
Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid
– ungdomar, migration och kampen för fred

Maria Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga (red.)

SÖDERTÖRN ACADEMIC STUDIES 31



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gränsöverskridande identiteter 
i globaliseringens tid 

 
Ungdomar, migration och kampen för fred 

 
 

 
Maria Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga (red.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Södertörns högskola 2006 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Omslagsbild: Konstverk av Hoshyar Saeed 
 
Södertörns högskola 
S-141 89 Huddinge 
2006 
 
Södertörn academic studies 31 
ISSN 1650-433X 
 
ISBN-13 978-91-89315-66-2 
ISBN-10 91-89315-66-9 
 
 
© Författarna 



 

 

 
 
 

Öde 
 

Jag längtar efter 

Väntar och väntar … med öppna armar 

Du sitter över molnen med armarna i kors 

Det lider mot aftonen 

Oh, mitt osynliga öde … 

Jag bidar till min sista aftonstund. 

 

Dagen för avfärden till ett omöjligt land 

ger jag dig all min kärlek och ömhet 

och går för mig själv 

för alltid. 
 

Mahabad Qaradaghi 



 



 

Förord 

Den här boken har skrivits utifrån diskussioner som hållits inom det tvärve-
tenskapliga nätverket, Ungdom, globalisering och identitet, som organiserats 
i samarbete mellan professor Britta Jonsson vid Centrum för barn- och ung-
domsvetenskap vid Lärarhögskolan i Stockholm och undertecknade vid Pe-
dagogiska institutionen på Stockholms universitet och Södertörns högskola. 
Startpunkten var en konferens som nätverket höll år 2002 i stadshuset i 
Cervía de Ter, Spanien, på inbjudan av stadens borgmästare. Konferensen 
och de möten som senare hållits finansierades av ett nätverksanslag från 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt i anslutning till pro-
jektet Globalisering och identitet, finansierat av Vetenskapsrådet. Boken har 
tryckts av Södertörns högskola. Vi är tacksamma för allt det stöd som möj-
liggjort publiceringen av den här antologin, och vi vill också rikta vårt tack 
till Alexa Robertson och Nora Räthzel för förslag om förbättringar av anto-
login. Ett särskilt tack riktas till konstnären Hoshyar Saeed, som varit vänlig 
nog att låta oss använda hans konstverk som omslagsbild. Vi är också tack-
samma mot Joakim Borgström som gjort layouten till omslaget. Slutligen 
vill vi tacka Erland Jansson för översättningen till svenska av Ishtiaq Ah-
meds artikel och hjälp vid publiceringen av antologin. Vårt tack går också 
till Magnus Sandgren som gjort layouten av texten. 
 

María Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga 
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Inledning 

Av Katrin Goldstein-Kyaga och María Borgström 
 

De, vars identitet sällan ifrågasätts och som aldrig upplevt landsflykt eller 
förtryck av sin kultur och sitt land, har inget behov av att söka efter sina röt-
ter för att kunna skapa en unik och erkänd identitet.1  

Den här boken söker svar på frågan om globaliseringen lett till en förändring 
av människors identitet och de förhållanden som i så fall påverkar detta. Den 
tar särskilt upp vilken betydelse nationalstatens minskade kontroll har för 
grupper som utsatts för kulturellt, politiskt och ekonomiskt förtryck, både 
etnopolitiska grupper och invandrare i Sverige och i Spanien. De flesta, men 
inte alla, kapitel handlar om identitetsskapandet hos den yngre generationen 
och vad som händer på ett symboliskt och kulturellt plan i ljuset av nya 
kommunikationsformer. Kort sagt behandlar boken frågan: Vad innebär det 
för identiteten att vi befinner oss i ett globalt rum?  

I sin berömda distinktion mellan gemeinschaft och gesellschaft beskriver 
Tönnies2 skillnaden mellan ett samhälle, där människor skapar sin identitet 
genom ansikte-mot-ansikte-relationer och ett samhälle, som karaktäriseras 
av indirekta, anonyma relationer genom samhälleliga institutioner. Idag kan 
vi tala om framväxten av ett nytt slags samhälle, globalschaft, 3 som känne-
tecknas av direkta relationer och symboliskt handlande över stora avstånd på 
kort tid via informations- och kommunikationstekniken (IKT) och de nät-
verk, etniska, yrkesmässiga, politiska och vänskapsrelaterade, som männi-
skor ingår i. Dessa relationer är inte nödvändigtvis jämlika, men det är vik-
tigt att inse att kommunikationen går åt båda hållen, och att människor och 
grupper aktivt skapar sin identitet i detta samspel. Det gäller även dem som 
befinner sig i underläge.4  

