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I den etnografiska medie- och kulturteoretiska studie av Solna Centrums köpcentrum som 
gick under arbetsnamnet ”Passageprojektet”, där Erling Bjurström var en av de ledande fors-
karna under de första åren på 2000-talet aktualiserades en rad teman och begrepp som är cen-
trala i dagens mångvetenskapliga kulturstudier. I den strömning inom samhälls- och kultur-
vetenskaperna som betonar rörelse som ett nyckelord har det påpekats att teorier och metoder 
även de befinner sig i rörelse. Ett sätt som det sker på är att de uppstår i ett sammanhang och 
sedan överförs till ett annat som kan berikas på nya sätt. Passageprojektet var ett sådant i hög 
grad teoretiskt rörligt projekt. Själv välkomnades jag att från en antropologisk utkikspunkt 
genomföra en delstudie där projektets etnografiska tillvägagångssätt och dess relation till teo-
retiska perspektiv undersöktes med en reflexiv metod.1 Här blev platsens betydelse för 
studien intressant. Passageforskarna valde en plats för att studera medier och konsumtion, en 
för mediestudier innovativ utgångspunkt. Som en följd av valet av en plats för fältstudier kom 
platsskapande processer i fokus, vid sidan av huvudspåret. Mycket av metoddiskussionerna i 
det kollektivt genomförda Passageprojektet rörde sig kring hur platsen, Solna Centrum, var 
möjlig att undersöka. På ett teoretiskt plan ledde de etnografiska metodernas tillämpning till 
viktiga insikter om hur platsskapande processer är sammanvävda med medie- och 
konsumtionsrelaterade mönster. 

andra slag av mobilitet?  

I kulturstudier har intresset för platsskapande processer åtföljts av ett fokus på betydelsen 
av rörelse. Olika slag av rörelser och förflyttningar mellan platser, som jag kallar mobilitet för 
enkelhetens skull, har visat sig kunna fånga viktiga processer i den samtida kulturen. Men 
vilka etnografiska strategier kan man använda för att studera mobilitet? Här ska jag reflektera 
över etnografiska angreppssätt på plats och mobilitet med utgångspunkt i min pågående forsk-
ning om moderna pilgrimer – med ett öga på erfarenheterna från Passageprojektet och för-
bindelselänkar till vidare kulturteoretiska fält.  

I Passageprojektet var idén om rörelse tydligt närvarande. Projektet i Solna Centrum häm-
tade sitt namn från de passager i 1800-talets Paris som beskrevs av Walter Benjamin. Paris-
passagerna var, liksom vindlingarna i det moderna köpcentrumet, gångar genom vilka männi-
skor kunde röra sig i det nya urbana rummet.2 Här spökar också flanören, modernitetens 
hjälte vars rörelsemönster i staden tolkades som ett uttryck för den nya tidsandan. I 
Passageforskargruppens metoddiskussioner kom spänningen mellan platsens stabilitet och 
rörliga fenomen till uttryck på intressanta sätt. Vilka etnografiska strategier står till buds för 
att fånga meningen i de förbipasserande besökarnas användning av köpcentrumet? Ibland var 
det lättare att dröja vid de personer som befann sig på platsen under en längre tid, 
pensionärerna på sina bänkar, butiksägarna, vakterna. Konsumenterna besökte platsen och 
försvann sedan iväg till andra fysiska platser som hemmet och till mer platslösa symboliska 
och mediala rum. Att följa med det som rör sig är en idealisk etnografisk strategi för att 
studera mobilitet, men är den genomförbar i praktiken, i 

I socialantropologisk forskning om pilgrimsfärder har de här frågorna haft en central plats 
sedan de första studierna, även om de inte explicit kopplats till en diskussion om mobilitet 



förrän relativt nyligen. En helig plats drar till sig pilgrimer med ett slag av ”andlig magne-
tism” skapat av de föreställningar om platsen som finns inom respektive religiösa traditioner. 
Själva platsen och de platsskapande processer som formar den, har länge varit föremål för 
teoretisk diskussion. Ett sätt att se sådana platser är som fokalpunkter för sinsemellan motstri-
diga diskurser som tillskrivs skilda innebörder av olika grupper.3 I min studie av Mariahelge-
domen Fátima i Portugal illustreras platsen som en fysisk arena där motstridiga diskurser 
möts med ett inslag av kamp om definitionen av platsen. Jag fann att de folkliga diskurserna 
och de kvinnodominerade kroppsliga praktikerna både till mening och till form skilde sig på 
flera sätt från den textbaserade ortodoxa tolkningen av Mariakulten som framfördes av 
katolska kyrkan.4  

