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Introduktion och problemformulering 

USA som resmål och hemvist har länge varit många svenskars dröm. Kring inget annat land 

finns så många föreställningar, drömmar och fördomar. Genom tidningar, film, TV-serier och 

böcker byggs dessa på och myten om USA lever vidare.  

 

Under 1800-talet och i början av 1900-talet, när utvandringen från Sverige till USA var som 

störst, fanns det till och med ett kommersiellt syfte i att bygga på dessa föreställningar. Desto 

bättre historier de som var kvar hemma fick höra, desto större chans var det att de också 

bestämde sig för att utvandra, och detta ledde i sin tur till att företagen som skötte transporten 

och USA som land tjänade mer pengar. Från och med 1883 var det förbjudet att tala om 

emigrationens fördelar i annonser och reklam, så det krävdes då att man kom på något annat 

sätt att fortsätta locka svenskar till USA. En del delstatsregeringar betalade ut brevporto i 

utbyte mot att de svenskar som redan befann sig i staten skrev hem till Sverige om just den 

statens alla fördelar. Ingen annan informationskälla hade sådan genomslagskraft som den 

breven hem till Sverige hade. Många av emigranterna var ovana brevskrivare så breven blev 

ofta stereotypa eller komponerade efter särskilda mallar. Man berättade inte om sina 

motgångar utan lät då istället bli att skriva, man frågade också ofta mer om vad som hände där 

hemma än berättade om hur man själv hade det. Det fanns också en stolthet. Man ville inte 

berätta för vänner och familj som kanske avrått från emigrationen och var kvar i Sverige att 

man inte lyckats så bra som alla andra verkade ha gjort. På den tiden var en amerikaresa ofta 

en enkelresa utan några planer att återvända till Sverige. Breven blev därför den enda kontakt 

som resenärerna hade med Sverige resten av livet. Vilka orsaker finns idag att berätta när 

det redan vid avresan finns en planerad återresa? 

 

Det fanns alltså redan under den här tiden en stark bild som cirkulerade och byggdes på om 

hur livet i Amerika var. Även efter emigrationens glansår har den drömlika bilden av livet på 

andra sidan Atlanten funnits kvar. I och med radios, TVs och nu senast internets framväxt, har 

bilden ytterligare förstärkts och kan nå ut till ännu fler. Även om dessa medier också ger nya 

möjligheter att få en bild av sanningen, så lever fortfarande idag myten om det fantastiska och 

spännande livet på andra sidan Atlanten kvar, och många drömmer ännu om att få uppleva 

detta. 
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En mängd svenska ungdomar reser varje år till USA för att få uppleva just en av dessa 

drömmar – High School i USA. Vi är överösta av berättelser, filmer och andra skildringar om 

hur detta speciella liv kan te sig. Det finns fortfarande idag en bild av hur amerikanskt liv ser 

ut, och vem vill slå sönder en sådan bild? Idag är det främst TV, film, tidningar och böcker 

som bygger på myten om hur USA är. På samma sätt som emigranterna skrev hem håller även 

dagens amerikaresenärer kontakt med Sverige, men på andra sätt. Dagens brev är elektroniska 

och kommer fram i samma stund som de skickas. Det finns även en mängd forum genom 

vilka man kan hålla kontakt med nästan vem som helst. Ett av dessa forum är 

Resedagboken.se1 och det är från den sidan jag tagit berättelserna som analyseras i denna 

uppsats. Hur förhåller sig berättarna på Resedagboken.se till de bilder av USA som 

redan finns i Sverige? 

 

Under 1800-talet, när de första amerikabreven kom, fanns det bara ett sätt att kommunicera 

och det var via brev. Idag finns det istället en mängd olika sätt att hålla kontakt på. Den 

information som kommer fram i ett forum på internet är istället det allmänna, det som ser ut 

som den ”privata dagboken” men som ändå är det man kan tänka sig att alla kan få läsa. Man 

har sedan privat e-post, telefon och chatt, och självklart även vanliga brev som komplement. I 

Resedagboken.se, kallas berättelserna dagböcker. Grunden för dagboksskrivandet har annars 

alltid varit det privata, det man inte behöver dela med någon annan än sig själv. Här skriver 

man istället en dagbok som är öppen för vem som helst. Det finns sedan länge en slags mall 

för hur dagboken ska vara och den klassiska dagboken var inte till någons beskådning, medan 

dagens webbaserade dagbok är till allas beskådning. Beroende på i vilken fas av livet man är i 

under den här resan, är det olika människor man skriver för. I de här berättelserna är det för 

det mesta familjen eller vännerna, men även annars har man nästan alltid en tilltänkt publik 

när man skriver.  Om man idag skriver dagbok för en tilltänkt publik, vilka tror man då 

ska läsa? 

 

Man kan också fundera på den tilltänkta läsaren. Dels för att lättare kunna bedöma varför man 

skriver det man skriver, men också för att kunna identifiera vilka det är som läser dessa 

berättelser. Jag vill på det här sättet kunna se vilken genomslagskraft detta forum kan ha just 

på hur bilden av USA och USA-upplevelsen förs vidare. Här kommer då både den faktiska 

                                                 
1 http://www.resedagboken.se 
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publiken in, de som verkligen läser dessa texter, men även de som berättaren tänker som 

läsare när hon/han skriver.  

 

Ett par saker som slagit mig direkt när jag läst dessa resedagböcker är hur positivt mycket är. 

Jag vet av egen erfarenhet att det finns en hel del med en sådan här resa som inte är positivt 

även om det på det stora hela är det. Man kan ofta se hur dessa personer skriver att de fått 

flytta, byta skola eller någonting liknande, något som enligt min erfarenhet beror på att något 

hänt eller att det åtminstone varit en hel del problem. Om problemen nämns dock för det 

mesta ingenting. Antagligen har personerna en ytterligare korrespondens med sina närmaste 

där detta förklaras mer ingående, men jag tror ändå att detta är ett led i att man inte vill oroa 

någon annan, eller visa på sitt eget misslyckande. Det kan ju också vara så att många av 

ungdomarna för första gången befinner sig på egen hand, och då både vill visa för andra att de 

klarar sig, men också bevisa för sig själva att det faktiskt är just deras upplevelse. Vad är det 

berättarna skriver om i dessa berättelser? 

 

Det finns många olika aspekter i berättandet om resan. Mitt främsta syfte med uppsatsen är att 

undersöka vad berättarna väljer att skriva om och varför de berättar just det. Jag ska titta på 

vad svenska ungdomar i USA skriver och berättar om USA hem till Sverige och på vilket sätt 

de gör detta. Jag vill se hur berättarna förhåller sig till sin nya verklighet samtidigt som de 

förhåller sig till livet som fortsätter hemma och vilka anledningar det finns till att ungdomarna 

lägger ner så mycket tid på att skriva ner sina berättelser på Resedagboken.se. 

 

Denna uppsats är baserad på berättelser från Resedagboken.se och för att läsaren ska få en 

bild av hur materialet ser ut får detta och även diskussionen kring detta ta en stor plats i 

uppsatsen. Efter det inledande kapitlet med introduktion och problemformulering har jag valt 

att bygga upp uppsatsen i två steg. Först presenterar jag en ingång till de teoretiska 

utgångspunkter jag haft för min uppsats och låter dessa följas av metod och forskningsurval. 

Genomgående kopplar jag mitt material till de utgångspunkter jag presenterar för att direkt 

kunna se hur dessa kommer att användas. Sedan kommer den första delen av diskussionen där 

berättelserna tas upp. Här presenteras resultaten av innehållsanalysen och de teman som 

uppkommit utifrån denna.  

 

Det andra steget inleds sedan med en mer ingående presentation av de analytiska 

utgångspunkter som jag använt mig av från den narrativa forskningen. Denna genomgång 
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bygger till viss del på de tidigare presenterade teoretiska utgångspunkterna och kan på så sätt 

även appliceras på den första analysdelen även om den främst fokuserar framåt. Diskussionen 

som sedan följer denna genomgång är en fördjupning av den tidigare diskussionen kring 

berättelserna, men går mer in på berättarna och varför de berättar.  
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Från narrativ till blogg – teoretisk bakgrund 

Mina främsta teoretiska utgångspunkter i den här uppsatsen kommer från den narrativa 

forskningen, forskningen om hur man berättar. Mitt syfte innefattar dock inte bara 

berättelserna utan går även att koppla till några andra ämnesområden. Här ger jag därför en 

inblick i de fyra områden som min undersökning kretsar kring. Berättelserna jag tittar på är 

personliga berättelser och just därför har jag valt att ta med den biografiska forskningen, 

forskningen om exempelvis dagböcker och biografier. Den biografiska forskningen är nära 

relaterad till den narrativa forskningen men tar upp ännu mer om hur det personliga minnet 

styr berättandet. Eftersom berättelserna beskriver en plats och en kultur av en utomstående har 

jag också kompletterat med det som finns skrivet om reseberättelser. Jag har dock främst 

fokuserat på berättaren i reseberättelserna. Resedagboken.se är en sida på internet och mediet 

i sig lägger en extra dimension till berättandet då allt blir offentligt. För att få en inblick i vad 

internet gör för berättandet, både i tillgängligheten för läsarna men också för hur berättandet 

ser ut har jag även tagit med en del av det som skrivits om bloggar och om det slags 

berättande som äger rum på internet. Jag använder och ser på mediet, Resedagboken.se, som 

formen där berättelserna uppstår och det får därför ta mest plats som just form. 

Narrativ forskning 

Narrativ forskning finns inom en mängd traditioner. Antropologi, litteraturvetenskap, 

sociologi och psykologi är bara några. Alla dessa traditioner använder den narrativa 

forskningen på sitt sätt – för att uppnå sina mål. Jag har här valt att lyfta fram de tankar som 

hjälper mig framåt i min undersökning. 

 

Antropologin använder som exempel narrativ forskning som en del av etnografin då man 

studerar berättelser för att se individens förhållande till sin sociala omgivning. Här får 

enskildheter mening i förhållande till kulturell kommunikation. Både sociologin och 

antropologin utforskar sociala och kulturella sammanhang. Samtidigt är det berättandet eller 

den narrativa kommunikationen som förändrar kulturen. Detta är aktuellt då jag tittar dels på 

hur ungdomarna berättar om sin nya sociala omgivning samtidigt som de förhåller sig till sin 

ursprungliga position i Sverige. Även den psykologiska aspekten rör jag mig kring då de 

menar att narrativ mening produceras av det individuella medvetandet och fungerar för att 

foga samman händelser som berör oss. Lingvistiken och sociolingvistiken behandlar 

berättelsen som sammanhang och struktur, och då hur den konstrueras språkligt, ofta 
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kollektivt. Det strukturalistiska perspektivet söker det oföränderliga, det som finns mellan 

medvetandet och erfarenheten. Litteraturvetenskapen har istället använt den narrativa 

forskningen för att undersöka enskilda verk och som ett verktyg för att kunna jämföra olika 

verk med varandra.2 

Biografisk forskning 

Biografisk vetenskap eller forskning är insamlingen och tolkningen av personliga eller 

mänskliga dokument. Dessa dokument kan bestå av alltifrån dagböcker och brev till biografier 

och fotografier.3  Biografisk forskning är ett interdisciplinärt ämne som används inom en 

mängd olika forskningsfält, men det har också fått mycket kritik för att vara för oseriöst som 

eget fält och att mycket av arbetet inkluderas i fältstudier och öppna intervjuer. Biografisk 

forskning har vuxit fram efter att den muntliga historien och narrativ analys utvecklats. 4  Då 

jag i min undersökning tittar just på en form av dagböcker tycker jag det är viktigt att lyfta 

fram de traditionella tankarna kring dessa berättelser även om jag har ett bredare perspektiv 

på min undersökning. Just sammankopplingen av biografisk forskning och den narrativa 

analysen har medfört ett stort steg mot meningsfulla tolkningar och då också förståendet av 

individers liv.5  

 

Sociologen Brian Roberts definierar i sin bok Biographical Research vad en livshistoria6 är. 

Han menar att det är vad en person väljer att berätta om sitt liv. För att berättelsen ska kunna 

klassas som en livshistoria krävs dock att berättelsen är så fullständig och ärlig som möjligt 

utifrån vad som berättaren faktiskt kommer ihåg.7 Ett mål inom den biografiska forskningen 

är att ta reda på hur människan använder sig av erfarenhet. Man vill kunna se skapandet av 

biografiska texter som en del av levd erfarenhet.8  

 

Roberts ställer sig frågan ifall vi är våra egna berättelser när vi berättar dem, om vi 

återbekräftar och återskapar vårt jag.9  Detta är en av de sakerna som jag tittar på i min 

undersökning då jag letar efter orsakerna till berättandet och även vad berättaren själv får ut 

                                                 
2 Carola Skott, 2004c, Framväxten av narrativ forskning. I: Berättelsens praktik och teori – narrativ forskning i 
ett hermeneutiskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund. s.45f. 
3 Brian Roberts, 2002, Biographical research. Open University Press, Buckingham. s.1-2.  
4 Ibid. s.18. 
5 Ibid. s.132. 
6 Life story, min översättning. 
7 Roberts, 2002. s.3. 
8 Ibid. s.92. 
9 Ibid. s.133. 
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av sitt berättande. Som läsare av biografiska texter måste man ta hänsyn till att individen 

tolkar sina omgivningar med en sammanvävning av fakta och fiktion.10 På det sättet blir även 

berättelserna en blandning av dessa två, då minnet har svårt att skilja på vad som är den 

objektiva sanningen och vad som är den personliga tolkningen. Detta gör också att vi kan ha 

olika minnen av samma händelser. Det kan vara två jämnstarka minnen som tävlar med 

varandra, eller ett huvudminne och ett underordnat minne. Det kan också vara så att vi har ett 

privat minne och sedan ett publikt eller allmänt minne som vi delar med andra. Roberts menar 

även att minnena formas med hjälp av individens språkliga användning.11 Det kan vara att vår 

språkliga begränsning eller de konventioner som gäller formar minnena in i en mall som 

redan existerar.  

 

Det finns en fråga inom den biografiska forskningen om vad man egentligen ska lägga fokus 

på i analysen. Är det berättaren, texten eller läsaren? Jag har i den här undersökningen valt att 

lägga fokus på alla dessa, men mitt huvudfokus ligger ändå på berättaren. En annan sak som 

man också måste ta hänsyn till inom den biografiska forskningen är att nästan all biografisk 

litteratur är skapad med en tilltänkt publik och dess förväntade reaktion. Det betyder att 

berättelserna också är formade för att passa denna publik. 

Reseberättelser 

Carina Lidström, universitetslektor i litteraturvetenskap, skriver i Berättaren på resa – Om 

persona och berättarhållning i några svenska reseberättelser,12 om hur berättare förändrar 

både språk och attityd efter vad som upplevs just här och nu, och kan tyckas växla 

personlighet i samma takt som resan fortskrider. Hon menar dock att de flesta reseberättelser 

har ett specifikt förhållningssätt till det som skildras. Det som dock förändras är vad 

berättaren utger sig för att vara, är han eller hon äventyrare, vetenskapsman eller student på 

just den här resan eller i den här berättelsen. Utifrån vad resenären utger sig för att vara är 

förhållningssättet lite varierande, men ofta återkommer ändå just vad som berättas 

eftersom ”stereotyperna” eller ”normerna” kräver att vissa saker behandlas. Känner berättaren 

att det inte riktigt passar in på vem de vill vara, berättar de istället det inträffade eller 

upplevda med en utomståendes ironi. De som skriver använder sig av stående former och 

                                                 
10 Roberts, 2002. s.140.  
11 Ibid. s.148-149. 
12 Carina Lidström, 2003, Berättaren på resa – Om persona och berättarhållning i några svenska reseberättelser. I: 
Berättaren – en gäckande röst i texten. Örebro Studies in Literary History and Criticism 3 Universitetsbiblioteket, 
Örebro. 
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konventioner och dessa konventioner speglar i många fall vem resenären utger sig för att vara 

i sin resa.13 De som skriver använder sig av redan befintliga sätt att uttrycka sig själva och det 

de upplever. Både för att läsarna lättare ska förstå, men också för att placera sig själva i 

berättelsen utifrån hur de själva vill bli sedda.  

 

Mycket i reseberättelserna handlar om hur stor plats resenären själv tar. I reseberättelser är 

resenären lika med författaren. Det kan handla om i hur stor utsträckning resenären använder 

begreppet ”jag”, men det kan också exempelvis handla om hur subjektiv eller objektiv 

berättaren är. Reseberättelsen tar i anspråk att berätta hur det faktiskt är, att förklara en 

existerande verklighet. Här är ofta resenären/författaren lika viktig som läsaren.  

 

Lidström skriver om att resenären måste visa sig kompetent för att kunna tas på allvar som 

reseberättare. Det är viktigt att berättelsen ska kunna tas för sanning.14 Då jag vill titta på vad 

berättarna väljer att berätta, känns det också viktigt att titta på hur de legitimerar sig själva 

som berättare. Skriver de rakt ut att det de skriver är sant? Lidström skriver också om varför 

det är viktigt att resenären kan tas för att berätta sanning. Hon menar att det i första hand 

hänger ihop med att resenären, huvudpersonen, just är identisk med författaren. Utger sig 

författaren för att ha upplevt något måste detta kunna bevisas.15 

Bloggar 

Bloggar i nuvarande form har funnits sedan 1999.16 Bloggar är en speciell sorts hemsida som 

är ett enkelt sätt att kommunicera via internet, både för skribenterna och för läsarna. En blogg 

förvandlas till community genom länkar och kommentarer. Utifrån detta kan man se att 

Resedagboken.se är mer än en blogg, men jag utgår ändå ifrån det eftersom mediet som 

sådant, de personliga sidorna, fungerar som en blogg.  

 

Personliga bloggar, som de berättelser jag tittar på klassas som ifall de definieras som bloggar, 

bygger på att personer vill dela med sig av sin syn på världen och sina upplevelser. Bloggarna 

blir en slags marknadsföring av skribenten själv. En bra personlig blogg bygger enligt Anders 

Frankel, marknadsförare och grundare/VD för ett företag som inriktat sig mot 

                                                 
13 Lidström, 2003. s.230. 
14 Ibid. s.232. 
15 Ibid. s.233. 
16 Anders Frankel, 2005, Bloggar som marknadsföring – en snabbguide. Liber, Malmö. s.15.  
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internetmarknadsföring17, på att de är intressanta och trovärdiga. De ger något värdefullt och 

bygger upp ett förtroende.  

 

En annan intressant aspekt som Frankel tar upp i sin bok Bloggar som marknadsföring – en 

snabbguide18 är att det finns amerikanska delstater som betalar turister i området att blogga 

om sina upplevelser just för att marknadsföra regionen.19 Detta är då fortfarande samma grepp 

som man använde för att locka svenskar att emigrera till USA i slutet av 1800-talet.  