På senare år har bokhandelsdiskarna fyllts av böcker om globaliseringen, 
och vid de flesta universitet finns det numera kurser i ämnet. Samtidigt har 

                               
1 Smith, 1986, s. 2. 
2 Tönnies, 1996. 
3 Robertson har använt en liknande begreppsapparat. Han använder termerna global gemein-
schaft 1 och 2 resp global gesellschaft 1 och 2 för att beskriva ett antal möjliga variationer av 
globaliserade samhällen. Se vidare Robertson, 1992. 
4 Hannerz, 1998, s. 95-96 
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begreppet identitet blivit aktuellt både inom olika vetenskapliga dicipliner 
och i den allmänna debatten. Få svenska böcker tar emellertid direkt upp 
förhållandet mellan identitet och globalisering.5 Det belyser vi i iden här 
antologin i en rad mer eller mindre empiriska beskrivningar från barn som 
sitter framför datorn i Väst till fredsaktivister i Sydostasien. Vi lyfter fram 
identitet som en positiv kraft, även om vi inte förnekar att det finns gott om 
destruktiva exempel på framhävandet av gruppidentiteter. Därmed handlar 
boken mer om möjligheter än om problem. 

Att vi idag befinner oss i ett globalt rum innebär inte att en enda slags 
global identitet uppstår, utan snarare att världen utmärks av ett nytt tillstånd, 
globalitet, vilket förändrat förutsättningarna för hur vi skapar vår identitet. 
Det leder inte till att vi alla blir medlemmar i en enda lycklig familj. Tvärtom 
har globaliseringen lett till nya former av förtryck och konfrontationer. Värl-
den börjar inte heller utvecklas till en enda kultur, som karaktäriseras av 
McDonald, fastfood-kultur och amerikanska såpor utom på ett ytligt plan. 
Snarare uppstår nya kulturer i mötet mellan den globala kulturindustrin och 
lokala kulturyttringar. I New Delhi kan man visserligen gå på McDonald och 
äta hamburgare, men de smakar inte som i Stockholm eftersom de är gjorda 
av fårkött i stället för nötkött,6 på Buenos Aires bensinstationer kan man 
köpa engångsförpackningar med yerba mate och en liten vattentermos att ha 
med på resan, 7 och på Lhasas diskotek framför ungdomar den senaste Asien-
inspirerade popmusiken iklädda tibetanska nomadkläder för att markera sin 
identitet. 

En av de paradoxer kulturforskningen bidragit med är alltså att globalise-
ringen, tvärtemot vad som tidigare antagits inom politisk, ekonomisk och 
masskommunikationsforskning, inte bara leder till en homogenisering av 
kulturen, framför allt på konsumtionsområdet, utan också en heterogenise-
ring, kreolisering och nya tolkningar och former av kulturer.8 Just homogeni-
seringstendenserna har lett till en medvetenhet om och till och med skärp-
ning av kulturella motsättningar, som i vissa fall lett till utbrott av etniskt 
våld,9 men också en ökad kunskap och förståelse över kulturella och natio-
nella gränser.  

Kravet på erkännande av förtryckta gruppers identitet och likaberättigan-
de kan utlösa blodiga konflikter, men globaliseringen har också möjliggjort 
kontakter och mobilisering för fred över gränserna, vilket har väckt vårt in-
tresse för fredsrörelser. Två kapitel handlar just om detta. Antologin har 