Även i studiet av pilgrimsfärder har det tidigt funnits en medvetenhet om de skilda per-
spektiv som forskningen resulterade i beroende på om man studerade lokala mönster av pil-
grimsresande inom ett avgränsat område, beledsagade en grupp på en pilgrimsresa eller gav 
sig i kast med att undersöka en större plats hela komplexitet. Den tolkning av platsen som jag 
fann vara en central del av Mariakulten i Fátima var möjlig genom att jag följt med en grupp 
av pilgrimer från norra Portugal dit och också följde med dem hem igen. Det var alltså en viss 
metodstrategi som var förutsättningen för tolkningen – en strategi som, liksom i Passagepro-
jektet, inte var utarbetad för det syftet från början – mitt fokus var helt enkelt först och främst 
en annan plats: ”mina” pilgrimers hemstad. En studie som vill få en mer fullständig förståelse 
av de stridande diskurserna på en viss plats måste använda sig av en annan strategi. Helst 
skulle man behöva ett forskarlag och en kollektiv process liknande Passageprojektets för att 
uttömma de stora pilgrimsplatsernas mångbottnade och omfattande betydelser. I undersök-
ningen av köpcentrumet var ju en sådan strategi dominerande – medan rörelserna bort från 
och till centrumet utgjorde de lösa trådar där undersökningsprocessen gradvis avtog.  

Det finns emellertid en uppenbar svårighet i företaget att identifiera och tolka de olika dis-
kurser som är länkade till en plats endast genom att uppehålla sig på platsen. För en djupare 
tolkning krävs oftast kännedom om de vidare sammanhang som diskursen ingår i, alltså struk-
turer, praktiker och symbolsysten utanför platsen. I reflektionerna kring Passageprojektets 
metoder kallade jag en sådan etnografisk strategi, att nå bortom platsen som studeras, för en 
centripetal kunskapsprocess.5 Med fokus på rörelser skulle den centripetala kunskapsproces-
sen kunna fångas in och olika strategier för att studera rörelse ta form. Vilkas rörelser etnogra-
fen följer och var i processen av mobilitet som forskaren placerar sig bestämmer vilka aspek-
ter av det studerade fenomenet som kommer i fokus.  

Skiftet från plats till mobilitet, eller snarare försöken att se platser och mönster av mobilitet 
i relation till varandra inom samma teoretiska ramverk, har också påverkat studiet av pil-
grimsresande. Pilgrimsresandet i världen ökar och det tycks hänga samman lika mycket med 
ett ökande av resandet överhuvudtaget som med ett återuppväckt intresse för religion. I dis-
kussionen om mobilitet dyker pilgrimen upp som en arketypisk modell för resenärer av skilda 
slag. Bland antropologer utvecklas teoretiska ramverk som söker förstå pilgrimen och 
turisten, inte som dikotomiskt åtskilda, utan som former av mobilitet inom samma kulturella 
kontinuum. Feministiska forskare har påpekat att även dessa kategorier är maskulint kodade, 
trots kvinnors resande, turistande och deltagande i vallfärder.  

I det nutida pilgrimsresandet till Santiago de Compostela kollapsar distinktionen mellan 
pilgrimer och turister: kategorierna smälter samman. Det nutida vallfärdandet till Santiago de 
Compostela skiljer sig från den klassiska religiösa pilgrimsresan som sker inom en religiös 
kultur, exempelvis katolikers vallfärdande till de stora Mariahelgedomarna i Europa. Här är 
platsen förknippad med en uppenbarelse av Maria och platsens heliga kraft härrör från den 
händelsen. Även om katedralen i Santiago de Compostela, som för troende katoliker är apos-
teln Jakobs grav, är slutmålet för pilgrimerna så är det själva vägen dit som blivit berömd och 
som utövar sin magnetiska dragningskraft på nutida pilgrimer. Vägen till Santiago, av pilgri-
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merna kallad endast el Camino (vägen) går från Pyrenéerna i öster till Santiago de Compos-
tela i väster och här vandrar nutida pilgrimer 20-30 kilometer om dagen med övernattningar i 
enkla härbärgen. Återupplivandet av vallfärdandet till Santiago tog fart på 1980-talet och har 
ständigt vuxit sedan dess. I Sverige har intresset för Caminon vuxit främst på 2000-talet och 
tycks befinna sig i stadig uppgång. Motiven till att ge sig ut på vandring varierar mellan in-
tresse för kulturhistoria, förkärlek för fotvandringar i naturen, sökande efter andlighet, reli-
giösa skäl eller helt enkelt en nyfikenhet på Caminovandringen väckt av resebilagor, böcker 
och vänners berättelser. Kyrkan tillfrågar pilgrimerna om deras motiv innan de utfärdar det 
eftertraktade pilgrimsintyget vid ankomsten till Santiago, men är generös i sin bedömning: 
även ”andliga” motiv skilt från rent religiösa godkänns, och även en blandning av motiv där 
kulturella och historiska ingår.  