 

Brad L. Graham, bland annat journalist och publicist, skriver i texten Why I Weblog: A 

rumination on where the hell I’m going with this website20 om de bakomliggande orsakerna 

till varför man bloggar. Han menar att den första orsaken till att blogga är viljan att bli 

publicerad, att lämna något efter sig och att själv kunna se sin text. En annan anledning är att 

slippa bli överöst med e-post från vänner, exempelvis länkförslag och skämt. Genom att 

blogga kan man istället länka till originalkällan direkt i bloggen och låta sina vänner som är 

intresserade läsa det där, och på så sätt slippa fulla e-postlådor. 21  Han menar också att 

bloggandet är ett sätt att kunna lära sig saker. Detta är nog inte den främsta anledningen, 

varken för vanliga bloggare eller för mina berättare, men han menar att genom att blogga 

måste man automatiskt lära sig grundläggande webbpublicering. En annan orsak till att 

blogga är för att legitimera den tid som spenderas på internet. Genom att blogga skapas något 

och på så sätt kan man stilla det dåliga samvetet eftersom tiden används på ett produktivt sätt. 

Det sista som Graham nämner som orsak till bloggandet är viljan att skapa kontakter och 

känna en samvaro. Genom att blogga skapar man något gemensamt med andra bloggare, 

exempelvis genom kommentarer och länkar till varandra.22  

 

Douglas Rushkoff, en författare som fokuserat på hur människan, kulturer och institutioner 

skapar och påverkar varandras värderingar, har skrivit texten The Internet is not Killing off 

Conversation but Actively Encouraging it23, om hur bloggar och internet endast är en ursäkt 

för att få interagera med andra människor. Han menar att det inte är internet som är ett 

                                                 
17 Frankel, 2005. 
18 Ibid. 
19 Ibid. s.32f.  
20 Brad L. Graham, 2002, Why I Weblog: A rumination on where the hell I’m going with this website. I: We’ve 
got blog – How weblogs are changing our culture. Persheus publishing, Cambridge.  
21 Ibid. s.37. 
22 Ibid. s.38. 
23 Douglas Rushkoff, 2002, The Internet is not killing off conversation but actively encouraging it. I: We’ve got 
blog – How weblogs are changing our culture. Persheus publishing, Cambridge. 
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medium som förmedlar innehåll utan att det istället är innehållet som är ett medium för 

interaktion mellan människor. Innehållet blir då som ett slags verktyg att använda om det blir 

tyst. Han menar vidare att meningslös e-post som skickas till vänner, exempelvis kedjebrev 

eller skämt är ett sätt att ta kontakt med en person när man inte har något annat att komma 

med. En annan orsak till internet hävdar Rushkoff är att människor vill dela med sig av sina 

liv. Det är hela myten med internet, att man kan skapa sitt eget innehåll, men Rushkoff menar 

då att den verkliga poängen är att människor vill dela med sig av sina liv till andra.24 

 

                                                 
24Rushkoff, 2002. s.117-118.  
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Urval och metod 

Urvalet bland reseberättelserna på Resedagboken.se har bestämts utifrån av vad berättarna är i 

USA för att göra. För att få fram materialet har sökningar gjorts på både resans namn och 

landet USA. Sökorden som användes var ”utbyte”, ”USA år” och ”High School” och endast 

resor som var avslutade togs med då hela årets upplevelser skulle finnas med. Från början har 

de berättare uteslutits som skriver på Resedagboken.se i genomsnitt mindre än en gång i 

månaden eftersom dessa då troligen använder andra informationskanaler i första hand och att 

det då skulle bli ett alltför tunt material att analysera. Till att börja med var det ungefär 60 

berättelser som uppfyllde de grundläggande kraven och bland dessa hade alla skrivit mellan 

tio och 100 inlägg var. Materialet delades in i hur många inlägg varje berättare gjort. Det är 

tydligt att det är fler tjejer än killar som skriver de här berättelserna, jag hade 50 berättelser 

skriva av tjejer och tio skrivna av killar. Genom en lottning blev dessa 60 då till slut 19, 14 

tjejer och fem killar. Jag tittade inget på vilken ålder berättarna var i då alla utbytesstudenter 

på High School är mellan 16 och 18 år gamla, alla presenterar sig heller inte med specifik 

ålder vilket skulle göra det urvalet alltför osäkert. Den av mina informanter som hade skrivit 

minst inlägg hade skrivit 13 stycken och den berättare med flest inlägg hade skrivit 62 inlägg, 

motsvarande mellan nio och 95 A4-sidor.  

 

I den kommande texten finns inte varje enskild berättare citerad, utan refererade till som en 

berättare. Med så många berättelser skulle det bli rörigt att identifiera varje berättare samtidigt 

som det inte skulle tillföra något i undersökningen då syftet inte är att jämföra olika 

berättelser utan istället se på strömmen av berättelser. Vid citering av berättelserna i texten har 

jag valt att ändra telefonnummer och personnamn för att ingen ska känna sig utelämnad. Det 

finns dock inget som kräver detta då alla berättelser på Resedagboken.se är offentliga, men ur 

en etisk synpunkt har jag ändå valt att göra så. Jag har även, där jag ansett det behövas, rättat 

till stavfel och skrivit ut förkortningar där det annars hade försvårat läsningen.  

 

När jag väl hade mitt material var det första jag gjorde att identifiera dessa texter som 

berättelser. Berättelser behöver inte vara en kronologisk redogörelse av händelser, utan kan 

också betyda att man kopplar osammanhängande situationer till en meningsfull helhet. 

Berättelser är dock alltid återberättande, de tar alltid upp något som redan har hänt.25 Då mitt 

                                                 
25 Anna Johansson, 2005, Narrativ teori och metod. Studentlitteratur, Lund. s.15f. 
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material till största delen bestod av ett återberättande av händelser och reflektioner kring dessa 

bestämde jag mig för att dessa texter skulle kunna analyseras som berättelser, och att jag 

därmed kunde använda mig av en narrativ analysmodell.  

 

Då mitt syfte för denna uppsats är att titta på vad och varför man berättar, använde jag mig av 

en innehållsanalys. Sociologen Anna Johansson har i sin bok Narrativ teori och metod26 listat 

en översikt av vilka frågor en innehållsanalys svarar på. Jag bestämde mig för att utgå från 

dessa frågor när jag formade min analysmodell. Jag räknar min undersökning som kvalitativ 

då jag ser alla berättelser som ett enda material, och inte gör någon systematisk jämförelse 

mellan olika texter.  

 

Det första jag gjorde var att titta på berättelsens handling, vilka händelser som skildras. Jag 

identifierade sedan karaktärerna och hur dessa framställdes i berättelserna. Jag tittade också 

på om dessa definierades av särskilda händelser. En annan sak jag tittade på var huruvida det 

fanns ett eller flera dominerande händelseförlopp, en serie händelser som kretsar kring samma 

karaktärer. Genom att göra detta kunde jag se vad berättaren fokuserade på – i det här fallet 

var det främst skolan, relationer och maten som var det mest återkommande. I de fall en 

helhet var svår att hitta sökte jag istället efter upprepningar och kunde på så sätt komma fram 

till huvudspåret.27 Jag tittade också på vad Johansson nämner som tid och rum. Alltså, när och 

var allting händer, men också ifall tid och rum spelar någon roll i just dessa berättelser. Då 

hela berättelsen utspelar sig på en plats som inte är berättarens ursprungliga position och 

under en bestämd tid, spelar det en mer övergripande roll än för varje del av berättelsen i sig. 

Här skriver berättarna medan de är mitt uppe i något, det är en tillbakablick på särskilda 

episoder, men de befinner sig fortfarande i det stora sammanhanget medan de berättar. Jag 

tittade också efter lite mer genomgående teman och poänger. Fanns det några underliggande 

teman, och vilka var poängerna, varför berättades just denna historia? Jag tittade slutligen 

också på hur berättelserna ligger i samtiden, alltså ifall de berör de händelser som händer runt 

dem men inte direkt påverkar deras liv just då.  

 

I innehållsanalysen tittade jag inte alls på formen för berättandet, och från början var inte 

heller min mening att min analys skulle ta upp något av detta. Men efter min läsning kom jag 

                                                 
26 Johansson, 2005. 
27 Carola Skott, 2004a, Att gripa sig an berättelsen. I: Berättelsens teori och metod – narrativ forskning i ett 
hermeneutiskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund. s.88. 
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fram till att jag behöver kombinera innehållsanalysen med en liten formanalys. Det är inte den 

grammatiska uppbyggnaden jag är intresserad av, utan istället saker som i vilken ordning det 

berättas – kronologiskt eller tematiskt och vilken röst och perspektiv som används i 

berättandet, för att få fram berättarna i berättelserna.28  Den här reducerade formanalysen 

gjordes inte alls lika ingående som innehållsanalysen men jag anser ändå att den var 

nödvändig och så pass genomarbetad att den kan tillföra ytterligare en aspekt i min slutliga 

diskussion.  

 

Johansson tar även upp en tredje analysform som undersöker de interpersonella relationerna. 

För att komma åt och titta på det speciella forum som mina texter uppkommit i använde jag 

även delar av denna analysform. Här var det främst relationen mellan berättaren och 

lyssnaren/läsaren som stod i fokus. Jag tittade här på situering – vem som talar, till vem, var, 

när och vad som är syftet med berättelsen.29 Jag tyckte det var intressant att få med relationen 

berättare – lyssnare/läsare, eftersom läsaren här kan vara vem som helst. Berättaren kan 

omöjligt veta exakt vem som kommer att läsa deras text. Jag ville här försöka identifiera 

berättarens tilltänkta läsare, alltså vilka berättarna skriver för. 

 

Då jag tittade på en stor textmassa begränsade jag min analys till ett antal teman. Dessa teman 

identifierade jag i min innehållsanalys. Jag kom fram till att de mest återkommande 

händelserna eller episoderna blev dessa teman: skola, mat, dejting och andra nya relationer 

samt högtider. I analysen tog jag därför ut de delar som behandlade och snuddade vid dessa 

teman. I och med detta analyserade jag även hur de själva ställer sig i berättelserna samt hur 

de berör omvärlden och den befintliga bilden av USA och detta kommer därför också tas upp 

under innehållsanalysen.  

 

 

                                                 
28 Johansson, 2005. s.286. 
29 Ibid. s.287. 
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Resedagboken.se 

Jag har undersökt berättelser som är publicerade på webbplatsen Resedagboken.se. 

Resedagboken.se är ett forum där vem som helst kan skapa sig en gratis användare och 

därefter publicera både bilder och texter. Resedagboken.se ägs av Europeiska Reseförsäkrings 

AB och har som syfte att erbjuda resenärer trygghet före, under och efter resan och 

Resedagboken.se sägs vara ett led i detta.30 Sidan ska enligt dem själva göra det möjligt för 

resenärer att skriva dagbok under resor som alla kan läsa, lägga upp bilder, ange resrutt, läsa 

om andra resenärers upplevelser, skapa e-postlistor till släkt och vänner, spara och skriva ut 

dagboken och hitta vänner under resans gång.31 Resedagboken.se hade den 11 april 2007, 155 

781 medlemmar.32 Många som är ute och reser använder Resedagboken.se för att få kontakt 

med människor som befinner sig i samma område som de. Det finns en sökfunktion där man 

kan söka på resmål och sedan få upp alla som befinner sig just där. De flesta använder dock 

Resedagboken.se för att berätta om sina resor för familj och vänner.  

 

När man skapat en användare på sidan kan man därefter lägga in avslutade, pågående och 

planerade resor till sin användare. Under dessa resor kan man sedan skriva dagboksinlägg och 

ladda upp bilder. Dagboksinläggen och bilderna blir sedan tillgängliga för vem som helst att 

läsa och titta på. Under varje inlägg finns också möjlighet för läsarna att kommentera vad de 

läst, även dessa kommentarer blir tillgängliga för alla att läsa. Det finns också möjlighet att 

skicka meddelanden som bara mottagaren kan läsa. Alla dagboksinlägg är publika och kan 

läsas av alla, det går dock att blockera enstaka användare så att dessa inte kan kommentera 

inlägg.33 Det enda man kan göra för att få Resedagboken.se lite mer privat är att begränsa hur 

mycket information som visas om användaren. Det finns även möjlighet att använda ett falskt 

namn.  

 

På sidan finns lagar och etikettsregler angivna som visar på hur användarna måste ta hänsyn 

till copyright och hur personuppgifter hanteras. Resedagboken.se får endast användas i privat 

syfte. Det finns också uppmaningar om att vara rädd om sin egen och om andras personliga 

integritet och privatliv och att man inte ska missbruka den makt man har.34 

                                                 
30 http://www.resedagboken.se/default.aspx?documentId=39. 2007-04-11. 
31 Ibid. 
32 http://www.resedagboken.se. 2007-04-11. 
33 http://www.resedagboken.se/default.aspx?documentId=37. 2007-04-11. 
34 http://www.resedagboken.se/default.aspx?documentId=39. 2007-04-11. 
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Det finns andra liknande sajter som erbjuder ungefär samma tjänster. Varför jag valde just 

Resedagboken.se är för att det verkade vara det forum där flest utbytesstudenter skapade sidor 

och dit många refererade på andra sidor. Detta är också en sajt som är öppen för alla slags 

resor, det finns andra som är mer anpassade till backpacking och liknande.  



 16 

Berättelserna – materialgenomgång och innehållsanalys 

I den här delen kommer jag dels ge en bild av hur mitt material ser ut men även visa på det 

som framkommit i min innehållsanalys. Texten nedan är därför indelad i de teman som 

kommit ur innehållsanalysen, vilka är skola, mat, dejting och andra relationer i det nya landet, 

högtider, som på TV, samhället runtomkring och berättarna. Eftersom jag vill låta materialet 

synas och låta läsaren få en bild av hur berättelserna kan se ut är citaten väl tilltagna. 

Skola 

Skolan är något som alla skribenter behandlar. Det är inte så konstigt då berättarna befinner 

sig i USA just för att studera, och att skolan är den största delen av ungdomars liv. Skolan i 

USA är också uppbyggd på ett annat sätt än i Sverige, där de flesta fritidsaktiviteter, sporter 

och liknande också är knutna dit. Det är ofta också skolan som arrangerar många 

kvällsaktiviteter som danser, middagar och liknande.  

 

Berättarna går på olika slags skolor, de flesta går i vanliga kommunala skolor, några går i 

privatskolor och någon bor till och med på internatskola. De flesta tycker dock att studierna är 

ganska enkla, och jämför med hemma i Sverige. I berättelserna finns både rent rapporterande 

av hur saker är, men också mycket jämförelse med hur det är i Sverige. En hel del 

reflekterande kommer också in i beskrivningarna.  

”Skolan går bra, bättre betyg här än hemma och jag pluggar typ ingenting. 

Det visar väl egentligen bara hur enkelt det är, så det kanske inte är så bra 

iaf, om världens enda supermakt inte utbildar kommande generation så bra. 

Men kan ju inte frånkomma att det är de som kommer styra världen om ett 

tag.”  

Även om de ibland läser samma saker som de gjorde i Sverige och går i samma årskurs eller 

åtminstone med ungdomar i samma ålder som de själva, så är det många som reagerar på hur 

strikta regler som finns i de amerikanska skolorna. Ofta är det klockor som ringer ut och in till 

lektionerna, och inga elever får vistas utanför klassrummen under lektionstid, lärarna ska 

också tilltalas med titel. Detta är något som många reagerar ganska starkt på och något de 

flesta inte räknat med innan de åkte. Även om det genom året kommer klagomål på just 

reglerna och hur strikt allting är, så verkar det som om de flesta ändå accepterar reglerna och 
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många försöker också flera gånger försvara och argumentera för dessa regler inför de som 

läser, varför de är bra eller behövs.  

”Började skolan i måndags och det har funkat bra. Skolan är väldigt 

annorlunda, mycket mer regler och såna saker så det är rätt strängt jämfört 

med Sverige. T.ex. är det helt förbjudet att använda mobiltelefoner och 

kameror under skoltid. Och så är dom extremt noga med tider och sånt, dom 

har en skolklocka som dom följer till 100 %. Ingen får lämna klassrummet 

innan klockan ringer, även om läraren inte har nåt mer att säga så måste 

man sitta kvar och vänta. Så massa såna regler har dom som är rätt löjliga. 

Och som ni säkert vet måste man ju säga mr och mrs till lärarna och inte 

deras förnamn. Och alla börjar och slutar sina lektioner samtidigt. Så 

skolan är annorlunda helt klart. Men det är bara att anpassa sig.”  

Samtidigt är betygsystemet annorlunda där allt räknas ihop, läxor, prov och närvaro, till ett 

procenttal, och detta blir ett betyg. Eleverna har inte heller klasser som de går ihop med utan 

varje elev har sitt schema med sina lektioner, och träffar olika människor i varje klass. Ofta 

har man också samma schema varje eller varannan dag en hel termin innan man byter 

lektioner. Berättarna har inte så mycket val annat än att acceptera reglerna och systemet i 

skolan om de vill vara kvar.  

”Trots att skolan är för stor, de allra flesta är yngre än mig och systemet är 

helt annorlunda kommer jag att sakna det. Man har vant sig helt enkelt.”  

Dessa olikheter mellan Sveriges och USAs skolor är det de flesta skriver om. Många berättar 

om hur de känner sig behandlade som barn igen, och jämför med det svenska gymnasiet som 

ofta eftersträvar eget ansvar och att man förbereder sig för att bli självständig. Detta är också 

något som återkommer även när de berättar om andra saker. De känner nästan ständigt att de 

blir behandlade som yngre än vad de är vana vid, att de är mer styrda av föräldrar och lärare, 

men också att deras amerikanska vänner är barnsligare än vad de är vana vid i Sverige.  

 

Flera av berättarna försöker också jämföra de klasser de tar med de svenska gymnasiekurserna 

så att de som läser ska förstå. De allra flesta går igenom ganska genomgående hur skolan 



 18 

fungerar i början av sitt år, vilka klasser de tar, vilka de umgås med och så vidare. En tjej 

radar upp de ämnen hon läser och förklarar vad varje klass går ut på.   

”Government – Snackar just nu om olika former av skatter. Hur staten 

samlar skatter och vi går också igenom hur man fyller i en skattesedel, dvs. 

hur man deklarerar! 

Upper Phy Ed – vikt/tyngdlyftning 3 dagar i veckan. Typiska gympa/idrotts 

lekar de övriga 2 dagar. Det komiska är att det är jag och 7 andra grabbar 

som lyfter vikter.”  

De som går i privatskolor däremot, berättar ofta om hur svårt och avancerat mycket är i skolan, 

och också hur stor del av fritiden läxorna tar.  

”US History är lite skrämmande för diskussionerna är på så hög nivå att 

ska man säga något får man räkna med att bli stämplad som ”the 

foreigner”… överdriver lite kanske – det går ganska bra.”  