                               
5 För en engelsk antologi, se Meyer & Geschiere, 1999. 
6 Hinduer anser kon vara helig och äter därför inte nötkött. 
7 Yerba Mate är ett örtte med urgamla traditioner, som dracks av guarani-indianerna i Syd-
amerika. Det dricks traditionellt ur speciella koppar med ett sugrör av silver och är omgivet av 
gamla kulturella föreställningar om hur det ska drickas. Bladen läggs i koppen och hett vatten 
slås över flera gånger. 
8 Jfr Meyer & Geschiere, 2003, s. 1-2. Se även Ålund, 2000. 
9 Appadurai, 2003, s. 305-324. 
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därmed på ett naturligt sätt kommit att gruppera sig i tre delar. För det första 
ett block där två grundläggande artiklar behandlar frågor om identitet, vär-
den och Internets betydelse i ett globaliserat sammanhang. Det andra blocket 
tar upp olika folkgrupper, dels kurder och assyrier/syrianer, men också olika 
ungdomsgrupper av invandrar- och flyktingursprung i Sverige såväl som i 
Spanien. I dessa artiklar beskrivs olika strategier, genom vilka ungdomar 
söker berättigande och kontroll över sina liv och sin identitet. Identiteten kan 
ha olika ansikten – den kan leda till konflikt och våld, men också fred och 
samförstånd. Det tredje blocket tar upp sociala rörelser för personligt med-
vetandegörande och fredsrörelser/-nätverk. I ett kapitel ges en historisk till-
bakablick på framväxten av sociala rörelser, i ett annat analyseras det nät-
verk för fred som bl.a. pakistanska och indiska intellektuella skapade efter 
kärnsprängningarna 1998 i Sydasien och i ett tredje kapitel beskrivs om-
vandligen av den tibetanska traditionella ickevåldskulturen till ett politiskt 
verktyg för fred, frihet och demokrati. 

Identitetens ökande betydelse – en följd av 
globaliseringen? 
Under nittonhundratets senare del och särskilt sedan det kalla krigets slut har 
begreppen kultur och identitet gjort en dramatisk comeback inom forskning 
om internationella relationer och överhuvudtaget samhällsvetenskaplig 
forskning.  Inte minst inom postkolonial teoribildning och s.k. ”cultural stu-
dies”, har forskare som Derrida, Homi Bhabha och Stuart Hall riktat upp-
märksamheten mot betydelsen av både kultur och identitet och problematise-
rat dessa begrepp. De har underminerat föreställningen om kultur som di-
stinkta enheter, som på ett enkelt sätt kan definiera människor som tillhöriga 
kulturer och platser. 10 Antropologer, som länge gjort anspråk på att företräda 
kulturvetenskap, har ifrågasatt ekonomers, statsvetares och masskommuni-
kationsforskares ensidiga fokusering på globaliseringens homogeniserande 
tendenser, som förutsäger att kulturella skillnader kommer att försvinna. Just 
denna ensidiga tolkning av globaliseringen har lett till att man underskattat 
betydelsen av identitet. Det är först när man inser att globaliseringen också 
leder till kulturell heterogenisering, som begreppet identitet blir ett viktigt 
analytiskt redskap för att förstå de senare årens samhällsutveckling.11 I en 
antologi på temat av revivaliseringen av begreppen kultur och identitet inom 
internationella relationer påpekar Lapid att även om begrepp som kultur och 
identitet sedan länge hjälpt oss att förstå vår omvärld, så är vare sig kultur, 
identitet eller internationella relationer desamma som förr. Tidigare uppfat-
tades kultur och identitet som något självklart och oproblematiskt. På senare 
                               
10 Se t.ex. Bhabha, 2004; Hall, 1996. 
11 Meyer & Geschiere, 2003, s. 7. Se även Hannerz, 1998. 
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år har emellertid dessa begrepp genomgått en rad grundläggande omdefinie-
ringar i en alltmer flytande, hybrid och multietnisk värld, och man framhäver 
de föränderliga och gränsöverskridande aspekterna av dessa begrepp.12 I sitt 
monumentalverk om vad Castells kallar nätverkssamhället argumenterar han 
för identiteternas makt i en värld där makten inte längre är koncentrerad till 
institutioner (staten), organisationer (kapitalistiska företag) eller symbolre-
glerare (medier, religiösa samfund). Han menar att de civila samhällena 
krymper eller upplöses, och att sökandet efter mening försiggår genom att 
bygga upp defensiva identiteter kring kollektiva principer. Detta sker i oppo-
sition mot oidentifierade flöden eller avskilda identiter.13 Castells är intresse-
rad av kollektiva snarare än individuella identiteter, och han skiljer på tre 
typer av identiteter: 

 
1. Legitimerande identitet 
2. Motståndsidentitet 
3. Projektidentitet 

Den första typen utgår ifrån samhällets dominerande institutioner och ratio-
naliserar deras dominans över sociala aktörer, kort sagt talar han om hege-
monisk eller nationell identitet. Den andra alstras av aktörer som nedvärde-
rats och stigmatiserats av maktens logik, dvs. identiteter som uppkommer 
inom ramen för s.k. identitetspolitik, t.ex. etnisk nationalism, religiös fun-
damentalism eller queer-kultur. Den tredje typen omdefinierar de sociala 
aktörernas position i samhället och eftersträvar en omvandling av hela sam-
hället, bl. a. det postpartriarkala somhället, som frigör kvinnor, män och barn 
genom att frigöra kvinnornas identitet.14 De exempel på kollektiv identitet 
som tas upp i den här boken syftar framför allt på identitet i de två sistnämn-
da bemärkelserna.  

