sätt. Om än temporärt, blir denna resform ett sätt att identifiera sig och den kan även ses 
som en kollektiv företeelse som leder till en kollektiv identitet. Backpacking ger också 
erfarenheter och lärdomar, vilka blir viktiga efter hemkomst.  

 

                                                 
46 Ibid., sid. 164 
47 Elsrud, sid. 40-41 
48 Ibid., sid. 184 
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Att tillhöra en global värld  
Jag vill med denna avslutande del knyta samman diskussionen om livsvillkor och identitet, vilket 
jag ska göra genom att belysa några aspekter av globaliseringen. Denna del kommer på så sätt att 
visa på hur globaliseringen inverkar på livsvillkoren och identiteten hos västerländska 
backpackers-resenärer. Begreppet världsbild och hur några av informanterna reflekterar över 
detta diskuteras. Denna diskussion för oss sedan in på livsvillkor och hur de ter sig olika i olika 
delar av världen. Här reflekterar informanterna över sina livsvillkor och sätter dem i relation till 
andras. Därefter avslutas analysen med en diskussion om huruvida backpacking leder till en 
global identitet. 
 

”Världen är stor!” 
Hur världsbilden och reflektioner kring världsordningen ser ut skiftade informanternas svar 
emellan. Rubriken till det här stycket är hämtat ur Marcus svar, vilket jag anser tyder på att han 
uppfattar världen som oerhört komplex och mångfacetterad. Varken Marcus eller Paul har dock 
någon egentlig uppfattning om hur deras världsbild ser ut. Vad som framkommer i deras svar 
tolkar jag till viss del som ett accepterande av hur världen ser ut. Dock uttrycker Paul ett ogillande 
över att makten allmänt domineras av väst och i synnerhet USA. Att resan inte medförde en 
större medvetenhet om de klyftor som uppenbarligen finns kan ha att göra med att både Marcus 
och Paul valde att resa till länder som på många sätt liknar den standard vi har i Sverige. Marcus 
besökte i och för sig ett par låginkomstländer, men säger att han inte stött på någon vidare 
fattigdom. Paul reste runt på den australiensiska kontinenten och kom på så vis inte i kontakt 
med länder utanför västvärlden. Den vistelse han gjorde i Thailand påpekar han dock, fick 
honom att reflektera över att livsvillkoren ser väldigt olika ut. Marcus resonerade inte så mycket i 
termer av orättvisor. Hans intryck vara att många av de fattiga människor han mötte var ”nöjda 
ändå”. Förvisso fanns hos Marcus medvetenheten om den ojämlika fördelningen av resurser, 
men han verkade vara av uppfattningen att fattigdomen är relativ. Utifrån sina livsvillkor formar 
människor sin vardag och den behöver inte sättas i jämförelse med andras.  
 

”Världen är orättvis” 
Många gånger väljer dock backpackers-resenärer att resa till låginkomstländer där 
levnadsstandarden är avsevärt lägre än vad den är i västvärlden. Sättet att resa på för även med sig 
att backpackers-resenärer kommer närmare vardagen och lokalbefolkningen än vad exempelvis 
en charterresenär gör. Därmed kan en backpacking-resa förväntas ge insikter om hur livsvillkoren 
ter sig i rika respektive fattiga länder. Sofies beskrivning av hur världen ser ut är att den är orättvis 
och hon uttrycker flera gånger en lättnad och tacksamhet över att hon själv är född i Sverige. 
Detta är något som är genomgående för samtliga intervjuer. Genom iakttagelser och erfarenheter 
av förhållanden i andra länder, har resan lärt dem att uppskatta Sverige som land och också vad 
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som är bra med vårt land. En mängd företeelser nämns, såsom den svenska sjukvården och den 
välfungerande och välorganiserade infrastrukturen till våra skiftande årstider. Det ska poängteras 
att informanterna inte uttalar sig patriotiskt på något vis, snarare uttrycker de en oerhörd 
tacksamhet över de egna livsvillkoren och en vetskap om att dessa inte är självklara. För Sofies 
del blev fattigdomen främst påtaglig genom de oerhört allvarliga miljöproblem som hon blev 
uppmärksam på i Kina. Detta fick henne att reflektera över sin egen livssituation i Sverige, men 
också över hur dessa miljöproblem berör henne likväl som någon annan. Sofies medvetenhet om 
världen, och globaliseringen, kommer således som en följd av att hon varit ute och rest. Thörn 
skriver om ”globalitet”, ett begrepp som refererar till just den ökade insikten och medvetenheten 
om att händelser på olika håll i världen är nära relaterade till varandra.49

 

Det är då man inser…alltså…att det blir nästan absurt att det är såna fruktansvärda orättvisor 
i…landet eller i världen. Man fick ganska dåligt samvete emellanåt, att man…ja man har ju inte 
gjort något för att förtjäna det så att säga, det är ju slumpen som gjorde att man föddes i 
Sverige, man kunde ju lika gärna varit utfattig och bott i en…kåkstad nånstans. (Sofie) 

 
Någon som i det närmaste levt under lokalbefolkningens villkor är Evelina. Hon hävdar 

till och med att hon inte var rik i thailändarnas och indonesernas ögon. Då hon bestämde sig för 
att resa till Asien var hon bosatt i San Francisco och saknade det startkapital som de andra 
resenärerna sparat ihop genom arbete. Allra mest påtaglig blev fattigdomen dock när Evelina 
besökte Afrika. I södra Afrika finns som bekant många av världens fattigaste länder. Trots att 
hon beskriver känslor av orättvisa, pekar hennes svar i samma riktning som Marcus då även hon 
ger uttryck för att fattigdomen är ”socialt konstruerad”. Hon resonerar i termer av att ”deras 
lycka uppväger vår materiella standard” (Evelina).  

 

Fast samtidigt så…alltså jag trodde innan man var ute och reste, så trodde jag att jag skulle vara 
mer blödig, att jag skulle tycka att världen var mer orättvis och det var mer hemskheter och så. 
Fast det var snarare tvärtom, att jag kan…nästan förstå…eller inte förstå men man…man tar 
inte lika hårt på det när man lever…alltså innan, när man sitter och tittar på Rapport så tycker 
man oj, det är så hemskt med all svält ute i världen men om man kommer till ett ställe där folk 
svälter…vilket många gjorde i Afrika så var det…alltså dom ställena har man inte den där 
hemska synen på…nu därför att folk är så öppna och härliga, alltså ju sämre folk har det, 
desto…bättre människor verkar dom vara. (Evelina) 

 

Även Sofie säger att resan lärde henne att värderandet av vänner och familj samt inställning till 
livet ser ut olika ut i olika länder. Under föreläsningen ”Arbete, identitet, klass och konsumtion” 
diskuterar sociologen Anna-Liisa Närvänen just fattigdomsbegreppet. Hon refererar till Sahlins 
Marshall som menar att den är kulturspecifik och socialt skapad. Ett rikt samhälle anses vara ett 
samhälle där alla människors behov är tillfredställda, vilket skapas genom hög produktion eller 
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genom att människor har låga anspråk när det gäller materiella behov.50 Ser man det på detta vis 
kan det tänkas vara vad mina informanter har upplevt. 

Det som kan ses som något paradoxalt i det här sammanhanget är att backpackers-
resenärer, i lokalbefolkningens ögon, är ekonomiskt resursstarka samtidigt som de själva inte 
upplever sig som det. Genom att välja backpacking som resform förväntar sig många att uppleva 
”det genuina” och komma landets kultur och människor nära. Det motsägelsefulla blir att denna 
upplevelse kräver ett ekonomiskt kapital som många gånger överstiger lokalbefolkningens 
årsinkomst. I Birds of Passage refererar Tveit till Bauman och hans diskussion om turister och 
vagabonder. Dessa två används som metaforer för två ytterligheter av globaliseringen. 
Vagabonder likställs med flyktingar och immigranter som mer eller mindre ofrivilligt rör sig över 
världen, medan turisterna av eget val väljer att resa. Slutsatsen av detta resonemang är att världen 
genom globaliseringen blir mer tillgänglig för vissa, samtidigt som den sluts för andra.51 Denna 
argumentation visar enligt mig på den avgörande betydelsen livsvillkoren får för individens 
möjligheter. Elsrud skriver, och hänvisar även hon till Bauman:  
 

First of all, long-term travelling is a privilege for the (wealthy) few to ’explore’ the (poverty of) 
many. People travelling in the opposite direction are seldom called tourists or backpacker but 
more often refugees or migrants. On a global scare backpacking is therefore an ’upper-class’ 
preoccupation. Secondly, the travellers from post-industrialised countries are undeniably 
privileged also in relation to many fellow citizens in their home countries. Far from all people 
in, for instance, England, Sweden, Holland or Germany, possess the economic and cultural 
capital needed to make backpacking into a desire and a possibility.52

 
Här återknyts diskussionen därmed till analysens första del om socialisation och livsvillkor, då 
även Elsrud lyfter fram de ekonomiska, sociala och kulturella kapitalens betydelse. 
 

Svenskhet & världsmedborgarskap 
Vi kan alltså se att resan, som en direkt följd av globaliseringen, bidragit mer eller mindre till en 
ökad kunskap om sociala och kulturella villkor världen över. Informanternas påstår sig även ha 
blivit öppnare i sitt förhållningssätt till människor och kulturer i andra länder. Marcus säger bland 
annat att resan lärde honom att människor är lika överallt. Att det uppstår oförståelse och 
meningsskiljaktigheter har enligt honom sin orsak i att våra kulturella tankesätt skiljer sig åt, vilket 
gör att vi inte alltid förstår hur andra tänker. I grund och botten menar dock Marcus att alla är 
lika. Även om han till stor del haft denna inställning tidigare, bekräftade erfarenheter på resan att 
det faktiskt förhöll sig så: 
 

                                                 
50 Föreläsning av Anna-Liisa Närvänen, Arbete, identitet, klass och konsumtion (Norrköping, 2005-01-25) 
51 Tveit, sid. 202 
52 Elsrud, sid. 114 
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/…/ så på det sättet är ju folk olika, att man har lite såhär olika kulturella saker men i grund 
och botten ser jag världen som…alla väldigt lika. Jag menar, det finns ju…idioter där och det 
finns idioter här och det finns schyssta människor som sjutton där och det finns det här 
med…(Marcus) 

 
Samtidigt framkommer i flera av intervjuerna att vistelsen utomlands har ökat 

medvetenheten om den egna nationella och kulturella tillhörigheten. Exempelvis fortsätter 
Marcus med att säga att han under resan upptäckte att han inte skulle kunna tänka sig att bo 
någon annanstans än i Sverige och Sofie ger uttryck för en ökad stolthet över att vara svensk. 
Hon lyfter även fram hur hon ständigt refererar till Sverige och har svenska sätt som norm. Paul 
uttrycker generella kategoriseringar av nationella identiteter, han är dock medveten om att de är 
just generaliseringar: 

 

/…/man blir ganska trött på olika människor också typ…det var…man kanske blev lite 
mer…vad ska jag säga…till exempel att man fick en viss åsikt om engelsmän och tyskar och 
man blev lite så här att…alla engelsmän var lite som dom är och tyskarna är lite konstiga som 
dom är och …(Paul) 

 
Informanterna beskriver alltså en ökad öppenhet jämte andra kulturer, samtidigt som de 
fortfarande i allra högsta grad ser sig som svenskar. Även Thörn hävdar att den nationella 
tillhörigheten fortsätter ”att vara en av de viktigaste formerna för kollektiv identitet”, även fast vi 
lever i en globaliserad värld. Samtidigt påpekar han att den nationella identiteten möter ökad 
konkurrens med ”de gränsöverskridande globala identiteter som är förankrade i globala medier, 
global masskultur, transnationella sociala rörelser och efterkrigstidens migrationsrörelser”.53

 I och med att backpacking-resandet är både ett uttryck för och en direkt följd av 
globaliseringen har det fört mig in på begreppet världsmedborgarskap.54 Detta begrepp har 
uppstått ur en diskussion om globaliseringens konsekvenser. Backpacking-kulturen har inte sin 
utgångspunkt i något specifikt land eller ens världsdel utan byggs upp på ett globalt plan. På 
resande fot blir det av mindre vikt vilket land individen är född i, vad som spelar roll är istället var 
hon eller han varit och vilka upplevelser och erfarenheter hon eller han kan förmedla samt vilken 
nästa destination är. På så vis kan backpacking ses som en global företeelse. Detta går dock också 
att ifrågasätta. Trots att alla världens länder är potentiella resmål är det främst vissa länder och 
regioner som besöks. Tveit talar om ”Backpacker-land” och syftar då på populära destinationer 
världen över.55 Därutöver är backpacking först och främst en västerländsk företeelse och 
backpackers-resenärerna tillhör i de allra flesta fall västvärlden. Trots sin mer eller mindre globala 
karaktär har jag, när de gäller mina informanter, svårt att se att backpacking ger upphov till en 
känsla av att vara världsmedborgare. Istället har jag kunnat utläsa att informanterna skapar sina 

                                                 
53 Thörn, sid. 109 
54 Se teori- och begreppsförklaring sid. 12 
55 Tveit, sid. 119 
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identiteter utifrån sina nationella tillhörigheter men också genom att bli en del av den 
västerländska backpacking-kulturen.  
 

Avslutande diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att försöka förstå varför människor gör en längre resa. Jag har 
inriktat mig på unga resenärer och på den resform som kallas för backpacking. Tanken har varit 
att analysera hur resandet förhåller sig till livsvillkor, identitetsskapande och globalisering.  

Jag har sett att det finns flera motiv till att resa, och att de flesta går att hitta i 
informanternas livsvillkor och vardag. Samtliga informanter har genom den närmaste 
omgivningen kommit i kontakt med turism och resande. Denna primära, och till viss del 
sekundära, socialisation ser jag som en viktig komponent i hur de formats till att ”bli resenärer”. 
När de gäller vardagen uttrycker de en längtan eller ett behov av att lämna den bakom sig. Resan 
blir ett sätt att söka upplevelser, äventyr och nya intryck som ska ge variation till vardagens 
enahanda utformning. Samtidigt påpekar alla informanter att backpacking inte är en livsstil för 
dem, tillvaron på resande fot ses som tillfällig och ska vara just det. På så vis gör informanterna 
en skarp åtskillnad mellan resan och vardagslivet. Flera exempel ges på vad de uppskattar med 
resandet som inte i så stor grad eftersöks i vardagen. Dessa handlar om flexibilitet, nya intryck 
och en valfrihet som mycket går ut på att ta dagen som den kommer. Vad informanterna 
uttrycker har gjort att jag reflekterat över postmoderniteten och dess påstådda inverkan på 
samtiden. I det postmoderna samhället ges just flexibilitet, rörlighet och valfrihet stor betydelse 
och detta skulle betyda att informanterna är präglade av postmoderniteten samt att backpacking-
kulturen ska ses som ett postmodernt fenomen.  

Likväl som tillvaron, är den identitet som resenären utvecklar på resan tillfällig. 
Oavsett i vilken grad informanterna vill identifiera sig som backpackers och med backpacking-
kulturen, har jag sett att denna identitet gäller för den tid informanterna reser. Under resan kan 
resenären nämligen inta en roll som hon eller han vanligtvis inte har. Bemötandet från andra 
skiftar också från dag till dag i och med att resenären befinner sig i nya situationer och ständigt 
möter nya människor. Väl hemma återgår resenären till de sociala sammanhang och den identitet 
hon eller han hade tidigare. Genom att tillvaron på resan samt de identiteter resenärerna utformar 
är tillfälliga, blir tiden på resande fot extraordinär i sin utformning. Samtidigt saknas då den 
trygghet som vardagen medför och som samtliga informanter eftersträvar. 

Även om det är frågan om temporära identiteter i en temporär tillvaro, har resan 
ändå varit ett led i identitetsskapandet. Den har fört med sig erfarenheter och lärdomar som 
bland annat utvecklat och förbättrat informanternas självbild, självförtroende och sociala 
förmåga. Utöver erfarenhet kan en resa även ge resenären ett symboliskt och kulturellt kapital 
som blir av värde i identitetsskapandet. Själva resan kan också tänkas vara ett led i 
identitetsskapandet på så sätt att informanterna utgjort en del av en kollektiv företeelse. Eftersom 
backpacking kan ses som en ungdomskultur, skapar den också kollektiva identiteter. Att vara en 
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del av backpacking-kulturen innebär således att inneha en kollektiv identitet. Flera av mina 
informanter har dock hävdat att det varit mindre viktigt för dem att identifiera sig som 
backpackers-resenärer. Samtidigt säger de att de inte vill kalla sig ”turister”. Jag tolkar det då som 
att det trots allt finns en vilja hos flera av dem att beskrivas som backpackers-resenärer och att de 
till viss del har valt att identifiera sig med denna kollektiva gemenskap. 

Utöver personliga erfarenheter förde resan även med sig kunskaper om världen 
som sådan, om kulturella likheter och olikheter, skiftande livsvillkor och levnadssätt. Samtliga 
informanter säger sig ha blivit öppnare i förhållandet till andra länder, kulturer och människor. Vi 
kan alltså se att backpacking, som i sig är en direkt följd av globaliseringen, också utgör en del av 
den kulturella dimensionen av denna process. Resan ledde samtidigt till att informanterna i högre 
grad än tidigare reflekterade över den egna nationella tillhörigheten. Vistelsen utomlands gjorde 
att de på ett annat sätt började uppskatta och värdesätta sitt hemland. Trots att backpacking är ett 
uttryck för globaliseringen och, som jag ser det, har förutsättningar till att skapa 
världsmedborgare, har jag dock sett att informanterna främst är globala i sitt sätt att agera, det vill 
säga genom att resa. I tanken har det visat sig att de fortfarande till störst del är svenskar, vilket 
jag tolkar som att de skapar sina identiteter främst utifrån sina nationella tillhörigheter. Identiteten 
skapas dock också genom att bli en del av den västerländska backpacking-kulturen. Utifrån detta 
har jag dragit slutsatsen att den svenska tillhörigheten tillsammans med en kollektiv gemenskap i 
backpacking-kulturen leder till en västerländsk, resande-identitet.  
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Soldater i utlandstjänst 
Malin Lönnberg 

 

Inledning 
runden till mitt intresse för soldater som genom internationella organisationer åker till 
andra länder, till exempel för att bevara en bräcklig fredssituation - eller för att kriga - lades 

när jag såg ett inslag på TV där en amerikansk soldat stationerad i Afghanistan, gjorde ett 
uttalande som var så utomordentligt korkat. Det han sa var något i stil med: ”nu ska vi jaga de här 
stenåldersmänniskorna ur sina hålor…” Jag trodde inte mina öron när jag hörde det. De frågor 
som dök upp var: Vad får dessa soldater för utbildning? Vad har de för förförståelse om det 
uppdrag de ska utföra och vilka får åka? Kan det vara möjligt att de inte har någon uppfattning 
om sin omvärld? Inte är det väl så med de svenska soldater som åker på utlandstjänster? Detta 
hamnade möjligen lite utanför mitt syfte, men det var trots allt en av komponenterna för mitt 
ämnesval. Min förhoppning har givetvis varit att foga ihop livsvillkor och identitet med deras 
yrkesroll som soldater.  

G 

Det var dock inte så lätt som jag trodde att undersöka vad som påverkar en FN- 
eller NATO soldat vad gäller livsvillkor och identitet. När arbetet med vår antologi tog sin början 
hade jag läst och studerat livsvillkor och identitet under cirka ett halvår, studier som fortskred 
under antologiarbetets gång. I och med detta hade jag en ganska klar bild av vad livsvillkor är, 
och vilka processer det innebär att skapa sig en identitet. Naivt nog trodde jag att mina 
informanter hade någon slags uppfattning om livsvillkor och identitet, vilket ganska snart visade 
sig vara fel. Detta var dock inte något jag tänkte så mycket på, uppslukad av ämnet som jag var. 
Lägg till detta en viss svårighet att få dessa unga män att på något sätt öppna sig och berätta om 
detta. Att tala om uttryck som livsvillkor och identitet var inte alls det som låg dem närmast i 
tanken under mina intervjuer, utan för dem var det den insats och de arbetsuppgifter de utfört i 
Kosovo som var det viktiga, det var om detta de ville tala. Trots detta har jag fått ett intressant 
material att arbeta med. Ju mer jag har bearbetat det desto mer ser jag att de faktiskt ändå har 
berättat det jag varit intresserad av att få veta, om än inte så öppet som jag först tänkt. 

I det följande kommer jag att presentera vilken metod jag har använt och hur detta 
har gått till, därefter kommer en presentation av det fält som jag studerat. Därefter kommer 
analysdelen där några huvudteman presenteras. Dessa är: bakomliggande livsvillkor, kamratskap 
och värnplikt - en kollektiv identitet, utbildning, globalisering samt vardagsliv och relationer. 
  

Syfte och frågeställningar 
Mitt intresse ligger i att ta reda på av vilken anledning man söker tjänstgöring och åker iväg i ett 
FN- eller NATO förband och huruvida detta är ett steg i deras identitetsskapande. Jag är även 
intresserad av att få veta vad de har för uppfattning om den värld de ger sig ut och arbetar i.   
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Jag har lagt studiens fokus på soldater som har åkt till Kosovo under sina 
missioner. Jag har försökt ta reda på hur deras livsvillkor såg ut när de fattade beslutet att åka, 
och hur de ser ut idag. Detsamma gäller deras identitet, har den utvecklats och i så fall, vad är det 
som har förändrats? Vilka olika anledningar finns det till att unga män åker till krigsdrabbade 
länder och utsätter sig för potentiell fara? En annan intressant aspekt är hur deras dagliga liv sett 
ut efteråt, när de har kommit hem, och om, och i så fall hur har det påverkat deras vardagsliv? 

Under arbetets gång har också frågan om svenskhet kommit upp. Vad är det som 
är så speciellt med Sverige och hur har den känslan utvecklats under informanternas tid i 
Kosovo? Som jag skrev i min inledning har jag också varit intresserad av hur utbildningen ser ut 
och vad de soldater som ger sig iväg har för förförståelse och kunskap om det de ger sig in i. Då 
tänker jag främst på den rådande situationen i landet, regionen, vad man får uppleva och vilken är 
deras syn är på det arbete de utför. Detta föranledde mig att under intervjuerna ta upp frågan om 
vilken uppfattning de har av det uppdrag de utför. Är det både den militära delen av uppdraget, 
samt den humanitära, som är lockande under tjänstgöringen?  

Genom observationer har jag fått en bild av att FN-tjänstgöringen är mycket nära 
kopplad till försvaret. Jag har sedan under intervjuerna försökt klargöra hur informanternas 
individuella relation till försvaret ser ut. Jag har också valt att göra en intervju med en informant 
som valde att inte tjänstgöra men som utbildades och förbereddes på att kunna tjänstgöra. Det 
gjorde jag för att inte få en ensidig bild, utan också för att få höra en version från någon som har 
en kanske något annorlunda uppfattning om utlandsuppdraget.  
 