Många av dem som går i kommunala skolor skriver också om läxorna, men där är det mer 

tidskrävande läxor än svåra. Just det här att de skulle vara rädda att bli stämplade 

som ”dumma” eller som att de inte förstår något för att de kommer från ett annat land är inget 

som är vanligt. Oftast är det istället tvärtom. Många skriver att de kan mer om till exempel 

statssystemet än vad amerikaner kan, och att de ofta kan hålla mer avancerade diskussioner 

med lärarna än vad de andra eleverna kan. Även om några tror att de blir lite lättare bedömda 

för att de är utbytesstudenter och även använder detta ibland om de inte gjort någon uppgift, 

så verkar det genomgående vara så att skolan inte är några problem just kunskapsmässigt.  

 

Något annat som återkommer i berättelserna är School Spirit och sporterna. Eftersom idrotter 

och andra aktiviteter arrangeras av skolan och de flesta matcher och tävlingar är mot andra 

skolor så är det ofta en stor sak i varje skola att heja på sina lag. Nästan alla berättarna deltar i 

någon slags sportaktivitet i skolan, och fick då känna på en del av School Spirit. 

”Fan vad jag har blivit amerikansk… här sitter jag med tårar i ögonen för 

att vi förlorade kvällens basketmatch… Do it or die, som coach Griffin sa i 
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halvlek… we didn’t make it!! We lost! Det innebär att basketsäsongen är 

slut!!! Vi gick inte vidare… det blev ingen state.”  

”Va ju kul att tävla mot andra skolor och så, dom gör ju mycket sånt här i 

USA så det vill man ju prova på när man är här. Och nu har jag gjort det 

men blir ju ännu mer såna saker senare”  

De berättar mycket om hur hela skolan är involverad när det ska vara en stor match på kvällen, 

och hur man laddar upp gemensamt med ”pep-rally”, en slags samling för hela skolan där 

man hejar på sitt lag. Flera av berättarna skriver att de inte tar sin idrott på samma allvar som 

deras amerikanska kompisar gör, utan är med mer för att få prova på och att få känna på hur 

det är. Flera av berättarna skriver uttryckligen att de försöker prova på så mycket som möjligt 

och ta del av så mycket som möjligt under deras år, även om det är saker de inte skulle ha 

gjort annars.  

 

Många berättar om hur stor del av skolan alla de här sporterna är, och hur viktigt det är att det 

går bra. Vissa berättar också om hur lärarna låter de som är med i sporterna komma undan 

med väldigt mycket för att de inte ska bli avstängda och därmed inte få vara med. Flera av 

berättarna tycker också det är svårt att komma in i känslan av att heja på skolan och ser det 

mera som upplevelser. 

”Alla eleverna (givetvis klädda i skolans färger, grönt och guld) klämde in 

sig i gympasalen, de amerikanska fotbollsspelarna hade sina matchkläder 

på sig och satt uppradade på stolar mitt i salen. Skolans orkester spelade 

någonting pampigt och in rusar… CHEERLEADERS!!! (De hade dock inga 

pompoms vilket gjorde mig lite besviken).”  

Nästan alla av berättarna går i den sista årskursen och några får även ta studenten medan de är 

i USA. Många berättar då om hur viktigt det var för dem att hamna i sista årskursen så att de 

skulle få vara med på alla roliga aktiviteter som de får göra under året. Man kan också läsa om 

hur de yngre årskurserna på skolan ses ned på, och att om de hamnat i någon klass med många 

yngre så är det inte alls bra. Det kan också ha att göra med att de från början tycker att de 

amerikanska eleverna är mer barnsliga än de är vana vid från Sverige, och att då hamna med 
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ännu yngre, High School sträcker sig från årskurs nio till tolv, skulle ju då antagligen betyda 

att de är ännu barnsligare. Sedan är de vana från Sverige att nästan alltid gå med personer som 

är lika gamla som de själva, medan High School-ålderna i USA kan variera från 13,14 till 

18,19, och vilka man hamnar med beror istället på vilka kurser man valt. 

 

Många är positiva till en del av sina lärare och också till de kompisar de lär känna i skolan. 

Även de extra aktiviteterna är väldigt positivt omskrivna, antagligen för att det är där 

berättarna har fått chansen att lära känna människor. Många skriver nämligen om hur bråttom 

det är i skolan, de har ofta bara mellan tre och fem minuter på sig mellan olika lektioner och 

att man därför inte hinner lära känna några nya människor.  

”alla amerikaner är skitsociala o ja har redan massa kompisar i fotbollen.”  

”Tydligen är små brev populära på skolan för jag får en del och Victor får 

en del. Vi tror att det är därför att man inte hinner prata med sina polare i 

skolan på rasterna och på lektionerna.”  

Det mest negativa berättelserna handlar om hur lätt de tycker att skolan är, och beskrivs ofta i 

termer om hur dumma amerikanerna är (dom) och hur smarta svenskar är (vi).  

”Jag skrattade i 3030 år tillsammans med Mrs. Talberts. Mrs. Talbergs höll 

mig kvar efter perioden och sade: ’Most American kids are stupid, and they 

take pride of their ignorance’.”  

En del av berättarna är mycket negativa till skolan i allmänhet, vilket främst verkar bero på att 

de inte känner så många människor där och ofta känner sig väldigt annorlunda. Det är dock 

inga som verkar ha några problem med engelskan, förutom ett fåtal gånger i speciella 

situationer eller ämnen. Istället verkar många få mycket beröm i skolan om hur bra de klarar 

det hela. De får ofta beröm både om engelskan och hur de klarar den övriga skolan. 

Mat 

Något de flesta av berättarna är negativa till under hela året, i skolan, men även resten av tiden, 

är maten. Det är ofta nämnt redan i första inlägget hur feta de kommer att bli av den 

amerikanska maten. Här påpekar de dock ofta att just deras familj inte äter så onyttigt, men att 
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alla andra gör det. Om de har skrivit inlägg innan de åker iväg så tas maten oftast upp även 

där. Även om flera konstaterar just att deras värdfamilj inte äter så speciellt onyttigt så 

reflekterar många över hur skolmaten ser ut. De skriver att den består av antingen pizza, 

hamburgare eller pommes. Eftersom alla berättarna är under 21 år, och därför för unga för att 

gå på nattklubbar och liknande, umgås de ofta på olika matställen med sina vänner.   

”Maten är onyttig här! Min familj är som tur är inte de onyttigaste, men det 

är ändå mycket smör och majonnäs och sånt på maten. Går man på 

restaurang serveras det mesta med pommes frites”  

”De är väldigt sunda och äter inte så mycket skräpmat.”  

En skribent skriver i tre nästan efterföljande inlägg om sin syn på maten: 

”Vi fick glass! Vilket osökt leder mig in på maten… den är faktiskt 

förvånansvärt bra – det finns alltid en massa att välja mellan. Draggen har 

inte en suck! Alla här klagar på maten men jag fattar inte riktigt deras 

argument” 

”Dessvärre är jag mer än måttligt less på maten här. Okej, det var skoj i 2 

veckor men muffins till frukost, grilled cheese till lunch och pizza till middag 

är inte så roligt varje dag. Visst finns det alternativ men det är ofta samma 

sak. Det kanske är så att man bara ser det som är mindre bra för att allting 

annat är så fantastiskt på den här skolan.” 

”Nachos och salsa med brownies. Jag tycker om det här landet.”  

Många är väldigt splittrade kring maten. Mycket av de sociala aktiviteterna de gör är ofta 

knutna till mat, så det är då trevliga saker som är kopplade till maten. Men många är också 

väldigt oroliga för att de ska gå upp i vikt under sitt utbytesår, vilket också hör ihop med 

mångas klagomål om maten.  
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”Dessutom börjar det märkas att man äter som en riktig amerikan.”  

”Ring mig om du har något bra bantningstips! Om inte skicka lite svenskt 

godis…”  

Många berättar om hur de lagar mat till familjen eller bakar, för att få äta det de vill, speciellt 

kring högtider. Många värdfamiljer verkar också försöka hjälpa berättarna att laga den mat 

eller baka det de vill göra. Mycket av hemlängtan och saknaden kommer också in i samband 

med att de beskriver maten. Det är främst, förutom familj och vänner, maten och godiset de 

saknar. Många lyckas någon gång under sitt år åka till IKEA eller någon annan affär där de 

får tag i svensk eller skandinavisk mat, detta skriver de då utförligt om.  

”Självklart är inte alla familjer så här och jag har fått min att laga mer mat 

hemma och äta nyttigare faktiskt!! En hel del människor är överviktiga och 

de som inte är det äter antingen väldigt lite av allting eller så tränar de 

dagarna i enda (praktiskt taget alla high school elever).” 

Dejting och andra relationer 

Eftersom berättarna kommer nya till ett ställe där de inte känner en enda människa är det 

många nya relationer som knyts under ett sådant här år. De bor med en ny familj, nya 

föräldrar och kanske nya syskon. De börjar i en ny skola där de ska lära känna folk och 

samtidigt lär många även känna andra utbytesstudenter som finns inom samma stat eller 

område.  

 

Många av berättarna skriver om dejting, inte alltid sin egen, men den som finns runtomkring 

dem. Det finns också en mängd events i deras liv som i stort sett kräver att man dejtar. Många 

skriver också om hur de ser på att starta kärleksrelationer under deras utbytesår, de skriver för 

det mesta om att de inte vill gå in i något när de vet att de snart ska åka därifrån. En tjej 

berättar om hur hon inte fick så många uppvaktningar på alla hjärtans dag.  

”Fick inte så många själv ’snyft’ och jag hade ingen valentine ’dubbelsnyft’ 

well, det är väl ändå inte så smart att springa efter amerikanska pojkar 

iaf… men jag skulle vilja ha en dejt till prom…”  
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Det blir mycket bekantskaper under ett utbytesår, och ofta skriver de också om att de har 

träffat nya vänner eller att de börjat umgås med några andra. Många skriver ofta om att de 

känner sig ensamma och att det är svårt att få lika bra vänner som de har hemma. De gånger 

som berättarna är mer nedstämda eller klagar mest så är det främst för att de känner sig 

ensamma, eller inte har någon att anförtro sig åt. Även om många har ett ganska stort 

umgänge under sitt år i USA så beskriver många sin saknad av sina ”riktiga” vänner hemma i 

Sverige. De gånger de haft riktigt roligt är då istället när de känt sig inkluderade i en vänkrets 

och gjort något ”vanligt” med vänner.  

”För att avsluta kvällen kom Colette ner och vi såg Ali G hela natten. Det 

var en bra dag igår.”  

”Är väldigt kul att träffa andra utbytesstudenter för man är i precis samma 

situation vilket gör att man alltid har massa saker att snacka om och lär 

känna varandra väldigt snabbt.”  

Just träffarna som många är på med andra utbytesstudenter är något som verkar vara väldigt 

populärt. Många umgås mest med andra utbytesstudenter och det är också dem de kommer 

närmast. Oftast saknar utbytesstudenterna de nära vännerna som de är vana att ha från sitt 

hemland. De vill ha någon att dela sina upplevelser med, någon som de känner förstår. Ofta 

skriver de om hur lätt det är att prata med andra utbytesstudenter för att de kan prata om sin 

upplevelse på ett helt annat sätt än de kan med sina amerikanska vänner, och också att de på 

ett helt nytt sätt kan prata om sina tankar om USA. Några av berättarna har inga andra 

utbytesstudenter på sina skolor eller i sin umgängeskrets medan andra umgås allra mest med 

andra utbytesstudenter, så det är något som varierar väldigt från person till person.  

”Nästa lördag är det homecomingdance, ska gå med tyska utbytesstudenten 

Murat. Han är schysst. Hehe.”  

Även relationen med den nya familjen man ska bo hos är något stort. Ofta beskrivs dessa dock 

inte så väldigt mycket, förutom om något speciellt har hänt. Det är mest beskrivningar av 

familjerna och ibland något irritationsmoment eller något som var extra bra. Kanske är det så 
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att berättarna känner någon slags lojalitet med dem de bor hos och vill därför inte skriva för 

mycket om dessa även om familjen inte förstår vad de skriver.  

”Där ska jag bo i en familj som består av Mamma Linda, Pappa Ronald 

(Ron), sonen Ronald (Ronnie) 21 som går på College, dottern Nicole 17 och 

tvillingarna Katie och Kristen, 6 år.  

”Förresten skrev jag om att Susanne och Jacque kom in och lussade för mig 

på Lucia. Klockan sex på morgonen kom Susanne som tomte och Jacque 

som Lucia och sjöng. Det var så otroligt sött.”  

De allra flesta skriver inte så mycket om sitt eget dejtande under året, utan det är mest 

sporadiskt, till de stora danserna och sådant. Endast en av berättarna gick in i ett förhållande 

under året, och detta beskrev personen då ganska ingående.  

”Klockan 03 så var jag så trött att jag höll på att dö. Så jag och Brittane 

drog hem och tro det eller ej så kröp jag ner i hennes säng och sov till kl 12. 

Tydligen så snarkar jag och dylikt… självklar BS tyckte jag. Men iaf… Hon 

vaknade före mig så jag vaknade när hon slingrade armarna om mig.”  

Den här personen skrev inte så mycket om sina tankar kring att året snart var slut och att 

förhållandet då kanske inte skulle kunna fortsätta förutom någon enstaka gång när man fick 

läsa att det vore kul om tjejen kunde smugglas med till Sverige. Det var också en del 

insinuerande om vad som hänt eller inte hänt, och också kommentarer som att de fick skicka 

e-post om de ville veta mera detaljer. 

”Och i fredags var det en skoldans i skolan som jag gick på, den så kallade 

Sadies-dansen. Var en riktigt kul kväll. Och efteråt åkte vi hem till vår 

kompis och Larissa och var där hela natten med massa folk. Blev inte 

mycket sömn. Kul va det iaf, ska inte gå in på några detaljer här men det 

hände en del.”  

Allra vanligast verkar det dock vara att berättarna skriver om dem runtomkring sig, om hur 

deras vänner dejtar, och alla intriger. Oftast ställer de dock sig själva utanför det hela och är 
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bara passiva åskådare. Det blir här ofta en berättelse med många namn där berättarna försöker 

få de där hemma att förstå vilka personerna är och vilka relationer de har till varandra. En 

berättare länkade bilder till varje namn som nämndes så man kunde klicka på namnet och på 

så sätt se en bild på personen de skrev om.  

”Ronnie är jättesöt, han är ganska lik Ashton Kutcher. Han bor där med två 

andra killar, Adam och Brandon. Brandon är jättelång, över två meter. 

Både Jessica och Ashley är intresserade av Adam, Ashley och Jessica gillar 

inte varandra.”  

Många av berättarna verkar dock ganska stressade inför de stora danserna, oftast 

Homecoming och Prom, som nästan alltid kräver dejter. Många skriver om hur de väldigt 

gärna vill gå för att uppleva det hela, men att de inte vet hur de ska få tag i en dejt att gå med 

och heller inte har någon de är intresserade av som de skulle vilja gå med. I de allra flesta 

fallen berättas det om att man fixat en dejt genom kompisar eller sin värdfamilj. Det berättas 

då inte om något romantiskt intresse, utan mer en lösning för att få uppleva stämningen på 

dansen.  

”I övrigt så är det Prom nu på lördag, fixade en date idag och lånade 

klänning av en kompis förra veckan.”  

”Har förresten börjat prova balklänningar, svart, vill ha en snygg klänning 

som inte ser ut som en rosa gräddbakelse… Var uppe i Washington DC 

förra helgen och provade lite, hittade några riktigt fina, och nu har jag en 

dejt på g också, innan var det lite dåligt med dejter för alla killar som jag 

känner här har flickvänner eller så är dom korta… haha… i värsta fall har 

Brian lovat att låna ut en kompis.”  

Även kring detta ämne är det många som tycker att det känns som man är yngre än vad man 

är. Flera berättar att dejting och relationer ligger på ungefär samma nivå som de själva gjorde 

i låg- och mellanstadiet med att fråga chans.  

”Jag skrattade högt inombords, dom måste ha växtvärk… Det är som i 

årskurs 4 när alla var tillsammans med alla och frågade chans… Folk är 
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tillsammans en vecka och spenderar sedan en månad om att bråka om den 

veckan.”  

Många berättar också om hur mycket föräldrarna lägger sig i sina barns relationer. Att det 

finns åldersgränser och mycket regler kring hur dejtandet ska gå till eller vad man får och inte 

får göra i förhållanden.  

”Vi kramades där vilket Page tyckte var lite pinsamt, hon sa att man inte 

kunde kramas så offentligt. (med ”så” menar hon att vi inte hade zombie 

raka armar) Amerikanare…”  

Högtider 

Precis som med maten är högtiderna förankrade i de traditioner man är van vid. Högtiderna är 

därför de tillfällen där skillnaderna mellan berättarnas egna traditioner och det nya landets 

märks mest, och också där hemlängtan ofta förväntas bli som störst.  

 

Den första högtiden som de flesta utbytesstudenter upplever är Halloween. Halloween är ju 

dock ingen vanlig familjhögtid, och den firas inte så väldigt mycket i Sverige. I USA är 

Halloween främst en högtid för de lite yngre, och det skriver också ofta berättarna i sina 

dagböcker. De förklarar att de går ut för att ”trick n’ treata” och besöker spökhus, mest för att 

de vill uppleva något amerikansk, trots att det mest var ”småungar” där annars. Denna högtid 

kopplas inte särskilt mycket till Sverige, antagligen därför att den även i Sverige anses vara en 

amerikansk högtid, inte en svensk, så det är ingen förlust att fira denna i USA. 

”Kände mig lite för stor för att gå runt och tigga godis, men enligt Kari 

hade vi ju en ursäkt: hon var ju tvungen att visa mig hur det går till!”  

”Idag var det Halloween som sagt. Susanne hade köpt en kostym till mig så 

jag skulle uppleva det på riktigt, så söt. Sen följde jag med en stund när 

Jackie skulle gå på trick or treating.”  

Den högtid som kommer sen är också en amerikansk högtid som inte firas i Sverige, 

Thanksgiving. Många berättare skriver om att de har höga förväntningar inför denna högtid. 
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Eftersom denna högtid är en väldigt familjecentrerad högtid i USA, så är det här för många av 

utbytesstudenterna första gången de får träffa den övriga släkten till sin värdfamilj, och ofta 

reser de också iväg. Detta berättas det då också om, många verkar dock bli besvikna, eftersom 

de förväntat sig mer än det som kommer. Många skriver uttryckligen att de förväntar sig 

något stort, och sedan blir de besvikna när det inte var så mycket mer än en middag. 