Det är frapperande att begreppet identitet blivit så aktuellt under ungefär 
samma period, som man börjat tala om globalisering, och det ligger nära till 
hands att se ett samband mellan de två fenomenen. Ordet globalisering dök 
upp i början av 1960-talet och blev snart allmänt förekommande. Samtidigt 
började man tala om identitet. Socialantropologen Ulf Hannerz ställer frågan 
om detta uppsving av identitetsdiskursen inte sammanhänger med omsväng-
ningen från assimilations- till integrationspolitik i USA i slutet av 1960-talet, 
något som i sin tur hade att göra med de svartas krav på erkännande under 
samma period.15 Även i Sverige skedde en liknande omsvängning, vilket fick 
sitt uttryck i en ny invandrarpolitik 1975, som lanserades under det optimis-
tiska mottot ”jämlikhet, valfrihet, samverkan”. När Sverige därmed officiellt 

                               
12 Lapid, 1997, s. 6-7. 
13 Castells, 2000, s. 369. 
14 Castells, 2000, s. 21-23. 
15 Hannerz, 2003, s. 328. 
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blev en mångkulturell stat föreställde man sig att det skulle vara relativt en-
kelt att integrera andra kulturer. Det visade sig emellertid att också det 
mångkulturella samhället ledde till diskriminering av minoritetsgrupper. 
Även det mångkulturella blev monokulturellt, eftersom varje kultur förvän-
tades vara homogen och statisk och leva sida vid sida i ett mångkulturellt 
samhälle utan att förändras eller integreras. Genom att definiera vissa grup-
per som etniska exkluderades de. Det sammanhängde med esentialistiska, 
kulturrasistiska och kulturreduktionistiska föreställningar, dvs. att människor 
placeras i fack där de på ett förenklat sätt tillskrivs statiska kulturer på ett 
sätt som närmar sig rasism. Därför har också idén om det mångkulturella 
samhället utsatts för kritik. Även från feministiskt håll har idén om det 
mångkulturella samhället kritiserats, eftersom patriarkaliskt förtryck bland 
vissa invandrargrupper bagatelliserats i toleransens namn. En motsvarande 
kritik riktar de los Reyes, Molina och Mulinari mot svenska feminister för 
tanken om invandrade kvinnor som offer för patriarkala värderingar, och 
menar att denna syn på invandrarkvinnor medverkat till att förtrycket av dem 
kunnat fortsätta.16  

Man kan fråga sig om etnicitetsbegreppet blivit alltför snävt och klumpigt 
för att beskriva den situation människor befinner sig i det globaliserade sam-
hället. Dagens komplexa samhälle, särskilt i storstäderna, utmärks av flytan-
de, föränderliga gränser, där människors identitet inte kan beskrivas i termer 
av tillhörighet till enskilda, distinkta grupper. De flesta av de ungdomar som 
beskrivs i den här antologin ingår i multietniska sammanhang och kan oftast 
inte definiera sig efter en enskild etnisk grupptillhörighet eller ens två tillhö-
righeter, den svenska och en ursprungsidentitet, utan många befinner sig 
konstant i en multietnisk situation och växlar mellan olika kulturella sam-
manhang. Man kan inte längre ens tala om dubbel identitet, utan det är ofta 
en fråga om mångdubbla och gränsöverskridande identiteter.17  

Även inom forskningen om internationella relationer och fred har frågan 
om identitet blivit viktig, vilket delvis sammanhänger med insikten om att 
majoriteten av dagens krig numera inte förs mellan stater utan inom stater, 
och att etniska konflikter ökat dramatiskt under de senaste tjugo åren.18 
Många av dessa konflikter handlar inte enbart om ekonomisk och politisk 
jämställdhet, utan ofta också om skyddet för gruppstatus, kultur och identi-
tet. Detta är inte förhandlingsbart utan kräver speciella konfliktlösningsme-
toder.19 Många av de etniska konflikter som plågat människor under nitton-
hundratalet och början av 2000-talet har inte berott på att etniska grupper 
som krävt större frihet och en större del av samhällets resurser tagit till vapen 

                               
16 De los Reyes m.fl., 2005, s. 24-25. 
17 Angående begreppet dubbel identitet, se t.ex. Gordon & Grosin, 1973. 
18 Gurr & Harff, 1994, s. 11. 
19 Rothman, 1997.  
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utan snarare att de stater som förvägrat dem det slagit tillbaka med väpnad 
makt. 