Metod  
Jag har lagt den största vikten vid intervjuer, detta på grund av att det är praktiskt svårt för mig 
att genomföra en observation, både geografiskt och för tillgänglighetens skull. Då jag, av 
förståeliga skäl, inte kan åka till Kosovo för att göra en observation har jag valt att göra en 
observation på Internet, www.mil.se/int/.  Här presenteras aktuella nyheter och utvecklingen 
inom organisationerna och inom de olika bataljonerna. Dessa uppdateras dagligen och utgör en 
utmärkt grund för den observation jag valt att utföra. Här går det också att fördjupa sig i var i 
världen, och hur de olika uppdragen, utförs. Utifrån denna hemsida går det också att få en 
övergripande bild av hur uppdragen organiseras och vilket syftet är för utlandsstyrkorna. 

De intervjuer jag har genomfört har jag valt att hålla semi-strukturerade.56 På detta 
sätt har jag fått svar som informanterna själva har reflekterat över. En svårighet för mig under 
intervjusituationerna har varit att få de intervjuade att inte prata så ingående om de militära 
aspekterna av deras utlandsuppdrag, utan mer om hur deras livsvillkor och identiteter har 
förändrats, alternativt utvecklats i och med deras erfarenheter i Kosovo. För att försöka undvika 
att få förväntade svar, och för att inte ställa ledande frågor till mina informanter, så valde jag att 

                                                 
56 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), sid. 276-298 
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inte avslöja syftet med mina intervjuer. Detta ledde till att det var svårt att få mina informanter att 
svara på det jag ville ha svar på, nämligen om deras livsvillkor och deras identitet. De relaterade 
det mesta till de militära aspekterna och var väldigt låsta vid dessa, och det var svårt att ändra 
deras fokus. Dessutom fann jag vissa svårigheter med att få några av de utfrågade att ”känna 
tillit” till mig som intervjuare. Jag skulle tro att somliga inte ens hade reflekterat så mycket över 
det som jag ville veta. För mig som intervjuare kände jag att dessa frågor var självklara och att det 
var något som borde vara relevant för dem personligen, men under arbetets gång har jag fått klart 
för mig att så inte var fallet. Detta är en slutsats som jag gjort när jag har suttit ned för att gå 
igenom min empiri. Om jag hade sett det under arbetet med att samla in min empiri hade jag 
förmodligen försökt att byta strategi. Ett sätt hade kunnat vara att från början vara mer tydlig 
under intervjutillfällena med vad det var jag ville veta. Jag kan nu i efterhand se att det nog inte 
hade inneburit några svårigheter gällande ledande frågor eller liknande då frågeställningarna för 
dem ändå var så pass nya.  

En annan aspekt på intervjusituationerna är att jag har gjort två mail-intervjuer. 
Dessa intervjuer blir mer svårtolkade då det är omöjligt att avläsa kroppsspråk och personlighet, 
samt att det inte går att ställa spontana följdfrågor. Detta har till viss mån lett till att jag inte har 
nått fullständig mättnad i min empiri.  

Min förhållning till GT är tudelad. Jag tycker att metoden är förhållandevis fri vilket 
leder till att man som forskare kan ”ta ut svängarna” lite mer än inom strikt vetenskaplig 
forskning. En annan fördel med GT är att det går att följa upp de mest intressanta aspekterna av 
det som framkommer under fältarbetet. Detta gör forskningsprocessen intressant och 
utvecklande för den som forskar. Däremot är det också, i detta fall, en av svagheterna med GT, i 
alla fall för mig i detta antologiarbete. Att arbeta ihop i en grupp, där ett gemensamt tema och 
gemensamma komponenter finns, gör att jag trots allt var förhållandevis låst vid vissa 
frågeställningar och ämnen. Då det under arbetets gång dök upp andra trådar som egentligen 
uppfattades som mer intressanta att arbeta med, försvann en del av friheten med att arbeta med 
GT.  
 

 

Fältet  
Fältet som jag hade tänkt arbeta med från början var FN. Min utgångspunkt var att intervjua 
soldater som gjort utlandstjänst under FN: s mandat men under arbetets gång har jag dock fått 
omdefiniera uttrycket från FN-tjänstgöring till främst NATO-tjänstgöring. Detta har jag fått göra 
bland annat på grund av den observation jag utförde på www.mil.se/int/. Det har också 
framkommit genom de intervjuer jag genomfört att det främst är NATO som utför 
fredsbevarande arbete i Kosovo. ”Kfor”, där de flesta svenskar gör sin tjänstgöring, är en Nato-
ledd internationell styrka som ansvarar för att etablera och upprätthålla fred och säkerhet i 
Kosovo. Det innebär bland annat att upprätthålla allmän ordning och att se till att de 
överenskommelser som träffades mellan de stridande parterna vid krigsslutet efterföljs. Man ska 

http://www.mil.se/int/
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också stödja FN: s övergångsadministration av provinsen.57 Huvuddelen av de svenskar som 
söker sig till utlandstjänst gör det genom den svenska försvarsmakten. För försvarsmakten är den 
internationella verksamheten en av de fyra huvuduppgifterna idag. De internationella 
samarbetsformerna länder emellan förbättras samtidigt som verksamheten ökar i betydelse. Sedan 
FN grundades efter andra världskriget, har Sverige skickat enskilda individer och förband på 
fredsfrämjande FN-uppdrag tilloroshärdar runt om i världen. Försvarsmaktens internationella 
engagemang är därmed inte någonting nytt. Dessutom är Sverige medlem i ”Partnerskap för 
fred” - PFF, som är ett praktiskt samarbetsprogram mellan NATO och intresserade stater inom 
OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Grundläggande för PFF är att varje 
enskild stat bestämmer inom vilka områden och på vilket sätt man är beredd att samarbeta. Syftet 
med PFF-samarbetet är bland annat att öka förmågan att delta i internationella fredsfrämjande 
insatser.58

Just nu, under 2005, arbetar cirka 700 svenska män och kvinnor med att skapa en 
drägligare tillvaro och tryggare framtid för befolkningen i några av dagens oroshärdar. 
Uppgifterna varierar från övervakning av att fredsavtal efterlevs till minröjning och hjälparbete. 
Internationell närvaro i krigshärjade områden bidrar till att upprätthålla lugnet och säkerheten för 
civilbefolkningen. Genom civil och militär samverkan, hjälps man också åt i återuppbyggnaden av 
samhället. Utlandsstyrkan är uppdelad i ett antal missioner på olika platser i världen. Varje 
mission tjänstgör i ett bestämt område och har ett bestämt uppdrag (mandat). I missionerna 
deltar också personal från andra länder. Mandatet kan vara utfärdat av Förenta Nationerna (FN) 
eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).59

 

 

Fälterfarenheter 
Min första kontakt med fältet bestod av att jag tog kontakt med en kille som har varit på uppdrag. 
Med honom diskuterade jag hur det rent allmänt fungerar med utlandstjänster. Han tipsade mig 
och gav mig information om en hemsida för att få lite allmän information. Det visade sig sedan 
att denna sida också var utmärkt att göra en observation på. Att få tillträde till utbildnings- 
och/eller andra möten visade sig vara svårt då tillträdet till organisationen är begränsat. Jag hade 
mail-kontakt med en kontaktperson som jag hittade på www.mil.se. Han hade dock svårt att se 
att jag skulle kunna göra en relevant fältstudie här i Sverige.  Att hitta informanter har däremot 
inte varit något problem, jag har haft hjälp av bekanta som frågat vänner om de kan tänka sig att 
delta i en intervju.  
 

                                                 
57 www.mil.se/int (2005-04-13) 
58 Ibid. 
59 Ibid. 

http://www.mil.se/
http://www.mil.se/int
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Etiska reflektioner 
En aspekt på etiska hänsyn är att jag har valt att utföra intervjuer med människor som inte känner 
varandra, detta för att man kan ha så många olika anledningar till att åka på uppdrag och för att 
dessa anledningar kan vara personliga. Att berätta om vad man upplevt kan vara känsligt, så för 
att skydda integriteten, har jag valt informanter från helt skilda håll. Jag kommer också som de 
övriga i gruppen att ta hänsyn till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets fyra etiska 
kriterier60. Etiken för observationerna är inte något som jag har behövt ta någon större hänsyn 
till. Först och främst därför att den första observationen var dold61 och på offentlig plats vilket 
gör att man har tillträde till fältet utan att inkräkta på integriteten, och dels för att den andra 
observationen var på en hemsida som är officiell och utan personlig anknytning.  
 

Informanter 
Emil – är 38 år, lever idag som sambo och har tre barn. Han har i nästan tio år jobbat på en av 
försvarets verkstäder inom svenska försvaret där han trivs bra. Han har varit på en mission 
genom NATO. 
Anders – är 26 år och jobbar som stridvagnstekniker men är även officer. Han har gjort en 
mission genom NATO men planerar för att återvända och göra en andra mission, även den i 
Kosovo. Anders är singel och lever ensam men bor ihop med andra på det regemente där han 
arbetar. 
Martin – är 29 år och jobbar på en fabrik där han har haft anställning i ett par år. Han lever 
ensam. Han har tjänstgjort två gånger genom NATO. Han ska åka på sin tredje mission till 
sommaren -05. 
Simon – är 28 år och uppväxt i Skåne. Den av mina informanter som åkt under FN:s mandat. 
Jocke – är 23 år och har utbildat sig i Stockholm. Han gjorde sin värnplikt tillsammans med 
soldater som utbildades för tjänstgöring i Kosovo. Han har även deltagit i viss utbildning som är 
förberedande för att åka på missioner utomlands. Dock är detta inget som han valde att utföra. 
 

Teori och begreppsförklaring 
I detta avsnitt är det min ambition att förklara några av de militära termer som dyker upp under 
min analys. 

Militärens utbildning inom försvaret kallas för ”värnplikt”. Denna utbildning 
innehåller både teori och praktik.62 Genom denna utbildning blir du en ”militär”, vilket avser att 

                                                 
60 Se sid. 3 
61 Bryman, sid. 278-289 
 
62 www.lumpen.nu  

http://www.lumpen.nu/
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en människa tillhör ett lands försvarsmakt. Denna term är i stort sett densamma som ordet 
”soldat”.  

Att delta i en ”fredsbevarande insats” innebär att man gör en insats för ”att 
upprätthålla internationell fred och säkerhet och att i detta syfte… vidtaga verksamma kollektiva 
åtgärder för att förebygga och undanröja hot mot freden…”.63 Detta kallas också med en annan 
term för att delta i en ”mission”.  

Under de missioner som en individ deltar i bor de tjänstgörande på en ”Camp”. På 
en camp finns alla de institutioner som behövs för att soldaterna ska klara sin vardag under sin tid 
utomlands. Det är här de bor, äter och umgås. På området finns även postkontor, civilpersonal, 
läkare, administration med flera. 
  
 

Analys  
I denna analys presenteras den empiri som framkommit under mina djupintervjuer, samt från 
mina fälterfarenheter. Ihop med denna empiri reflekterar jag över resultatet samt skapar mig mina 
egna teorier om detta. För att ytterligare komplettera detta material har jag tagit hjälp av andra 
teoretiker. 
 

Bakomliggande livsvillkor 

Att vara lämplig  
De grundläggande kraven för att få tjänst inom NATO eller FN och därmed bli sänd till olika 
oroshärdar världen över, är att de sökande har fullgjort sin värnplikt samt att de har goda betyg 
därifrån. Vidare så är kraven tämligen hårda på den sociala livssituationen i Sverige. Bland annat 
får de sökande inte ha några sociala eller andra ouppklarade problem hemma när och om de blir 
antagna. Det ställs också krav på att individen ska kunna samarbeta och ta till sig andra arbetssätt 
än de han/hon vanligen arbetar med. Dessutom är ett av kraven att den sökande noggrant har 
tänkt igenom sin situation och att denne är beredd på att utvecklas som person.64 Då jag, som 
sagt, hade vissa svårigheter med att få mina informanter att prata om vissa aspekter av deras 
identitet, har jag fått bilda mig en uppfattning om deras socialisation och deras livsvillkor utifrån 
andra aspekter. De ovanstående kriterierna som måste uppfyllas för att få söka utlandstjänst, var 
något som angavs på den hemsida där jag gjorde min observation.65 Jag har utifrån denna 
observation tyckt mig kunna förstå att den primära socialisationen är av betydelse för vilka som 
befinns lämpliga att utföra internationella fredsbevarande uppdrag. Genom bland annat 
                                                 
63 Utdrag ur FN-stadgans första artikel, Kap 1 Artikel 1, (Köpenhamn, 1993) 
64 www.mil.se/int (2005-04-25) 
65 Ibid. 

http://www.mil.se/int
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mönstringen, som genomförs innan värnplikten, görs psykologiska tester för att se om en individ 
klarar av ansträngande och stressande situationer. Min teori är att utan en ”lyckad” primär 
socialisation så är det inte många som skulle klara de tester och kriterier som ställs som krav på de 
individer som söker.  
 

Kamratskap och värnplikt, en kollektiv identitet? 
Att åka till Kosovo för att arbeta som antingen NATO- eller FN-soldat verkar i de flesta fall vara 
ett beslut som fattas tillsammans med andra.  Den största inverkan på detta beslut har för mina 
informanter varit deras vänner och bekanta inom den militära sfären. Informanternas livsvillkor 
vid den tidpunkt de tagit beslutet har haft en viss inverkan och oftast är det något i deras tillvaro 
som har förändrats vilket fått dem att ta steget ut i världen.  
 

…ja, det passa rätt bra just då, det var det ena med det andra och sen blev det, sen skulle de 
lägga ner jobbet, vi skulle ju bli flyttade osså där (från en fabrik till en annan)….(Martin) 

 

Just det här uttalandet är väldigt talande för hur det verkar gå till när man söker sin utlandstjänst. 
Något i situationen hemma gör att det känns som rätt läge att göra något man tänkt på under en 
tid, denna tanke har vanligtvis väckts under värnplikten. Den ena av informanterna, Martin, har 
gjort två missioner i Kosovo. Innan han åkte på sitt uppdrag, eller mission, som han väljer att 
kalla det, jobbade han på Scania i en mindre stad. När sedan Scaniafabriken där han jobbade 
skulle läggas ner blev han erbjuden en tjänst inom Scania på en annan ort men då tyckte han att 
läget var bra att göra något nytt istället. Han återupptog då de tankar han haft redan i lumpen 
cirka två år tidigare, om att åka iväg på utlandsuppdrag. Han säger själv att det mest var en 
”fixidé” och att han inte riktigt vet hur det kom sig att han fick idén mer än att det var en tanke 
han haft under sin värnplikt. En annan av informanterna uttrycker också att kompisar och 
lumpen spelade en stor roll.  
  

 ….och eftersom många officerare från X-stad skulle med så sökte jag och några andra 
kompisar innan värnplikten var över. Dessutom var man inne i militär-grejen just då vilket 
spelade in. (Simon) 

 

Simon, den yngsta av informanterna trivdes bra i lumpen och tyckte att det passade honom bra 
att vara i militären. Simon gjorde sin mission i direkt samband med värnplikten. Något som 
spelade roll för honom när han fattade beslutet om NATO-tjänsten var att det regemente där han 
gjorde sin värnplikt skulle ansvar för en bataljon under 1999. Han tog beslutet att åka till Kosovo 
tillsammans med sina kompisar medan de fortfarande gjorde värnplikten. Det här är något som 
återkommer. Alla informanter pratar om kompisars inflytande och att de pratat mycket med 
andra, som antingen varit i Kosovo, eller som varit på väg dit. När beslutet att åka har fattats så 
görs det i samförstånd med vänner, detta har jag funnit då två av informanterna tog beslutet 



 35

under värnplikten och två av dem genom sin yrkesroll i det svenska försvaret. Detta tyder på att 
beslutet inte tas enbart individuellt utan i samförstånd med en grupp människor som man trivs 
bra ihop med. Ett tydligt exempel som bekräftar detta resonemang är att Martin åka tillbaka till 
Kosovo inom en snar framtid. Under denna mission skall många av dem han tjänstgjorde 
tillsammans med förra gången åka tillsammans igen. De har denna gång kommit överens om att 
åka samtidigt och på samma mission. Detta verkar vara ett sätt att söka trygghet i gemenskapen 
men också för att få det arbete de utför att flyta så smidigt som möjligt, då de arbetar under 
ansträngda förhållanden. Att den grupp som de här soldaterna tillhör, och som de gör sin 
tjänstgöring tillsammans med, blir en primärgrupp är alldeles tydligt. Genom denna primärgrupp 
så bekräftar de varandras identiteter och deras sätt att leva. Sociologerna Peter L. Berger och 
Thomas Luckmann menar att individer behöver samtala om, och bekräfta den verklighet de lever 
i med andra som delar deras uppfattningar och delar av individens identitet.66  

En annan viktig del är att informanterna trivs med det militära livet. Det liv de lever 
i lumpen, i sin yrkesroll inom försvaret, och senare på en svensk camp i Kosovo, blir de här 
informanternas sekundära socialisation67. Här skulle man kunna dra en parallell till sociologen 
Alfred Schutz teorier om ”the stock of knowledge”, vilket är det allmänna kunskapsförrådet som 
man delar inom en gemenskap. Detta är kunskapen om hur man handlar i vissa givna situationer. 
Denna kunskap är socialt betingad, alltså något man lär sig i samspel med andra. Här har 
individen bland annat hjälp av det språk som talas, alltså de specifika ordförråd personer 
använder sig av, och som används inom en specifik social grupp. Inom denna grupp använder 
man sig av samma begrepp, och man har samma kunskap om den kontext de befinner sig i, vilket 
skapar mening åt de händelser som gruppen upplever.68 Detta är något som Anna Liisa 
Närvänen talar om under en av hennes föreläsningar.69 Inom diskussionen om det allmänna 
kunskapsförrådet ryms också en uppsättning regler, eller ”sociala recept”, som är föreställningar 
om acceptabelt beteende. Här hämtas också övrig informell information som ger individen 
möjligheten, eller färdigheten, att handla i den sociala värld som en individ befinner sig i. Detta 
ger den sociala världen en karaktär av förgivet tagen verklighet som är inlärd genom socialisation. 
Detta leder också till att det finns en ömsesidighet i de perspektiv som delas inom den sociala 
gruppen. 70

Även om vännernas påverkan är betydande så är nog den största inverkan ändå 
deras relation till det svenska försvaret. Här spelar, som sagt, värnplikten samt arbetet som 
yrkesmilitär en stor roll.  
 

….och eftersom detta med utlandstjänst har blivit försvarsmaktens största uppgift så anser jag 
att samtliga officerare skall åka minst en sväng….(Anders) 

                                                 
66 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssocilogi (Stockholm 2003) sid. 176-181 
67 Se teori och begreppsförklaring sid. 9 
68 Per Månson, Moderna samhällsteorier, (Stockholm, 1991) sid. 77-79 
69 Anna Liisa Närvänen, föreläsning Vad kan man mena med socialisation? (Norrköping, 2004-10-26) 
70 Ibid.  
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Informanten som gjort detta uttalande, Anders, jobbar som yrkesofficer och har varit på en 
mission i Kosovo. För honom var det viktigt att göra det i sin yrkesroll samtidigt som han kände 
att han behövde ett ”avbräck i vardagen och se något nytt” (Anders).  

Det går genom intervjun med Jocke att se att det är av betydande vikt att en individ 
trivs i det militära och i den grupp som en soldat ska tjänstgöra ihop med. För Jocke så var 
situationen sådan att han varken trivdes särskilt bra i lumpen eller med folket som han utbildades 
tillsammans med. Han beskriver det som att han inte gillade mentaliteten hos dem som han skulle 
tjänstgöra tillsammans med. Detta beroende på att de var så inriktade på de militära aspekterna 
men inte de humanitära. Jocke tyckte att han skulle ”passa in” bättre någon annanstans, en annan 
organisation, där det var större fokus på de humanitära sidorna av att göra en insats. 

De levnadsförhållanden männen har hemma är också avgörande för om de tar 
klivet ut i världen. Ingen av informanterna har levt under ”ordnade förhållanden” med partner, 
barn och hus när de tagit beslutet om att åka till Kosovo. Emil berättar att när han åkte så var han 
nyligen separerad vilket var ett av de avgörande skälen till att han fattade beslutet att ge sig av. 
Han behövde ett avbrott i tillvaron och ville göra något nytt i sitt liv. Anders däremot åkte främst 
av arbetsrelaterade skäl. Som officer i Boden tycker han att det är en god erfarenhet att ”göra en 
vända” internationellt då det, som han säger, har blivit en av försvarsmaktens viktigaste uppgifter. 
Dessutom var det en utmaning för honom att få använda sina ledarskapskunskaper för en annan 
sorts soldater än de 19-20 åriga värnpliktiga som han annars har ansvaret för. Detta var något 
väldigt utvecklande och inspirerande för honom i hans yrkesroll.  

Då jag har funnit att en viktig del av deras identitet som FN- eller NATO soldat 
har sina rötter i bland annat värnplikten så gör en av informanterna ett något ambivalent 
uttalande.  Under min intervju med Martin frågade jag honom om lumpen var en avgörande 
erfarenhet som fick honom att fatta beslutet att åka till Kosovo. Han svarade då så här: 

 
…nja, lumpen är ju lumpen och lumpen är ju skit…(Martin).  

 
Han menar med detta uttalande att själva värnplikten ett par år innan, egentligen inte hade med 
beslutet att göra. Detta skulle, enligt mig, dock kunna vara en efterkonstruktion, då jag finner det 
lite konstigt att idén till att tjänstgöra kom under hans värnplikt trots att han tycker att ”lumpen 
är skit”. Jag anser att det skulle kunna vara så att han trivdes i lumpen, men att han nu i efterhand 
när han varit på mission i Kosovo, inser att lumpen inte gav honom samma tillfredsställelse som 
det militära arbete han utfört i Kosovo. Den starkare upplevelse han har fått i Kosovo skulle 
därmed ha fått värnplikten att blekna i betydelse. Det skulle även kunna tolkas i enlighet med 
Berger och Luckmanns teorier om övergångar mellan de olika socialisationerna. Denna teori 
baseras på att det är svårt att genomgå socialisationen mellan den primära- och sekundära 
socialisationen. Här hamnar individen i ett mellanläge där det är svårt att känna tillhörighet mellan 
de båda. Enligt denna teori så skulle värnplikten kunna vara just en sådan övergång från primär 
till sekundär socialisation, vilket ledde till problem vid överensstämmelsen mellan de båda för min 
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informant, då den redan internaliserade verkligheten (från primär socialisation) till viss del fanns 
kvar.71 Just i detta fall med lumpen kontra NATO tjänstgöringen, kan man se att den sekundära 
socialisationen i så fall infaller i och med utlandstjänstgöringen.  
 

Globalisering 
Vad visste då informanterna om Kosovo och vad hade de för förförståelse om det uppdrag de 
skulle utföra under deras mission på Balkan? Känner de att de lever i en globaliserad värld där de 
gjort en insats? 