”Så var det äntligen Thanksgiving! Fast jag är lite besviken tyvärr… min 

familj åkte till en restaurang och åt lunch med några av släktingarna. Vilket 

fusk!! Här trodde jag att det skulle bakas och lagas i flera dagar men nej, 

inte då. Till min räddning kom nu Jessika och hennes familj, ska få komma 

till deras RIKTIGA Thanksgiving lunch på lördag. Så nu har jag 

förväntningar.”  

De berättar ofta om vilken mat de fått att äta, och den verkar inte falla så många i smaken, de 

jämför den med den svenska julmaten som de alla föredrar. Inte heller den här högtiden 

jämförs särskilt mycket med Sverige, förutom någon koppling till maten. De som får tillfälle 

att fira med sin värdfamiljs släkt tycker ändå att det är en upplevelse att få se hur många som 

samlas, och få se en ”riktig amerikansk släkt”. De känner att de får lära känna familjen bättre 

på det sättet och känner sig mer som en familjemedlem efter det.  

 

Nästa högtid däremot, julen, är något som är en stor händelse i alla berättelser. Eftersom julen 

firas av de flesta i Sverige också, är den här högtiden något som alla berättare kan relatera till. 

Redan i början av december börjar de flesta skriva om julen, det är från början främst 

julklappar som ska skickas och mottas som diskuteras. Sedan är det också adventsfirandet 

som många saknar eftersom de inte gör detta på samma sätt. Många fixar egna 

adventskalendrar och tänder ljus för att som de själva skriver, få julstämning.  

”Här firas inte advent. Inga mysiga adventsstakar, och inga trekantiga 

grejor i fönstrena. Istället har man uppblåsta jättesnögubbar och jultomtar, 

små tåg och en jävla massa ljus. Precis som på film…”  

Många skriver att de saknar adventsljusstakarna, men samtidigt att de tycker att det är för 

mycket ljus på alla hus. Lucia är också något som många saknar. Flera berättar om sina försök 
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att fira lucia även i USA, och flera har också lyckats, antingen med andra utbytesstudenter 

eller med sin värdfamilj.  

 

Flera av berättarna får dock fira ”svenska” jular även i USA. Det kan vara antingen att 

familjen har svenska rötter, eller att de helt enkelt ställde till med en svensk jul för berättarens 

skull. Många av berättarna var delaktiga i julförberedelserna och hjälpte till att laga mat och 

baka för att få de svenska rätterna som de ville ha. Andra flöt mest med och njöt eller led av 

att fira en amerikansk jul. Det som var mest uppenbart var att de som firade amerikanska jular, 

kände att julafton blev väldigt tråkig, eftersom amerikanerna firar på juldagen.  

”Tråkigt utan julskinka och sådana saker också. Amerikanarna äter ju 

andra saker på jul, kalkon och massa andra konstiga saker. Så var en 

annorlunda jul hel klart. Och dessutom äter de ju sin julmat på juldagen. På 

julafton var vi istället på en asiatisk restaurang, då känns det ännu mindre 

som julafton.”  

En av berättarna skrev till och med ”amerikanarna måste ju vara annorlunda vad de än gör” så 

därför firade de jul på juldagen. Många skrev också om sin hemlängtan under jul, och allt vad 

de gjorde för att upprätthålla så mycket traditioner som möjligt. En av berättarna hade spelat 

in Kalles Jul året innan för att kunna titta på det när klockan var tre hemma i Sverige.  

”Jag började med att gå upp klockan sex igår morse. För er som inte vet så 

är klockan tre hos er när klockan är sex hos mig. Så. Vad händer klockan 

tre på julafton i Sverige? Kalle Anka såklart! Smart som jag är spelade jag 

in förra årets Kalle.”  

Någon annans värdpappa hade letat på internet och hittat en Kalle Anka DVD som de kunde 

titta på bara för att berättaren skulle få känna sig som hemma. Det berättas om att vissa 

värdfamiljer har gått in för att göra julen så svensk som möjligt för att göra det så hemlikt, 

medan andra gjort julen så amerikansk som möjligt för att visa upp hur det kan vara.  

 

Berättarna skriver väldigt olika om sina upplevelser kring julen, men alla skriver innan jul hur 

oroliga de är över hur hemlängtan kommer att vara. Sedan verkar det inte vara så farligt för de 

allra flesta. Många skriver om jul som en väldigt bra upplevelse. 
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Även Nyårsafton omskrevs ganska mycket, både innan och efter. De flesta av berättarna 

verkade vara vana från Sverige att fira med sina vänner och med en stor fest. 

Nyårsberättelserna var väldigt spridda, från att inte alls fira, till att fira med värdfamiljen, att 

åka på semester, eller att som hemma i Sverige fira med vänner och fest. De allra flesta är i 

sina berättelser dock överens om att nyår i Sverige är bättre. Nästan alla skriver också om den 

stora bollen som släpps på Time Square och som visas på TV över hela USA. Anledningen 

till att just nyår blev så pass negativt var nog att de var vana att fira med vänner, och att de i 

USA inte har samma nära vänner som de har i Sverige, men även för att nyår inte har några 

speciella traditioner eller ritualer, så det finns inga direkta saker att hålla fast vid eller heller 

att ta del av när de är i USA.  

 

USA har inga större helgdagar under våren, och många av berättarna skriver då istället om hur 

de saknar att fira påsk, många reflekterar över att amerikanarna inte ens har någon speciell 

mat att äta då. Många reflekterar också just över att det inte är några helgdagar kring påsk i 

USA, utan att de får gå i skolan som vanligt.  

”Jag firade min påsk en dag för sent (som vanligt här i USA) med min 

välkomstfamiljs släkt. Istället för påskägg fick jag en easter basket istället 

och till påskmiddag åt vi skinka och sötpotatis och så, ingen sill inte!”  

En annan helgdag många saknar är Valborg/1:a maj. Då denna högtid är en högtid eller en fest 

som mer brukar firas med vännerna än med familj, är det dessa berättarna vänder sig till. Här 

är det inte så mycket traditionerna och anledningarna till varför de firar som är så viktigt, utan 

att de känner sig utanför när vännerna i Sverige firar något och de själva inte är där.  

”Hade verkligen velat vara hemma med er på Valborg. Tack för att du 

sparar en plats Ida! Ankan och jag kommer att sitta där bredvid på filten 

och bli fullare än någonsin… Sen får du ta hand om oss! Ankan kommer att 

spy och jag kommer att vilja vara en cirkus akrobat och riva ner plasten på 

Rådan! Sen avslutar vi kvällen med ett varmt bastubad.”  
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Som på TV? 

Nästan alla berättare refererar någon gång i sina berättelser till filmer eller TV-serier som 

handlar om High School i USA. Just den här delen kommer att diskuteras mer i nästa 

diskussionsdel, men jag vill här ge en bild av hur det kan se ut.  

 

Det är när berättarna ska beskriva något som de ofta tar med referenser, antingen allmänna 

referenser till TV eller film, eller mer specifika till särskilda filmer eller scener. Det är främst 

skolan som beskrivs med dessa referenser och då specifika saker som skolbalen eller de gula 

skolbussarna. Det finns också berättare som mer genomgående använder sig av filmer och 

TV-serier i sina berättelser. Det är då framförallt de som bor i områden som oftast syns i 

media, exempelvis södra Kalifornien. Då kan de också referera till gator, stränder och sådana 

platser som synts i någon serie.  

”Så självklart tog vi de gula skolbussarna och drog iväg, tyvärr tog jag 

ingen bild på bussarna, men de ser exakt ut så som man ser på filmerna.”  

”Den 13 maj var det junior/senior prom på skolan!! Och det var precis som 

i alla filmer…haha… Hade verkligen jätteroligt.”  

Korta avslutningar på meningar, där först berättaren beskrivit en händelse och sedan avslutar 

med: precis som på film, är det allra vanligaste. 

”Sen kom Wendy och Bryan hem med chinese takeout. Precis i såna 

förpackningar som på film”  

Många av dem som använder sig mycket av liknande referenser bor på ställen som ofta syns i 

TV, till exempel Kalifornien eller New York.  

”Nicole ville ta med mig till The Crab Schack ikväll, i Newport Beach (Japp, 

det var där Ryan jobbade i säsong 1 av The O.C.) Men vi får se om det blir 

av.”  
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Det fanns också berättare som använde sig av citat från böcker, filmer och TV-serier som 

inledningar och för att förklara vissa händelser. Någon började ett av sina inlägg med ett citat 

ur en bok som beskrev vindarna i Kalifornien till exempel.  

Samhället runtomkring 

Även om de flesta av berättarna främst skriver om sina egna upplevelser kan de inte helt 

undvika att sätta in sina berättelser i det som händer runt omkring dem, i det samhälle de 

befinner sig i, hemma i Sverige och i resten av världen. Ungefär en tredjedel av de berättelser 

jag läst utspelade sig under ett presidentval i USA. Det är också något som dessa 

oundvikligen kommit in på. Det är stor skillnad i hur de beskriver själva valet och 

förberedelserna och mycket verkar bero på var i landet de befinner sig, och också hur insatta 

de själva är i politiken.  

 

Även kriget i Irak är något som flera nämner. En del av berättarna har diskuterat saken med 

sin värdfamilj och vidarebefordrar då främst deras åsikter, andra reflekterar över hur många 

det är som har bröder eller vänner som faktiskt är i Irak och krigar. 

 

Just skillnaderna i samhället mellan USA och Sverige är något som alla berättare tar upp på 

något sätt, det är alltifrån att det finns drive-through bankomater i USA till att deras 

värdmamma går runt med vapen.  

”Ahh… Min host mamma springer omkring med ett gevär här, LIVE från 

USA… Hon såg tydligen en gnagare som förstör hennes trädgård som hon 

ska skjuta… Japp dom gör sånt här… på riktigt.”  

Vanligtvis reflekteras det inte så mycket kring de här frågorna, utan det konstateras mest att så 

är det här, och att de själva tycker att det är lite konstigt. Andra reflekterar mer och försöker 

komma fram till bakomliggande orsaker till varför det är som det är och konsekvenser, men 

också lösningar på hur de borde göra istället.  

Berättarna 

Varje person som har en sida på Resedagboken.se har också en profil där det står vad de heter, 

hur gamla de är och varifrån de kommer. Detta är också i stort sett det enda man vet om dem 

som skriver. De flesta hoppar rätt in i dagboken och berättar om sina upplevelser utan någon 
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introduktion. Några få av de jag har läst börjar med ett inlägg om vad det är de ska göra, vilka 

de är och lite om vilka förhoppningar de har.  

”Jag heter Anna Bengtsson är 17 år och pluggar vanligtvis på Sigrid 

Rudebecks Gymnasium där jag går i 2 på natur. I år är ju inte allt som 

vanligt och istället för att gå till skolan i Augusti åker jag till Gordonsville, 

Virginia för att gå på High School där.  

De själva är självklart huvudpersonerna i sina berättelser, men de ställer sig lite olika till vad 

de är med om. Vissa är väldigt reflekterande och berättar ingående hur de känner om allt. 

Andra är mer redovisande och berättar mer vad de gör, vilka de möter och inte så mycket mer. 

Då alla har väldigt olika upplevelser blir också berättelserna väldigt olika. En hel del av 

berättelserna innehåller som jag skrivit tidigare många namn och kretsar kring andra personer 

än berättaren. Dessa kan lätt bli svåra att följa med i just därför att det inte ges någon mer 

information än ett namn och vad den personen gjort. Andra är mycket noggranna att förklara 

exakt vilka det är de skriver om och vilken relation de har till dem. De flesta refererar dock 

inte till så många olika personer utan håller sig till sig själva, sin värdfamilj och eventuellt 

någon eller några vänner. Resten av personerna förblir namnlösa. 

 

Som jag skrev i avsnittet ovan reflekterar en del av berättarna mycket om vad de är med om i 

sina berättelser och där blir berättelserna ofta filosoferande samtidigt som de ger en bild av 

vad de är med om. Andra berättar rakt av vad de har gjort och inget mer, inga åsikter om hur 

de upplever saker. De allra flesta är dock någonstans mitt emellan. Huvudsakligen består 

deras berättelser av vad de har gjort och vad de upplever, men de innehåller också åsikter och 

hur de själva har det. Det verkar som om många av berättarna har lite svårt att bestämma hur 

de själva vill vara i sina berättelser och hur andra kommer att uppfatta dem utifrån vad de 

skriver. Därför är några också väldigt noga med att ofta påpeka att de gör saker bara för att få 

prova på, även om det är saker de aldrig skulle göra hemma i Sverige. Kanske just för att ha 

något att göra, för att inte behöva vara ensamma, eller för att alla andra i USA gör så.  
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Därför berättar vi – analytiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter jag använder mig av kommer främst från forskningen av 

berättelser och berättandet, narrativ och hermeneutik. Mycket handlar om hur berättare och 

läsare förhåller sig till varandra men även orsakerna till varför vi berättar. I det här avsnittet 

går jag igenom de valda utgångspunkterna och visar också på hur jag kommer att använda 

teorierna på mina berättelser. Till viss del utvecklar jag de idéer om narrativ forskning som 

jag tog upp i det tidigare kapitlet om teoretisk bakgrund och detta kapitel kan därför även 

appliceras på det föregående analyskapitlet om berättelserna.  

 

För att kunna analysera berättelserna använder jag mig av narrativ teori, tillsammans med 

hermeneutik. Min utgångspunkt är att berättelser skapas utifrån världen de skapas i, alltså det 

samhälle som berättaren är positionerad i, men även att världen och samhället å sin sida 

skapas utifrån vad vi lär oss om världen, och då mycket genom berättelser. Detta kan kopplas 

ihop med hur många av berättarna berättar utifrån både vad de själva upplever, men även 

utifrån den mediebild av USA som finns i Sverige. I och med det reproducerar de den här 

bilden och skapar ännu en bild av USA. Ett ganska tydligt exempel på detta är att nästan alla 

beskrivningar av vad skribenterna upplever innehåller antingen frasen, ”som man kan tänka 

sig”, eller ”som på TV”. 

”deras hus var verkligen häftigt, dom hade två stora julgranar och en 

gigantisk öppenspis och en massa elektriska jultomtar överallt… precis som 

man föreställer sig en amerikansk familjs hus på jul…”  

En annan sak som hjälper till att skapa en bild av USA, är hur generaliserande många texter 

är. Det spelar ingen roll om skribenterna upplevt en liten stad, eller en skola, det är fortfarande 

så USA är för dem, och så de beskriver USA vidare till andra. 

”Det tråkiga med USA är att det ser precis likadant ut i varje stad med 

undantag för Manhattan, spelar ingen roll var du är någonstans. Inte alls 

genuint med historia och kultur bakom som i Europa, allt är nybyggt.”  
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Hermeneutik och narrativ 

Hermeneutik är det samma som tolkningslära, den mänskliga förmågan att skapa förståelse 

och mening. Narrativ forskning undersöker berättandets villkor och berättelsernas struktur och 

innehåll. Det kan också vara ett sätt att nå fram till förståelse för människor eller ett visst 

problem. Narrativ forskning ses oftast inte som en egen disciplin, utan som ett 

problemcentrerat forskningsområde. Det finns en mängd olika teorier och modeller för 

narrativ forskning. Då jag tittar på en specifik sorts berättelser som också uppkommer under 

ganska speciella förutsättningar har jag nedan samlat några av de tankar som rör den typ av 

berättelser som jag tittar på.  

 

Carola Skott är redaktör för boken Berättelsens praktik och teori – narrativ forskning i ett 

hermeneutiskt perspektiv.35 I sin introduktion till boken, Berättelsens betydelse, skriver hon 

att det finns en mängd olika skäl till berättandet. Man kan berätta för att återuppleva det 

förflutna, eller så är det ett sätt att presentera oss själva för omvärlden. Det kan också vara för 

att dela känslor och erfarenheter med andra.36 Berättarna i Resedagboken.se är mitt uppe i ett 

stort äventyr, antagligen det första de gjort på egen hand, och det är inte konstigt att de vill 

dela med sig av upplevelsen så mycket som möjligt. Många försöker också förklara varför de 

gör vad de gör, och motiverar de val de gör. 

Jag har nu bestämt mig för att spela baseball i vår. Jag kommer nog inte få 

spela så mkt men jag känner många som spelar så d e ju kul att vara med i 

laget i alla fall, man kan ju alltid hjälpa till på något sätt.”  

Många gånger kan det också vara så att de vill få bekräftelse på att de gör rätt, att det är ok för 

dem att vara annorlunda.  

”Vilket kommersiellt business trick Valentines Day är. Har ni tänkt på det 

eller? Det är minst sagt en big deal här i staterna i jämförelse med vad det 

är hemma i IKEAland. Och vilket ståhej med överambitiösa gåvor. Har 

bevittnat bl.a. gåvor i form av stora nallar och övriga djur som håller 

hjärtan med någon fånig text broderat på. Har redan mottagit personliga 

                                                 
35 Carola Skott. 2004. 
36 Carola Skott, 2004b, Berättelsens betydelse. I: Berättelsens teori och praktik – narrativ forskning i ett 
hermeneutiskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund. s.9. 
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kort, godis och home-made-bakelser (i mängder), ett dussintal kramar etc. 

Och i utbyte får dem ett gratis kort från mig! Snåla Ida tänker dem.”  

Genom att berätta organiseras minnet och händelserna och kan på så sätt få en mening, ett 

syfte. Skott tar också upp Donald E. Polkinghornes syn på berättandet. Han menar att det kan 

ses som ett slags organisationsschema. Detta schema ska kunna organisera händelser och våra 

handlingar till en helhet. Enligt honom är empiriska fakta meningslösa utan 

förklaringsmodell.37 Om vi inte kan förmedla och skapa mening i det som händer finns det då 

ingen händelse? 

 

Skott tar upp hur Elliot G. Mishler klassificerar narrativa studier. Han menar att narrativa 

studier alltid måste ses utifrån studiens fokus. Fokus kan vara alltifrån relationen mellan 

händelsen och hur den refereras, till hur texten blir strukturerad genom narrativa strategier. Ett 

annat fokus kan vara det sociala och psykologiska sammanhanget och funktionen för 

berättandet.38 Anna Johansson tar även hon upp Mishler, men då hans krav på koherens, att 

berättelsens delar måste hänga ihop. Han menar dock att det finns olika nivåer av 

sammanhang som en berättelse kan ha. Det är först den lokala nivån, där varje del är kopplad 

till den förra genom språkliga relationer, exempelvis via grammatik och tempus eller orsaken 

till att berättandet sker. Den andra nivån kallas den globala nivån och sammanhanget där 

bygger på att varje del rör sig framåt mot ett övergripande syfte. Den tredje och sista nivån är 

den tematiska. Här menas att delarna uttrycker generella kulturella teman och värderingar.39 

 

Skott skriver vidare att hermeneutiken undersöker vad texten, både handlingen och språket, 

kan betyda i olika sammanhang. Hermeneutisk inriktad forskning vill förstå helheten, och då 

kan just saken att förklara formen vara en del av helhetsförståelsen.40 Med textens mening 

menas både dess betydelse och syfte. De texterna som jag tittat på har flera syften, och syftet 

för de olika texterna varierar nog, både från skribent till skribent, men också från inlägg till 

inlägg. Ibland vill skribenterna skriva av sig och få bekräftelse, andra gånger är det mer en 

rapportering för att läsarna velat ha det och andra gånger är det för att berätta något viktigt.  