Inom fredsforskningen har en diskussion förts om s.k. identitetsbaserade 
konflikter. En undersökning visar att identitetsbaserade konflikter inte utgör 
ett övergående stadium, som försvinner med ökande demokrati, vilket ofta 
antagits. Tvärtom förekommer de i sedan länge etablerade demokratier.20 Det 
tyder på att dessa konflikter inte kan ses som uttryck för ett gammaldags 
stamtänkande, där man eftersträvar en återgång till tidigare samhällsstadier, 
utan att de är en följd av ökad demokratisering och globalisering. Snarare 
utgör de ett uttryck för vad Castells kallar för motståndsidentiteter och pro-
jektidentiteter. Vad Ulf Hannerz framkastar som en orsak till identitetsbe-
greppets uppsving, de svartas krav på erkännande i USA, måste förmodligen 
ses som en del av en global process, en våg av etniskt återuppvaknande och 
indigenisering som präglat 1900-talet i skilda delar av världen. Förtryckta 
folk har frigjort sig från kolonialism, och etniskt och nationellt förtryck. I 
Söderhavet har gamla styrelseformer av ”de äldres råd” återuppstått, när 
missionen mist sin kraft; i Mongoliet har boskapsskötande nomader återupp-
tagit sin traditionella livsstil, när Sovjetunionen fallit sönder och i Spanien 
har regionala språk som katalanska fått officiell status sitt efter Francos fall.21 
I många fall har dock undertryckta etniska grupper när de själva kommit till 
makten börjat göra anspråk på hegemoni. Med Castells termer kan man säga 
att de övergått från motstånds- eller projektidentitet till legitimerande identi-
tet. Som exempel kan nämnas Katalonien som nu kräver marockanska in-
vandrares assimilering, vilket framgår av en av artiklarna i den här antologin. 

De processer som var avgörande för den moderna nationalstatens fram-
växt – höjd utbildningsnivå, standardisering av utbildningssystem och de-
mokrati – parat med dagens större möjligheter att kommunicera globalt har 
inneburit att förtryckta folk, etniska grupper och olika minoritetsgrupper har 
ökat medvetenheten om gemensamma intressen och identitet, vilket lett till 
att de börjat ställa större krav på självbestämmande och också fått större 
möjligheter att göra det. Globaliseringen har inneburit att synen på national-
staten som en självklar politisk, ekonomisk och kulturell enhet har börjat 
ifrågasättas, vilket också påverkat vetenskapliga discipliner, som inom sam-
hällsvetenskapen hittills i hög grad byggt på idén om nationalstaten som 
analysenhet.22  

Samtidigt som globaliseringen av ekonomi, politik och kultur lett till att 
nationalstaten i sin gamla form börjar upplösas uppstår nya krav på nationell 
enhet och kulturell homogenitet för att motverka dessa upplösningstenden-
ser. Den hotbild mot det amerikanska samhällets kulturella enhet som Hun-

                               
20 Mousseau, 2001. 
21 Jfr Castells, 1996. 
22 Jfr Meyer  Geschiere, 2003, s. 3. 
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tington målar upp i sin bok om civilisationernas kamp23 har en parallell i de 
allt större kraven på kulturell assimilation nödtorftigt skylda i det mjukare 
begreppet ”integration”, som ställs på invandrare och etniska minoriteter i 
Sverige och det övriga Europa. Samtidigt har den ökande arbetslösheten och 
en hårdare global konkurrens om samhälleliga resurser lett till utslagning på 
etnisk grund. Detta har lett till en större uppmärksamhet inom forskningen 
mot fenomenet rasism, vilket bl.a. tas upp i flera svenska studier, debatt-
böcker och i pressen.24  