Förförståelse och utbildning 
 På frågan om vad de visste om Kosovo och konflikten innan de åkte iväg svarade Martin att han 
inte visste någonting:  
 

…ingenting, ingenting, jag tänkte att det blir vad det blir, visst man visste väl lite grann 
men…det var bättre att komma dit utan någon uppfattning och vara helt öppen och bara kolla 
hur..hur det funkar...(Martin) 

 
Det enda Martin visste, var det han hört genom media. Han var inte heller insatt i konflikten på 
Balkan och tyckte inte heller att det var intressant. Som han uttryckte det så ”hade ju konflikten 
redan varit” och deras uppgift var bara att upprätthålla ordningen och se till så att allt funkar, så 
då var konflikten inte av intresse. Simon visste inte heller han så mycket när han sökte 
utlandstjänsten men upplever det som att han fick bra utbildning om situationen där nere, bland 
annat föreläsningar om Balkan, som gjorde honom redo för det han skulle möta. Simon sökte 
även sökte även en hel del information själv. Simons situation är annorlunda mot Martins. Simon 
hade en tjänst som innebär att han är ute bland folk i Kosovo och att han ska kunna ta del av det 
civila livet. Detta föranleder honom att ha en bredare utbildning och en viss förståelse för 
folkgrupper och etniska relationer. Emil å sin sida tog reda på lite om situationen i Kosovo vad 
gäller för just de soldater som är stationerade där. Till största delen fick han informationen av 
kompisar som varit där tidigare. Själva konflikten i Kosovo och på Balkan var inte det största 
intresset. Den stora skillnaden mellan informanterna gällande det här, är vad de har haft för tjänst 
i Kosovo. De som gör sin tjänst ”bakom kulisserna” och sköter ruljansen på campen, samt de 
som har tekniska tjänster såsom fordonstekniker, har inte alls en lika omfattande utbildning som 
till exempel dem som är skyttesoldater och vistas mycket ute i samhället och dem som tar del av 
det civila livet i Kosovo.  
 

                                                 
71 Berger och Luckmann, sid. 164 
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Världsbild 
Av de svar som jag fick angående deras förförståelse och intresse för situationen på Balkan så 
förstod jag ganska fort att den diskussion som jag ville föra angående globalisering skulle falla 
ganska platt. Detta var alldeles riktigt. Vid min mail-intervju så ställde jag följande fråga: ”Kan du 
kortfattat beskriva din världsbild?” På denna fråga fick jag av en av informanterna, detta till svar: 
”Har inget svar på denna fråga”. Detta var ganska genomgående, den yngsta informanten svarade 
att han varit så ung när han åkte vilket enligt honom gjorde att han hade en ganska liten och 
knapp världsbild. Samtliga av mina informanter hade svårt att definiera sin bild av omvärlden, 
och deras syn på globalisering existerade knappt. Den reflektion jag gör över detta är, att trots att 
de åker ut i världen och gör en insats genom NATO eller FN, så är det inte automatiskt så att de 
reflekterar över situationen i världen, eller att de ens gör en insats i ”det globala samhället”.  
   Den globala värld vi lever i idag har möjliggjort för mina informanter att åka ut i 
världen och arbeta. Detta gör dem delaktiga i globaliseringens utveckling även om de är 
omedvetna om detta. Det skulle till och med kunna vara så att de är mer internaliserade i de 
globala processerna än vad som är uppenbart vid första anblicken. En hypotes skulle kunna vara 
att bristen på tankar om detta kanske i själva verket betyder att de lever så nära inpå det att de 
inte reflekterar över det. Att åka och jobba i andra delar av världen finns i deras vardag och det är 
för dem är det inget märkvärdigt.  
 

Äventyr och risker 
Något alla informanter är överens om är att ett av de största skälen till att åka är att de tjänar bra 
med pengar. Däremot har Simon lagt märke till att de som är där bara för pengarnas skull inte 
verkar trivas lika bra. Emil menar att många åker dels för pengarna medan andra åker för 
äventyret, men att de som åker tillbaka fler gånger, vilket inte är så ovanligt, gör det främst för 
pengarna. Äventyret blir dock ofta inte så stort som de tjänstgörande har tänkt sig det hemma i 
Sverige innan de har åkt till Kosovo. Även Simon nämner förväntningar som han, och som han 
tror att andra också har, som inte infrias. Han säger bland annat så här: 
 

Det finns ett par olika orsaker (till att man åker) För att göra en insats i världen är en men den 
är svår att uppnå tror jag. Man gör visserligen en insats men kanske inte i den omfattning man 
hade hoppats eller förväntat sig. (Simon) 

 
Enligt Martin, som inte har fått lika omfattande utbildning om folkgrupper, etniska relationer 
med mera, så är svenskarna lite oförberedda på vad de kommer att möta i Kosovo. Han nämner 
bland annat att det ibland händer våldsamma incidenter som svenskarna blir lite ställda av. Han 
berättar han till exempel en incident med en pansarvagn som blir attackerad av en uppretad 
folkhop. När de svenska soldaterna då försöker åka därifrån i sitt fordon så startar inte 
pansarvagnen, vilket leder till att den sätts i brand och soldaterna får fly till fots genom den 
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uppretade folksamlingen. Som tur är så nöjer sig de inblandade med att bränna fordonet och låter 
soldaterna fly till ett annat fordon. Detta bidrog dock till en jobbig och tryckt stämning på den 
svenska campen och till att många tankar snurrade i huvudet på honom och hans kamrater, -Vad 
hade kunnat hända egentligen? I den utbildning som han har fått ingår inte någon slags 
förberedelse på eventuella risker som man utsätts för. Det enda han nämnt för mig är en första-
hjälpen kurs. Själv säger Martin att det är upp till var och en att ta med i beräkningarna att något 
kan hända. Enligt honom är det helt enkelt något som de får ta ställning till samtidigt som de 
söker, det är ju ett uppdrag som de söker, och utför, på frivillig basis. Han menar också att de 
flesta vet att det kan hända jobbiga och otäcka saker men att när det väl händer så är det inte 
samma sak. ”Man måste nog vara förberedda annars kan man nog bli skitskraj!” som han 
uttrycker det. Samtidigt så säger han att det inte är något som de ständigt kan gå och tänka på. Jag 
anser att det blir ett sätt att klara av vardagen, risken och bedömningen av den, blir en del av dem 
och deras sätt att tänka när de befinner sig i Kosovo. Detta talar även en annan av informanterna 
om:  
 

…givetvis så funderade jag över vad som skulle kunna hända men det oroade mig inte, då 
fungerar det inte där nere…(Simon) 

 
Sociologen Anthony Giddens problematiserar det aktiva uppsökandet av risker i sin bok 
Modernitet och självidentitet.72 Så här skriver han om människans val att utsätta sig för fara: 
  

Det är naturligtvis skillnad mellan de risker man frivilligt utsätter sig för och de risker som 
finns inbyggda i det sociala livets villkor eller i det livsstilsmönster som man är en del av.73

 
Giddens menar att inom vissa institutionaliserade riskmiljöer sätts det ramar där individen 
riskerar knappa resurser, till exempel inom vissa sportgrenar eller liknande (eller som i detta fall, 
NATO och FN soldater). Skillnaden mellan den uppsökta faran och den vardagliga faran (till 
exempel bilkörning och rökning) anser inte Giddens vara särskilt omfattande. Han menar att det 
inom vissa kontexter, och genom vissa livsstilsval, leder till ett passivt accepterande av vissa 
risker.  

Om något skulle hända en soldat under deras tid i Kosovo finns det hjälp att få. På 
campen finns bland annat en präst och annan personal som de tjänstgörande kan ge förtroende 
men det viktigaste enligt informanterna är ändå kamratskapet som finns bland FN- och NATO 
soldaterna:  

 

                                                 
72 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Lund 1996) 
73 Ibid., sid. 150  
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/…/det är ju kamratskapen, det är ju nånting som man inte upplever, någonstans annars, alla 
ställer ju upp på varandra där nere till hundra procent. (Martin) 

 
Han påpekar även värdet av vad kamratskapet betyder: 
  

Men när man snackar också, man sitter o snackar på kvällen med dom man bor ihop med, man 
snackar ju hela tiden om vad som har hänt, det är bara lite skitsnack, man rensar luften 
litegrann om det är nåt man tycker…och alla litar på varann, det måste vara tight i gruppen 
annars så går det inte. (Martin) 

 
Efter tjänstgöringstiden är det även obligatoriska samtal inom försvarsmakten. Så här står det på 
hemsidan: 
 

I hemkomstprogrammet efter utlandstjänsten ingår därför hemkomstsamtal. 
Hemkomstsamtalet behandlar eventuella allvarliga incidenter och frustrationer under 
missionstiden samt en del av problemen kring återkomsten till ett civilt liv i Sverige. På så sätt 
kan upplevelserna från utlandstjänsten leda till att man växer som människa och kan gå vidare i 
livet, med en positiv inställning och större insikt.74

  
Här påpekas också att det kan innebära problem att återgå till det civila livet i Sverige efter sin 
tjänstgöringstid. Detta är något som jag kommer att gå in på i nästa avsnitt. 

Påverkan på vardagslivet och relationer efter Kosovo 
Anders säger så här angående sitt liv sen han kom hem från Balkan: 
 

Jag känner att jag har lärt mig mycket av min mission, både arbetsmässigt och individuellt. Jag 
har blivit lugnare och mer metodisk, tar vara på tiden med min familj på ett annat sätt när jag 
träffar dem till exempel.(Anders) 

 
Detta är något han uppskattar att han har fått med sig. Martin ser tydligt att han har blivit 
påverkad i sitt dagliga liv av sina erfarenheter i Kosovo. Det gäller framför allt på hans arbetsplats 
här hemma i Sverige. Under sin andra mission i Kosovo var Martin ett slags chef på sin 
avdelning, vilket han trivdes väldigt bra med, han kände att han trivdes med ansvaret och att det 
fick honom att växa som person. Däremot har det lett till problem här hemma då han har svårt 
att återanpassa sig till sitt gamla jobb på den fabrik där han arbetar. På sitt arbete kan han inte ta 
egna initiativ och beslut. Han har helt enkelt fått svårt att ”inte vara chef” och ser brister i 
chefskapet på sin arbetsplats, där han jobbar under en chef som han inte trivs med. Simon å sin 
sida tycker att den tydligaste påverkan sen han kom hem är att han inte bryr sig om bagateller och 
småproblem. 

                                                 
74 www.mil.se/int (2005-04-25) 

http://www.mil.se/int
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 En av mina frågor gällde hur mina informanters anhöriga ställde sig till att de skulle 
till Kosovo på fredsbevarande uppdrag. De svar jag fick var lite svåra att tolka. Så här svarade en 
av mina informanter: 
 

Morsan så knappt nångting, hon är ju som hon är, hon bara: Jaha, typ. Hon vet ju inte vad det 
innebär eller nånting, hon vet ju inte alls. Farsan vart, han var lite emot det i början när jag sa 
att jag skulle åka men sen så, när jag skulle åka så tyckte han nog att jag gjorde rätt. De flesta 
bekanta tyckte nog att det var OK att jag åkte, vissa är ju lite mer intresserade och så här och 
tycker att det är häftigt att man åker iväg. En del tycker att man är dum i huvet istället. Men det 
kan de ju få tycka. (Martin) 

 

De reaktioner de fick från släkt och vänner på att de skulle åka, var inte så starka. Simon uttrycker 
att det fanns en viss oro för att han skulle ge sig iväg men ingen försökte få honom att avstå från 
att åka. För någon av informanterna verkade det dock inte vara så viktigt vad folk i deras 
omgivning tyckte. Däremot uppskattar nästan alla informanter sin familj mer när de kommer 
hem, därför att de har fått ett perspektiv på vad det är som är viktigt i livet och att de inte tar 
relationerna de har i Sverige för givet. En av informanterna uttrycker det med: ”att det gäller att 
ta vara på den tid som man har när man träffar familjen”(Anders). Här kan jag se en tydlig 
skillnad i hur deras tankemönster har förändrats under deras tid i Kosovo. När jag har ställt 
frågor angående hur deras livsvillkor och deras situation sett ut innan sin mission så har inte 
någon av dem nämnt sin familj eller bekantskapskrets, utan främst vad de jobbat med eller 
liknande. Däremot talar alla om sin familj som en viktig del när jag ställt frågor om deras 
livssituation efter att de kommit tillbaka till Sverige. Detta är nog inget som de själva reflekterar 
över och något som slog mig först efter att ha bearbetat mitt intervjumaterial mer ingående.  

Informanterna pratar om att det gäller att tänka sig för så att man inte åker till 
Kosovo för många gånger, just när det gäller de relationer som finns i Sverige. En viktig del i det 
är att det är svårt att ha ett förhållande när man åker. Det som speciellt påtalas här är de 
förhållanden med flickvänner som inte håller under tiden som de är i Kosovo. Många som åker 
ner tror att förhållandet kan fungera ändå men sanningen verkar vara att många förhållanden tar 
slut. Som exempel på det så nämner Simon att i hans grupp så var det 22 stycken som hade 
flickvän när de åkte. När de åkte hem var det bara fem stycken som hade sina flickvänner kvar. 
Simon hade själv ett förhållande som sprack under tiden i Kosovo. Martin har ingen flickvän och 
han vill inte heller träffa någon ny eller inleda ett förhållande att engagera sig i när han vet att han 
snart ska åka tillbaka igen. Emil som nyligen var separerad såg å sin sida att det var ett bra sätt att 
komma ifrån den jobbiga situation som han hade hemma.  

Här går det att dra en tydlig parallell med den informant, Jocke, som jag intervjuade 
och som valt att inte åka på uppdraget trots sin utbildning. En viktig anledning till att Jocke 
gjorde det valet var just hans relationer hemma i Sverige. Han kände inte att det var värt att 
”offra” det liv han har här hemma med flickvän, närhet till familjen samt en möjlighet till ett 
stadigvarande jobb. 
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Svenskhet och att åka igen 
 

Men jag uppskattar att jag är svensk i alla fall, att man bor i Sverige och det är ren och fräsch 
miljö../../..det mesta funkar, vi har affärer, vi har rent vatten och det finns liksom allting, jaa 
det finns socialt,…social fallskärm och allting finns ju här liksom, det finns ju inte där, 
ingenting funkar ju som det ska. (Simon) 

Så uttrycker sig en av informanterna och detta sätt att se på svenskhet gäller fler av de 
intervjuade. Emils fokus, gällande de förändringar han personligen har genomgått efter 
missionen, ligger på ett också det på detta plan. Han känner att han är glad för det vi har här i 
Sverige, som inte finns i Kosovo. Det han menar då är främst att vi i Sverige har ett socialt 
skyddsnät där han specifikt talar om socialhjälp och sjukvård.  I Sverige finns en tendens att 
klaga, men vi vet inte hur bra vi har det enligt honom. Dessutom har hans erfarenheter gjort 
honom mer tacksam för det han har här i Sverige och att han inte längre tar det för givet, i alla 
fall inte i samma utsträckning som förut. Detta är något som samtliga informanter betonar att de 
har kommit underfund med; att de är glada att vara svenska och att de bor i Sverige. Här är rent 
och fräscht och här finns ett fungerande samhälle. I Kosovo är samhället så eftersatt och 
ingenting tycks fungera. Enligt mig är dessa tankar inget som är förvånande. Att få ett perspektiv 
på hur väl vårt samhälle i Sverige fungerar är nog en nyttig erfarenhet, och det skulle kunna var så 
att individer med detta perspektiv, känner sig än mer hemma och trygga väl hemkomna till 
Sverige igen. I förlängningen skulle det kunna innebära att de blir trygga och säkra också i sitt 
identitetsskapande. När en känsla av att trygghet och säkerhet för samhället som helhet infinner 
sig, borde det enligt mig vara lättare att handskas med de eventuella svårigheter och problem som 
identitetsprojektet innebär.  

Flera av informanterna skulle kunna tänka sig att åka igen, vilket också är tanken 
för en del av dem. Martin är ju dessutom på väg tillbaka till Kosovo i sommar. För honom är den 
främsta anledningen den gemenskap som han har funnit där. En annan anledning som är viktig är 
som framgått, de ekonomiska aspekterna. När den första nyfikenheten och tilldragelsen har lagt 
sig så är det dessa aspekter som återstår som tilldragande.  

Den tanke som fler av informanterna hade när de först åkte, att göra en insats, 
verkar vid den andra missionen vara av underordnad betydelse. Det går enligt dem inte att göra 
den insats som de hade önskat och tänkt sig. Dessutom uttrycker fler av dem svårigheter med att 
det finns så mycket i samhället att göra som kräver arbetsinsatser från befolkningen som bor där.  
Det finns dock lite olika utgångspunkter angående detta vilket jag tror har med deras respektive 
arbetsuppgifter och därmed olika utbildningar att göra. Simon uttrycker det som att ”han ser krig 
i ögonen på folk” vilket gör att de har svårt att återställa landet. Denna ”vidsynthet” eller vad 
man ska kalla det, saknas hos Martin som inte haft samma förutsättningar till utbildning som 
Simon. Ändå menar de båda två att det är lätt att komma från Sverige och se hur deras samhälle 
inte fungerar, vilket leder till att de känner en frustration inför detta. Som en av dem uttrycker det 
så verkar ”de inte förstå sitt eget bästa” när de får hjälp att försöka göra förbättringar. Det känns 
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då lite hopplöst och inte värt mödan de lägger ner. I boken Svensk syn på världen75, av Monica 
Rabe, så skriver hon: 
 

Man ifrågasätter sällan den egna kulturens ideal, utan har snarare dessa som värdemätare, då 
man konfronteras med en främmande kultur eller människor från en främmande kultur.76

 
Detta tycker jag är relativt tydligt under mina intervjuer. Synsättet och perspektivet från mina 
informanter har varit väldigt inriktat på att de som svenskar har varit de som gjort rätt och allt är 
tolkat ur deras perspektiv. Hos de intervjuade saknas en förförståelse och kunskap att se 
situationen med andra ögon än deras egna. Därmed inte sagt att de inte alls har tänkt på 
situationen ur andra perspektiv, men det har åtminstone varit ett frånvarande perspektiv under 
intervjuerna.  

En annan negativ aspekt på att återvända förs fram av en av informanterna, 
nämligen att det är lätt att tappa sin neutrala syn av situationen på Balkan, om man åker tillbaka 
flera gånger. Samtidigt som Martin uttrycker att han inte vet så mycket så kan han ibland känna 
ett visst intresse för försöka sätta sig in i situationen och att lösa de problem som finns, men dock 
så säger han att det är svårt utan tillräckligt med kunskap. Han är lite ambivalent här, han säger att 
det skulle vara roligare att arbeta där om han visste hur problemen och konflikter har uppstått 
och varför, och att det skulle vara stimulerande att vara mer insatt i frågan från grunden. 
Samtidigt säger han att han skulle uppleva det som frustrerande att inte kunna göra tillräckligt när 
man ser så mycket fel och brister i ett samhälle. Han säger att det blir ett sätt att orka – att inte 
veta.  

Jag känner att det är viktigt att poängtera att jag här har sett tydliga skillnader 
mellan informanterna, bland annat på grund av de olika uppdragen de uppför under deras 
missioner, samt deras olika tjänster. Detta var något som jag inte förstod eller visste från början 
utan något som jag lärt mig under studiens gång. Simon som hade en tjänst med 50% 
humanitärtjänstgöring och 50% militärtjänst ser en större helhet och har en lite bättre förståelse 
medan somliga av de andra är lite mer enkelspårig och inte har samma perspektiv på samhället, 
etniska relationer och konflikten som Simon. En tanke som föresvävat mig har varit om dessa 
skillnader kan bero på att Simon varit på sin mission under FN: s mandat och de andra under 
NATO vilket lett till deras skilda utbildning.  
 
 

                                                 
75 Monica Rabe, Svensk syn på världen, (Göteborg, 2000) 
76 Ibid., sid. 14 
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Avslutande diskussion 
Jag har i min studie försökt ta reda på av vilken anledning som man söker utlandstjänstgöring och 
åker iväg i ett FN- eller NATO förband och huruvida det är ett steg i en persons 
identitetsskapande. Att det blir en livsstil att leva och identifiera sig som militär är något som 
framkommer relativt tydligt under min studie. När jag började arbeta med detta fält så trodde jag, 
som inte visste något, att den humanitära delen av utlandsuppdragen var lika stor som den 
militära delen. Det har visat sig att jag hade lite fel i den frågan.  

Det första som pekade på det var min fältstudie på www.mil.se. Det som slog mig 
när jag gick in på hemsidan, var att det var ett stort fokus på de militära aspekterna, såsom 
övningar som gjorts med mera. De uppdrag som utförs under mandat av FN eller NATO är till 
största delen av militärt slag. När jag sedan började med intervjuerna så var det likadant. Det var 
för mig väldigt svårt att få mina informanter att prata om någonting annat än just det militära, till 
exempel pratade de om arbetsuppgifter de utfört, vapen, maskiner, rang, rutiner, händelser med 
mera, med mera. Det var väldigt svårt att leda in dem på ”stickspåret” identitet och livsvillkor. 
Genom dessa fälterfarenheter har jag kommit till slutsatsen att det finns en tydlig identitet som 
militär och då särskilt som militär i utlandstjänst. Här sammanfogas inte bara känslan av att 
tillhöra ett yrke, utan också tillhörigheten i en grupp och tillhörigheten till ett land.  

Det som först får en individ att söka sig till det äventyr det innebär att åka till 
främmande land för att upprätthålla en bräcklig fred, är olika från individ till individ. Det som jag 
dock har kunnat se är att något oftast händer med individens livsvillkor på hemmaplan. Det kan 
gälla relationer, arbete eller något annat.  

Det är lätt att ställa sig frågan; varför väljer en individ att söka sig just till denna 
sorts militärtjänstgöring? Svaret på den frågan är ganska komplex. Här kan både den sekundära 
socialisationen, grupptillhörigheten och svenskheten räknas som komponenter. Den första 
kontakten med utlandstjänstgöring görs oftast i samband med värnplikten. Det är också under 
värnplikten som känslan för att arbeta och leva ihop inom en social grupp med en specifik 
tillhörighet upplevs.  
 Jag har sett att tiden i Kosovo har påverkat mina informanter i deras vardagsliv när 
de kommit tillbaka hem till Sverige. De flesta har mognat och känner ett lugn och en 
uppskattning för det liv de har här i Sverige. Det framkom också att de flesta uppskattar den 
familj man har i högre utsträckning samt har lättare att hantera problem och svårigheter. 