 

                                                 
37Skott, 2004c. s.44. 
38 Ibid. s.40. 
39 Johansson, 2005. s. 126. 
40 Skott, 2004c. s.41. 
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Skott menar också att när studierna av språk, samhälle och kultur möts, leder det till att man 

undersöker meningsskapande i det sociala rummet.41 Eftersom berättandet kan användas för 

att skapa sin egen verklighet, eller åtminstone ge händelserna en mening, är det därför 

självklart att man måste koppla ihop studiet av berättelsen med samhället och kulturen där den 

är skapad. Dock måste man komma ihåg att varje gång vi undersöker en berättelse i dess 

sociala och kulturella sammanhang och lär oss något nytt, så förändrar det förutsättningarna 

för det vi redan trodde oss veta. När man undersöker något får man lära sig något nytt och 

detta finns sedan med oss i framtida studier. Vi undersöker berättelser i ett led av att försöka 

förstå samhället, och varje gång vi lär oss något förändrar det vår samhällssyn.  

 

En berättelse kan både vara kontextberoende och kontextförnyande.42 Kontexten kan delas 

upp i en lokal eller omedelbar kontext och en global eller förmedlad kontext. Den lokala 

kontexten är det som direkt förestår en berättelse och direkta förutsättningar, deltagare, plats 

osv., medan den globala kontexten är det som styrs av berättarens kunskaper och 

föreställningar. Det kan vara alltifrån språk och kommunikativa regler till föreställningar om 

världen. En berättelse får sin innebörd utifrån kontexten. Texten och kontexten bestämmer 

ömsesidigt varandra. För att berättare och läsare ska förstå varandra krävs det att de båda 

åtminstone har en delvis gemensam förståelse för världen. Det gäller alltså att inte avvika för 

mycket i vare sig sociala och kulturella förställningar eller i berättarstruktur.43 

 

Berättelser leder till en förståelse av motivet till handlingen. Med det menas att genom att 

lyssna till berättelsen kan vi lista ut de omkringliggande omständigheterna till själva 

berättelsen. När vi lyssnar till en berättelse försöker vi hela tiden följa intrigen. Vi skalar bort 

det runtomkring och kan även förstärka andra aspekter som förstärker intrigen.44 

 

Joakim Öhlén skriver i texten Berättelser (s)om vårdande45 att berättelser kan vara vårdande, 

och än mera att berättandet är extra viktigt i utsatta situationer.46 Han menar också att om en 

person kan få berätta om sin utsatta situation eller sitt lidande, så bekräftas detta lidande så att 

                                                 
41 Skott, 2004b. s.10. 
42 Mats Eriksson, 1997, Ungdomars berättande – En studie i struktur och interaktion. Institutionen för nordiska 
språk vid Uppsala universitet, Uppsala. s.19. 
43 Ibid. s.20. 
44 Inger Ekman, 2004, Livsberättelser och språk. I: Berättelsens teori och praktik – narrativ forskning i ett 
hermeneutiskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund. s.17. 
45 Joakim Öhlén, 2004, Berättelser (s)om vårdande. I: Berättelsens teori och praktik – narrativ forskning i ett 
hermeneutiskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund. 
46 Ibid. s.25. 
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även andra kan ta till sig det.47 Genom att vara mottagare till en berättelse finns det ett outtalat 

krav om att svara eller åtminstone ge en reaktion tillbaka till berättaren och berättelsen. På 

detta sätt skapas, eller upprätthålls, en relation.48 Även Skott tar upp detta och menar att det är 

lyssnaren eller läsaren som fullföljer berättelsen.49 

 

Det finns enligt Skott alltid en distans mellan sägandet och det sagda. Genom att man får 

distans till själva språkhandlingen när man bara har att göra med det sagda/texten så finns det 

en helt annan möjlighet till reflektion och det ökar förutsättningarna för ett faktiskt 

medvetande.50 Det finns möjlighet att endast koncentrera sig på texten och att förstå den, inte 

personen som sade eller skrev det. Textens mening överträffar också alltid författarens 

mening. Att läsa en text skapar mer distans än att lyssna direkt eftersom det är taget ur sitt 

sammanhang. Tolkningen av texten kan därför ske ur olika perspektiv.51 

Språket 
Konkordans och diskordans är två begrepp som används i berättarforskning. Konkordans är 

när en berättelse inte har några motsägelser eller konflikter – att det råder total 

samstämmighet. Diskordans däremot betyder spänning eller konflikt. Detta kan till exempel 

vara att många ord har flera betydelser eller att man använder metaforer, och att man på så 

sätt skapar spänning i språket.52  

 

Inger Ekman skriver i Livsberättelser och språk53 om hur vi berättar om våra liv. Hon skiljer 

där på tre olika slags språk. Det är det vardagliga, det vetenskapliga och det poetiska språket. 

Det vardagliga språket försöker ta bort mångtydigheterna genom att använda så raka 

formuleringar som möjligt. Detta drar det vetenskapliga språket ännu längre och använder 

konkreta kontexter för att så långt det går undvika språkliga tolkningar. Det poetiska språket 

däremot arbetar mycket med diskordans/mångtydlighet för att maximera produktionen av 

mening och tolkningar.54 Det språk vi använder presenterar oss själva, tiden vi lever i och det 

liv vi lever. Genom att berätta, kanske om våra liv, kan vi känna igen oss själva. Vi skapar en 

position åt oss själva genom livet där vi anger vår egen valda riktning, moraliskt och etiskt. 

                                                 
47 Öhlén, 2004. s.30. 
48 Ibid. s.33. 
49 Carola Skott, 2004d, Innebörd och mening – det hermeneutiska perspektivet. I: Berättelsens teori och praktik – 
narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund. s.70. 
50 Ibid. s.68. 
51 Ibid. s.69. 
52 Ekman, 2004. s.19. 
53 Ekman, 2004. 
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Genom våra berättelser presenterar vi oss för andra, men vi skapar även en förståelse, eller 

presentation, för oss själva.55  

 

De moraliska avgörandena om rätt och fel i berättelserna är inte grundade på moraliska lagar. 

Istället är det språket som används som styr moralen. I och med vilka ord som används, eller 

som exempelvis metaforer och vilken laddning dessa har avgörs hur situationer ska tolkas och 

bedömas. Detta kan ske genom att språket utgör en gemensam kulturell förståelse som är 

starkare än moraliska lagar och därmed mer laddat med värderingar än dessa.56  

Livsberättelsen 
Jag har gått djupare in på den forskning som gjorts kring de berättelser som kallas 

livsberättelser. Ekman skriver vidare att det finns två kriterier som måste uppfyllas för att 

berättelsen ska kunna klassas som livsberättelse. Det första är att det måste finnas någon form 

av utvärdering som är relaterat till berättaren, det kan exempelvis vara en utvärdering av 

världen som berättelsen utspelar sig i. Det andra kriteriet är att det måste finnas något utöver 

det vanliga att rapportera. Som Ekman skriver så räcker det inte att berätta om sina 

morgonrutiner om dessa inte kan kopplas till någon större händelse, till exempel att man 

hörde att något hade hänt, eller att man kom att tänka på något viktigt. Även om 

livsberättelser ofta är personliga redogörelser är det också ett sätt att beskriva en kultur, 

eftersom berättelsen växt fram av de kulturella preferenser som berättaren levt i.57  

 

Mats Eriksson har även han skrivit om livsberättelser. Han skriver att livsberättelsen speglar 

vem berättaren tycker att hon/han själv är, men även hur personen förhåller sig till andra. 

Efter att en berättelse kommit till kommer alla nya berättelser tolkas och passas in i samma 

form för att behålla den identitet som redan finns enligt de tidigare berättelserna.58 Även 

Ekman är inne på samma spår när hon skriver att varje berättelse i en människas livsberättelse 

bygger på de tidigare, och skapar på så sätt berättaren. Hon menar också att vi berättar vad 

som förväntas av oss, både det typiska och det unika, men berättelsen är en mimesis, något 

                                                                                                                                                         
54 Ibid. s.20. 
55 Ekman, 2004. s.23. 
56 Skott, 2004d. s.70. 
57 Ekman, 2004. s.15. 
58 Eriksson, 1997. s.18. 
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hon beskriver som en imitation eller nygestaltning.59 En berättare kan även återskapa minnen 

för att få dem att passa in i nya sammanhang.60 

 

Livsberättelsen är alltid en tillbakablick, men man plockar med hjälp av fantasi ihop en 

berättelse som ibland mer liknar en nygestaltning. Detta konfronterar inställningen till vad 

som är sant, hur det verkligen var. Syftet med livsberättelsen är inte att återge en exakt 

händelse, utan istället att göra ett försök att förstå världen vi lever i.61 Man ska fråga sig både 

vad som är sant, och på vilket sätt det är sant. Är det sant i den bemärkelsen att händelsen 

återberättats så nära sanningen som möjligt, eller är det sant enligt de lingvistiska 

konventionerna som råder vid berättandet?62 Eriksson menar vidare att livsberättelsen kan 

fungera för att organisera, för att koppla ihop kulturen vi lever i med det mentala.63  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att berättandet är en stor del av människors liv och 

medvetande. Berättandet hjälper människor att bearbeta både livet och speciella upplevelser 

och för att skapa mening i händelser. Berättandet följer ofta särskilda mönster i stil och 

händelseförlopp. Dessa mönster har dels uppkommit efterhand för att läsare och lyssnare ska 

kunna följa berättelsen, men visar också på den tid och det samhälle berättaren befinner sig i 

då berättarstrukturen är något som förändras i och med att samhället förändras. I och med att 

berättarstrukturen bygger på samhället berättelsen skapas i, kan också berättelser användas för 

att tolka och analysera samhället, dessa två är alltså beroende av varandra. Berättandet är 

extra viktigt i krissituationer då det fyller en vårdande funktion. Att skapa berättelser utifrån 

det inträffade eller livssituationen hjälper berättaren att bearbeta det inträffade men 

berättelserna är också hjälpande på så sätt att andra får veta vad som hänt och kan stödja. 

Berättelser behöver inte alltid vara helt sanningsenliga, men ska för det mesta berättas så nära 

sanningen som berättaren själv minns. En berättelse kan vara sann på flera sätt, både genom 

att händelserna i berättelsen stämmer överens med verkligheten, men också att berättelsen är 

berättad efter de sanna berättarkonventionerna.  

                                                 
59 Ekman, 2004. s.16. 
60 Skott, 2004c. s.42. 
61 Ekman, 2004. s.21. 
62 Skott, 2004c. s.44,46. 
63 Eriksson, 1997. s.19. 
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Ungdomarnas berättande – analys och diskussion 

Berättelserna 

Citaten som funnits med tidigare i uppsatsen ger en bra bild av hur texterna ser ut. 

Berättelserna är uppbyggda som berättelser men även som brev där det oftast inleds och 

avslutas med vanliga brevfraser.  

 

Berättarna vill få så många som möjligt att läsa sina texter och då blir det självklart också så 

att de skriver för en tilltänkt publik. Man vill att de ska orka följa upplevelserna eftersom man 

vill dela alla sina intryck med någon. Detta är också en av orsakerna till vilket berättande som 

helst enligt Carola Skott.64 Varje händelse som berättarna är med om formas därför ofta till 

just små berättelser med början och slut.  

 

Eftersom berättarna delvis skriver för människor i Sverige, alltså de som inte är i USA och 

upplever samma saker, måste de förklara detta så att även de förstår. Det blir därför inte bara 

en redogörelse för vad som hänt, utan format till en liten saga med förklaringar, 

personbeskrivningar och en personlig utvärdering av det som hänt. För att berättarna ska 

kunna få så bra kommentarer och respons som möjligt av sina läsare, behöver de ge en 

förförståelse till dem hemma i Sverige också, så de kan följa med i berättelsen. Som Mats 

Eriksson skriver så måste berättare och läsare ha en åtminstone liknande bild och förståelse av 

världen.65 Just därför är det nödvändigt att berättarna berättar så mycket så att läsarna har just 

den förståelsen som behövs för att relationen mellan berättare och läsare ska kunna fungera. 

Detta blir svårt då erfarenheter och känslor är svåra att förmedla och texten alltid är öppen för 

tolkningar, men man får anta att de som berättarna främst vill få respons av också känner 

berättarna lite mer och kan göra en tolkning utifrån personen som skriver. Det är också därför 

som berättarna så ofta jämför händelser eller platser med saker som de upplevt i Sverige, eller 

tillsammans med dem som läser.  

 

Det är också till stor del betydande hur texten är skriven för hur läsarna ska uppfatta den. Det 

här är också det som varierar mest bland berättarna. Man får också tänka på att de är unga, 

oftast 16-17 år gamla, och antagligen inte särskilt vana att skriva långa texter. De som är vana 

                                                 
64 Skott, 2004b. s. 9. 
65 Eriksson, 1997. s.20. 
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att skriva dagbok och också refererar till en ”analog dagbok” verkar också mest naturliga i att 

berätta om sin vardag, men det är också de som oftast skriver om det mest privata, sådant de 

flesta kanske inte skulle berätta i ett öppet forum. Många av berättarna utvecklas också 

mycket i sitt skrivande under året, och berättelserna blir därför mer levande och målande när 

året börjar närma sig sitt slut.  

 

Inger Ekman skiljer på olika slags språk, det vardagliga, det poetiska och det vetenskapliga.66 

I de här berättelserna är det vardagliga och det poetiska de språk som används. Man vill skapa 

en öppenhet för tolkning, och berättarna vill att läsarna ska kunna visualisera så mycket som 

möjligt och använder därför ett mer målande och svävande språk. Ekman skriver också att 

känslor och erfarenheter kan vara svåra att förmedla i berättelser och att man därför använder 

sig av metaforer, för att lättare kunna förmedla känslorna som finns hos berättarna. Just därför 

används antagligen också det mer poetiska språket när berättelserna är mer livfulla och 

innehåller mer än bara rapporteringar. Det är ofta om något hänt, både bra eller dåligt som 

detta lyser igenom mest, men även många gånger när hemlängtan beskrivs och också 

saknaden av dem som är i Sverige.  

 

Det vardagliga språket kommer in dels när det mest är en redogörelse över vad som har hänt, 

och där inte så många känslor finns med i berättelsen. Här kan man också se att många 

använder sig av mycket mer talspråk när de mer pliktskyldigt rapporterar om vad som har 

hänt, medan de använder ett mer utvecklat skriftspråk när de vill förmedla känslor eller 

berättar om något som de själva upplevt som något extra.  

 

Ofta blir deras texter en blandning av språk där grunden är det svenska språket, men där alla 

uttryck och liknande lämnas oöversatta från engelskan. Även många citat lämnas oöversatta. 

Vissa av berättarna skriver en del inlägg helt på engelska, fast då blir det ofta åt andra hållet 

att några uttryck eller citat blir på svenska istället. Detta berättande är ganska specifikt då man 

upplever något på ett språk, men tvingas berätta och reflektera kring händelserna på ett annat.  

 

Berättarna skriver om sina upplevelser under sitt utbytesår. Det är självklart en massa saker 

som händer under ett år så vad de berättar blir ett urval och vad det är de kommer ihåg just i 

skrivande stund. Det man kan se ganska snart är att skolan är något som tar stor plats i 

                                                 
66 Ekman, 2004. s. 20. 
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berättandet. Antagligen just därför att de är i skolan varje dag och att det är vad deras vardag 

till största delen består av. En annan sak, som jag inte tagit upp tidigare om berättelserna är att 

de berättar ganska mycket om de utflykter och semestrar de gör. Anledningen till varför jag 

valt bort detta är att dessa berättelser är som vilken semesterberättelse som helst. De skulle 

inte nödvändigtvis behöva vara kopplade till deras utbytesår eller USA. 

 

En annan anledning till varför man berättar så mycket om skolan är att det är något som alla 

på något sätt kan relatera till, alltså ännu ett sätt att skapa en gemensam förståelse så att 

berättelserna ska kunna tas emot av läsaren. Det är svårare att försöka berätta om sina nya 

kompisar, det krävs mer förklaringar och blir lätt bara namn för dem som ska läsa. Någon har 

försökt lösa problemet med att kunna berätta om platser, restauranger och personer genom att 

hela tiden länka bilder på personerna när de nämns i berättelserna. På det sättet kan läsarna 

åtminstone få en bild till namnet och på så sätt skapa en förståelse för berättelserna. 

Publiken/Läsarna 

Intressant här att titta är det förhållande som gäller mellan det privata och det offentliga eller 

publika. Mediet som sådant är helt publikt medan berättarna skriver till tilltänkta läsare med 

fokus på dem som berättarna redan känner. Många av skribenterna tilltalar specifika personer 

i sina inlägg, vilket då mer har formen av brev eller e-post.  

”Grattis i efterskott Cilie!! Synd att jag inte lyckades få tag på dig på din 

födelsedag, men hoppas du hade en toppendag!! Puss och kram på dig!”  

Det är ett helt offentligt medium, men de som skriver är ofta personliga eller till och med 

privata, och sättet de skriver på är helt och hållet taget ur brev- eller dagbokskrivandet som 

också var privata forum från början. Många har också just reflekterat över att det kallas 

dagbok, och känner sig då osäkra på hur de ska skriva då de aldrig skrivit dagbok tidigare. 

”Idag är det Thursdag 29 september. Jag sitter nu på biblioteket och har 

kommit igång med en resedagbok. Vilket förutom att vara min första 

resedagbok även är min första dagbok i livet. Det känns bra men lite 

konstigt och frågor som, om man ska börja med ett ’hej dagbok’ och vad jag 

ska skriva om dyker upp”  
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Flera av dem som skriver refererar också till andra kommunikationsmedel de använder. 

”För de som är nyfikna på dokusåpan får väl ta och ringa eller något. 

+17387595892”  

eller 

”Ah tack alla ni som skriver mail, kommentarer, brev m.m. Ni har nog ingen 

aning om hur mycket jag uppskattar varenda liten rad :)”  

Detta tyder på att Resedagboken.se inte är det enda sättet som skribenterna håller kontakten 

med sin familj och sina vänner. Andra kommentarer gör det dock tydligt att Resedagboken.se 

ändå är en av de viktigaste kanalerna. Det framgår att vissa läsare även får mer privata 

meddelanden som telefonsamtal och e-post, men att för många, både släkt och vänner, är 

Resedagboken.se faktiskt den enda kommunikationskanalen. Detta är extra tydligt när man 

tittar på kommentarerna till varje dagboksinlägg och ser födelsedags- och julhälsningar från 

exempelvis släkt.  