Två centrala begrepp: globalisering och identitet 
Globalisering 
Ordet globalisering infördes på amerikansk engelska första gången i en upp-
slagsbok 1961,25 och det spred sig snabbt till andra språk: mondialisation på 
franska, globalizatsia på ryska, globalización på spanska, bajahanibon på 
kurdiska och dzamling-gola-chig-gyur på tibetanska. Begreppet gav snart 
upphov till en het debatt, och man kan urskilja tre skolor: hyperglobalister, 
skeptiker och transformalitionalister. Den första skolan hävdar att globalise-
ringen är något helt nytt, bl.a. genom att världen antas ha blivit global mark-
nad. Skeptiker hävdar att globaliseringen inte alls är något nytt och ifrågasät-
ter om den överhuvudtaget finns, eftersom man kan urskilja flera olika eko-
nomiska block som konkurrerar om makten. Den tredje skolan argumenterar 
för att globaliseringen visserligen karaktäriseras av helt nya aspekter, t.ex. 
kulturella flöden och en ökad sammanknytning världen över. Den gör emel-
lertid inte anspråk på att detta skulle innebära en helt ny världsordning utan 
snarare en långsiktig historisk process som karaktäriseras av motsättningar 
och konjunkturer.26 Vi ansluter oss närmast till den sistnämnda skolan, och 
menar att globalisering i meningen ”sammanknytningen av världen”, funnits 
under flera tusen år och inte är något nytt, men att vissa fenomen, som t.ex. 
informations- och kommunikationstekniken, och även snabbheten och inten-
siviteten i globaliseringen, inneburit en radikal förändring som kan uppfattas 
som en helt ny fas av världens utveckling. 27  

Från att ha varit ett tämligen vildvuxet forskningsområde har ett antal för-
sök gjorts att definiera vad globalisering egentligen är. Scholte menar att det 
är viktigt att definiera globalisering även om alla definitioner måste ses som 
tillfälliga och en del av en ständig kunskapsutveckling. Om en definition är 

                               
23 Huntington, 1998. 
24 Se t.ex. Sawyer & Kamali, 2006;  de los Reyes m fl. 2005 och Jonsson, 2005. 
25 Scholte, 2002. 
26 Held m.fl. 2000, s. 2. 
27 Angående begreppet globalisering och globaliseringsdebatten, se vidare Ahmedi och Ah-
med i den här antologin. 
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så klar, precis, uttalad och konsekvent som möjligt blir den till hjälp att 
komma till insikt. Scholte börjar därför med att klargöra vad globalisering 
inte är, nämligen inte internationalisering, inte ekonomisk liberalisering, inte 
universalisering eller homogenisering på det kulturella, ekonomiska, juridis-
ka och politiska planet. Allt detta har funnits tidigare, och det finns ingen 
anledning att uppfinna ett nytt begrepp för att beskriva dessa processer. Vad 
som däremot är nytt är ett tillstånd, globalitet, att planeten jorden utgör ett 
enda rum, dvs. supraterritorialitet, en arena för mänsklig handling och erfa-
renhet. Som ett exempel nämner han det globala nät Internet fungerar som. 
Det andra nya är en process, globalisering, dvs. supraterritoriella kontakter 
mellan människor.28 Held och McGrew tar fasta på liknande aspekter och 
definierar globalisering som ”en process (eller en serie processer) som inne-
bär en omvandling av den rumsliga organisationen av sociala relationer och 
transaktioner, som bestäms av deras intensitet, hastighet, och inverkan, och 
som alstrar transkontinentala och transregionala flöden och nätverk av akti-
viteter, interaktion och maktutövande.”29  

Som Held och McGrew påpekar är det viktigt att ha klart för sig att globa-
liseringen inte bör ses som en motsats till rumsligt begränsade processer utan 
att dessa tvärtom, på ett komplext och dynamiskt sätt förhåller sig till lokala, 
regionala och nationella processer. De senare kan t.o.m. förstärkas på grund 
av globaliseringen.30 

En viktig aspekt av globaliseringen är människors förflyttningar över 
världen. Det kan invändas att detta inte är något nytt. Människor har sedan 
tidernas begynnelse rört över stora avstånd. Det skedde under folkvandring-
arna och det var en följd av erövringar och etablerandet av de stora imperier 
som behärskat världen. Skillnaden är dock att så många människor aldrig 
rest över så stora avstånd och med en så stor snabbhet och intensitet som 
under 1900- och 2000-talen. Det har rört sig om både omfattande regionala 
och globala flyttningar inom och till Europa, Mellersta Östern och andra 
delar av världen. Dessa flyttningsströmmar, som förorsakats av både ekono-
miska och politiska faktorer, har inte bara rört sig från andra delar av världen 
till det ekonomiskt utvecklade Europa, Nordamerika och Australien utan 
också till och inom andra världsdelar. Migrationen utgör inte således inte 
bara en rörelse från Syd till Nord utan är ett globalt fenomen. 