Fastän nutida pilgrimer genomför vandringen längs Caminon på samma sätt som medeltida 
pilgrimer och utför den traditionella ritualen att omfamna statyn av Sankt Jakob i katedralen – 
en sådan imitation av det medeltida är just en del av attraktionskraften – så är det nutida vall-
färdandet sprunget ur modernitetens livsvillkor. Pilgrimerna på väg till Santiago flyr det mo-
derna samhället med sin prestations- och konsumtionskultur – de är på väg bort från köpcent-
rumet. I det nutida pilgrimsresandet har en egen kultur utvecklats kring Caminon, där just 
vandringen ses som det mest autentiska sättet att färdas, cyklisternas snabbare färdmedel eller 
att ta bussen förbi svårare sträckor räknas inte som en lika sann pilgrimsfärd.  

Den innebörd fotvandringen har fått i Caminokulturen illustrerar hur mobilitet fungerar 
som kulturell uttrycksform – den bär på betydelser som relaterar till individers identitet och 
grundläggande värderingar. Att välja att gå till fots under en dryg månad är bland annat ett val 
av långsamhet – en paus från det uppdrivna tempot och den tidsbrist som är ett inbyggt livs-
villkor i det postindustriella samhället. Liksom flanören, turisten och resenären är pilgrimen 
på Caminon manligt kodad – de stiliserade figurer av pilgrimer som förekommer på officiella 
skyltar, som souvenirer och i informationsmaterial är tydligt en manlig figur. Återupplivandet 
av vallfärdandet till Santiago har också varit ett manligt fenomen: män var och är ännu i ma-
joritet bland pilgrimerna. Bland de svenska pilgrimerna utgör dock kvinnor redan två tredje-
delar, något som bidrar till att störa den stereotypa bilden av pilgrimen och de uttrycksformer 
som den förknippas med.  

Vilka etnografiska sätt att närma sig den mobilitet som tar form i Caminovallfärden står till 
buds? Nancy Frey som studerat pilgrimskulturen längs med vägen ser på sin studie som en 
multilokal fältstudie.6 Hon skriver att Caminon inte är en plats utan flera: i sitt fältarbete arbe-
tade hon på olika pilgrimshärbärgen längs med vägen och samtalade med pilgrimerna som 
kom förbi, slutligen bodde hon en längre period i Santiago de Compostela där hon talade med 
pilgrimerna efter deras ankomst. Då hon också var intresserad av hur pilgrimsresan påverkat 
pilgrimernas liv efter hemkomsten, både korresponderade hon med och besökte ett stort antal 
pilgrimer av olika nationalitet i deras hemländer – fältarbetet sammanband med andra ord ett 
stort antal platser i sin etnografiska strategi. Samtidigt kan ett sådant fältarbete lika gärna be-
skrivas som ett försök att fånga rörelse: etnografen stannar på olika platser och samtalar med 
individer som rör sig förbi som sedan etnografen fångar upp igen på en annan plats. I det här 
avseendet liknar Caminon en translokal plats – varje punkt på vägen, varje ort med ett härbär-
ge, är betydelsefull som en passage till nästa plats. Om man vill lägga fokus på Caminon som 
en mobil kultur vill etnografen kanske snarare följa rörelsen, till exempel genom att följa en 
grupp pilgrimer från en destinationsort i det egna hemlandet på färden till Santiago de Com-
postela. Caminon som etnografiskt studieobjekt illustrerar att strategin att följa rörelsen kan 
betyda mycket olika saker: i det här fallet att fotvandra 700 kilometer! 

Plats och mobilitet kan studeras inom samma ramverk och är ömsesidigt befruktande. På 
samma sätt kan etnografiska strategier och konstruktioner av ”fält” tjäna på att belysas genom 
en blick på både mobilitet och plats. När pilgrimerna anländer till Santiago de Compostela 
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Noter 

besöker de i regel först pilgrimskontoret för att få sitt intyg, sedan katedralen och därefter 
beger de sig ut i staden. Där blandas de med andra besökare; katedralen som är Santiagos 
största sevärdhet beses också av många besökare som inte vandrat längs Caminon, caféerna 
och barerna är fulla av turister som njuter av den kosmopolitiska stämningen och kultureve-
nemangen, en turism som är ett resultat av stadens medvetna platsskapande som europeisk 
kulturstad år 2000. Pilgrimernas fotvandring är slut och deras rörelser i staden får nya 
innebörder. Pilgrimen blir till turist och växlar mellan stillasittande på caféerna och 
flanerande till synes utan mål. Så möts pilgrimen och flanören – liksom teorier och metoder i 
rörelse ibland möts på oväntade knutpunkter.  

1  Gemzöe (red.) (2004a). 
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