”Detta är en liten uppdatering, främst för mina föräldrar om hur det går 

med mitt byte. Jag kommer att byta familj förhoppningsvis inom en vecka. 

Jag kommer även att byta ort och skola men hur när eller vart jag hamnar 

vet jag inte”  

Skribenterna själva använder en mycket personlig och ibland också privat ton till sina läsare 

och mycket av berättelserna skulle lika gärna kunna höra hemma i traditionella dagböcker 

eller brev. Mycket av stilen som används i berättelserna lever kvar just från dagböcker och 

brev i och med hur berättelserna består av de egna minnena, även om de till viss del är 

anpassade för en läsare i vissa avseenden så som tilltal och hälsningsfraser. Dock kan man 

tydligt se att den självreflekterande delen om de privata känslorna som liknar dagböckerna 

finns kvar, något som kanske inte skulle finnas med i rent publika texter. Några av 

skribenterna reflekterar själva över var gränsdragningen mellan det privata och offentliga kan 

göra i ett sådant här forum. 

”Jag vet inte vad jag ska skriva. Det blir antingen alldeles för personligt 

(sådant som man vill berätta om över en kopp te på Hugo’s café) eller 
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knastertorra detaljer som att mr. Young, historieläraren, får ett anfall minst 

en gång i veckan och skriker att vi elever ska vara glada att vi inte bor i ett 

kommunistiskt land för då skulle regeringen skjuta oss på direkten, så 

uppkäftiga som vi är. Hmmm, det låter inte så torrt som jag trodde nu när 

jag läser det i efterhand och det beskriver mr Young riktigt bra.”  

Man kan tydligt se att berättelserna till stora delar liknar varandra i stil och tilltal även om 

frekvensen och längden på inläggen varierar stort. I kommentarerna som ligger efter inläggen 

kan man också se att många av berättarna svarar på varandras inlägg och då också läser 

varandras berättelser. Man kan också se att många som är intresserade av att åka som 

utbytesstudenter läser berättelserna då de ofta ställer frågor om utbytet till berättaren. Detta 

leder till att nästan alla berättare har läst andra liknande berättelser som de influerats av, och 

på så sätt skapas en norm om hur dessa inlägg ska se ut. Mycket är influerat av just e-post 

eller chatt då de är medierna som berättarna i övrigt är mest vana vid att använda. Det man 

främst kan se detta på är hur språket används, exempelvis förkortningar som annars används i 

chatt. 

 

Inom den biografiska forskningen samlas livsberättelser in och analyseras. Där är man 

medveten om att berättelserna är anpassade efter mottagarens förväntningar även om de i 

innehåll ska vara så sanningsenliga som minnet tillåter. Även här är berättelserna tänkta till en 

eller flera mottagare och är då anpassade efter detta. Vad dessa berättelser på 

Resedagboken.se då innehar som inte livsberättelserna har är det okontrollerade publika, det 

offentliga. Biografier eller dagböcker som studeras kan vara offentliga och till och med 

utgivna men är då oftast anpassade för detta och också censurerade för att inte hänga ut 

någon. Men allt det skrivna på Resedagboken.se ligger ute till allmän beskådning och trots att 

berättarna självklart vet om detta, glöms det lätt bort när det finns specifika läsare i 

berättarens huvud som det skrivs till och som det också refereras till. En del berättare frågar 

öppet vilka det är som läser. Berättarna kan nämligen se hur många som har varit inne och läst 

deras dagboksinlägg, men de kan inte se vilka. Ser de då att exempelvis 200 personer har läst 

ett inlägg men endast tre stycken har kommenterat det, finns det alltså 197 okända läsare. 

Dock så räknas varje gång någon öppnat inlägget, så samma person kan ha läst inlägget fem 

gånger och räknas då som fem besökare. Antal besök är alltså inte unika besökare utan antal 

gånger inlägget lästs.  
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”Jag ber er nu om en tjänst… alla som läser detta, posta gärna en 

kommentar så att jag vet vilka som brukar läsa detta. Även om ni inte har 

något att säga så är alltid ett Hej! Trevligt!”  

Alla berättare skriver sina inlägg i form av brev eller e-post. De börjar med en rubrik eller 

ämne och avslutar med en hälsning, som exempel God Jul, Kram, Puss eller Hälsningar. Även 

om de inte kan veta vilka de skriver för är det ändå en slags dagbok blandat med brev och e-

post. De skriver vad de har varit med om, vad de tyckte om det. Många skriver också mycket 

personliga tankar och funderingar om vad de är med om. Samtidigt så skriver de kommentarer 

och frågor till specifika läsare som om att det vore ett brev.  

 

Flera gånger refererar berättarna till andra sätt de använder för att kommunicera. Det är främst 

e-post och telefon som nämns, men även brev och paket. Vissa av berättarna skriver om en 

regel som förbjuder dem att ha kontakt med hemlandet på hemspråket mer än två gånger per 

månad via telefon eller chattar, men dagboken var godkänd då detta var en 

envägskommunikation. Just att den anses vara en envägskommunikation kan diskuteras just 

på grund av alla de möjligheter som läsarna har att kommentera inläggen och också skriva 

meddelanden genom Resedagboken.se, liknande e-post. En traditionell dagbok är vanligtvis 

just en envägskommunikation, men här kommer det så mycket mer därtill än bara själva 

dagboksskivandet. För skribenterna som inte var tillåtna att ha annan kontakt med hemmet än 

just genom de här berättelserna blev ju då självklart berättelserna ännu viktigare och ännu 

mera också en tvåvägskommunikation. En av berättarna skriver om att den ”riktiga” dagboken 

användes för att komma ihåg vad som hänt när han skrev inläggen till resedagboken.  

Innehållet 
Även innehållet styrs självklart av vilka läsare berättaren har i åtanke. Berättarna vill även här 

behålla läsare och vill att familj och vänner ska tycka att berättelserna är intressanta. 

Självklart har berättarna innan de åkte iväg haft en hel del förväntningar och föreställningar 

om hur deras utbytesår skulle se ut. De kanske också har haft andra vänner och bekanta som 

har varit iväg. Dessa förväntningar har antagligen delats med vänner och familj och 

diskuterats. När de väl är borta i USA så kanske inte alla föreställningar och förväntningar 

uppfylls, utan det är något helt annat de får uppleva. Det är enligt både den biografiska och 

den narrativa forskningen alltid de tilltänkta läsarna eller mottagarna som formar berättelser. 

Berättaren anpassar, medvetet eller omedvetet, sin berättelse utifrån vad berättaren tror att 
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läsaren förväntar sig få läsa. De som är kvar därhemma har också föreställningar om vad de 

kommer att få läsa och höra talas om. Här blir det då en konflikt hos berättaren. Det går att 

utläsa att många i början är förvirrade och att hela upplevelsen inte riktigt är som de själva 

tänkt sig. Bilden av det berättarna målat upp, både för sig själv och för sin omgivning 

stämmer inte och detta måste bearbetas. Många skriver om förvirringen som råder den första 

tiden och hur de försöker ta in och bearbeta alla nya intryck och upplevelser. Det kan bli för 

mycket att även behöva bearbeta detta inför läsarna i Sverige, som också har föreställningar. 

Berättarna försöker ibland dölja sin egen besvikelse och förvirring genom att framställa sig 

själva som ovetande. På det sättet behöver berättarna inte heller göra sina läsare besvikna. 

Kanske känner sig berättarna bortgjorda om de får veta att de hade orimliga förväntningar, 

eller om det fantastiska året inte börjar så fantastiskt som de kanske hade tänkt. Ibland kanske 

det också är så att det är andra som berättat saker för berättaren innan avresan och på så sätt 

skapade föreställningar. Då kanske man inte heller vill berätta hem att detta inte stämmer, 

eller att man upplever det på ett helt annat sätt.  

Tilltalet 
Tilltalet från berättaren till läsaren är direkt och på ett sätt som nästan förutsätter att läsaren 

känner berättaren. Det är ofta skrivet som om det vore ett brev till en specifik person. De som 

skriver kräver ofta respons på det de skriver. Det kan vara alltifrån mer retoriska frågor eller 

frågor om vad folk ska göra till helgen men också raka uppmaningar att de ska kommentera 

det de har skrivit och att berättaren kommer sluta skriva om kommentarer uteblir. Även detta 

tyder på att dessa berättelser är en viktig del av berättarnas sociala liv medan de är i USA. De 

har lämnat sina vänner och sin egen vardag i Sverige under ett år, men vill fortfarande ha en 

liten del av händelserna där kvar. Berättarna försöker också ofta att ta plats även i Sverige på 

så sätt att de skriver in sig själva i det som händer där. Om det har varit en stor fest så skriver 

berättarna om vad de skulle ha gjort om de var där och liknande. Detta kan ha flera betydelser. 

En förklaring till varför de fortfarande vill ta del i allt som händer i Sverige är att de faktiskt 

ska återvända dit efter årets slut, och vill därför helt enkelt inte bli bortglömda.   

Språket 
Det språk berättarna använder är också en bra presentation av dem själva. Språket ger snabbt 

en bild av personen som skriver men även om tiden som berättelsen tillkommit i, tiden vi 

lever i. Det är inte bara språkanvändningen i sig som presenterar berättaren utan språket 

presenterar även berättarens moraliska och etiska utgångspunkter. Som Skott skriver så 

skapas inte vad som är moraliskt rätt och fel i berättelser utifrån moraliska lagar, utan istället 
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utifrån det berättartekniska.67 Det förklaras genom hur berättarna skriver om de olika sakerna 

de är med om, till exempel hur orden de använder är värderande. De som inte känner 

berättarna kan nog ännu mera skapa sig en bild av personen just genom det språk de använder. 

Både rent språkligt men också genom hur de berättar. Genomgående är berättelserna ganska 

positiva, berättarna låter inte små motgångar färga berättelserna negativt även om man ganska 

lätt kan se berättarnas humör i berättelserna och hur det varierar från gång till gång. Vissa 

gånger är allt jättebra och positivt och USA är bra och skolan går bra medan någon vecka 

senare kan allt vara tvärtom. Detta betyder självklart att berättarna har svackor under året där 

hemlängtan är större än annars och detta speglas i berättelserna. Även om humöret ibland 

ändras kan man se hur varje berättare har sin egen stil som berättelserna följer. Elliot G. 

Mishler och Anna Johansson skriver hur berättelser måste ha koherens, eller sammanhang.68 

Med det menas bland annat att just berättarstilen ska hänga ihop genom berättelsen för att 

skapa sammanhang. Om berättelserna inte skulle ha något sammanhang skulle läsarna ha 

svårt att följa med i berättelsen och därmed tappa intresset.  

Mottagaren 
När en berättare berättar något så är det upp till lyssnaren eller läsaren att ge respons och på så 

sätt skapa eller upprätthålla en relation. Det är då extra viktigt när den ena personen befinner 

sig långt bort då det inte finns lika många andra sätt att upprätthålla en relation på som det 

finns när det geografiska avståndet är mindre. Även om forumet kallas en dagbok är de som 

skriver väldigt beroende av dem som läser. Det är inte någon som inte vill ha kommentarer 

eller skriver specifikt till någon och detta forum kan därmed inte sägas vara en dagbok till för 

egen reflektion, utan det är i högsta grad ett sätt för både berättarna och läsarna att 

upprätthålla en relation. En relation i ett forum blir kanske lite mer opersonligt än vanliga 

brev eller e-post, men de innehåller också fler dimensioner och blir mer som ett samtal 

eftersom flera personer kan hälsa eller bli hälsade till i samma inlägg. Det blir mer som en 

gruppdiskussion än en diskussion mellan berättaren och läsaren. En textlig relation kan 

kanske till och med förbättra en relation då texter går att tolka och reflektera över mer än det 

sagda ordet och relationen kan då kanske tas till ett djupare plan då den är tvungen att 

innefatta mer eftertanke och reflektion. Att reflektera över en text ökar också chanserna till 

medvetande, som Skott skriver69, och därmed kan också medvetandet kring relationen stärkas 
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68 Johansson, 2005. s.126.  
69 Skott, 2004d. s.68. 
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och de olika parterna kan faktiskt lära känna varandra bättre tack vare att de tvingas utveckla 

sin kommunikation.  

 

Den främsta gruppen som läser inläggen är folk som känner berättarna. Dessa personer är de 

som är mest troliga att även få ta del av andra berättelser från berättaren, via telefon eller e-

post. Man kan då tänka sig att dessa andra kommunikationer som endast är till för en lyssnare 

är något ärligare och lite mer nyanserad och kommenterad än de publika berättelserna. Det 

man också måste tänka på är att det är svårt att jämföra dessa berättelser med exempelvis ett 

telefonsamtal som är en direktkommunikation där båda sidor har exakt samma möjlighet att 

prata och kommentera direkt vilket också ger mindre risk för missförstånd eftersom man kan 

nyansera och klargöra på ett helt annat sätt. I brev eller e-post, som mer liknar resedagbokens 

berättelser, är det fortfarande en person som är berättare och den andra som är mottagare. 

Läsarna som redan känner berättaren har också en bättre förförståelse om vem skribenten är 

och var berättarens personlighet ligger i berättelserna. De kan till exempel utläsa ifall 

berättaren använder ironi, något som är svårare för en läsare som inte känner till berättarens 

personlighet.  

 

De andra som läser, de som inte känner berättaren, är självklart svåra att identifiera då många 

inte lämnar någon kommentar när de har läst. De man ändå kan se är inne på sidorna, genom 

just kommentarer, är andra utbytesstudenter som befinner sig i samma situation, andra som är 

intresserade av utbyten och använder de här berättelserna som information eller personer som 

ska resa till det område som berättaren befinner sig i och använder berättelserna som en slags 

guide eller förberedelse inför resan. Sedan finns det ju säkert andra läsare också men dessa är 

i stort sett omöjliga att identifiera. För den här andra gruppen har berättelserna mer betydelse 

som just berättelser. För dem är det som står sanningen, istället för att se personerna bakom 

och att detta är just deras tankar. Om man tar som exempel ironi, så är det som jag skrev 

tidigare ganska enkelt för någon som känner berättaren att genomskåda när det som skrivs är 

ironi och när det är allvar, men någon som inte känner personen och inte känner till hur 

berättaren vanligtvis uttrycker sig kan detta lätt passera som allvar. Texten har alltid en större 

mening än vad skribenten hade i åtanke när texten skrevs, som Skott säger.70 Texten står 

öppen för tolkning och i och med det mycket talade språket, som många använder sig av just 
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för att vänner och bekanta ska kunna föreställa sig hur det är, blir också möjligheterna för 

tolkning större och då också risken för missförstånd. 

Relationen till läsarna 

Berättarna skriver ofta för att upprätthålla relationen med sina vänner och sin familj hemma i 

Sverige. Mycket av berättandet är också för att upprätthålla sin plats hemma. De här 

ungdomarna reser bort för ett år medan livet fortsätter precis som vanligt hemma i Sverige. 

Sedan efter ett år ska de återvända och hoppa in i samma liv igen. Det är i alla fall vad de 

flesta siktar på. Det gäller då att minimera riskerna att vännerna där hemma ”glömmer bort” 

personen. Det är ju självklart att de fortsätter med sina liv i Sverige men genom ett forum som 

det här finns det möjligheter att följa med i vad som händer och hålla lite koll på vad som 

pågår i Sverige. I och med att de skriver dessa berättelser tar de upp en plats i läsarnas liv. 

Läsarna måste ta tid att läsa och reflektera över berättelserna och på så sätt fortsätter 

berättarna försöka få uppmärksamhet även om de är långt borta.  

 

Genom att skriva mycket om vad de gör, och att fråga mycket fortsätter de också att ta plats 

hemma även om de befinner sig långt borta. Det är också en viktig sak för dem när de vill se 

till att de där hemma inte glömmer bort dem. Genom att aktivt fråga om saker, eller rentutav 

kräva svar och kommentarer, fortsätter de att ta plats i deras vänners liv även om de själva är i 

USA och vännerna kvar i Sverige.  De här ungdomarna som skriver är gymnasieungdomar, 

och även om man fortsätter sitt liv hemma så utvecklas man väldigt mycket på ett år. Det gör 

självklart även de som gör utbytesår, om inte ännu mera eftersom de får uppleva något helt 

nytt och klara sig på egen hand. Här försöker de leva två liv samtidigt. De ska ju dels göra så 

mycket som möjligt av sitt utbytesår, men samtidigt vara beredda på att det kommer ta slut 

och att de ska återvända till Sverige. Genom att skriva under hela året kan de också förbereda 

sina vänner och sin familj hemma i Sverige på att de kanske förändrats eller mognat. I 

berättelserna kan berättarna uttrycka åsikter och ta ställning till saker som de upplevt under 

sitt år och förklara varför de gjort som de gjort och därmed kanske slippa en del förklarande 

ansikte mot ansikte när de kommer tillbaka till Sverige. Eftersom väldigt mycket kan hända 

under ett år kan det vara bra att gradvis också visa utvecklingen i texterna, även om texterna 

inte helt kan förändras om berättarna vill behålla läsarna.  

 

En annan sak är att upprätthålla sin egen identitet som man har hemma medan man är borta. I 

och med att de här ungdomarna kommer till en helt ny plats, med nya kompisar och en helt 
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annan livsstil, sätts också deras egen personlighet lite ur spel. Eftersom de lever med en ny 

familj och umgås med nya vänner får de för det mesta prova på mycket nya saker som de 

kanske inte hade gjort i Sverige. Som många av berättarna upplever det behandlas ungdomar i 

deras ålder som barn i USA och de tycker också att ungdomarna där är barnsligare. Berättarna 

skriver då in sig själva i berättelserna, både med kommentarer om hur de upplevde saker, men 

också genom ordval i själva beskrivningen av händelserna. Det kan vara allt från att rent 

förlöjliga saker de gjort, till att bara skriva att de kände sig för gamla, eller att det var något de 

inte gjort hemma, men att alla gör så här. Detta kan då vara ett sätt att både kunna berätta om 

allt de gör i USA med sina nya vänner och familj, och samtidigt behålla den ”värdighet” som 

de tycker att de har i Sverige. Detta går att koppla till vad Ekman skriver om att berättarna 

positionerar sig själva och skapar sin egen valda riktning i moraliska och etiska frågor genom 

språket de använder.71 Detta gäller självklart också hur de beskriver händelser utifrån sina 

åsikter och hur de positionerar sig själva i berättelserna.  

 
Hur berättarna ställer sig till sina upplevelser avslöjar inte bara hur personen är, utan speglar 

också vem berättaren tycker att hon/han själv är. Speciellt om berättarna inte är vana att 

uttrycka sig skriftligt blir det antagligen ännu svårare att skapa sin personlighet i skrift direkt. 