Under arbetets gång har frågan om svenskhet kommit upp. Vilka känslor har de för 
sitt hemland, och har den känslan utvecklats under informanternas tid i Kosovo? Här är alla 
informanter rörande överens. Alla är glada att de är ifrån Sverige och att de bor här. Något som 
de är speciellt tacksamma för är att ”allt funkar som det ska” att det finns sociala skyddsnäts här 
samt sjukvården.  Känslan för Sverige har vuxit under tiden utomlands. Detta tror jag till stor del 
kan bero på att deras tid i Kosovo inte enbart har varit positiv. De har upplevt hur svårt det är att 
leva i ett krigsdrabbat land och hur utsatta människorna där är. Detta får känslan för Sverige att 
påverkas positivt. När jag utförde intervjuerna så talad de också allihop om ”vi” och ”dom” när 
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de uttalar sig om relationerna med befolkningen på Balkan. Detta är något som bekräftas i 
sociologen Jonas Stiers bok Kulturmöten,77 där han skriver:  
 

Distinktionen mellan oss och dem återspeglas i positiva attityder gentemot vår egen kultur och 
därför värderas denna högre än andra kulturer eller etniciteter. Hos gruppmedlemmarna 
uttrycker dem sig som en upplevelse av att vara ”vi” i relation till ”de”, alltså i en vi-känsla.78  

 
Den kollektiva identiteten, både som militär och som svensk, blir alltså en väldigt viktig del av 
deras identitetsskapande under missionen på Balkan. Det är också ett av skälen till att många av 
de tjänstgörande åker tillbaka flera gånger. 
 Utbildningen som dessa soldater får är en viktig del i min studie. Vad har de 
soldater som ger sig iväg för förförståelse och kunskap om det de ger sig in i. Det avgörande här 
är att det är stor skillnad mellan de olika tjänster som soldaterna utför, men jag skulle ändå vilja 
påstå att utifrån vad jag har kunnat utläsa, så är utbildningen och kunskapen lite sämre än vad jag 
hade trott. Några av informanterna har uttalat sig på ett sådant sätt att jag ibland reagerat för att 
de verkat lite trångsynta. Detta har jag främst kunnat utläsa genom mina frågor om globalisering 
och deras syn på omvärlden. Under en mail-intervju så ställde jag frågan ”beskriv kortfattat din 
bild av världen” till en av informanterna. Han svarade då: ”jag har inget svar på den frågan”. Det 
var ungefär så som de flesta av mina informanter svarade, de hade inte några ståndpunkter eller 
åsikter om globaliseringen som företeelse. Detta gjorde min diskussion om globaliseringen lite 
svårtolkad, men det jag kom fram till var ändå att de utför handlingar globalt utan att reflektera så 
mycket över att det faktiskt är globala handlingar de utför. De verkar inte heller reflektera över att 
det faktiskt är möjligt för dem att utföra dessa globala handlingar. På det sättet kan man säga att 
mina informanter är mer globala i handlingen än i tanken. 
 
   
 

 

                                                 
77 Jonas Stier, Kulturmöten, (Lund, 2004) 
78 Ibid., sid. 96 
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”Världen är vad vi gör den till” – om ungdomars 
engagemang i globala frågor 

Emma Svensson 
 

Inledning 
 De kallar oss unga, Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie från 2003, står det under 
demokratikapitlet att den neråtgående trenden hos förstagångsväljare fortsätter.79 Från många 

håll har det hörts påståenden angående ungdomar och denna heterogena grupps oengagemang 
när det kommer till politik. Att dra en slutsats om att intresset för politik hos ungdomar minskat, 
anser jag vara oriktig, och att bara basera det på antalet förstagångsväljare gör den svag. Det finns 
många organisationer där antalet ungdomar är högt representerade.  Den organisation jag har valt 
att studera i min forskningsstudie är en ”ren” ungdomsorganisation. I Grundtankar skriver 
organisationen att: ”Unga människor vill och kan förbättra världen utan våld. /…/ Ungdomar är 
och har alltid varit nödvändiga för samhällsutveckling, fred och demokratibygge.”80  

I

Vi lever i ett samhälle där många globaliseringsprocesser påverkar vårt dagliga liv, både 
på ett direkt och indirekt sätt. I OmVärlden tema 2005:2, en tidskrift som diskuterar global 
utveckling, skriver Victoria Veres att: 

 

FN, UD och Sida klättrar på listorna över unga studenters drömarbetsplatser och rekryterarna 
håller på att drunkna i ansökningar. Engagemang är den nya trenden, och utbildningssektorn 
hänger på. /…/ Intresset för att arbeta med bistånd och utvecklingsfrågor har ökat kraftigt på 
senare år. /…/ Det är 80-talister som kommer ut nu och de vill jobba med något som de 
verkligen tror på. Nu är man mycket mer medveten än tidigare generationer och tar ställning.81

 

Som kan utläsas i citatet pekar Veres på att globalt engagemang är ett samhälleligt fenomen, som 
idag framförallt kan kopplas till 80-talisterna. Det är just denna åldersgrupp som informanterna i 
min studie tillhör och det är ungdomars engagemang, samt dess koppling till globala frågor som 
jag har undersökt.     
 Nedan kommer jag börja med att presentera syfte och frågeställningar, metod och 
fält. Därefter gör jag en teori- och begreppsförklaring, för att sedan komma in på analysdelen. 
Analysdelen är uppdelad i tre delar: ”Den primära och sekundära socialisationen”, ”Om 
engagemang och livsstil”, samt ”En global värld”. Slutligen presenteras den avslutande 
diskussionen  

                                                 
79 Ungdomsstyrelsen, De kallar oss unga, Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie 2003 (Ungdomsstyrelsens 
skrifter, Stockholm, 2003), sid. 163 
80 Organisationens Grundtankar 
81 Victoria Veres, ”Världen lockar”, OmVärlden tema, 2005:2, sid. 2-3 
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Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar ser på sitt engagemang i globala frågor. 
Frågeställningarna som studien tog sin utgångspunkt i kretsar kring varför ungdomar väljer att 
engagera sig i globala frågor, och hur detta engagemang påverkar deras identitetsskapande.  
 

Metod 
Jag har, som i den gemensamma delens presenterats, använt mig av Grundad Teori (GT) i min 
studie. Mina observationer har varit deltagande och intervjuerna har varit av semistrukturerad 
karaktär. Både i analysen och framställningen har jag lagt mest vikt vid intervjuerna, emellertid 
kommer iakttagelser från observationerna även lyftas in. Jag kommer nedan att presentera fältet, 
samt redovisa för observationerna och intervjutillfällena. En problematisering av användandet av 
GT kommer även att göras.  
 

Fältet och fälterfarenheter 
Mitt fält består av en fredsorganisation. Den är en ungdomsorganisation som finns verksam på 
cirka fem orter i Sverige, var och en med egna projekt. Organisationen kännetecknas som väldigt 
aktiv och utåtriktad. Det är inte bara diskussioner innanför lyckta dörrar medlemmarna ägnar sig 
åt, utan här arbetar ungdomarna aktivt med olika projekt utåt, mot samhället. Detta manifesteras i 
Grundtankar där organisationen skriver att: ”Det finns ett alternativ till att använda våld eller att 
vara passiv. Det är att aktivt välja fredliga metoder. För det behövs vilja och engagemang hos var 
och en.”82 Organisationen är verksam i Sverige bland annat med kurser i konflikthantering, men 
har även utbyten och projekt i och med organisationer i andra länder.  
  Jag har under studiens gång gjort två observationer i en av grupperna, studerat 
organisationens hemsida, samt en hemsida om backpacking. Utöver dessa observationer har jag 
genomfört fem intervjuer med mina fyra informanter. Som första kontakt med fältet observerade 
jag organisationens hemsida. Här kunde jag bland annat läsa berättelser från personer som varit 
utomlands och lett projekt. Dessa berättelser var till hjälp för mig, dels för att få en inblick i hur 
organisationen arbetar, och dels för att de väckte många frågor hos mig som jag senare vid 
intervjuerna kunde dra nytta av. Därefter studerade jag en ”backpackers hemsida”. På denna 
hemsida hittade jag ett forum där det fördes en diskussion kring om det var etiskt eller inte att 
som outbildad ungdom åka som volontär till ett u-land. Även denna observation genererade 
många frågeställningar hos mig, men merparten av dem var dock av sådan karaktär att jag, för 
avgränsningens skull, valde att inte behandla dessa ämnen vid min fortsatta studie. Vid den tredje 
observationen följde jag med en av organisationens grupper till en föreläsning. Därefter gick vi 
och fikade, och jag fick då ett tillfälle att presentera mig och min studie, både muntligt och med 

                                                 
82 Organisationens Grundtankar 
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lappar som jag delade ut till de närvarande. Vid denna observation intog jag en tämligen passiv 
roll och försökte mest lyssna in mig på vilka medlemmarna var, och vilka ämnen de diskuterade. 
Jag fick intrycket av att stämningen i gruppen var god och att alla tilläts komma till tals. 
Personerna i gruppen var alla i min ålder, och själva situationen kändes mer som om jag var en ny 
medlem på väg in i gruppen, än att jag var där för att observera dem. Att jag själv är engagerad i 
liknande frågor som de i gruppen är, gjorde att jag hade lätt att följa med i diskussionerna. Detta 
mitt egna engagemang skapade gemensamma samtalsämnen vid observationerna och intervjuerna 
och fungerade som en förförståelse för mig. Etnologen Magnus Öhlander skriver i Etnologiskt 
fältarbete att forskaren kan ges vissa fördelar, men även stöta på vissa problem, då hon eller han 
har gemensamma referensramar som de som studeras. En fördel är att de fenomen som studeras 
inte ses som så exotiska, medan en nackdel kan vara att det blir svårt att upprätthålla distansen till 
människorna och fenomenet.83 Fördelarna går dock mot Grundad Teori (GT), vilken är en 
metod där forskaren skall gå in på fältet ”tabula rasa”, utan någon förförståelse. Denna del av GT 
är problematisk då det alltid finns en anledning till att forskaren väljer just det fält hon eller han 
studerar.    

Den sista observationen gjorde jag vid ett tillfälle då samma grupp anordnade ett 
arrangemang. Vid detta arrangemang intog jag en roll som besökare och gick runt och pratade lite 
med deltagarna. Sammantagit genererade samtliga observationer nya frågeställningar och nya 
infallsvinklar, som jag hade nytta av vid den fortsatta studien.  
 Själva situationen och stämningen vid intervjuerna har varit tämligen lika. Den 
första intervjun genomförde jag på informantens arbete. Vi satt avskilt och fikade lite under tiden 
som intervjun fortskred. Inga hinder tillstötte och intervjun liknade ett samtal två människor 
emellan. Den andra intervjun gjordes hemma hos informanten, i dennes vardagsrum. Även denna 
intervjusituation hade karaktären av ett samtal två människor emellan. Efter intervjun satt vi kvar 
en stund och pratade lite om allt möjligt. Den tredje intervjun genomfördes vid det ovan nämnda 
arrangemanget. Även om denna intervjuperson, som hade en nyckelroll i arrangemanget, blev 
avbruten ett par gånger under intervjun, innebar detta inga problem för själva intervjun. Det 
tillförde istället en djupare insyn för mig i vad det innebär att vara nyckelperson i ett 
arrangemang, och hur viktig denna person är för allt ska fungera. Den fjärde intervjun gjordes per 
telefon. Efter att ringt upp informanten ett par dagar tidigare för att fråga om dennes vilja att 
medverka i studien, genomförde vi intervjun. En negativ aspekt vid en telefonintervju är att 
personerna inbegripna i intervjun inte kan avläsa varandras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta 
anser jag dock inte var något större hinder för intervjun, då samtalet flöt på bra. Att 
intervjusituationerna sett ut som de gjort, kan bero på att jag själv är engagerad i samma frågor 
som mina informanter är. Detta innebär, dels att vi har ett liknande sätt att tala om dessa frågor, 
men även att det för jag som intervjuare kunde ”läsa mellan raderna”. Vid transkriberingen kunde 
detta ställa till lite problem då alla resonemang inte var riktigt slutförda.        
 
                                                 
83 Lars Kaijser, Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), sid. 75 
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Etiska reflektioner 
Jag har i mina kontakter med informanterna följt de fyra forskningsetiska principerna, som 
presenterats i den gemensamma delen. Ett etiskt problem vid hemside-observationerna kunde ha 
varit att personerna som lagt ut sina berättelser, och skrivit debattinlägg i forumet, inte är 
medvetna om att jag läst dessa och genererat frågeställningar därav. Emellertid anser jag ej detta 
vara ett problem ur ett forskningsetiskt perspektiv eftersom det som läggs ut på internet finns 
tillgängligt för alla, och är placerat där för att vem som helst skall kunna läsa det.  

Som hjälp för att komma in på fältet kom jag i kontakt med en person i 
organisationen som fungerade som min ”sponsor”84, det vill säga en person som hjälpte mig in 
på fältet. Han förmedlade även kontakt med informanter, vilket innebär att han vet vilka personer 
jag intervjuade. Dock anser jag inte detta vara ett problem ur en forskningsetisk synvinkel 
eftersom jag i kontakten med informanterna berättade hur jag fått deras telefonnummer.  
 

Informanter 
Samtliga informanter har jag träffat genom den fredsorganisationen jag förlagt min studie till.  
Informanterna har fått pseudonymer för att på så sätt skydda deras identitet. 
Erik - Erik är 21 år och uppväxt i en mellanstor stad, men nu bosatt i en större svensk stad. Han 
arbetar för en organisation, men är även aktiv och driver en del projekt inom andra föreningar 
och organisationer. Erik har varit aktiv i olika organisationer sedan högstadiet/gymnasiet. 
Agnes – Agnes är 22 år och bor i en större svensk stad. Hon har studieuppehåll från sin 
statsvetareutbildning och arbetar för tillfället som informatör åt en organisation. Agnes har gått 
igenom en rad organisationer tills hon hittade till den nuvarande. Hon har nu varit medlem i 
organisationen cirka nio år.   
Evelina – Evelina är 23 år och bosatt i medelstor svensk stad där hon studerar vid universitetet. 
Hon kom i kontakt med organisationen i gymnasiet. Utöver den aktuella organisationen har hon 
varit engagerad i ett par andra organisationer. 
Saga – Saga är 22 år och bosatt i en större svensk stad där hon studerar vid universitetet. Hon är 
uppväxt i Afrika där hennes föräldrar drev olika projekt, och har fortfarande en ”nära” kontakt 
med kontinenten då hon arbetat som volontär och studerat där. Även Saga är aktiv i andra 
organisationer. 
 

Teori- och begreppsförklaring 
Jag har i min studie använt mig av GT, men har låtit mig vägledas av andra teorier. Dessa 
kommer nedan redovisas liksom en begreppsförklaring kommer att göras. Detta för att underlätta 
i den fortsatta läsningen. 

                                                 
84 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnopraphy (Routledge, London, 2004), sid. 60 
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Identitetsskapande 
Sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann har i Kunskapssociologi utvecklat sin teori om 
socialisation och internaliseringen av verkligheten. De menar att ingen individ föds som 
samhällsmedlem. Den första processen individen genomgår för att bli samhällsmedlem är 
internalisering, med andra ord är socialiseringen en internalisering. Berger & Luckmann indelar 
socialisationen i två nivåer; primär- och sekundär socialisation. Den primära socialisationen 
betecknar barndomen då normer och värderingar förmedlas av föräldrarna eller signifikanta 
andra. Denna socialisation är den starkaste då den kommer att prägla individen för resten av dess 
liv. Den sekundära socialisationen betecknar inlärningen av internationella och institutionella 
normer. Denna socialisation är inte så stark eftersom den byts ut många gånger under livet. Det 
blir därmed möjligt att tala om identiteter som ombytliga, ersättningsbara och icke känslomässigt 
bindande. Signifikanta andra, som ovan berörts, är något som är centralt i denna teori. 
Signifikanta andra kan beskrivas som de personer som vägleder och övervakar barnet i dess 
socialisation och barnet har således starka känslomässiga band till dessa personer. Även i den 
sekundära socialisationen spelar de signifikanta andra en stor roll, men det känslomässiga bandet 
behöver inte vara så starkt. Här handlar det mer om en ömsesidig relation.85  

Berger & Luckmann menar att individer kan genomgå en mot- eller resocialisation. 
En motsocialisation inträder då individens socialisation misslyckats och denne med hjälp av 
exempelvis en grupp skapar sin egen socialisationsprocess, med egna normer och värderingar.86 
Ett exempel på detta kan vara en stark ungdomsrevolt där individen vänder sig mot sina 
signifikanta andra och de normer och värderingar som de står för. Motsocialisation är dock inte 
ett totalt brytande med den primära socialisationen, på det sätt som en resocialisation är. Vid en 
resocialisation byter individen ut samtliga normer och värderingar som den internaliserat i den 
primära socialisationen. Därmed ska denna socialisation ses ha lika stor betydelse och vara lika 
stark som den primära socialisationen, fastän den inträder i vuxenlivet.87 En resocialisation kan 
exempelvis inträda då en individ går med i en sekt.     
 

Kollektiv identitet 
Enligt sociologerna Bo Harty och Mia Harty i Gruppens utvecklingspsykologi, kännetecknas en grupp 
av att ett antal människor har en gemensam uppgift, ett kollektivt mål. Vidare menar författarna 
att gruppen efter ett tag skapar egna rutiner och normer som är specifika för just den gruppen.88 I 
Social Identity skriver sociologen Richard Jenkins att för att kunna tala om en grupps kollektiva 

                                                 
85 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Stockholm, 2003), sid. 153-171 
86 Ibid., sid. 193 
87 Ibid., sid. 182 
88 Bo Harty, Mia Harty, Gruppens utvecklingspsykologi (Lund, 2004), sid. 10-11 



 52

identitet, måste personerna dela något av signifikant betydelse. Detta signifikanta kan framstå 
som vagt och oviktigt, men är det som skapar en kollektiv identitet.89

 

Vem är ungdom? 
Sociologen Ove Sernhede menar i Ungdomskulturen och de Andra att det i det senmoderna90 
samhället är svårt att finna en entydig bestämning av begreppet ungdom.91 Även Kerstin 
Johansson menar att ungdomsbegreppet är relativt och komplext. Hon menar att ungdomsfasen 
kan ses börja vid 15-årsåldern eftersom personer då blir straffmyndiga och sluta antingen vid 18 
(då individen blir myndig), 20 (då individen får gå på systemet) eller vid 25 (då ungdomsfasen 
enligt arbetsmarknaden slutar).92 Då de flesta medlemmarna i organisationen åldersmässigt rör sig 
mellan 16 och 25, är det denna avgränsning jag har valt att göra.  
 

Organisationer och individen 
Organisationer kan enlig sociologen Göran Ahrne ses som ett instrument för upprätthållandet av 
social ordning. Vidare menar han att människors handlande i organisationer omvandlas till sociala 
processer. Det är i och genom denna förvandling organisationen hämtar sin styrka och gör sig 
gällande som aktör.93 Ahrne menar att fyra komponenter i organisationens interaktionsform kan 
utläsas. Den första är ”tillhörighet”, vilket innebär att människor antingen är tillhöriga eller 
uteslutna. Den andra komponenten är ”resurser”, organisationen har en uppsättning resurser, 
vilka medlemmarna har skapat och har förfogande över. Tredje punkten inbegriper ”kontroll”, 
vilken inte är ovanifrånkommande utan är spontant uppkommen. Sista komponenten är 
”utbytbarhet”, det vill säga organisationen är oberoende av ”unika” individer, den har en specifik 
uppsättning resurser, regler et cetera.94      
 

Livsstil 
Enligt sociologen Anthony Giddens lever vi i ett senmodernt samhälle95, vilket har fått en rad 
konsekvenser för individen. En av dessa är att individen ständigt ställs inför olika sorters val, 
bland annat det som handlar om livsstil. Giddens menar att vi i det senmoderna tvingas välja en 
livsstil och detta kan ses som ett exempel på reflexivitet. Livsstil definieras som ”en mer eller 
                                                 
89 Richard Jenkins, Social Identity (London, 2004), sid. 79 
90 Se gemensam teori- och begreppsförklaring, sid. 4 
91 Ove Sernhede, Ungdomskulturen och de Andra (Göteborg, 1996), sid. 142 
92 Föreläsning av Kerstin Johansson, Ungdom och arbete – en fråga om klass, genus, kultur och politik, (Norrköping, 
 2005- 01-03) 
93 Göran Ahrne, ”Organisationer och människor”, Moderns sociologisk teori, red. Oskar Engdahl (Lund, 2001), sid. 166 
94 Göran Ahrne, ”Delvis människa, delvis organisation” i Sociologisk forskning (Stockholm, 1993), sid. 60 ff 
95 Se gemensam teori- och begreppsförklaring, sid. 4 
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mindre integrerad uppsättning praktiker som en individ följer, inte bara därför att sådana 
praktiker tillfredsställer nyttobehov, utan därför att de får en materiell inramning till en speciell 
berättelse om självidentiteten”.96 Vidare skriver Giddens att ”livsstilar är rutiniserade praktiker”. 
Dessa rutiner införlivas bland annat i klädvanor, matvaror, handlingssätt och umgängesmiljöer. 
Valen handlar även om vem man vill vara. Giddens menar vidare att dessa val kan få 
konsekvenser på global nivå. Han menar alltså att de personliga beslut en individ tar kan påverka 
globala institutioner.97      
 

Engagemang 
Begreppet engagemang kan innebära en rad saker. Framförallt är det att vara känslomässigt 
intresserad och bunden. Engagemang kan alltså ses som ett slags inlevelse i något, men det är 
även ett åtagande. Engagemang är att ha en speciell känsla för något, att utan någon direkt 
egenvinningsskull arbeta för något. 
 

Medmänsklighet 
En individs medmänsklighet handlar framförallt om moralisk skyldighet, empati, en norm om 
ömsesidighet, ökad självkänsla och socialt erkännande. Medmänsklighet delas upp i två 
kategorier, dels de biologiska som diskuterar kring om människan till sin natur är god eller ond. I 
denna diskussion ligger implicit även den om arv och miljö. Den andra kategorin handlar om de 
normativa förklaringarna. Dessa pekar på att det medmänskliga beteendet är en följd av de 
normer och värderingar som finns implementerat i vårt samhälle och dess institutioner. 
Exempelvis finns det normer om socialt ansvar. Dessa säger att varje individ ”har ett ansvar att 
hjälpa en person som är i behov av hjälp utan att förvänta sig något i gengäld”.98 Vi bör helt 
enkelt hjälpa våra medmänniskor. Denna tanke kring att vi bör hjälpa våra medmänniskor blir 
starkast då vi anser att dessa personers behov av hjälp är legitima och angelägna, samt då de råkat 
ut för händelser de inte kunnat påverka.99  
 

Den tekniska och kulturella globaliseringen 
Anthony Giddens hävdar i Modernitetens följder att den tekniska globaliseringen har inneburit att vi 
kan kommunicera med människor utan att direkt interagera ansikte mot ansikte, och att vi genom 

                                                 
96 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet (Göteborg, 1997), sid. 101 
97 Ibid., sid. 260 
98 Bosse Anglew, Introduktion till socialpsykologi (Lund, 200), sid. 223 
99 Ibid., sid. 228 



 54

globaliseringen blir influerade och formade av ”sociala inflytande långt borta”.100 Giddens väljer 
att definiera globalisering på följande vis:  
 

Globaliseringen kan således definieras som en intensifiering av världsomspännande sociala 
relationer som förbinder åtskilda lokaliteter med varandra på ett sådant sätt att lokala 
tilldragelser formas av händelse som uppträder många mil bort och vice versa.101

 

Den kulturella globaliseringen är en benämning på de företeelser som opererar på ett sätt som gör 
att olika kulturer inte är så skilda som de förut varit. Vi känner idag till avlägsna kulturer som utan 
de processer globaliseringen inbegripet hade varit okända för oss. 
 