Då försöker berättarna skapa sig denna personlighet utifrån vilka de själva vill vara, eller 

tycker att de är. När Eriksson skriver om livsberättelser tar han speciellt upp hur berättelsen 

speglar vem berättaren själv tycker att hon/han är, men även att texten formar berättaren efter 

ett tag eftersom berättelserna ska passa ihop.72 En del av berättarna presenterar sig inte innan 

de börjar skriva, utan tar för givet att alla vet vilka de är, vad de ska göra och har en viss 

förförståelse om vad berättelserna kommer att handla om. Detta blir ännu ett bevis på att de 

flesta har en tänkt publik när de skriver. En del tar ändå första inlägget till att presentera sig 

själva, vad de heter, hur gamla de är, var de kommer ifrån, vad de ska göra. En del skriver 

även om sina förväntningar, hur själva ansökningsproceduren gått till och hur de tänker kring 

allt.  

 

Det verkar som om de flesta skriver för att de vill ha någon att dela sin upplevelse med. De 

saknar ofta riktigt nära vänner i USA och har inte alltid så många runt omkring sig i samma 

situation. Berättarna letar efter folk som vill lyssna, men också som kan lämna kommentarer 

till vad de skriver så att de får respons. De vill få sin upplevelse bekräftad på något sätt. Det är 

                                                 
71 Ekman, 2004. s.23. 
72 Eriksson, 1997. s.18. 
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ett sätt att hålla kontakten med släkt och vänner, men ännu mer ett forum för att just få 

bearbeta sina intryck och upplevelser till ett sammanhang eller något greppbart som de kan ta 

till sig.   

Kopplingen till bilden av USA 

Det är tydligt att många av berättarna använder sig av referenser till TV-serier eller filmer när 

de berättar om sina upplevelser och platserna de besöker. Eftersom de vill upprätthålla 

relationen med dem där hemma i Sverige måste deras berättelser förstås även av de personer 

som aldrig varit i USA. De måste alltså jämföra och referera till saker som de vet att deras 

läsare känner till och det är antagligen därför som så många dels försöker jämföra och göra 

kopplingar till sin skola och sina omgivningar i Sverige men också gör kopplingar till filmer 

och serier som de vet att sina vänner och familj har sett och för att på så sätt även kunna skapa 

en bild för dem att se framför sig i berättelserna. Skulle istället berättarna helt ta avstånd från 

allt som setts eller hörts om tidigare skulle antagligen läsarna bli förvirrade och inte heller 

förstå berättelserna på samma sätt. Det skulle då skapa ett ännu större avstånd mellan 

berättare och läsare än det geografiska ger. Vad de dock kan göra är att förhålla sig till den 

kända bilden men motsätta sig den. Då har de ändå inte frångått den helt genom att ignorera 

den, de har erkänt den samtidigt som de inte håller med. TV eller filmbilden blir då ändå en 

utgångspunkt för berättaren.  

 

Att man använder referenser till TV och film kan också ha att göra med att de som skriver är 

ganska unga och troligtvis inte särskilt vana att skriva så mycket, särskilt inte så långa 

beskrivande och reflekterande texter som dessa berättelser är. Därför har de antagligen inte 

heller utarbetat eller kommit på något eget stilistiskt sätt att skriva utan använder redan 

tillgängliga berättarkonventioner. Dessa konventioner behöver inte komma från de skrivna 

texterna utan kan komma från just film och TV. Språket berättarna använder presenterar inte 

bara dem själva utan även tiden vi lever i, som jag skrivit innan. Och det betyder även att de 

referenser som används också speglar den tid vi lever i. Det är filmer och TV-serier som går 

just nu det refereras till, och det är modet och personer som är aktuella nu som beskrivs. Det 

som berättarna inte kan uppnå i sina berättelser som finns i film och TV är de visuella 

bilderna. Berättarna kan ladda upp sina egna fotografier på resedagboken i ett fotoalbum, men 

bilderna blir då inte kopplade till en viss text eller ett textparti. Berättarna måste därför 

försöka överföra bilderna de har i huvudet till den skrivna texten, något som kan vara svårt att 

göra när man vet att de som läser inte har en aning om vad det är man ser. Där kommer film 
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och TV-referenserna in. Berättarna kan ta in episoder och bilder som de vet läsarna har sett 

och referera till dessa i texten så att läsarna åtminstone har liknande bilder i huvudet som 

berättaren.  

 

Det är inte bara för relationen mellan berättare och läsare som berättaren vill skapa en 

gemensam medvetenhet och gemensamma bilder, utan också för att man helt enkelt inte vill 

göra läsarna besvikna i det de läser. De vill kunna känna igen sig i berättelserna och vill få 

ännu en berättelse som vilken ungdomsfilm eller serie som helst. Det är ju det de är vana vid 

att se. Här är det inte bara så att berättaren lägger in referenser och skapar bilder för dem som 

läser, utan även berättaren omtolkar sina berättelser, medvetet eller omedvetet, för att de ska 

passa in i de konventioner som finns om ungdomars liv i USA. Även om berättarens känslor 

inte stämmer överens med vad som ses så spelar det ingen större roll. Berättaren är någon som 

kommer utifrån och blickar in på vad som händer och som inte kan utgå ifrån att hans/hennes 

känslor stämmer överens med alla andras eftersom de har olika referensramar. Som det är i 

filmer blir då också den bild som berättarna har om hur det ska vara. Dessa känslor är nog 

något som främst finns i början då den egna uppfattningen inte har formats än och de första 

berättelserna är också de som tydligast speglar denna känsla. Dock så försöker berättaren 

upprätthålla samma form i resten av berättelserna för att behålla sin egen identitet som 

berättare, man vill skapa kontinuitet i sitt berättande. Det här är en annan form av koherens, 

samstämmighet, i berättelsen. Som Johansson skriver finns det tre nivåer av koherens där jag 

redan tagit upp den första, den språkliga grammatiska samstämmigheten. Andra nivån är den 

mer berättartekniska, den som drar berättelsen framåt, och den tredje är den mer tematiska 

nivån där det främst är teman och värderingar som är samstämmiga. 73  Här är det den 

tematiska, men också till viss del den språkliga, som är aktuell. Även om berättarna i början 

av året inte har samma uppfattningar om det amerikanska samhället och sin upplevelse som i 

slutet av året drar ändå berättelserna åt samma håll. Efter ett par månader när berättarna 

kommit in i berättandet har de även fått en större förståelse för samhället de lever i. Problemet 

blir då att de redan kommit in i ett sätt att berätta som representerar just dem som de sedan 

inte kan vika av från. Det är samma saker som tas upp i berättelserna, berättarna fortsätter att 

tala om hur skolan och maten är trots att den inte ändrats, men berättelserna har byggts upp på 

det sättet från början, och därför är det på det sättet de ser ut även i slutet. I början när allt är 

nytt kan man även se att det är detaljer om exempelvis skolan som läsarna vill höra mer av, 

                                                 
73 Johansson, 2005. s.126. 
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och dessa förväntningar från läsarna hänger då också kvar under hela året. De saker som 

berättas om i början skapar en slags mall som berättaren kan utgå ifrån under resten av året för 

att komma ihåg vad hon/han ska ta upp i sina berättelser. 

 

Det man dock kan se förändras lite under årets gång är hur språket används och då främst 

förhållandet mellan svenska och engelska. I början är inläggen helt på svenska, med något 

enstaka uttryck som förblir oöversatt, främst för att berättaren hävdar att hon/han inte vet vad 

ordet riktigt betyder. Ju längre året går kan man tydligt se hur engelskan mer och mer kommer 

in i berättelserna, och flera av berättarna skriver också hela inlägg på engelska. Detta kan 

antagligen förklaras genom att engelskan blir mer och mer normalt för berättaren eftersom det 

är det språket som används dagligen samtidigt som svenskan blir alltmer avlägsen. Antagligen 

uppfattar berättaren inte själv att detta händer eftersom de är så inne i det språket att de inte 

riktigt ser någon skillnad när de skriver. Hela deras upplevelse är tvådelad, de lever med två 

språk, i två samhällen och i två umgängeskretsar och ju längre tiden går, desto mer 

sammanflätas dessa två i berättarens medvetenhet.  

 

Människan berättar det som förväntas av henne även om det kräver omtolkning av upplevelser 

eller att skapandet av en nygestaltning av vad som egentligen hänt blir nödvändig. Här kan 

man fråga sig om det som berättas i de här berättelserna är sant, men också hur viktig 

sanningen i sådana fall är? Skott menar att man i berättelser om livet måste ifrågasätta både 

vad som är sant men också på vilket sätt det är sant. 74  Det som berättarna berättar på 

resedagboken kanske inte är den sanning som amerikanerna skulle skriva om sig själva utan 

det är i sådana fall sant utifrån den situation som berättaren befinner sig i. Berättaren är alltid 

präglad av sin egen position och sanningen måste därför utgå ifrån just den positionen. Om 

händelserna som berättaren skriver om omtolkats omedvetet eller medvetet för att de ska 

passa att berättas på det här sättet, är det då sant eller falskt? Händelsen i sig kanske bara är 

sann i vissa avseenden så som den återberättas, men berättarkonventionen som används 

kanske är helt sann. Att en berättare skriver om hur en fotbollsmatch och en skoldans besökts 

är antagligen helt sant på alla sätt, men sedan sättet det hela beskrivs på, med filmreferenser, 

och målande bilder är kanske inte den bild som andra skulle ge av händelsen, men det är så 

berättelsen ska gå till för att mottagare i Sverige ska förstå och kunna bilda sig en uppfattning, 

                                                 
74 Skott, 2004c. s.46. 
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och på det sättet är det då sant. Det är alltså sättet som berättelsen skildras på som är sann, 

mer än själva händelsen i sig.   

 

Reseberättelser kräver enligt Carina Lidström sanning för att de ska kunna tas på allvar och 

för att författaren ska kunna få den legitimitet som krävs.75 Hur är det i dessa berättelser? 

Skulle dessa berättare förlora sin rätt att berätta om det framkom att allt är påhittat? Det finns 

inget på forumet som säger att det som berättas måste vara sanning och det finns inte heller 

någon som kontrollerar att det som skrivs är sanning. Man kan därför inte säga att det finns 

något krav på sanning i dessa berättelser, även om de till stor del kan liknas vid reseberättelser 

då de verkligen återger en plats och en ”kultur”. Man får helt enkelt tolka varje berättelse för 

sig och sedan själv bedöma om man tycker att det verkar vara sanning eller inte, något man ju 

aldrig kan kontrollera. Detta blir till ett problem för dem som läser och inte känner berättarna, 

de som kanske använder Resedagboken.se just som en rese- eller upplevelseguide. Det är ju 

hela tiden subjektiva berättelser som till stor del styrs av sinnesmodet just i skrivande stund. 

Syftet med berättelser är inte att återge en exakt berättelse, utan istället att dels förmedla en 

känsla och dels att skapa något som någon faktiskt vill läsa. Det ska vara något fångande och 

något som håller fast läsaren. Här har ju dessa berättare en fördel från början eftersom läsarna 

är inställda på att de vill följa den här personens upplevelser. Läsarna har ett intresse utöver 

själva berättelsen, de vill också upprätthålla relationen med berättaren. Så berättelserna är lika 

mycket berättelser som relationsbejakande för både läsare och berättare. Men, det gäller ju 

ändå att hålla kvar läsarna under hela året. Syftet med dessa berättelser är också att göra ett 

försök att förstå världen vi lever i.  

 

I och med att berättaren skriver ner sina upplevelser i berättelser så skapas ett slags mönster 

som är lättare att förstå och tolka än enskilda upplevelser i ett huvud. Berättelserna blir därför 

en slags förklaringsmodell som hjälper till att tolka och sortera upplevelserna till en 

sammanhängande förståelse för det samhälle vi lever i. Detta är precis som Skott och David 

E. Polkinghorne ser på berättandet. De menar att berättelser är som ett organisationsschema 

just för att kunna skapa en helhet av våra erfarenheter.76 Här är det alltså berättarna som 

samlar alla erfarenheter och intryck de får under sitt utbytesår i berättelser och på så sätt 

skapas också en samlad erfarenhet just genom berättelserna. Man kan därför inte säga att 

dessa berättelser är reseberättelser då de snarare är identitetsskildrande och inte så, som 

                                                 
75 Lidström, 2003. s.232. 
76 Skott, 2004c. s.44. 
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Lidström skriver, att berättaren skiftar personlighet i den mån berättelsen kräver detta rent 

berättarmässigt och främst utgår ifrån att skildra platsen.77 Här är det i lika stor mån berättaren 

som platsen som ska skildras. Dock går det att dra likheter till hur Lidström skriver att 

berättarkonventionerna kräver att vissa saker, ofta det stereotypa, tas upp i dessa berättelser 

eftersom det är vad som förväntas och att det sedan är upp till berättaren att välja sin position, 

antingen att ta det i det hela, eller att stå utanför och titta på.  

 

Det som dessa berättare skriver om de platser de lever på, skapar självklart en uppfattning 

bland dem som läser om hur det är på just den platsen. De skapar en medvetenhet om ett 

samhälle, en del utav världen. Medvetenheten förändrar sedan samhället i sig då omvärlden 

skapar sig en uppfattning och får upp ögonen för just den platsen. Så det som berättas om 

världen skapar sedan i sin tur också världen. Berättelser kan enligt Eriksson vara just både 

kontextberoende och kontextförnyande78, alltså att texten och världen den skrivs i är beroende 

av varandra. Utifrån berättelserna som berättarna skapat utifrån sin bild av det samhälle de 

upplever, så skapar de också medvetenheten för det samhället med sina berättelser, vilket 

ändrar hur andra ser på samhället och därmed också framtida berättelser om detta. Berättandet 

används också för att skapa sin egen verklighet, men varje gång berättelsen ses i ett socialt 

och kulturellt sammanhang förändras också det sociala och kulturella eftersom 

förutsättningarna för det vi vet förändras.  

 

Det finns, som jag tidigare diskuterat, konventioner som berättarna använder för att berätta 

om ett specifikt samhälle, och att det är därför många av berättarna använder sig av referenser 

till TV och film just för att det är den berättelsen om USA som främst når oss i Sverige. Varje 

kultur har sedan skapat egna preferenser som används för att beskriva just den kulturen. I de 

här berättelserna lever ofta berättarkonventionerna som används i Sverige kvar, och detta 

hjälper säkert också läsarna att förstå berättelserna. Hade istället berättarna använt sig av 

berättarkonventioner eller de sätt som används i USA för att beskriva kulturen, skulle ett 

större avstånd skapas och det skulle bli svårt för läsarna att förstå vad som egentligen menas 

med de olika berättelserna. Skulle någon av berättarna exempelvis börja beskriva USA med 

den patriotism som ofta genomsyrar invånarnas egna syn på landet skulle läsarna bli 

förvirrade.  

                                                 
77 Lidström, 2003. s.230. 
78 Eriksson, 1997. s.19. 
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Varför de berättar 

Dagböckerna som berättarna skriver är ibland upp emot 100 sidor långa och det är tydligt att 

de lägger ner en hel del tid på att skriva. För att de ska lägga ner så mycket tid på något måste 

det också ge dem något tillbaka. För att hålla i något under så pass lång tid krävs en belöning, 

något berättarna får ut av att de gör det. En av anledningarna är att berättande ofta används 

när människor är i krissituationer. Självklart kan man inte hävda att de här ungdomarna 

befinner sig i en krissituation, men de befinner sig i en situation som är svår att greppa och 

som de själva inte helt styr över. I det här fallet är berättarna, som är mellan 16 och 18 år 

gamla, ensamma i ett nytt land med ett nytt språk och lever med en ny familj. Det är mycket 

att bearbeta och många nya intryck att smälta. De behöver berättande av samma orsaker som 

människor i kris behöver det. För att upprätthålla någon slags struktur i allt som händer men 

även för att få bekräftelse att fortsätta. Dessa berättelser kan vara ett sätt att även för 

berättarna själva skapa en mening i allt de upplever. Det är också ett sätt att få det man 

upplever bekräftat. Som Joakim Öhlén skriver så behövs berättandet i utsatta situationer just 

för att människor behöver få sitt lidande bekräftat av andra.79 Om man berättar om det för en 

lyssnare och lyssnaren ger berättaren den respons som krävs, blir lidandet verklighet och 

bekräftat även utanför berättarens egen medvetenhet. Även om berättarna kanske inte lider i 

den bemärkelsen att de är med om någon krissituation så behöver alla någon att kunna klaga 

för, någon som mest kan hålla med och bekräfta det som berättaren känner. Genom att berätta 

om vad de är med om så ingående som möjligt, har de som läser också en större möjlighet att 

bekräfta berättarna. Hade allt bara rapporterats väldigt kortfattat hade det blivit mycket 

svårare för berättare och läsare att skapa den relationen som behövs för att berättaren ska få 

det stöd hon eller han behöver. För att kunna få den respons som berättarna är ute efter krävs 

att de kan förmedla sina känslor på ett sådant sätt att läsarna faktiskt förstår vad det är det 

handlar om. Att förmedla erfarenheter är svårt och särskilt svårt är det att kunna återge de 

känslomässiga bitarna. Det är ofta då som berättare tar hjälp av till exempel metaforer och 

även kopplingar till saker de vet att deras läsare känner till och kan relatera till just för att 

känslorna ska kunna bli bekräftade av någon annan än berättaren själv. 

 

En annan anledning till att berättarna vill berätta så mycket är att den här upplevelsen, för de 

allra flesta, är första gången de klarar sig på egen hand, det är deras egen upplevelse som inte 

direkt delas med någon annan.  Det är nog också en anledning till varför de vill berätta så 
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mycket för alla andra. Det är ett sätt att visa att de klarar av vad de gett sig in på. Det är ett 

sätt att bekräfta, både för sig själva och för de hemma i Sverige att de lyckats, men även att de 

fortfarande vill ha stödet från dem där hemma. Det är alltså inte bara det förvirrade och 

lidandet som berättarna vill ha bekräftat av sina läsare, utan även prestationen de själva 

känner att de utför i och med det här året.  

 

Berättandet är en stor del i att kunna organisera och förstå händelser och handlingar man är 

med om till en helhet. Att just formulera sina upplevelser gör det lättare att överskåda och på 

så sätt kunna skapa mening i allt som händer. Berättelser används också för att koppla ihop 

det vi upplever med kulturen vi lever i, även i berättarens mentala medvetande. I de här 

berättarnas situation blir det ännu viktigare då även den kulturen de lever i är ny och behöver 

bearbetas. Det arbete som texten gör med att sammankoppla händelser med omgivningen, det 

nya samhället som berättaren befinner sig i, är alltså ett viktigt verktyg även för berättaren 

själv att förstå allt det nya.  