Global solidaritet 
Idéhistorikern Sven-Eric Liedman menar att en av anledningarna till att begreppet ”solidaritet” 
åter blivit ett modeord kan bero på att vissa problem blivit så pass påträngande att en definiering 
och värdering måste ske för att göra dem hanterliga. Liedman citerar Peter Baldwin då denne 
menar att det finns en markant demarkationslinje mellan solidaritet och välgörenhet. Då 
välgörenhet bygger på ett beroendeförhållande, bygger solidaritet på ett ömsesidigt beroende.102 
Vidare menar Liedman ”att idén om solidaritet är en idé om gemenskap”.103 Enligt sociologen 
Benedict Anderson skapade den nya trycktekniken en homogeniseringsprocess. Denna process 
fick personer som inte kände varandra och aldrig skulle komma att träffas, att uppleva det som 
om de levde i samma ”homogena och tomma tids- och rumsdimensioner”. Därmed hade de 
något gemensamt. Anderson skriver:  
 

I själva verket är alla dessa gemenskaper utöver primitiva byar (och kanske till och med dessa), 
där kontakter sker ansikte mot ansikte, föreställda. Gemenskaper känns inte igen på sin 
falskhet/autenticitet utan på hur de föresälls.104

 

Anderson ser alltså ett av ursprungen till den föreställda gemenskapen i olika medieformer. 
Dagens medieformer som TV och internet verkar på samma sätt sammanbindande – inte bara 
inom nationen – utan även över nationsgränserna. Detta till följd av globaliseringen, i synnerhet 
den tekniska. Genom att sammanfoga Giddens teori om globaliseringen och Liedmans teori om 
solidaritet blir det möjligt att tala om en global solidaritet. 
  

                                                 
100 Anthony Giddens, Modernitetens följder, (Lund, 1996), sid. 27 
101 Ibid., sid. 66 
102 Sven-Eric Liedman, Att se sig själv i andra (Stockholm, 2000), sid. 35 
103 Ibid., sid. 45 
104 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen (Göteborg, 1993), sid. 21 
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Analys 
Nedan kommer jag att presentera min analysdel. Denna utgår ifrån de data som jag har insamlat 
under studiens gång. Analysdelen är uppdelad i tre avsnitt. Först kommer jag att diskutera kring 
betydelsen av den primära och sekundära socialisationen, därefter kommer en fokusering på 
ungdomarnas engagemang att göras. Analysdelen kommer att avslutas med att jag tittar på varför 
informanterna valt att engagera sig i globala frågor. Diskussionen om identitetsskapande 
processer, livsvillkor och kollektiv identitet, är något som kommer vara genomgående i hela 
analysdelen. 
  

Den primära och sekundära socialisationen 

”Något helt nytt” 
Vid studiet av hur individens identitetsskapande process ser ut blir en naturlig utgångspunkt att 
titta på vilka normer och värderingar som format individen i barndomen. Samtliga informanter 
har växt upp i familjer där det finns ett intresse och engagemang för samhällsfrågor. Två av 
informanterna, Erik och Agnes, talade väldigt tydligt om detta förhållande, till skillnad från de 
övriga informanterna. För dem var familjens intresse för samhällsfrågor inget de reflekterat över 
och när de själva fick upp ögonen för politiska frågor trodde de att det var något nytt. Erik 
berättar: 
 

Min pappa var engagerad politiskt. Men det har, det är så märkligt för det har, det var väldigt 
sent som jag reflekterade över. Jag var med på hans möten och klistrade valsedlar och allt när 
jag var liten. Men det var liksom, det gick inte riktigt in att det var politiskt arbete. Så när jag 
fick upp ögonen för frågor så trodde jag att det var något helt nytt, en helt ny grej. (Erik) 

 

Att den primära socialisationen är den starkaste innebär att de normer och värderingar som 
internaliseras i denna kommer att följa individen för återstoden av dess liv, om hon eller han inte 
gör en mot-, eller resocialisation105. Att informanterna har växt upp i familjer där föräldrar, och 
ibland äldre syskon, har ett stort allmänpolitiskt intresse talar för att informanter i den primära 
socialisationen internaliserat normer och värderingar som handlar om intresse och engagemang 
för politiska frågor. Denna internalisering har lett till det engagemang, och det uttryck för 
engagemang de har idag. 

I den primära socialisationen handlar det bland annat om att internalisera språket, 
att lära sig att kommunicera och uttrycka sig själv. I den sekundära socialisationen handlar det om 
att utveckla denna förmåga och lära in andra sätt att kommunicera. Då personer umgås mycket 
skapas ett ”eget” språk, med egna uttryck. Erik menar att personer i en viss grupp använder sig av 

                                                 
105 Se gemensam teori och begreppsförklaring, sid. 47 
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ett visst språk: ”/…/ framförallt en viss jargong, man använder vissa ord. Det är lättare att få en 
bra relation till människor som är inne i snacket” (Erik). Användandet av en viss jargong är inte 
en företeelse som enbart är kopplad till ungdomar som engagerar sig, utan det kan snarare ses 
som ett fenomen kopplat till de flesta grupper. Själva begreppet ”jargong” hänvisar till ett 
”karaktäristiskt sätt att utrycka sig, till exempel i en yrkesgrupp”.106 Ove Sernhede talar i sin 
grannskapsstudie AlieNation is My Nation om invandrarungdomars jargong och menar ”att 
ungdomar utvecklar egna språkliga koder i form av egensinniga uttryck, avvikande ordval, 
annorlunda intonationsmönster” och att detta ”hänger samman med den symboliska betydelse 
språket har för utvecklandet av sammanhållning och kollektiv identitet”.107 Att en viss jargong 
används i umgänget med andra personer med samma intresse är något som jag fick möjlighet att 
studera vid mina observationer. Det språk den grupp jag observerade - och informanterna - 
använder sig av anser jag dock snarare hänga samman med det språkbruk som används inom 
politiken än med det språk Sernhede talar om. Likväl kan den ses ha ett symboliskt värde för 
skapandet och upprätthållandet av en kollektiv identitet. Detta bland annat beroende på att 
personer i gruppen utgår från att de andra är insatta och har en förförståelse för de frågor som 
diskuteras. Begrepp som en utomstående inte med säkerhet skulle förstå, används på ett självklart 
sätt av medlemmarna. Att jag själv har ett engagemang för politiska sakfrågor gjorde det lättare 
för mig, både vid observationerna och vid intervjuerna, att följa med i diskussionerna eftersom 
jag är van vid, och till viss del talar på samma sätt som medlemmarna gör. 
 

Att hitta rätt 
Ungdomstiden brukar ofta ses som ett sökande i en eller annan bemärkelse. Detta är även något 
som samtliga informanter talar om, att de är sökande i sitt engagemang. Anledningen till detta 
sökande kan till stor del ses bero på att identiteten har en fast kärna, men förövrigt är ständigt 
föränderlig. Det som utgör den fasta kärnan blir i det här fallet engagemanget för globala frågor. 
Då en stor del av identiteten ständigt genomgår en förändring kan det vara svårt att hitta något 
som är ”helt rätt” en längre period av livet. Det kan även vara svårt att överhuvudtaget hitta rätt 
forum, och det är just sökandet efter rätt forum informanterna talar mycket om. De har alla gått 
genom olika organisationer och efter hand sökt sig till den aktuella organisationen. Att det skulle 
innebära att denna organisation är ”helt rätt” anser jag vara fel slutsats att dra. Både Erik och 
Saga är involverade i andra organisationer där de driver projekt. Erik talar om problemet med att 
hitta rätt forum, och menar att han vet att det ligger inom ”organisationsdelen”, men att han ändå 
inte riktigt hittat sin ”grej” än. Detta verkar vara ett spritt problem. Liksom Erik påpekar, träffas 
ofta samma människor i alla organisationer. Detta fenomen är något som sociologen Håkan 
Thörn benämner ”rörelseengagemang”. Det som kännetecknar rörelseengagemanget är att 
individer rör sig mellan olika organisationer, engagemanget kan ofta ses som kortvarigt och ingen 

                                                 
106 Norstedts uppslagsbok, sid. 578, ”jargong” 
107 Ove Sernhede, AlieNation is my Nation (Stockholm, 2002), sid. 106 
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enskild organisation utgör den huvudsakliga källan till individens identitet.108 Att fullt ut se på 
organisationsengagemanget på detta sätt kan dock motsägas av det faktum - som nedan kommer 
diskuteras närmare – att vissa individer skapar sin identitet i förhållande till en viss organisation.   
 

Om engagemang och livsstil  

”Mycket raka puckar” - att vara medlem i en organisation 
Det som återkommer i samtliga intervjuer är att informanterna inte att bara kan åse den 
problematik som finns runtomkring dem i det lokala - såväl som det globala - samhället utan att 
aktivt motverka den. Erik menar att ”man har alltid en speciell känsla för saker som man själv 
tror på” (Erik). Samtidigt gäller det – som ovan diskuterats - att hitta rätt forum. Erik fortsätter: 
”hur skapar man det där klicket som jag fick i Attac till exempel. Alltså att shit, det här är frågor 
som är jätteviktiga, hur man skapar den roten till engagemang” (Erik). Att engagemang inte 
enbart måste vara kopplat till ett aktivt engagemang i någon organisation är något som Agnes 
påpekar: 
 

Organisationer är ett sätt, men det e, man kan vara engagerad på väldig många sätt. Det kan va 
å säja åt nån bufflig kille som för undan en tjej i slöja från kön, och aäja (höjer rösten) ’va fan 
håller du på med’, liksom. Det är också engagemang. (Agnes) 

 

Samtliga informanter säger sig alltid ha haft ett stort intresse i olika politiska – nationella såväl 
som globala - sakfrågor. Detta intresse är inte bara något som de utövar en gång i veckan på ett 
möte, utan det är något som genomsyrar vardagen och livet, det är en livsstil. Agnes säger: 
 

Men det är också nånting som jag andas, äter och är. Jag tror att det är svårt att man inte är, 
jobbar eller (5s) är, har dom här frågorna i dig liksom. Ehh, det är ju ganska mycket den jag är. 
(Agnes) 

 

Engagemang för dessa informanter är, liksom Agnes talar om, något som finns i dem, något som 
inte går att ta bort. Det är en stor del av deras identitet och således blir det svårt att inte alltid, på 
ett eller annat sätt, ha engagemanget med sig. Med detta följer att engagemanget blir en livsstil. 
Livsstilen behöver dock inte endast peka på individens engagemang, utan det kan även ses handla 
om att individen är en ”organisationsmänniska”.  

Att vara medlem i en organisation handlar, enligt Agnes, mycket om att utvecklas som 
person. Hon berättar: 
 

                                                 
108 Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner (Stockholm, 2002), sid. 177 
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Men då har jag ju kunnat utveckla min organisationsförmåga och få självförtroende i något 
annat som jag känner att jag kunde använt vid några andra situationer som. Så det var mycket 
det också, att man får bli någon, man är någon, och man kan något och man får vara med och 
förstå och tycka till. Och när man ges möjligheten att tycka till och förstå så tycker man ju till 
och wow, man kan göra något, coolt! (Agnes) 

 

I organisationen ges alltså en möjlighet till personlig utveckling. Det ges även en möjlighet att bli 
någon, att få vara med. Erik talar om samma sak. Han menar att de som var lite ”annorlunda” när 
de växte upp, och som inte riktigt har platsat och fått vara med, nu börjar ta på sig en massa saker 
för att visa att de kan prestera. Att prestera genom att vara ”jäkligt duktig” och på så vis få 
bekräftelse från andra blir i det här fallet lätt. Detta är något som sociologen Charles Horton 
Cooley talar om i sin ”spegelteori”. Cooley menar att individen formar en bild av sig själv i 
förhållande till hur andra ser på henne eller honom.109 Detta visar tydligt på att den 
identitetsskapande processen inte är en isolerad utveckling, utan sker i interaktion med 
omgivningen. Att vara aktiv medlem i en organisation är även att vara medlem i en grupp och 
således har medlemmen även en kollektiv identitet. I en av mina observationer fick jag 
möjligheten att studera dynamiken i en av organisationens grupper. Den gemensamma 
brännpunkten för personerna i gruppen var deras intresse för internationella och globala 
frågor.110 Några av personerna umgicks även utanför denna grupp, men jag vill påstå att gruppen 
inte hade varit en grupp utanför organisationen. Agnes talar mycket om detta identitetsskapande i 
gruppen. Hon uttrycker det såhär:  
 

Alltså, man formas ju ganska mycket när man utvecklas med en organisation /…/ dom som 
har, som nästan fött sin identitet i NN, till dom som har haft sin identitet och kommer in i NN 
och säger ’det här är jag och jag tänker göra det här och ingenting annat’. (Agnes) 

 

I citatet kan en skillnad i organisationen utläsas mellan de medlemmar som har haft en 
uppfattning om vem de är och vad de vill redan innan de kom in i organisationen, till dem som 
skapat sin identitet i organisationen. Göran Ahrne menar i Delvis människa, delvis organisation att det 
händer att människor efter hand identifierar sig med sin organisatoriska identitet, vilket skapar en 
överkonformitet.111 Det skulle här även vara relevant att tala om en sekundär socialisation. Den 
socialisation som sker i skolåldern, då barnet för första gången söker signifikanta andra utanför 
hemmet och den närmaste familjen, kan ses som en mindre klippning av de band som finns 
mellan barnet och hemmet. En mer definitiv klippning kan ses ske i tonåren då ungdomar vill 
visa sin självständighet och sin kapacitet att klara sig själva. De söker sig ofta till olika sorters 
grupper och inlemmas i dessa i takt med att de internaliserar gruppens normer och värderingar. 
De signifikanta andra skulle i det här fallet vara medlemmarna i organisationen, och som i teori- 
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och begreppsförklaringen nämnts, handlar relationerna i den sekundära socialisationen mycket 
om ömsesidighet. Denna ömsesidiga relation spelar en stor roll i gruppen och skapandet av den 
kollektiva identiteten, eftersom den ger en möjlighet till alla att komma till tals och få vara med. 
Att erbjuda denna möjlighet till alla är något som organisationen skriver om i Grundtankar: ”Fred 
är något mer än frånvaron av krig. Fred är när alla är med på lika villkor och känner att allas våra 
tankar och åsikter är viktiga.”112  

I förhållande till ovan förda resonemang blir det även intressant att studera varför 
den identitetsskapande processen skiljer sig mellan individerna i gruppen. De flesta engagerar sig i 
organisationen i samma ålder och därför blir det relevant att låta diskussionen kretsa kring 
livsvillkor och den roll de har i en individs identitetsskapande. Att en individ, som tidigare av 
andra setts som avvikare på ett eller annat sätt, nu blir accepterad i en grupp kan bli väldigt 
betydelsefullt för henne eller honom. Detta kan medföra att individen skjuter undan den identitet 
den tidigare haft, och kan i förlängningen innebära att individen går upp i en 
organisationsidentitet. Att det skulle ligga något negativt i detta förhållande menar jag är fel 
slutsats att dra, eftersom accepterandet för en individ är grundläggande i skapandet av en 
identitet. 
 

Att vara ”praktiskt aktiv" 
Organisationen som jag har förlagt min studie till kan, som i presentationen av fältet nämnts, 
beskrivas som en ren ungdomsorganisation. Jag och en av informanterna, Saga, talar lite om 
varför hon valt att engagera sig i just denna organisation. Hon berättar:  
 

NN var det väl för att det, det finns flera organisationer som sysslar med internationella 
konflikter och det är en ungdomsorganisation och det finns liknande. Det finns FN-förbundet, 
det finns ungdomsföreningen och alla dom där. Men NN är den enda, ren och skär 
ungdomsorganisation. /…/ Just för att NN har mer det här inspiration, mycket lobbying och 
mycket sånt. (Saga) 

 

Det som kännetecknar informanterna – och troligen majoriteten av medlemmarna i 
organisationen med tanke på organisationens karaktär – är att de vill vara ”praktiskt aktiva”. De 
vill göra något, och de vill själva bestämma vad det ska vara. Det informanterna vänder sig mot är 
att få ovanifrånkommande direktiv. Även Evelina och jag talar lite om varför hon har valt just 
denna organisation. Hon berättar att hon tidigare varit i kontakt med Röda Korset och Rädda 
Barnen. Anledningen till att hon inte ville engagera sig i sådana ”gigantorganisationer” är just att 
det i dessa finns starka strukturer och det är klart definierat vad medlemmarna ska arbeta med, 
och för. ”Och då sa folk: du kan göra det här eller det här eller det här, för det har någon annan 
bestämt att det är det här vi ska syssla med nu” (Evelina). Agnes talar om samma sak. Hon säger:  

                                                 
112 Organisationens Grundtankar 
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Och så ville jag göra lite mer kontroversiella saker än vad man får göra inom Röda Korset, det 
är på tok för mycket formalia för mig/…/ jag vet vad jag gör och varför, och det räcker där 
liksom /…/ och inom Röda Korset är det lite så att ’vi är så himla bra och vi vet det’ liksom. 
Fan, men då är det väl bättre att göra något bra av det liksom /…/ att trycka fina 
fyrfärgsaffischer är inte min grej. (Agnes) 

 

Just det faktum att informanterna vill göra något själva, är någonting som kan ses tillhöra 
ungdomstiden. Det handlar om att ungdomar i allmänhet är mer utåtagerande, de vill ha snabba 
förändringar och arbetar hårt för det de tror på, något som poängterades i inledningen. I 
frigörelseprocessen från föräldrarna vill de inte ha direktiv rörande vad ska ägna sig åt, de vill inte 
bli tillsagda vad de ska göra. Det kan här vara relevant att dra paralleller till varför antalet 
förstagångsväljare och ungdomar i regeringspartierna minskar. Partipolitik kan ses begränsande, 
det är klart definierat var de står i olika frågor genom partiprogram et cetera. Detta kan ses lämna 
lite utrymme för egna initiativ. Det kan även vara lätt att inlemmas i ett homogent tänkande, 
vilket kan leda till att individens egen förmåga att agera och ifrågasätta går förlorad. Grupper som 
dessa kan vara positiva för personer som har ett behov av att känna en trygghet, de vet var 
gruppen står i olika frågor och de vet vad som kommer att hända inom en överskådlig framtid. 
För personer som själva vill handla och vara ”praktiskt aktiv” kan grupper som dessa emellertid 
ses vara begränsande. I diskussionen kring varför färre ansluter sig till regeringspartierna anser jag 
att även aspekter som dessa måste belysas för att komma fram till ett adekvat svar. Rena 
ungdomsorganisationer kan ses som något bra, då de ger en möjlighet till ungdomar att själva 
testa vad som är möjligt att göra och var deras gränser som individ går. Organisationen är en 
kollektiv institution, men den ger även en möjlighet för medlemmarna att pröva sina vingar. 
Agnes beskriver det på följande sätt: 
 

/…/ och så var det just en organisation med unga, alltså unga som tar eget ansvar, du kan göra 
vad fasiken du vill. Det är du som gör det, det är ditt ansvar, du kan göra precis vad som helst. 
(Agnes)   

 

Framtiden 
Att engagemang är en livsstil för informanterna gestaltas inte enbart av den tid de lägger ner, eller 
att deras utbildning är kopplad till intresset för internationella och globala frågor. Även deras 
framtidsplaner pekar på denna slutsats. För att skapa en större legitimitet åt min konklusion om 
att engagemanget är en livsstil, måste det sätt informanterna ser på framtiden diskuteras. 

I framtiden vill samtliga informanter arbeta med något som har med deras engagemang 
att göra. Erik skulle gärna vilja arbeta som journalist och han ser då sin roll i att lyfta fram 
”ungdomsorganisationsvärlden” och visa på alla positiva saker som är förenade med denna. De 
andra informanterna vill däremot arbeta på en mer global nivå. Evelina svarar: 
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Alltså exakt vad jag gör i NN idag, men på ett professionellt sätt, hoppas jag. /…/Det är så 
himla lätt att säga konflikthantering och demokratiutveckling, då kan du jobba inom FN eller 
OSSE eller SIDA eller vad som helst. Svenska regeringen också. Men jag vill jobba inom dom 
här områdena och hemskt gärna så nära gräsrotsnivå som möjligt. Jag har inte alls någon 
ambition att sitta på nåt kontor och bestämma eller analysera alltför mycket. Utan känner att 
man gör något praktiskt. (Evelina) 

 

Det som Evelina talar om är starkt kopplat till viljan att vara ”praktiskt aktiv”, som ovan 
diskuterats. Jag finner dock något komplext och ambivalent i dessa funderingar kring framtiden. 
Samtidigt som de önskar förända världsbilden, vill de arbeta för någon av de större 
organisationerna Dessa organisationer, anser jag, kan till stor del ses spegla och reproducera den 
orättvisa som finns i världen.  
 

En global värld 

”Världen har krympt” 
För att göra diskussionen om varför ungdomar engagerar sig i globala frågor komplett, anser jag 
att det blir nödvändigt att studera vilka orsaker informanterna talar om som anledningar till att ett 
engagemang i globala frågor är möjligt.  

Skälet till att ungdomar engagerar sig i globala frågor kan härledas från att individer 
i dagens samhälle har en större inblick i hur världen ser ut. Samtliga informanter talar om vikten 
av informationsvägarna, som i vår globaliserade värld, är många. Erik menar att: ”Det har även 
att göra med informationsvägar och att man inte är lika fokuserad på sin hemort. Gränserna har 
krympt och för internet. Man snackar med folk från andra länder, och man får mer information, 
man får mycket mer kontakt med folk” (Erik). Evelina talar om samma sak:  

 

Det är lättare att, det är bara att knappa in ett mail till andra sidan jorden så har du din kontakt 
liksom. Utifrån vårt perspektiv har världen blivit mycket mindre i och med att vi har internet 
och vi har en helt annan informationsbas liksom. (Evelina) 

 

Samtliga informanter framhäver alltså vikten av den ökade informationsspridningen som en 
anledning till att intresset för att engagera sig i globala frågor har ökat. I och med globaliseringen 
- och då i synnerhet den tekniska som innefattar internet och världsomspännande media - har 
informationsflödet fått helt andra möjligheter. Detta är något som Göran Collste talar om i 
Globalisering och global rättvisa, där han menar att: ”Genom informationstekniken och då i synnerhet 
internet har nya möjligheter till globala kontakter och global kommunikation som är oberoende 
av tid skapats. Även andra media som telefon, radio, film och TV fungerar som globala 
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kontakter.”113 En anledning till att informanterna fått upp ögonen för globala frågor kan alltså ses 
vara den tekniska globaliseringen. Agnes talar om vikten av det mångkulturella samhället som 
utgångspunkt till ett reviderat sätt att se på omvärlden: ”Också genom att det finns så mycket 
andra nationaliteter i Sverige, så blir det ganska naturligt såhär, men varför ser det ut så här för?” 
(Agnes). Det som Agnes talar om har mycket med den kulturella globaliseringen att göra. Genom 
invandring skapas ett mångkulturellt samhälle. Samtidigt som vi egentligen inte behöver resa 
någon längre sträcka för att möta nya kulturer har intresset för hur andra lever ökat. Det 
mångkulturella Sverige kan ses som ett provsmak på vad som finns att upptäcka. 
 Sara pratar om att det är naturligt för ungdomar att rikta sig, och sitt engagemang 
utåt. Hon säger: 
 

Ungdomar har ju alltid mer historiskt sett riktat sig ut, säg svenska ungdomar har kanske tittat 
på Norden och senare Europa och nu har det börjat bli mer globalt, att titta mer på 
utvecklingsländer i sig och sådär. Men det tror jag att ju mer möjligheter vi får, det hänger 
mycket samman med att många har kunnat resa med utbyten och volontärprogram och sådär 
(Saga).  

 

Möjligheten att resa är något som jag nedan kommer återkomma till och diskutera kring. 
  

Frustration, inspiration & egoism 
I alla sorters engagemang finns en eller flera drivkrafter. Den drivkraft som hittas i 
informanternas engagemang kan avläsas på flera nivåer. En av drivkrafterna ligger i det sätt på 
vilket informanterna uppfattar världen. Evelina reflekterar lite kring sättet hon ser på världen och 
menar att:  
 

Det beror på vilken dag det är. Ena dagen e, vad jag väljer att kalla pessimistisk, andra 
realistisk. Man slår på nyheterna och ser på hur det är helt omöjligt att göra någonting. Andra 
dar så kan jag verkligen känna att det här är bara upp till oss att göra bättre och det kommer 
verkligen funka om vi är tillräckligt många. (Evelina) 

 

Samtliga informanter uppfattar den värld vi lever i som orättvis, bland annat i frågan om makt 
och levnadsstandard. Denna syn på världen och dess globala problem skapar en känsla av ansvar 
hos informanterna: ”Så det blir en frustration, att man vill ju ändå att alla ska ha grundtrygghet 
och värdighet och rättighet, och det är dom största frågorna som blir mest lockande för dom är 
så liksom, dom gör störst skillnad” (Erik). Agnes talar om samma sak:  
 

Och jag tror också det har en poäng såhär då finns det nånting annat, om det inte är så att du 
och jag råkar vara jäkligt bra människor rakt igenom liksom. Hur kommer det då att vi bor här 

                                                 
113 Göran Collste, Globalisering och global rättvisa (Lund, 2004), sid. 12 



 63

och andra bor nån annanstans? /…/Åhh trafficking industrin i Thailand liksom, det är 
europeiska män. Jag tror liksom att det är någon blandning mellan dåligt samvete för såna 
tendenser, men också liksom kolonialsamhället och att det finns mer information om det. 
(Agnes)  

 

Det dåliga samvete som Agnes talar om och ansvarskänslan kan härledas från en tanke om global 
solidaritet och medmänsklighet. Den globala solidariteten pekar på, som i teoriavsnittet 
definierats, på en tanke om solidaritet som genom globaliseringen blivit global. På detta sätt 
innefattas hela jordens befolkning i tanken om solidaritet. Då en norm av ömsesidighet ligger 
implicit i medmänskligheten, kan detta begrepp här snarare ses handla om en moralisk skyldighet 
och empati, men även en ansvarskänsla. Detta blir exemplifierat då Agnes talar om det dåliga 
samvetet som kollektivt.  

Samtliga informanter pekar på att de problem vi i Sverige har inte är något jämfört 
med de stora globala problemen. Evelina menar att: ”sen känns det som att vi har garanterat jätte 
gigantiska problem i Sverige som man skulle kunna lägga energin på, men det känns som att 
Sveriges situation kommer bara att bli värre om världens situation kommer att bli värre också. 
Det rådande världsklimatet tror jag påverkar oss också” (Evelina). Denna koppling mellan globala 
problem och Sverige är även något som kan härledas till globaliseringen, där det lokala blivit 
globalt, men där även det globala har blivit lokalt. Detta är även något som Giddens talar om. 
Han menar att vi inte kan skydda oss, inte ens i de mest avlägsna byar, från olika globala problem 
såsom miljöförstöring och kärnvapenkrig.114

Det som alla informanter lyfter fram som verktyg för att få en förändring av 
världsordningen och världsklimatet är att inspirera andra, att förändra andras tankesätt: 

 

I: Vad är det som driver dig i ditt engagemang? 

E: människor som förklarar att det jag har gjort, eller det jag gör kan inspirera andra till att 
deras liv förändras. /…/ Och att jag tror att världen är vad vi gör den till. (Evelina)   

 

En av de drivande komponenterna i Evelinas engagemang är alltså att engagera andra. Enligt 
Anthony Giddens är de sociala rörelserna viktiga för planeringen av möjliga framtida 
förändringar.115 Giddens menar alltså att sociala rörelser är en viktig komponent när det gäller att 
förändra världen och det är även något som Evelina talar om när hon menar att ”världen är vad 
vi gör den till”. I detta ligger en stark tro på människan och dennes kraft att åstadkomma en 
förändring. Att som individ ha en möjlighet att kunna kämpa för förändring anser jag dock till 
stor del ligga i de livsvillkor individen har. Informanterna lever i Sverige och har växt upp under 
trygga förhållanden. Detta ger dem en möjlighet att arbeta för förändring på ett sätt som alla 
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människor inte har möjlighet till. De har resurser som gör att de kan ägna sin fritid åt dessa 
frågor, resa och arbeta utomlands. Detta behöver dock inte innebära att informanterna kommer 
från socioekonomiskt starka förhållanden, utan det är snarare det faktum att de kommer från 
Sverige som gör möjliggör detta.  

Det är inte endast en genuin filantropi som skapar den ovan nämnda tanken om 
global solidaritet, utan den kan till stor del ses handla om egoism. Att handla egoistiskt ligger i 
människans natur, en individ gör inget som inte gynnar henne själv. Det kan handla om något så 
konkret som att det finns pengar att tjäna, men det kan även handla – och framförallt i det här 
fallet – om att få en ”bra” känsla. Erik uttrycker det så här:  

 

det tror jag rent krasst att mycket engagemang gör man för att få känna sig lite duktig, och även 
för att få såhär bekräftelse för när man gjort någonting, att liksom ’shit vad du är engagerad 
och bra’ tror jag. (Erik)  

 

Att en del av Eriks engagemang kan härledas i behovet att få bekräftelse från andra är inte något 
som är unikt för Erik. Det är något som återfinns hos samtliga informanter och det blir återigen 
relevant att göra en koppling till Cooleys spegelteori. Behovet av bekräftelse är något som finns 
hos alla individer. Den stora skillnaden ligger i vilka strategier vi använder oss av för att få denna 
bekräftelse och det därmed följande sociala erkännandet. En förlängning av det sociala 
erkännandet är en ökad självkänsla. Det egoistiska handlandet ligger dock inte bara i känslan av 
att vara duktig, utan det finns mer konkreta uttryck för den. Flera av informanterna framhäver 
resandet, att få uppleva nya ”exotiska” kulturer som något lockande och drivande i 
engagemanget: ”Sen tror jag att folk tycker att det är spännande, det blir mer, ja som sagt, 
exotiskt” (Evelina). Detta att få en möjlighet till att resa kan ses som att ”förena nytta med nöje”. 
Samtidigt hänger det på ett elementärt sätt samman med informanternas livsvillkor. Som ovan 
diskuterats medför de livsvillkor de flesta svenskar växer upp och lever i en ökad möjlighet till att 
engagera sig och resa.      
 

Förhållandet till Sverige - en vilja att ha tillgång till ”båda världarna” 
Då informanterna engagerar sig i globala frågor - flertalet av dem har arbetat som volontärer eller 
drivit projekt med och i andra länder - blir det intressant att studera deras förhållande till Sverige.  
Agnes åkte som 16-åring till Nordirland och har senare även varit i Latinamerika. Hon är den 
informant som allra tydligast talar om hur vistelsen som volontär påverkat henne. Det var resan 
till Nordirland som på allvar fick upp hennes ögon för fredsfrågor. Hon blev efter resan mer 
”riktad” i sitt engagemang.  För henne var det viktigt att göra dessa resor för att med egna ögon 
se konflikter och hur orättvisa förhållandena i världen är. Samtidigt som hon framhäver vikten av 
att resa till andra länder menar hon att hon vill ha tillgång till ”båda världarna”, hon vill inte ställa 
sig och värdera. Hon har arbetet på ett större varuhus i Sverige för att, som hon säger: ”och det 
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är sånt jag har tvingat mig till att göra bara för å landa tillbaks igen” (Agnes). Saga, som har växt 
upp i Afrika, skulle kunna ses ha en tillhörighet som ligger i båda länderna. Hon har flera gånger 
rest tillbaka, både som volontär och som studerande, men hennes utgångspunkt är ändå Sverige.     

Samtliga informanters förhållande till Sverige är starkt. Trots att många av dem i 
framtiden vill arbeta med globala frågor och gärna utomlands ses Sverige på något sätt vara en 
fast punkt. Att engagera sig i globala frågor menar jag inte behöver betyda att individens 
förhållande och relation till Sverige blir svagare. Med globaliseringen inverkan är det i dagens 
samhälle möjligt att se sig själv som världsmedborgare. Detta pekar mycket i studien på, bland 
annat då en del av informanternas drivkraft kan finnas i tanken om global solidaritet. Det handlar 
framförallt om en tanke om global solidaritet, liksom en tanke om världsmedborgarskapet. Fastän 
en individ ser sig själv som världsmedborgare kan den fasta punkten vara Sverige. Vad detta 
beror på och vad det är som gör att en svensk känner sig svensk kan diskuteras. Av stor betydelse 
kan vara att de normer och värderingar som individen vid den primära socialisationen 
internaliserar, är svenska. Detta kan leda till att kopplingen till Sverige blir stark. En annan 
komponent kan vara de livsvillkor som många individer i Sverige växer upp med. Dessa 
livsvillkor skiljer sig på ett radikalt sätt från de livsvillkor som exempelvis individerna i 
Latinamerika eller Afrika har. Jämfört med dessa länder har Sverige en hög standard och ett 
utvecklat välfärdssamhälle. Att komma från ett land där livsvillkoren är bra kan innebära en 
svårighet för individen att på ett högst medvetet sätt försämra sina livsvillkor. Detta kan förklara 
informanternas ambivalens. Samtidigt som de vill arbeta för en jämlik värld, fri från krig och 
orättvisor, vill de inte själva ”offra” för mycket av sina villkor, de vill ha tillgång till båda 
världarna.    
 

Avslutande diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur ungdomar ser på sitt engagemang i politiska frågor och hur 
detta påverkar deras identitetsskapande. En konklusion jag har dragit är att ungdomars 
engagemang i globala frågor inte har någon större inverkan på deras identitetsskapande. De 
normer och värderingar som informanterna internaliserade i den primära socialisationen handlar 
om intresse och engagemang i allmänhet snarare än i globala frågor. Att koppla samman 
informanternas sekundära socialisation till organisationen, vikten av en kollektiv identitet och 
bekräftelse, blir mer relevant än att koppla den till engagemanget i globala frågor. De 
komponenter som framförallt påverkat informanterna är alltså den primära och sekundära 
socialisationen, samt skapandet av en kollektiv identitet. Den kollektiva identiteten, 
medlemskapet i den organisation, är viktig även då engagemanget i en viss organisation inte kan 
ses som fast. Grupptillhörighet som kommer med engagemanget i globala frågor, menar jag, kan 
ses som att ungdomarna ingår i en större gemenskap, ett världsmedborgarskap.  
 Som i analysdelen hävdats, ska engagemanget inte ses som en hobby. 
Engagemanget ska däremot ses genomsyra hela livet; i val av fritidssysselsättning, utbildning och 
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framtida yrke. Till stor del är engagemanget inte något som explicit tillhör en grupp ungdomar, 
utan flera av komponenterna som framkommit i min studie skulle kunna appliceras på de flesta 
individer. Detta i synnerhet vid talet om vikten av en kollektiv identitet och behovet av ett socialt 
erkännande från omgivningen.   

Globaliseringen, i synnerhet den tekniska och kulturella, har för många individer 
möjliggjort ett engagemang i globala frågor. Detta engagemang handlar inte så mycket om att 
praktiskt sett se sig själv som världsmedborgare, utan det handlar snarare om att i tanken vara 
global. Denna tanke omsätts emellertid tidvis i handling, bland annat då informanterna arbetar 
som volontärer, reser eller driver projekt i samarbete med andra länder. Detta handlande är dock 
ofta tidsbestämt och begränsat till en kort period av deras liv, och kan därför inte ses som något 
fast, utan identiteten som global människa är högst situationell. Det som till stor grad möjliggör 
denna tanke om att vara global är de livsvillkor individen har. Globaliseringen har inneburit att 
avstånden – i många fall imaginärt, men även reellt – till den övriga världen har minskat. Sverige 
är dock för informanterna fortfarande av en stor betydelse.  

Avslutningsvis vill jag återknyta till min inledning. I påståendet kring att ungdomars 
engagemang i politiska frågor minskat, finner jag inte så mycket substans. Jag anser snarare att 
ungdomar i dagens föränderliga samhälle väljer att engagera sig i sakfrågor istället för att gå med, 
och låta sig inlemmas, i riksdagspartierna. Detta är inte något negativt - tvärtom – det skapar mer 
fritänkande och ger fler ”inputs”. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och en global värld, där 
gränserna till omvärlden sakta men säkert håller på att suddas ut. Det blir då än mer betydelsefullt 
att som individ engagera sig i globala frågor.  
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Hur biståndsarbetare ser på sig själva och världen  
Emma Bredberg 

Inledning  
 

Att arbeta och bo utomlands är som att vara deltagare i ett helt nytt spel. Man känner inte till 
det nya landets alla spelregler, utan man måste lära sig dem under tiden som spelet/livet går 
vidare. Ju längre tiden går desto bättre behärskar man spelet.116

 
ag har alltid varit intresserad av människor som bara packar en väska och åker till ett annat land 
för att arbeta. Mina funderingar har kretsat kring varför någon ger upp tryggheten här hemma 

för att hamna i ett land som de knappt vet någonting om och hur detta påverkar dem? Så för att 
utveckla dessa tankar och funderingar har jag i min del av denna antologi valt att lägga fokus på 
hur biståndsarbetare som varit i Afrika och arbetat, ser på sin identitet. Orsaken till att jag har valt 
att fokusera mig på biståndsarbetare som har varit i just Afrika och arbetat, är att jag ansåg mig 
vara tvungen att avgränsa undersökningsområdet. Detta för att jag inte ville riskera att få för 
mycket data med utsvävande svar, som då blivit svårhanterligt. Afrika har dessutom alltid legat 
mig varmt om hjärtat, kanske beroende på att min mor var där mycket när jag var liten. Detta 
gjorde att jag fick se mycket bilder därifrån och fick därmed i mycket tidig ålder en speciell 
relation till folket. Jag har efter det under åren blivit mer intresserad och nyfiken på människorna 
som lever där och också på de personer som får möjligheten att åka dit. Jag såg med andra ord 
denna studie som en möjlighet att finna svaren på mina frågor som jag har om biståndsarbetare. 

J

 Jag kommer först definiera vad en biståndsarbetare är och gör. Vidare presenteras 
begrepp och teorier som är av stor betydelse för studien. Efter det är det dags att lägga fram 
analysdelen, denna kommer att visa på vad jag utvunnit genom mina intervjuer. Avslutningsvis 
kommer jag att knyta samman min del med en slutdiskussion. 
 

Syfte & frågeställningar 
Jag vill i denna studie undersöka om mina informanter gör skillnad på sin arbetsidentitet och sin 
privata identitet och i så fall på vilket vis detta sker. Hur de ser på världen och den globalisering 
som tagit plats genom att vi gått från att leva i ett modernt samhälle till att leva i ett mer 
postmodernt, anser jag också intressant att se på. Denna övergång anser jag påverkat vår 
rörlighet, samt vårt sätt att se på världen och jag är därmed intresserad av att se hur mina 
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informanter ställer sig till detta. Vidare är jag intresserad av hur mina informanter ser på sig själva 
och sitt arbete samt vad de anser sig ha för roll som biståndsarbetare. Är mina informanter 
biståndsarbetare för sin egen ”må bra känsla”, eller anser de sig möjligtvis vara några slags 
världsförbättrare?  

Mina informanter har varit aktiva under en period på tjugo år. Eftersom 
biståndsarbetet och politiken utvecklats och förändrats under denna tidsperiod anser jag att deras 
identitet måste ha påverkats och förändras när deras arbete gjort det. Vidare vill jag se på vad de 
anser att Sverige har för roll i biståndspolitiken och hur de ser på och identifierar sig med sitt 
hemland. Syftet med min studie är alltså att ta reda på om biståndsarbetare har en arbetsidentitet 
och en privat identitet eller om dessa går in i varandra eller tar över varandra och därmed blir en 
identitet. Målgruppen för studien kommer att vara olika biståndsorganisationer, biståndsarbetare 
och de som är intresserade av biståndsarbete och identitetsskapande i samband med 
biståndsarbete, eller identitetsskapande i stort. 

 

Metod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa forskningsmetoder bestående av observationer och fyra 
stycken intervjuer, bestående av tre stycken ”vanliga” och en mail intervju. Jag valde att använda 
mig av semi-strukturerade intervjuer, detta för att jag ville att informanterna själva skulle ta upp 
och återkomma till det som de själva ansåg vara viktigt, utan att jag ledde in dem på något 
speciellt spår. Detta var också orsaken till att jag i möjligaste mån försökte att undvika att ställa 
ledande frågor. Tyvärr visade sig detta vara svårt i vissa avseenden på grund av att det aldrig går 
att vara helt ”blank” när man som forskare ska utföra en intervju. Det är därför viktigt att hela 
tiden vara medveten om problematiken och att ha det i bakhuvudet. Jag valde till en början att 
utgå från en hypotes som var följande: - har individen ett yrke som biståndsarbetare så borde det 
påverka identitetsskapandet -. Jag var dock hela tiden medveten om att hypotesen bara skulle 
tjäna som en grund, detta eftersom mitt metodval, som vi tidigare nämnt i kappan är grundad 
teori. Jag har genom att koda och analysera min empiri, kommit fram till olika kategorier som jag 
anser visar på hur mina informanter uppfattar sig själva och sin identitet. Jag anser att det är dessa 
kategorier som skapar deras identitet/identiteter och ska utifrån dem försöka att ta reda på hur 
det är, om det har en arbetsidentitet respektive en privat identitet eller om de två är de samma.   
 

Fält & fälterfarenheter 
Som startpunkt tog jag kontakt med en organisation som är en solidaritetsrörelse för södra 
Afrika. Deras fokus ligger på att arbeta för en rättvisare värld med demokrati och 
självbestämmande som utgångspunkt. Detta gör de bland annat genom utvecklingsarbete och 
nätverksarbete. Denna organisation har varit på plats i Afrika i över trettio år, detta för att bland 
annat hjälpa till med att minska fattigdomen, göra klyftorna mindre och stödja 
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samhällsutvecklingen. Denna organisation ansåg jag var mycket passande för min studie och en 
bra utgångspunkt. Jag fick på så vis tag på mina två första informanter, Ann och Eva. Båda två är 
mycket aktiva inom organisationen och de jobbar på ett eller annat vis för den. När jag sedan 
utförde min första observation var det på ett seminarium som handlade om Zimbabwes 
utveckling. Detta seminarium var anordnat av organisationen, internationell handel och Ordfront, 
och väckte en hel de intressanta frågor hos mig. Resultatet av observationen och de nyss nämnda 
nyväckta frågorna gjorde att jag valde att ändra mitt fokus på studien, från att ha handlat om den 
Sydafrikanska identiteten i förändring, till att i stället fokusera på biståndsarbetares identitet. Mitt 
nya fokus berodde främst på att jag genom observationen fick ett vidare perspektiv på ämnet och 
inte längre ville begränsa mig till endast ett land. Vidare anser jag att mitt nya fokus passar bättre 
in i vår antologi som helhet. Det var genom denna första observation och genom 
”snöbollseffekten” som jag fick kontakt med merparten av mina informanter. Inger, som var den 
sista informanten, fick jag tag på genom ren slump. Jag anser att variationen på mina informanter, 
vad de gör till vardags och vad de har för bakgrund etc., berikar min studie och gör den mer 
intressant, detta eftersom jag hoppas på att få fram olika synsätt och åsikter.   
 

Etiska reflektioner 
Eftersom jag anser att det är mycket viktigt att visa stor etisk hänsyn gentemot mina informanter 
och mitt fält, så var jag mycket noga med att informera mina informanter om att jag följer 
forskningsprinciperna som Humanistisk-samhällvetenskapliga forskningsrådet ställt upp.117 Jag 
var, innan varje intervju, mycket noga med att utförligt berätta för dem om vem jag är och vad 
min studie kommer att användas till. Dessutom upplyste jag samtliga informanter om att de 
kommer att få full anonymitet i studien och att samtliga namn kommer att vara fingerade. Jag har 
också valt att hålla organisationens namn hemligt detta bland annat eftersom hälften av mina 
informanter har koppling dit. Att jag valt att anonymisera organisationen beror också på att jag 
inte vill att min studie skall bli färgad av den. 
 

Mina informanter 
De informanter som jag har valt är samtliga svenska kvinnor från medel- till övre medelklass. De 
åkte alla ut på sina uppdrag för tjugo till trettio år sedan och var relativt unga och oerfarna på den 
tiden. Samtliga av mina informanter är välutbildade och majoriteten har studerat på universitet. 
De är från olika delar av Sverige och de jobbar med olika slags jobb även om de alla fortfarande 
har kontakt med Afrika på ett eller annat vis. Samtliga av mina informanter blev i ung ålder 
intresserade av olika rättvisefrågor och människorättsfrågor och ville göra något åt den orättvisa 
som råder när det gäller den ekonomiska fördelningen i världen. Merparten av mina informanter 
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är uppväxta i samhällsintresserade kärnfamiljer och vana vid att diskutera världen och dess politik 
vid middagsbordet. 
 