 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att den skrivna texten skapar mycket åt läsaren att själv 

tolka, mer än vad berättaren någonsin menade med texten. En skriven text skapar mycket 

större tolkningsmöjligheter än vad ett talat samtal kan göra. Själva texten lämnar så mycket åt 

läsaren själv att tolka, något som inte ett samtal gör, i ett samtal får man tonläge, kroppsspråk 

och det finns mycket fler möjligheter till nyanseringar som inte har med själva orden att göra. 

De här berättelserna som innehåller väldigt mycket olika sinnesstämningar, mycket nya 

intryck och ännu mera för läsaren att tolka till olika saker. Dessa berättelser om USA blir då 

inte bara en persons subjektiva bild av hur USA är, utan också någon eller några andra 

personers personliga tolkning av vad som står, utifrån deras erfarenhet och kunskaper.  

 

Hur man berättar hör också ihop med i vilken kontext som berättelserna skrivs i. Det hör ihop 

med både den lokala kontexten, direkta förutsättningar som på vilken plats berättarna befinner 

sig när de berättar, och även med vilka som befinner sig på platsen där berättandet äger rum. 

Många av berättarna jag har tittat på berättar ofta att de skriver under håltimmar eller på 

lektioner när de har tid över, eftersom de inte alltid har tillgång till internet där de bor. Detta 

påverkar ju självklart en del av vad de berättar om så till vida att de sitter i en av de miljöerna 

de beskriver. I berättelserna kan de då också få med en del direkta kommentarer av vad som 

händer just i skrivande stund.  Vad som berättas kan också ha att göra med om de känner sig 

stressade av att de har mycket folk omkring sig eller att de är under tidspress. Många skriver 
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att de har en tidsgräns för hur länge de får använda internet. I de allra flesta fall så är 

berättaren enda svensk på sin skola och i sin familj och då finns det ju heller ingen som kan 

kontrollera vad de skriver och ifall det verkligen hänt eller om berättaren återger livet på ett 

riktigt sätt. Om någon annan som upplever samma sak läste vad som skrevs skulle nog 

berättelserna bli mer hämmade och de skulle försöka få berättelserna att stämma överens. En 

av berättarna jag tittade på refererade ofta till en annan svensk utbytesstudent på samma skola 

och hänvisade också läsare till vad den personen skrev i sin dagbok. Så där är det klart att 

dessa två berättelser påverkade varandra.  

 

Men det finns också en global kontext som påverkar berättelserna och det är de kunskaper 

som berättarna sitter inne på när de skriver, men också de föreställningar som finns 

runtomkring dem. Hit hör både all den kunskap som berättarna har, både om USA och det 

samhälle de berättar om, men också den kunskap de har om dem de berättar för. De vet till 

exempel lite om hur deras läsare ser på USA och anpassar därför sina berättelser efter detta. 

De vet vad de måste förklara och berätta mer ingående om för att deras läsare ska förstå, men 

även vad de inte alls behöver berätta om för att de ändå ska få en bild av hur det är, eller hur 

de känner. Hit hör också hur berättarna skriver, om de följer konventioner som finns för 

berättandet. Här är det en blandning av samtal mellan två personer och en dagbok. Berättarna 

vill försöka innefatta sin familj och sina vänner i Sverige så att de kan få den respons och det 

sociala samtal som de vanligtvis har när de berättar saker för sina vänner. På så sätt är 

konventionen ett samtal, men å andra sidan är det en envägskommunikation där berättaren 

skriver om sin vardag, vilket mer liknar dagboks eller brevskrivandet. Berättarna använder sig 

av hälsningsfraser och skriver till en tilltänkt läsare, men reflekterar också mycket själva över 

vad de är med om, och skriver också en hel del privata tankar i sina berättelser, något som 

mer liknar dagböckerna.  

 

Här ställs berättarna inför ett ställningstagande. Den här sortens berättelser är ganska nya och 

det finns därför ingen stark berättarkonvention för just de här berättelserna. Men man kan 

ändå tydligt se att berättelserna till stor del liknar varandra i stil. Något som antagligen beror 

på att många av de här berättarna läser varandras berättelser och andra liknande berättelser 

och att de då formar en egen berättarkonvention, inspirerad av samtal, brev och dagböcker.  

 

Eftersom de här berättelserna är subjektiva berättelser om en persons liv och upplevelser 

skulle man kunna klassa dem som livsberättelser. Berättelserna uppfyller de kriterier som 
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finns för livsberättelser enligt Ekman.80 Det krävs då för det första att det måste vara något 

utöver det vanliga som berättas. Eftersom hela situationen som berättarna befinner sig i är 

något utöver det vanliga så blir berättelserna också det, även om just vad som utförs är något 

vardagligt så kan det kopplas till något större. För att det ska vara en livsberättelse krävs 

också att det ska finnas med någon form av utvärdering. Det gör det i alla berättelser då 

berättarna själva utvärderar och kommenterar mycket av det de berättar om. Att berättelserna 

uppfyller de krav som finns för att de ska kunna klassas som livsberättelser visar även att de 

berättar just en persons historia, en persons upplevelser. I livsberättelserna speglas ju också ett 

samhälle, den tiden som livsberättelsen utspelar sig i, både hur berättarkonventionerna ser ut 

och även samhället runtomkring. Hur ska man då se på de här berättelserna? De är både 

personliga skildringar av berättarnas utveckling, av deras upplevelser och känslor under ett 

väldigt speciellt år, men det är också en väldigt tydlig spegling av det samhälle berättarna 

både kommer från och kommer till.  

Resedagboken.se som medium 

I och med att berättarna skapat en användare på Resedagboken.se har de också godkänt att de 

finns på internet. Det står till och med en varningstext på sidan om att man ska vara medveten 

om att det man lägger ut på internet är offentligt och på så sätt kommer bli möjligt att sprida 

utan kontroll av berättaren, dock kanske inte alltid lagligt. Men, vem som helst kommer att 

kunna läsa berättelserna. Det man då kan fråga sig är om berättarna själva är medvetna om 

vad det är de egentligen godkänt? Många av dem skriver om väldigt personliga händelser och 

tankar, och har även namn och ibland telefonnummer och andra kontaktuppgifter utlagda i 

berättelserna. Även bilderna som berättarna ofta lägger ut i ett fotoalbum på sidan gör att det 

är lätt att identifiera vem berättaren är. Den enda uppmaningen som finns på sidan är att man 

ska vara rädd om sitt eget och andras privatliv, det finns dock inga klara regler eller normer 

för vad detta innebär, vad man får och inte får skriva eller lägga ut. Här gör också namnet för 

inläggen att gränsen blir ännu vagare då det kallas dagbok, och dagbok är det mest privata 

som någon person kan skriva. Det blir en väldig konflikt för dem som ska skriva dessa 

berättelser eller dagböcker. Dels har man uppmaningen att man ska vara försiktig med sitt 

privatliv och å andra sidan uppmanas man att skriva dagbok i ett av de mest publika forum 

som finns.  

 

                                                 
80 Ekman, 2004. s.15. 
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Många gånger kan man se att berättarnas texter varierar kraftigt i vilken stämning som de 

verkar vara i för tillfället. De kan vara väldigt positiva i ena inlägget och sedan är samma sak 

inte alls bra i nästa inlägg. Detta kan också ha att göra med hur mediet fungerar då texter når 

läsare i samma ögonblick de skrivs. Det finns ingen möjlighet till eftertanke. På så sätt 

kommer också mycket fram i dessa berättelser som kanske annars skulle ha censurerats av 

eftertanke från berättaren. Det finns en möjlighet att i efterhand gå in och ändra inlägg men då 

har redan texten hamnat ute på webben en gång. Eftersom berättarna befinner sig i USA och 

läsarna till största delen befinner sig i Sverige är det mycket svårt för berättarna att se effekten 

av det de skriver. De har ingen aning om hur deras berättelser tas emot, diskuteras och läses, 

utan fortsätter att skriva på samma sätt utan att kunna se resultatet.  

 

Anledningen till att berättarna väljer just det här forumet är antagligen, av vad man kan utläsa 

av kommentarer i berättelserna, att de på ett enkelt sätt vill kunna förmedla sina upplevelser 

till många personer på samma gång. De vill hålla sin familj och sina vänner uppdaterade om 

vad som händer, men vill inte vara bundna till att svara på individuell e-post till alla. Många 

skriver att de har ont om tid och därför väljer att göra på det här sättet. Det finns andra sätt att 

kommunicera med många samtidigt som inte är så här publika. Man kan exempelvis skapa e-

postlistor där man bara behöver skriva ett brev som man sedan kan skicka till alla. Det finns 

också andra forum där man helt kan göra sin egen användare privat så att bara de egna 

vännerna eller andra medlemmar kan gå in och läsa. Man kan då tänka sig att det är det 

publika som berättarna faktiskt vill åt, eller följer de bara en trend att alla som är ute och reser 

en längre tid ska berätta för alla om vad de är med om? Den nyfikenhet om vilka som läser 

som lyser igenom i många av berättarnas texter är nog en stor del av varför de vill ha publika 

användare. Eftersom de inte vet vilka som läser kan de heller inte bli besvikna över att någon 

de vill ska läsa faktiskt inte läser berättelserna. På samma sätt kan de i det här forumet få 

läsare som kanske inte skulle vara auktoriserade att läsa inlägg på andra forum eftersom de 

inte har egna användare. 

 

Något man måste fundera över är ansvaret som berättarna har. De berättar hela tiden om sina 

upplevelser och hur de uppfattar saker. Har de ett ansvar att ge en så objektiv bild som 

möjligt? Det kan man inte kräva då det hela tiden är personliga dagböcker det handlar om. 

Ingen skulle kräva att traditionella dagböcker behöver vara helt överensstämmande med 

verkligheten och utan vinklingar från skribenten. Där försvinner ansvaret hos berättarna just 

av namnet som forumet har givit de här berättelserna. Dock så måste berättarna ha i åtanke att 
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det är ett publikt forum när man skriver om andra personer. Det är enligt lag förbjudet att 

förtala andra, något som antagligen inte är helt ovanligt i traditionella dagböcker, men som 

inte går att göra här. Var går sedan gränsen där man kränker andras privatliv i och med att 

man berättar om dem? Sitt eget liv kan man få berätta om som man vill, där är det upp till 

läsarna att sluta läsa om de inte vill veta något mer, men andras liv är det mer känsligt med. 

Det är mycket svårt att veta vad en annan person tar illa upp för. I vissa fall kan man fråga de 

som blir omtalade ifall det är ok för dem, men det kanske inte går att göra alla gånger. I de här 

berättelserna berättas friskt om alla amerikanska personer som berättaren umgås med och de 

har ju ingen chans att läsa eller kommentera vad som skrivs om dem. Berättarna måste ändå 

sägas ha ett ansvar mot dem de berättar om eftersom personerna i berättelserna är helt 

utelämnade åt bilden berättaren ger av dem.  

 

En annan aspekt på ansvaret är huruvida berättarna sprider bilder av USA i Sverige och vilken 

genomslagskraft dessa kan få. De har ju en hel del läsare där detta är den mest direkta bild de 

har av USA och samhället där. När man förmedlar en bild av något måste man alltid ha i 

åtanke hur den kommer att mottas av publiken. Här, när berättarna inte har någon möjlighet 

att se reaktionen och ändå fortsätter berätta, kan därför berättelserna få en stor betydelse för 

många personers bild av USA, just eftersom det för läsarna framstår som en väldigt nära och 

äkta bild. Man glömmer bort alla berättarens andra känslomässiga saker som behandlas under 

det här året och som självklart styr berättelserna mycket.  Här kommer frågan om läsarnas 

ansvar också upp. Läsaren måste ha ett ansvar att läsa berättelsen för vad det är, en persons 

subjektiva berättelse om en upplevelse, som till viss del speglar en del av ett samhälle, men 

som inte ger en fullständig bild av något. Läsaren måste sedan inse att allt vad som läggs in i 

berättelsen både från berättarens sida, men även från läsarens personliga tolkningar, är just 

personliga betraktelser och bara en del i en stor mediebild som finns om USA i Sverige. 

Eftersom berättaren själv är påverkad av den mediebilden formas även dessa berättelser för att 

passa in i strömmen av ständiga USA-betraktelser i svensk media.  
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Slutord 

De ungdomar som skriver dessa berättelser upplever mycket nytt och behöver någon eller 

några att dela sina upplevelser med. I och med att de ensamma befinner sig på en helt ny plats 

och i en ny situation tar de hjälp av det stöd de hade innan de åkte för att även klara sig när de 

är borta. Berättarna befinner sig i en sits där de både ska förhålla sig till det som varit, det som 

är just nu och det som kommer att hända, alltså, det som var i Sverige innan de åkte, det de 

upplever under sitt utbyte, och det som de ska komma tillbaka till. De tar hjälp av det som har 

varit och det som kommer, för att klara av det som händer i nuet, samtidigt som de använder 

nuet som ett sätt att upprätthålla sin plats för framtiden.  

 

Vad berättarna upplever utgör för det mesta ingen direkt fara men ändå skriver många av 

berättarna på ett sätt som upplevs som hjälpsökande. Det ligger en balans i det berättarna 

skriver mellan att verka självständiga och behövande. Vad berättarna gör i berättelserna är att 

skapa en farlighet som rättfärdigar hjälpsökandet. De hittar en balans där de å ena sidan 

skriver om lyckan att vara iväg, och å andra sidan förklarar att det inte är så enkelt och ofarligt 

så att de upprätthåller behovet av dem därhemma.  

 

Berättarna skapar berättelser om erfarenheter samtidigt som de skriver om samtida händelser. 

Berättarna har möjlighet att berätta och genom möjligheten skapas också behovet av att 

berätta. När de får respons från dem där hemma om vad de skrivit, känner de vad detta 

betyder för dem, och fortsätter således skriva och önska respons. Hade de från början inte haft 

möjligheten att skriva eller få respons, hade de istället sökt tryggheten på annat håll, antingen 

från samma personer men på andra sätt, eller genom att mer aktivt försöka skapa detta stöd på 

plats i USA.  

 

Även om man vid en första anblick kan kalla dessa berättelser både amerikabrev och bloggar 

kan detta också snabbt motsägas. Berättelserna är för privata för att kunna kallas bloggar då 

bloggar i egentlig mening ska spegla den objektiva världen och inte den subjektiva som dessa 

speglar och därmed blir mer som dagböcker. Amerikabreven å sin sida handlade om att 

människor berättade till ett liv och för ett samhälle de hade lämnat och med största säkerhet 

inte skulle se igen. Det var mer det tvådelade, att man pratade om sitt nuvarande till sitt 

förflutna utan koppling till det som ska komma. Detta är i stort sett omöjligt i dagens mer 

globala och mobila samhälle där man nästan aldrig behöver lämna något för gott eller 
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åtminstone inte helt ta avstånd från en plats eller ett liv även om man lever ett annat. Var man 

än befinner sig går det att få information om andra platser och också att hålla personlig 

kontakt som är nästan lika direkt som ett personligt möte. Därmed kan man inte på sådana sätt 

jämföra med dåtidens amerikabrev då förutsättningarna helt enkelt har förändrats.  

 

Mycket av de gamla amerikabrevens syfte lever ändå kvar i Resedagboken.se och andra 

liknande berättelser. Syftet med amerikabreven var ofta för individen att berätta hur man 

lyckats i det nya landet. Berättarna ville där belysa sin självständighet och skrev ofta mer efter 

en norm om hur det skulle vara än efter sina egna upplevelser. Detta är fortfarande sant i 

resedagböckerna även om många ändå kan visa en svagare sida av sig själva på samma gång. 

Den kommersiella sidan av amerikabreven innehöll marknadsföring för USA och detta har 

man sett tydligt att också finns i bloggar. Dåtidens amerikabrev skrevs av privatpersoner som 

fick portot betalt om de skrev bra om den stat de levde i. Idag finns det istället stater som 

betalar resenärer om de bloggar bra om deras stat. Mycket av det som även berättarna i 

Resedagboken.se skriver om, skulle kunna användas som just marknadsföring. I någon av 

texterna var detta så tydligt att jag till och med funderade på om det var en äkta resedagbok 

eller en sponsrad berättelse.  

 

Dessa berättelser kan istället identifieras som en sorts biografier där berättarna delger vilken 

läsare som helst möjligheten att ta del av deras liv, samtidigt som berättarna drivs av 

möjligheten och viljan att få texter publicerade och vad de ger dem själva. Men man kan ändå 

dra paralleller till just bloggar då gränsen mellan mer personliga texter och bloggar ofta är 

mycket fin. Förutom den respons och stöd som berättarna söker i sina berättelser handlar 

många av berättelserna också om att skapa ett avtryck av sig själva, något bestående.  

 

Berättarna skriver själva att de inte är så vana att blogga eller skriva och detta blir då en chans 

för dem att komma igång med detta, i och med att de är med om något speciellt. Att de inte är 

särskilt vana berättare märks ofta i hur de berättar. De har ofta svårt att berätta något med 

egna ord och refererar därför ofta till exempelvis TV-serier eller filmer som visar ungefär 

samma saker. Även om man tydligt kan se att berättarna blir mer och mer vana att berätta 

alltefter året går, så behåller de ändå den stil de påbörjat berättandet i. En annan anledning till 

varför de använder sig av referenser till TV och film är att de inte själva litar på sin förmåga 

att berätta om vad de upplever. Om inte läsarna förstår berättelserna utifrån samma världsbild 

som berättaren, kan en klyfta uppstå mellan berättaren och läsaren som då försvårar relationen 
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mellan dessa två. En annan anledning är att berättarna är vana att se ungdomslivet i USA 

berättas genom film och TV, och försöker efterlikna den konventionen så långt det går.  

 

Självklart kan dessa berättelser få någon slags genomslagskraft på den bild av USA som finns 

i Sverige. Många människor som ska ut och resa läser resedagboken för att få, vad de tror, en 

så riktig bild om platsen som möjligt, då berättelserna inte är skapade i något kommersiellt 

syfte, utan bara personliga betraktelser. På det sättet ses de som mer riktiga än de som visas på 

film och TV. Men ändå kan man nog inte säga att dessa berättelser har en större 

genomslagskraft då de inte når ut till lika många. Sedan bygger berättelserna ofta på redan 

befintliga fördomar som kommit ur just filmer och TV-serier, och bygger berättaren bara på 

dessa konventioner så underbyggs dessa berättelser så att film och TV får en ännu större 

genomslagskraft då de bekräftas av ”riktiga” berättelser från verkliga personer. Allteftersom 

utbudet av information ökar, minskar också varje enskild källas genomslagskraft. De 

ursprungliga amerikabreven hade, som enda informationskälla från USA, en fullständig 

genomslagskraft på dem vilka breven nådde. Idag, när berättelserna på Resedagboken.se 

endast är en mycket liten del av all information som når Sverige, kan de endast väga åt ena 

eller andra hållet, aldrig stå helt för sig själv med den information den innehåller då allt 

kopplas till den tidigare erfarenhet och kunskap vi har om USA.  
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