En rättvis framställning av informanterna 
Jag har valt att presentera mina informanter på ett förhållandevis grundligt vis, detta för att jag 
anser det vara viktigt för läsarna av denna antologi att ha vissa bakgrundfakta om mina 
informanter. Detta främst för att det ska bli lättare att förstå deras identitetsbildningsprocess 
eftersom jag undrar över vad det är som skapar deras identitet. Jag gör i denna del en kort 
redovisning över vad de tidigare gjort i sina liv och vad de gör nu, för att visa på vem de är och 
göra dem rättvisa. 
Ann är i 40 årsåldern och hon jobbar på statsförvaltningen och är aktiv på hemmaplan för en 
biståndsorganisation. Hon var i 20 årsåldern när hon för första gången åkte ner till Afrika för att 
jobba med att utbilda afrikanska socialarbetare. Hon stannade då i Afrika i 4 år och hon har 
nyligen varit tillbaka där igen. Hon är i grunden socialpedagog och beteendevetare med god 
kunskap i psykologi och sociologi. Dessutom har hon även läst folkhälsovetenskap. Hon är 
uppvuxen i en kärnfamilj med stort samhällsengagemang. 
Sara är i 50 årsåldern och arbetar som folkhögskolelärare med internationella frågor, svenska och 
samhällskunskap. Hon har under 20 år arbetat som journalist både i Sverige och utomlands. Sara 
har varit i Afrika i två år och arbetat med att utbilda högskolelärare. Hon har gått 
journalisthögskolan och hon har en fil kand. i pedagogik, psykologi, sociologi och kulturhistoria. 
Hon har även läst informationsteknik, miljövård och socialantropologi. 
Eva är i 50 årsåldern och arbetar som folkhögskolelärare med globala frågor som bas och hon är 
även aktiv inom en biståndsorganisation. Hon åkte till Afrika för att jobba med ett flyktingprojekt 
när hon var 25 år, och stannade då kvar i ett år och sedan dess har hon varit tillbaka ett antal 
gånger och arbetat. Eva är i grunden utbildad till fritidsledare och fick efter det ett jobb som 
ungdomskonsulent för en av de största biståndorganisationerna i Sverige, men hon tyckte inte att 
hon kunde göra så mycket som hon ville där. Hon ansåg att hon bara var en kugge i hjulet, så hon 
valde att verka genom en mindre organisation. Hon kommer från en kärnfamilj med stort 
samhällsintresse. 
Inger är 48 år och jobbar som barnmorska. Hon var 28 år när hon åkte ner till Afrika för att 
jobba som sjuksköterska/barnmorska inom kyrkans regi. Hon har sammanlagt varit i Afrika och 
arbetat i 6 år, från 86- 91. Inger har i grunden en sjuksköterskeutbildning som hon byggt på med 
en barnmorskeutbildning. 
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Teori & begreppsförklaringar 

Begreppsförklaring 

Vad är en biståndsarbetare? 
Biståndsarbetare behövs inom många olika områden i samhället och arbetsuppgifterna kan många 
gånger vara väldigt varierande. De överför kunskap, resurser och kapital med mera till de som 
behöver det. De arbetsområden som det handlar om är oftast miljövård, socialt arbete, 
sjukvårdsarbete, administrativt arbete, missionsarbete, undervisningsarbete, restaurationsarbete, 
tekniskt arbete och informationsarbete.118 Kvaliteter och egenskaper som en biståndsarbetare bör 
ha beskrivs i häftet Biståndsarbete, en handbok om att arbeta i u-land. Detta är enligt Anitha Jacquemot 
flexibilitet, förståelse, initiativförmåga, anpassningsförmåga, humor, social kompetens och en 
pedagogisk läggning.119  Ordet bistånd kommer från att bistå, som betyder att överföra. Det vill 
säga att vara biståndsarbetare innebär att överföra genom arbete och det är precis vad de gör.  
 

Primär- och sekundär socialisation 
 

Individen föds emellertid inte som samhällsmedlem. Han föds predisponerad för socialitet, och 
han blir medlem av samhället. I varje enskild människas liv finns därför verkligen en 
tidssekvens, under vilken hon utvecklas till deltagande i den societala dialektiken.120

 
Det som detta citat visar på är att identiteten och identitetsskapandet är ett skeende mellan 
individen och samhället som en pågående dialektisk process. För att individen ska kunna formas 
till en personlighet behöver hon/han anpassas till samhället, detta sker genom socialisation. 
Sociologerna Berger och Luckman talar i boken Kunskapssociologi, om två former av 
identitetsbildning; primär socialisation och sekundär socialisation.121  
 

Primär socialisation 
Den första socialisationen individen genomgår är den primära socialisationen. Denna tar plats i 
barndomen och påverkar individen för resten av livet. Denna primära socialisation blir första 
steget mot att upptäcka och känna tillhörighet med världen och bli en medlem i samhället. I 
denna fas spelar signifikanta andra en stor roll, dessa består oftast av den närmsta omgivningen, 

                                                 
118 Anita Jacquemot, Biståndsarbete- en handbok om att arbeta i u-land (2003, Kristianstad), sid. 10-11 
119 Ibid., sid. 9-10 
120 Peter L Berger, Thomas Luckman, Kunskaps sociologi (2003 Falun), sid. 153 
121 Ibid., sid. 154 
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det vill säga familjen. Familjen överför och påtvingar sina normer och värderingar till individen 
och genom att knyta känslomässiga band tar individen oreflekterat till sig dem, internaliserar dem 
och gör dem till sina egna.. Den värld de signifikanta andra presenterar blir för barnet den enda 
värld som finns.122 Det är inte förrän individen börjar ifrågasatta denna värld och därmed blir 
medveten om den generaliserande andre som den primära socialisationen avslutas.123 Individen 
har nu nått så långt att hon/han är ”i subjektiv besittning av ett jag och en värld”124 och hon/han 
har blivit ”en tjänsteduglig medlem av samhället”125.  
 

Sekundär socialisation 
Den primära socialisationen och dess signifikanta andra är inget individen väjer, och dessa två 
faktorer går inte för individen att på något vis att påverka. Något som individen däremot har 
möjlighet att påverka och i högsta grad gör är när hon/han söker sig till en grupp eller 
organisation och därmed genomgår en sekundär socialisation. Den sekundära socialisationen tar 
plats när individen har blivit äldre och bygger till skillnad från den primära socialisationen inte på 
det känslomässiga bandet. Det viktigaste för individens identitetsbildning under den sekundära 
socialisationen blir istället den generaliserande andre. De delar av identitet som lagts till grunden 
genom den primära socialisationen är oftast mycket svåra att ändra på, och på grund av detta så 
skapas det en diskrepans som individen måste ta ställning till. Berger & Luckman menar att 
individen under den sekundära socialisationen skapar en stor förändring i sin identitet, detta 
genom ett fenomen som de kallar växling126. Detta innebär en slags resocialisation som gör att 
individen genomgår något som liknar den primära socialisationen, men som tar plats vid ett 
senare skede i livet än den ursprungliga. 
 

Teori om biståndsarbete: att välja att bli biståndsarbetare  

Livsvillkor, Primärsocialisation 
Nu föds ett barn, och nu, och nu. En stund på jorden föddes du och någon annan andas sista 
gången, varje stund. Nu andas någon inte mer och någon ser för sista gången nattens grå moln 
brista. Varenda dag är alltid första dagen och den sista. (Barbro Lindgren)127

 

                                                 
122 Ibid., sid. 158-159 
123 Ibid., sid. 161 
124 Ibid., sid. 153, 
125 Ibid., sid. 161 
126 Ibid., sid. 182 
127 Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson, Utveckling, livsvillkor och socialisation (2000 Stockholm), sid. 123 
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Ingen väljer sitt liv, vi blir tilldelade dem. Alla föds vi in i en familj i ett land, i en världsdel och en 
tidsepok. Livsvillkoren är olika från starten och det gäller bara att göra det bästa av det som vi blir 
tilldelade.128

Förutsättningarna vi får från födseln är oftast enligt mig avgörande för de val vi 
senare tar i livet. Den miljö vi växer upp i, den hälsa vi har, våra ekonomiska förutsättningar, den 
demografiska placering och vår familjesituation spelar in och har en avgörande roll för vilket liv 
vi kommer att leva samt vilken personlighet vi kommer att utveckla. Vår identitet utvecklas enligt 
sociologen Georg Herbert Mead genom interaktioner med andra människor129. Individen 
identifierar sig genom att se på sig själv med sina egna ögon och andras ögon, resultatet av detta 
blir dess självuppfattning. Med detta går det att säga att det är viktigt med en uppväxt med 
signifikanta andra som individen kan identifiera sig med, dessa hjälper till med 
identitetsskapandet. Livsvillkoren hör samman med vår primära socialisation. Individens 
livsvillkor och den primära socialisationen kommer alltid att påverka dess förutsättningar och liv. 
Samtliga av mina informanter är födda i Sverige, de har alla haft en stabil och trygg uppväxt och 
formats enligt folkhemstanken, till goda samhällsmedborgare. De har genomgått den primära 
socialisationen, med rikligt med signifikanta andra runt sig och blivit inpassade i det svenska 
samhället.  Sverige har de senaste hundra åren gått från att vara ett bondesamhälle till att genom 
urbaniseringen bli ett industrisamhälle till att idag vara ett informationssamhälle. Samtliga av mina 
informanter är kvinnor födda på 1940 och 1950-talet, då hemmafrun var det idealiska 
”kvinnoyrket”, men samhället genomgick en förändring under deras uppväxtår och industrin 
behövde arbetskraft. Samtidigt fick kvinnorörelserna mer och mer inflytande i samhället och 
hemmafruyrket sågs mer som ett förtryck av kvinnan där man ansåg att hon var instängd och att 
hennes existens endast var till för andra.130 Dessa två faktorer var den bidragande orsaken till att 
kvinnor fick mer tillgång till arbetsmarknaden och den akademiska världen. Mina informanter har 
dessutom haft bra ekonomiska förutsättningar och eftersom det finns ett förmånligt studiesystem 
i detta land har de alla haft förmånen att kunna studera. Denna stabila grund har gjort att de haft 
möjligheten att göra i stort sett vad de har velat med sina liv.  
 

                                                 
128 Ibid., sid. 124 
129 Per Månson (red), Moderna samhällsteorier. Traditioner riktningar teoretiker ( 1991 Stockholm), sid. 157 
130 Olsson & Olsson, sid. 134 
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Arbete, sekundär socialisation 
 

Och vad gör du då? är den första frågan en svensk ställer efter det att man presenterat sig. Hon 
vill veta vad du jobbar med. Det är så man skapar kontakt och identifierar sig. Har du ett 
arbete är du någon och ju mer tid du tillbringar där, desto mer värt är ditt liv på den sociala 
marknaden 131

 
Arbetet uppfyller många viktiga funktioner för en människa. Det är genom arbetet som pengarna 
förvärvas, detta i sin tur gör att vi kan äta och konsumera och upprätthålla de livskvalitéer vi 
ämnar ha i våra liv. Arbete gör också att vi får en plats i samhället, att vi blir ”någon” och kan 
känna oss som duktiga samhällsmedborgare som är en del av produktionen. Att just vara en del 
av produktionen, och dra sitt strå till stacken och upprätthålla de roller som vi är tilldelade är 
enligt den amerikanska sociologen Talcot Parson det viktigaste för att ett samhället ska fungera132  
Arbetet kan dessutom uppfylla de behov av uppskattning och gemenskap vi vill ha. Det kan 
dessutom fungera som en bidragande orsak till personlig utveckling och som en sekundär 
socialisation, där möjligheten att förverkliga oss själva ges.133  Tidigare talade jag om att vi inte 
kan påverka hur var och när vi föds och därmed vilka förutsättningar vi får i livet. Något vi 
däremot kan påverka är valen vi väljer att göra och vart den sekundära socialisationen tar plats. 
Detta innebär att vi i mångt och mycket kan bestämma över vad våra liv ska innehålla och vilka 
människor vi ska umgås med och identifiera oss med. Socialpedagogen Britt-Inger Olsson 
utrycker det som följande i boken Utveckling, livsvillkor och socialisation: 
 

 Vi kan tillexempel delvis välja hur vi ska förhålla oss till vår omvärld och till andra människor. 
Det är också till stor del vi själva som genom våra val och genom vårt sätt att agera bestämmer 
meningen med våra liv. På så sätt har vi åtminstone en del av ansvaret för hur våra liv kommer 
att vara. 134

 
 

Vad är engagemang?  
Att ta verksam del i, att intressera sig för 

En grupp är en samling människor som kan vara sammanfogad av många olika orsaker och kan 
se ut på många olika vis. En organisation är en grupp med människor som drivs av något 
gemensamt med ett brinnande engagemang och gemensamt mål. De flesta av mina informanter 

                                                 
131 Fia Lien, ”Hederligt arbete”, http://www.gringo.se/articles.asp?do=arkiv&typ=Svenssonskolan&id=38,  
2005-04-20
132 Föreläsning av Anna-Liisa Närvanen, Livsvillkor, hälsa, identitet, kronisk sjukdom (Norrköping 2005-03-30) 
133 Olsson & Olsson, sid. 134 
134 Olsson & Olsson, sid. 193 

http://www.gringo.se/articles.asp?do=arkiv&typ=Svenssonskolan&id=38
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var som sagt redan engagerade i rättvise- och solidaritetsfrågor, detta ledde till att de sökte sig till 
någon slags organisation för att kunna ge utryck för sin kampvilja. Genom gruppen har de fått 
nya erfarenheter, dessa erfarenheter har inte lett till en ny identitet, men det har lett, som 
Berger&Luckmann skulle utrycka det, till en sekundär socialisation, och detta i sin tur till ett 
omskapande av identiteten. Till skillnad från den primära socialisationen, i detta fall familjen, så 
föds inte individen in i en organisation utan valet att söka sig till en organisation är frivilligt.135 
Genom att vara medlem av organisationerna ansåg mina informanter att de kunde de få en 
klarare röst utåt, få möjlighet att yttra sina tankar och åsikter och så småningom även få 
möjligheten att bidra på plats. En organisation ger sina medlemmar en trygghet som är svår att få 
någon annanstans.  
 

Kollektiv identitet  
Hur en person skapar sin identitet kan också till stor del bero på vilka andra hon identifierar sig 
med. Eftersom vi vill ha trygghet och stabilitet i våra liv så väljer vi att skapa ett vi och ett dom. 
Vi och dom är ett dikotomiskt förhållande, det kan inte finnas ett ”vi” om det inte finns ett 
”dom”. Vi:et är i detta fall den grupp som vi väljer att identifiera oss med och dom:et är ”dom 
andra”, de som står utanför vår grupp. 
 

Nationella identiteter kan förstås som varianter av kulturella identiteter (Mekenzie 1978). Det 
huvudsakliga identifikationsobjektet för nationella identiteter är nationen, det vill säga, en 
gemenskap uppbyggd kring ett landområde, en gemensam historia, en flagga, monark eller 
nationalsång, ett politiskt system, medborgarskap, språk samt en kultur (eller etnicitet). 136

 
Överstående citat är hämtat ur boken Identitet. Människans gåtfulla porträtt, skriven av sociologen 
Jonas Stier, och är en enligt mig förenklad definition av en nationell identitet. Förvisso håller jag 
med om att den nationella identiteten har sin förankring i ett geografiskt område, men det 
innebär också så mycket mer. En viktig aspekt jag fått fram genom min studie är att samtliga av 
mina informanter känner en stolthet över att vara svensk och tillhöra det svenska samhället. 
Stoltheten är enligt den engelska sociologen och samhällsforskaren Anthony Giddens, förankrad i 
sociala band. Stolthet är enligt Giddens motsatsen till skam och att känna stolthet för sitt land 
innebär därmed att individen känner en stor tillhörighet och tillfredsställelse med sitt land. Denna 
tillhörighetskänsla leder i sin tur till att individen får en nationell identitet.137 Någon som anser 

                                                 
135 Berger & Luckman, sid. 155  
136 Jonas Stier, Identitet. Människans gåtfulla porträtt (2003, Lund), sid. 68 
137 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken (1997, Göteborg), sid. 83-84 
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det vara totalt annorlunda är Benedict Anderson, för enligt honom finns det ingen riktig nationell 
gemenskap. Han menar istället att den så kallade gemenskapen bygger på känslan och 
föreställningen om att det finns en gemenskap. Det han vill säga med detta är att det är omöjligt 
för en individ att möta alla andra i samhället och under sin livstid kommer varje individ endast att 
ha träffat en liten del av befolkningen. Den nationella gemenskapen menar han bygger på att alla 
människor känner alla och så kan som sagt inte fallet vara. Med detta vill han säga att den 
nationella gemenskapen är en fabrikation skapad av media och att alla svenskar känner en 
tillhörighet med varandra beror på att det är i deras medvetande.  138

 

Analys 
Här kommer jag att lägga fram den empiri jag utvunnit genom mina intervjuer. Analysen är 
indelad i två delar, jag är en bistånds arbetare och att tillhöra en global värld. I dessa delar 
presenteras analysen från ett mikro- till ett makroperspektiv med begrepp som livsvillkor, 
identitetsskapande och världspåverkan. 
 

Jag är en biståndsarbetare 

-Det livslånga identitetsskapandet 
Identiteten är byggstenen i vår personlighet, det är den som gör att vi är det vi är, det vill säga en 
individ, en av ett slag människa. Denna identitet skapas och omskapas under hela vår livstid och 
är något som vi både kan och inte kan påverka. Identiteten kan förändras när som helst på grund 
av både yttre och inre faktorer. Nya erfarenheter, möjligheter och tankar är faktorer som gör att 
detta blir möjligt. Förändringar i identiteten är något som mina informanter ger uttryck för. De 
säger till exempel att de tycker att de blivit mer öppna människor och mer flexibla på grund av 
sitt yrke. Vidare menar de att genom att ha varit ute och arbetat fått uppleva situationer och 
träffat människor som gjort att de fått en annan respekt ödmjukhet och nyfikenhet inför andra 
människor och kulturer. De ser världen med lite nyare ögon. De är noga med att påpeka att de 
fortfarande har kvar sina grundtankar, sin humanistiska världssyn och sina värderingar, som de 
hade innan de åkte ut på uppdrag. Det var denna syn och grundtankar om hur världen är, varför 
den är sådan och vad som går att förändra som gjorde att de sökte sig till detta yrke.  
 

                                                 
138  Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen (1993 Göteborg) 
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Självidentifikation: hur väljer mina informanter att presentera sig och hur 
ser de på sig själva? 
Genom att se på hur mina informanter först och främst presenterar sig själva och i vilken 
ordning de presenterar de faktorer som påverkar dem i deras vardag, så som arbete, utbildning 
och familj, kan jag tycka mig ana hur de uppfattar sig själva. Hur en person presenterar sig kan 
avspegla hur personen ser på sig själv, med detta menar jag att om en person till exempel 
presenterar sig som Per och sedan säger att han är börsmäklare, då kan man anta att han är stolt 
över sitt arbete och vill bli identifierad genom det. Arbetet blir då en stor del av identiteten. Mina 
informanter presenterade sig på varierande vis. Ann presenterade sig som medlem av 
organisationen. Följaktligen kan jag anta att organisationen spelar en stor roll i hennes liv och 
därmed identifierar hon sig till stor del med sitt yrke. Inger valde att presentera sig med sin 
utbildning, sitt arbete och efter det sin familj. Av detta kan jag då dra slutsatsen att hennes arbete 
och familj är viktigast. Sara däremot väljer att inte överhuvud taget presentera sig vid namn och 
när frågan löd: Berätta lite om dig själv och ditt arbete, så hoppar hon direkt över till att berätta 
om sitt yrke och sin utbildning. Detta anser jag vara lite svårtolkat. Det skulle kunna vara så att 
hon endast identifierar sig med sitt arbete, eller så kan det vara på grund av att hon väljer att hålla 
sig reserverad i intervju. Detta styrkt av det faktum att hon är reserverad intervjun igenom. Hon 
väljer att inte uttala sig om sig själv, utan fokuserar intervjun på sitt arbete och det hon utfört. En 
bidragande orsak till Saras korta svar skulle också kunna vara att intervjuformen jag använde mig 
av i hennes fall var en mail intervju. Detta på grund av att personer inte väljer att presentera sig i 
en mail intervju, eftersom intervjuaren redan är väl införstådd och känner till informantens namn. 
Sara kunde också till skillnad från de övriga informanterna i lugn och ro tänka på hur hon skulle 
svara och undvika möjliga direkta konfrontationer. Eva väljer att presentera sig med sitt arbete, 
familj, utbildning och fritidsintresse. Av denna presentation kan jag dra slutsatsen att hennes 
arbete och familj kommer i första hand, och att hennes utbildning spelar en stor roll. Det som 
här är viktigt att poängtera är att hon inte väljer att presentera sig med organisationen och att hon 
därmed inte identifierar sig med denna på samma vis som Ann gör. Något annat som är 
utmärkande med Evas presentation är att hon även väljer att presentera sig med att säga att hon 
alltid varit en aktiv föreningsmänniska och att hon varit medlem i scouterna. Genom att hon 
väljer att nämna scouterna redan i sin presentation anser jag kan tyda på att scouterna betydde 
mycket för henne i tidig ålder och blev något som hon höll fast vid i många år. Denna första 
grupp fungerade då som en sekundär socialisation för henne och var förmodligen första steget till 
hennes biståndsarbetaridentitet. 
 
 

- Självförverkligande genom arbete 
Att göra valet att bli biståndsarbetare var inget svårt för mina informanter. Samtliga av dem hade 
varit aktiva en längre tid inom olika organisationer eller på annat vis utfört arbete med koppling 
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till bistånd och de brann redan för frågor som hade med mänskliga rättigheter och solidaritet att 
göra. Beslutet att ta ett kliv ut i världen för att försöka göra något åt den rådande 
världssituationen blev inte vidare svårt för dem. Att välja ett yrke, en framtid är en viktig process i 
ens identitetsbildning. Flertalet av mina informanter var mycket unga när de tog detta beslut som 
jag anser kom att bli livsavgörande för dem, och de organisationer och arbetsgrupper de tydde sig 
till kom att få en stor betydelse för dem.   

Självförverkligande är något samtliga av mina informanter talar om och jag har 
kommit fram till att detta är mycket viktigt för dem, då mina informanter på sätt och vis väver in 
sina egna självförverkliganden i nästan alla frågor. De talar om hur de utvecklats under åren och 
sina resor. Samtliga talar om att de fått en ökad förståelse för andra människor och kulturer och 
att de har lärt sig att se på saker och ting på andra vis än vad de gjorde förut. Deras arbete har 
öppnat upp en dörr som gjort att de utvecklats på ett personligt plan som gjort att deras förmåga 
att vara empatisk och känna för andra människor ökat. De har allihop efter sina resor fått mer 
insikt i andras livsvillkor och förutsättningar.  

Eva påpekar vikten av att höra hemma i gruppen och känna sig nyttig. Hon säger 
vidare att hon tidigare arbetat för en av de största biståndsorganisationerna i Sverige och att ”folk 
tyckte att hon var galen” när hon valde att lämna den för en mindre. Hade hon varit kvar så hade 
hon haft stora karriärs möjligheter och ”kunnat bli någon”. På detta svarar hon att hon inte ville 
vara en ”kugge i hjulet” på en stor organisation, där allting styrs byråkratiskt. Jag anser att hon här 
menar att hon inte hade någon möjlighet att göra det hon verkligen ville och därmed kände att 
hon inte kunde självförverkliga sig i den mån hon önskade.  
 
 

Vem syftar mina informanter på när de säger ”vi”? 
Det som jag fått ut när jag analyserade mitt material är att mina informanter använde vi i olika 
kategorier, beroende på vad de talar om. Jag fick fram att de delade upp vi:et i tre olika kategorier 
svensk, biståndsarbetare och världsmedborgare. Det intressanta här blev att se hur de talade om 
vi och därmed identifierade sig. Det jag kom fram till är att Ann identifierar sig med sin 
organisation, detta eftersom hon väldigt frekvent använder sig av ordet vi då hon syftar till vad 
hennes organisation och västvärlden kan göra.  
 

/…/vi (min kursivering) kanske var med och stöttade det när det behövdes då, och då tycker 
jag att min roll i också detta sammanhang att på något sätt föra hem kunskapen till Sverige. Det 
känner jag ju att det viktigaste för mig är att koppla ihop den här…Vi (min kursivering) pratar 
ju om en rättvis värld och det låter ju som en utopiskvision som vi (min kursivering) har, men 
samtidigt så kan jag i min vardag i och med att jag är den jag är och på olika sätt engagerar mig 
i NN, prata om de här sakerna, kanske få människor att förstå hur det är. (Ann) 
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 Inger däremot använder inte ordet vi vidare ofta och när hon väl gör det handlar det om vi 
västerlänningar. 
 

Vi (min kursivering) kan ju finna en trygghet i att vi (min kursivering) har det så ordnat och vi 
(min kursivering) tror att vi (min kursivering) har det och vi sparar i fonder och så helt plötsligt 
går fonderna i botten och då hade vi (min kursivering) visst inte kontroll va, och då blir det 
riktig panik. (Inger) 

 

Samma sak gäller då hon talar om vi världsmedborgare: ”Ja vi (min kursivering) lever i olika 
kulturer, med olika förutsättningar, men hur hjälper vi (min kursivering) varandra som syskon då 
va.” (Inger) 

Inger väljer att tala om sig själv och det som är nära hennes familj. Detta kan bero 
på att hon inte åkte med någon organisation utan med en kyrka och att hon nu arbetar som 
sjuksköterska och inte har någon kontakt med biståndsarbetet på daglig basis. Att hon väljer att 
tala om vi som världsmedborgare kan ju också bero på att hon är gift med en afrikan och har 
afrikanska släktingar och därmed får en annan relation till Afrika. Sara använder inte heller ordet 
vi ofta, men så är hon också väldigt sparsam med sina ord. Då hon väljer att tala om vi, så syftar 
hon till sig själv tillsammans med afrikanerna. Eva väljer att använda ordet vi när hon talar om sig 
själv och andra biståndsarbetare och sig själv och andra svenska. Av detta drar jag slutsatsen att 
Evas identitet påverkas mycket av hennes biståndsarbete och det faktum att hon är svensk och 
känner en stor tillhörighet och stolthet till Sverige, kommer senare att gå djupare in på detta. Hon 
nämner däremot inte alls ordet lika frekvent som Ann och jag anser att hon inte identifierar sig 
med sin organisation utan istället med sitt arbete. 
 

Påverkan som världsförbättrare 
Vad jag kan utläsa av mina intervjuer är bland annat att mina informanter anser att det är viktigt 
att när de kommer hem till Sverige, kunna påverka sin omgivning så att alla andra får en bättre 
inställning till världen och dess befolkning. Mina informanter har genom att varit på plats i Afrika 
inhämtat kunskap och erfarenheter som gör att de får en roll där de anser sig har rätt att påverka 
sin omgivning. Det blir som om de innehar en slags allmäktig makt som gör att de vet vad som är 
rätt och vad som är orätt. När de åker ner till Afrika så anser jag att de gör det för att de vill göra 
något för världen och för sig själva.  
 

/.../Jag åkte ju dit med ett speciellt uppdrag. Jag åkte ju inte dit bara för att vara 
backpackers eller någonting, utan jag åkte ju dit för att arbeta som barnmorska, 
eh... inom kyrkan där nere så därför, ja jag åkte ju ner med inställningen att göra ett 
bra jobb och samtidigt få lära mig om både mig själv om världen och andra och så. 
Men min inställning var ju att få ja, göra ett bra jobb där ner och samtidigt berika 
mitt liv själv då. Det var ju därför jag åkte. (Inger) 
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Mina informanter åker för att utföra ett arbete, som vilket arbete som helst. Samtidigt åker de 
också för att berika sina liv och för att skaffa sig kunskap. Genom kunskapen de inhämtat får de 
makt som i sin tur gör att de kan påverka. Många av de svar jag fått under mina intervjuer har att 
göra med påverkan. Mina informanter åkte ner för att påverka och för att föra över sina 
västerländska idéer om demokrati, rättvisa och deras sätt att arbeta. När de sedan kommer hem är 
påverkan det vapen de är utrustade med. Påverkan blir då det maktmedel som de fortfarande har 
kontroll över. 

 
/.../ det allra viktigaste är ju hur man ser på andra människor och det är ju upp till 
var och en, alla har ju den möjligheten. Man ställs inför någon va, hur ser man på 
den människan och hur är det när man sitter vid fikabordet och beklagar sig över 
olika saker, som att flyktingar och invandrare suger ut vårat land och så där va. Att 
man kan stå upp och säga, att det tycker jag lite för hastat att säga så eftersom vi 
har lite för svårt för att sätta oss in i deras situation. Om man själv tänker dom här 
tanke experimenten. Hur skulle jag bete mig om jag, vårt land hamnade i den 
situationen att vi skulle tvingas fly. (Inger) 

 
 Ökad kunskap leder till ökat självförtroende, detta gör att de när de kommit tillbaka till Sverige 
utser sig själva till någon slags ställföreträdare för ”det rätta sättet att se på saker och ting”. De 
försöker att påverka på sin omgivning på arbetet, i familjen och resterande bekantskapskrets. 
 

 Att tillhöra en global värld 

- Jag är stolt över att vara svensk 
Samtliga av mina informanter identifierar alltså sig själva med sitt land och sin omgivning och är 
stolta över att vara svenska, samtidigt anser de att Sverige kunde göra mer för världen. Trots att 
de anser att Sverige är ett litet land så kunde vi ”svenskar” vara mindre egoistiska och ge mera. 
Här uppstår det en liten konflikt i identitet, det vill säga den svenska sidan kontra bistånds sidan. 
Det jag kan tycka mig se är att deras biståndsidentitet kolliderar med deras svenska identitet på så 
vis att de vill ge så mycket som möjligt, men samtidigt leva det västerländska livet när de är i 
Sverige. Något som tyder på detta är följande uttalande Eva gör i sin intervju: 
 

/.../på något sätt känner jag att.(...) Eh för mig och mitt synsätt är ju att på något, 
att vi måste.(...) V ska vi säga.(...) Vi måste minska gapet, alltså vi måste öka, alltså 
det blir en rättvis fördelning. Det finns ingen logik i varför vissa människor har det 
så fruktansvärt svårt. Sen tycker jag att jag har full förståelse varför människor vill 
må bra och ha det som man har det i Sverige.(Eva) 

 
I detta uttalande anser jag mig se att hon till viss del känner en skuld inför att hon lever 
det västerländska livet, med dess standard, när hon är i Sverige. Detta visar hon när att 
hon väljer att tala om problemet genom att använda ordet ”människor” att hon har ” full 
förståelse för varför människor vill må bra” istället för att säga att hon själv vill må bra 
och ha det som man har det i Sverige. 
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-Stor i orden, liten på jorden, om litenhet & livsvillkor 
När jag analyserat mitt material har jag lagt märke till att det uppstår en problematik med att mina 
informanter känner sig små och obetydliga i Afrika och stora här hemma i lilla Sverige. När de 
har varit ute på sina uppdrag så har de känt en slags litenhet, detta gäller främst Eva och Inger. 
De talar i detta fall om sig själva som att de är en liten person från Sverige som egentligen inte 
kan göra så mycket där nere, att de egentligen gör mer nytta här hemma, Eva säger till exempel: 
 

Alltså från att vara en liten person i Sverige, en liten svensk som åker ut, alltså dels 
vill jag säga att jag tycker att jag är priviligerad och jag kan kanske känna att jag har 
bidragit med lite i min omgivning å på jobbet och överallt, att lyfta fram de här 
frågorna. (Eva)  

 
Inger talar mer om känslan att inte räcka till, att någon annan hela tiden skulle kunna göra jobbet 
bättre, någon med bättre utbildning och mer kunskap,  
 

Alltså man får ju inse att det handlar ju inte om att göra stora grejer, 
revolutionerande grejer. Då skulle aldrig, alltså det stora flertalet aldrig åka ut, 
eftersom man känner att det hade ju varit bättre om en läkare eller si eller så, med 
den och den kunskapen och den och den utbildningen och erfarenheten å så va. 
(Inger) 

 
I och med dessa uttalanden tycker jag mig se att deras livsvillkor har påverkat dem. Inger ser sig 
själv som liten och det hon gör som obetydligt i det stora hela. Hon säger att ”hon verkligen inte 
var någon fullfjädrad person” när hon åkte. Samtidigt tar hon tar upp det faktum att om hon inte 
själv varit där så kanske ingen hade varit det. Jag anser här att livsvillkoren hon haft har till stor 
del påverkat hennes val. Hade hon inte varit född och uppvuxen i ett land med rika resurser så 
hade hon kanske inte fått möjligheten att åka.  

Efter att hon valt att tala om sin litenhet så konstaterar hon att ”hon inte alls tycker 
att hon är en droppe vatten i havet, utan att hon hellre ser sig som en droppe chilipeppar i 
grytan”. Hon talar alltså här emot sig och i sin litenhet finner hon en slags storhet, då hon till 
skillnad mot andra människor i varje fall åkt dit. Hon har dessutom utfört ett bra arbete och 
fortsätter med att säga: 
 

/.../det lilla man kunde göra fick man vara glad för och man fick inte stirra sig blind på 
det som man inte kunde göra då. För då blir man ju knäckt. Så man får vara väldigt 
inställd på att tänka positivt och att inte gräva ned sig i sin litenhet på något vis. (Inger) 
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-Borta bra men hemma bäst 

Öppenhet kontra inskränkthet 
Det finns en stark föreställning i vårt samhälle om att människor som arbetar med att försöka 
göra något för världen är några slags änglar. Även jag hade den föreställningen innan jag började 
arbeta med denna antologi. Eftersom de är intresserade av människor och deras öde så blir de på 
sätt och vis satta på en piedestal. Själva så upplever de inte sitt yrkesval som någon slags tjänst till 
världen utan de ser det som ett arbete som måste utföras och de har haft den turen och privilegiet 
att få möjligheten att utföra detta arbete. En av mina informanter säger att hon tycker att det går 
att se på det på det viset att det är en kombination av att hjälpa andra och att samtidigt själv må 
bra av det. Hon menar att hon till viss del gör det för sin egna må bra känsla, samtidigt som hon 
vill bidra med något. 
 

Det är väl meningen att vi [biståndsarbetare] också ska må bra. Vi ska ju inte bli några martyrer 
eller fakirer eller någonting. Det tror jag inte det handlar om [biståndsarbetet] utan vi ska också 
må bra. (Inger) 

 
Samtliga av mina informanter säger att de genom de erfarenheter de fått från att ha arbetat på 
plats i Afrika fått en helt ny öppenhet och respekt för andra kulturer. En öppenhet som gör det 
lättare för dem att sätta sig in i andra kulturer och förstå varför de gör som de gör, utan att de 
behöver hålla med dem. Vidare talade de om vad de kan göra för att påverka och ändra andra 
människors inställningar, så att världen blir en bättre plats. Inger började med att tala om hur 
trångsynta människor på hennes arbetsplats är och hur viktigt det är att försöka förstå andra 
människor. Även Ann kopplar omvärlden till vad hon kan göra och hon talar om sig själv och sin 
öppenhet till att i vuxen ålder lära sig ett nytt språk. Hon anser att hon ha blivit mycket öppnare 
och positivare till förändringar och hon säger att man lär så länge man lever. Vidare säger hon att 
hon tror att hon kan dra sitt strå till stacken genom att synliggöra klyftorna som finns mellan och 
inom länderna. Hon säger att:  
 

Det finns en hopp fullsträvan mot något bättre och att en önskan finns både här och där. 
Alltså att man kan liksom kunna få exempel både i Sverige och nere i Mocambiq, i detta fallet, 
eller nere i södra Afrika och då tycker jag att mitt perspektiv på omvärlden är, alltså vi lever i en 
(....) fantastisk värld egentligen där människan har alla förmågor att kunna förbättra den. Men 
att det är oerhörda klyftor inom länderna idag i högre grad än vad det är mellan länderna. 
(Ann) 

 
De övriga av mina informanter talar också om att det finns någon slags tro på en rättvisare värld 
även om det ibland kan kännas som en utopi. De menar att de genom att ha varit ute och arbetat 
fått uppleva situationer och träffat människor som gjort att de fått en annan respekt ödmjukhet 
och nyfikenhet inför andra människor och kulturer. Detta tolkar jag som att de inte alls 
identifierar sig som världsmedborgare utan att de, trots att de varit bosatta och arbetat i totalt 
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andra kulturer fortfarande först och främst identifierar sig som ”svenskar” och med den närmast 
sfär de har runt omkring sig 
 

Avslutande diskussion  
Jag har genom denna studie kommit fram till att det är en rad olika faktorer som påverkar mina 

informanters identitetsbildning och hur de identifierar sig. Jag kommer i denna avslutande 

diskussion presentera det jag anser ha haft störst påverkan på mina informanters 

identitetsbildning. 

Samtliga av mina informanter är 1940 eller 1950-talister, och således präglade av 

den generationens tänkande. Jag har genom min analys kommit fram till att deras primära 

socialisation alltid kommer att påverka dem. Det är den primära socialisationen som gett dem 

grunden att stå på. Detta trots att deras sekundära socialisation, genom umgänge, 

biståndorganisationerna och arbete i Afrika också har påverkat dem starkt. Något jag kunnat 

utläsa genom vissa av intervjuerna är att när jag ställer frågan om deras politiska grundinställning 

har förändrats så refererar de till partipolitik och inte global politik, detta trots att det är det som 

de arbetar med. Detta ser jag som ett starkt tecken på att deras primära socialisation främst 

präglat dem.  

Innan jag börjat analysera mitt material antog jag att mina informanter var mycket 
öppna personer som genom globaliseringen mer såg sig som världsmedborgare än som svenskar. 
Det visade sig när jag bearbetat mitt material att så inte var fallet, det var bara ännu en förutfattad 
mening som jag hade. När jag ställde frågan: -hur ser du på omvärlden?- Visade det sig att mina 
informanter först och främst kopplade begreppet omvärlden till den lilla krets de själva har 
runtomkring sig och till Sverige. Detta ledde till att jag fick fram att de i första hand identifierar 
sig som svenskar och att denna svenskhet blir mer betydelsefull när de är i Afrika och arbetar. 
När de är hemma i Sverige har inte nationen så stor betydelse men när de är ute och arbetar 
betyder deras tillhörighet mycket.  Jonas Stier skriver i boken Identitet, om att en nationell 
identitet kan alstra starka känslor av tillhörighet, samhörighet och gemenskap. För människor 
som har världen som sin arbetsplats blir det viktigt att behålla den svenska tillhörigheten, att vara 
på ett svenskt sätt och känna just gemenskapen.139 Enligt Benedict Anderson existerar inte denna 
nationella gemenskap utan den finns endast i medvetandet hos individerna.140 Vare sig detta är 
fallet eller ej har jag ingen avsikt att ta ställning till, men vad jag vet är att mina informanter 
känner en stark fosterlandskänsla när de är på uppdrag, vare sig den finns på riktigt eller endast i 
huvudet.  
 
                                                 
139 Stier, Identitet , sid. 68 
140 Anderson 
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Vidare har jag i min studie kommit fram till att det inte går att säga att en 
biståndsarbetareidentitet är antingen en arbetsidentitet eller en privat identitet, det eftersom det 
beror på vilken individ det gäller. Mina fyra informanter skiljer sig väldig mycket åt när det gäller 
personlighet och intressen som jag anser är två betydande faktorer som formar individen. Två av 
mina informanter har en väldigt stark arbetsidentitet och jag anser att deras identitet bildas genom 
deras arbete och den organisation de tillhör. De lever och andas biståndsarbete, detta eftersom de 
även på hemmaplan arbetar åt organisationen och engagerar sig till 100 %. Medan en annan av 
mina informanter inte längre direkt arbetar med bistånd, hon har man och barn och en 
umgängeskrets utanför sin arbetsidentitet. Denna informant identifierar sig inte med sitt arbete i 
samma grad som de andra utan hon finner sin identitet genom andra interaktioner. Vare sig de 
identifierar sig med sitt yrke eller ej så har deras identitet i alla fall påverkats av att arbeta som 
biståndsarbetare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

 



 88

Referenser 

Tryckta källor 
 
Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning 
(Daidalos, 1993, Göteborg)  
Berger, Peter L, Luckmann, Thomas, Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 
(Whalström & Widstrand, 2003, Stockholm) 
Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken 
(Daidalos, 1997, Göteborg) 
Jacquemot, Anitha, Biståndsarbete – en handbok om att arbeta i u-land (Edactus Förlag, 2003, Kristianstad)  
Månson, Per (red), Moderna samhällsteorier. Tradition, riktningar, teoretiker (Prisma, 1991, Stockholm) 
Olsson Britt-Inger, Olsson, Kurt, Utveckling, livsvillkor och socialisation (Liber AB, 2000, Stockholm ) 
Rabe, Monica, Svensk syn på världen – med kulturell insikt (Tre böcker, 2000, Göteborg) 
Stier, Jonas, Identitet. Människans gåtfulla porträtt (Studentlitteratur, 2003, Lund) 

 

Otryckta källor 
Förläsning av Anna-Liisa Närvinen, Livsvillkor, hälsa, identitet, kronisk sjukdom (Norrköping 2005-03-30) 
 
Fia Lien, Hederligt arbete, 
http://www.gringo.se/articles.asp?do=arkiv&typ=Svenssonskolan&id=38 2005-04-20
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gringo.se/articles.asp?do=arkiv&typ=Svenssonskolan&id=38


 89

Avslutning 

Slutdiskussion  
i har i denna antologi belyst livsvillkor och identitetsskapande processer utifrån resande, 
arbete och engagemang. Syftet har varit att visa på dessa företeelsers koppling till 

globaliseringen, samt hur denna inverkar på enskilda individers liv. I våra delstudier har vi funnit 
en rad olika komponenter som skapar en individs identitet, såsom primär- och sekundär 
socialisation och vikten av den kollektiva identiteten. Studierna visar att den sekundära 
socialisationen har en stor inverkan på det pågående identitetsprojektet. Även den primära 
socialisationen är grundläggande för vilka livsval en individ gör, samt för vilka intressen som 
individen utvecklar. Livsval och intressen ligger sedermera till grund för identitetsskapandet. Den 
kollektiva identiteten blir för individen en trygghet där hon eller han är en del av något större och 
där hon eller han möter acceptans. Den får även betydelse i bemötande av andra. Exempelvis 
bemöts backpackers-resenärer, biståndsarbetare, engagerade ungdomar och soldater i 
utlandstjänst utifrån en idé eller föreställning om hur dessa grupper ska vara. De ovan diskuterade 
komponenterna har vi funnit vara av betydande vikt för den identitetsskapande processen.  

V

Globaliseringens inverkan på identitetsskapandet har i våra studier kunnat utläsas 
på flera plan. I och med globaliseringen, framförallt den tekniska, har en ökad spridning av 
information och ett ökat intresse av att ta del av andra kulturer kunnat skådas. Den har även 
bidragit till att fler människor fått möjligheten att röra sig i globala sammanhang. Med detta 
menar vi att människor lättare rör sig över tid och rum och inte är lika plats- eller nationsbundna 
längre. Att just resa som backpacker, arbeta i utlandstjänst, engagera sig i globala frågor samt 
arbeta som biståndsarbetare möjliggörs genom globaliseringen. Sverige är ett mångkulturellt 
samhälle och en del av ett globalt, multilateralt nätverk. Även detta bidrar till en ökad vetskap om 
omvärlden. I och med den kulturella globaliseringen finns det större valfrihet och ett större utbud 
av möjligheter i formandet av identiteten. Det uppstår nya normer och livsstilar, fler kulturer och 
fler möjligheter till individuell utveckling. I det förmoderna, och till viss del i det moderna 
samhället, hade individen endast möjlighet att internalisera de normer och värderingar som fanns 
i det ”isolerade” samhälle hon eller han tillhörde. I dagens samhälle har individen en större 
valfrihet, hon eller han kommer i kontakt med normer och värderingar som leder till nya 
perspektiv. Dessa perspektiv införlivar nya sätt att förhålla sig till sin livssituation och de val 
individen ställs inför i skapandet av sin identitet. 
 Vi har även funnit att livsvillkoren har ett starkt samband med identitetsskapandet. 
Samtliga studier visar på att uppväxtens livsvillkor, det vill säga att vara född och uppvuxen i 
Sverige, är av stor betydelse. Det går att se på livsvillkoren som något som både möjliggör och 
begränsar. De svenska livsvillkoren är en förutsättning som möjliggjort att informanterna kunnat 
resa, arbeta och engagera sig globalt. Att vara född i en välfärdsstat, som Sverige, medför ett 
spektrum av möjligheter att utforma sitt liv på ett sätt som människor i andra delar av världen 
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saknar. Dessa faktorer har bidragit till att forma våra informanter till de personer och 
samhällsmedborgare de är i dag.  

Vår slutsats är att alla de områden vi studerat är globala företeelser, men att det för 
den sakens skull inte behöver inbegripa ”globala människor”. Denna slutsats har vi kunnat dra då 
våra informanter fortfarande på ett tydligt sätt identifierar sig med Sverige. Något vi kommit fram 
till är att globaliseringen är inbegripen i individens livsvärld men att den gestaltar sig på olika sätt. 
En del av studierna visar på individer som är globala i tanken, medan andra studier visar på 
individer som är globala i handlingen. Vi menar att de engagerade ungdomarna och till viss del 
biståndsarbetarna är globala i tanken på så sätt att de ser världen som en helhet och önskar göra 
förbättringar på global nivå. Soldaterna i utlandstjänst är globala i handlingen eftersom de aktivt 
rör sig på en global arena, men reflekterar inte över detta faktum. Även backpackers-resenärerna 
är genom resandet globala i handlingen, och till viss del även globala i tanken. Detta har i olika 
grad gjort dem medvetna om världens beskaffenhet. 
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