Efterkrigstiden präglades av en massiv arbetsmigration från arbetskrafts-
exporterande till arbetskraftsimporterande länder framför allt inom Europa, 
men från 1960-talet sökte sig allt fler mot Nordamerika och Australien. 
Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Schweiz var de länder som tog emot 
mest arbetskraft medan Polen, Irland och Italien var de länder som hade 
störst utvandring. Sverige, som tidigare varit ett utvandrarland blev ett in-

                               
28 Scholte, 2002. 
29 Held & McGrew, 1999, s. 16 (vår översättning av citatet). 
30 Ibid. 
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vandrarland efter första världskriget och tog emot drygt en miljon invandra-
re.31 Tidigare hade en och en halv miljon svenskar utvandrat.32. 
När möjligheterna att invandra till Europa minskade under 1970-talet 
samtidigt som priset på olja höjdes, ökade invandringen till de befolk-
ningsfattiga oljestaterna i Mellanöstern. Det gällde särskilt Kuwait, 
Saudiarabien, Qatar, Oman, Bahrain och Förenade arabemiraten samt 
till Iran och Irak. Innan Gulf-kriget flyttade mellan två och tre miljo-
ner människor dit. På senare år har andelen asiatiska invandrare ökat.  

I Asien flyttar de flesta till Japan, Singapore, Taiwan och Brunei. 1990 
fanns hälften av världens 15-20 miljoner flyktingar i Asien. I Afrika upp-
skattas antalet flyktingar till över sju miljoner. Latinamerika, som fram till 
1970-talet var en invandrarkontinent, och tog emot ungefär 21 miljoner in-
vandrare, har blivit en utvandrarkontinent sedan mitten av 1900-talet. Den 
största utvandringen från Latinamerika – legal såväl som illegal - går till 
Nordamerika. En mindre del går till Sydeuropa, och det förekommer också 
en viss migration inom Latinamerika. 33 Dessa stora befolkningsförflyttningar 
har påverkat människors identitet, både identiteten bland dem som flyttat 
själva och befolkningen i de länder dit migrationen gått.  

En annan viktig aspekt av globaliseringen är informations- och kommuni-
kationstekniken. Dels har den inneburit att ekonomiska och informationella 
transaktioner över hela världen ökat lavinartat. Dels har den lett till att helt 
nya typer av gruppbildningar blivit möjliga. Idag kan människor som flyttat 
uppehålla en regelbunden kontakt med släktingar och vänner som för bara 
tio år sedan inte var möjlig.  

Det som går under beteckningen globalisering har analyserats ur en rad 
olika aspekter, som alla hänger ihop, t.ex. den ekonomiska, politiska, sociala 
och kulturella aspekten. Den här boken rör framför allt den kulturella globa-
liseringen, d.v.s. kommunikation, värderingar, relationer, etnicitet, föreställ-
ningar om grupptillhörighet och hur den nya informations- och kommunika-
tionstekniken (IKT) påverkar identiteten i ett globaliserat sammanhang. 
Thörn beskriver den kulturella globaliseringen som:34 

uppkomsten, etablerandet och spridningen av nya imaginära gemenskaper 
som spänner över nationsgränser. De skapas genom identifikation över stora 
avstånd, och förutsätter därmed moderna kommunikationstekniker. 

Vi använder begreppet globalisering som en övergripande term som inklude-
rar både ekonomiska, politiska, kulturella och sociala förhållanden, och vi 

                               
31 Räknat på invandringsöverskottet. Under åren 1930-2003 var det 1 065 079 personer enligt 
Statistiska Centralbyrån, Befolkningsutveckling 1749-2003. 
32 Under åren 1851-1929 var invandringsunderskottet 1 411 794 personer enligt Statistiska 
Centralbyrån, Befolkningsutveckling 1749-2003. 
33 Held m.fl. 2000, s. 296-302. 
34 Thörn, 2002, s. 115. 
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lägger inte in någon värdering i det. Snarare ser vi det som ett fenomen som 
måste undersökas så förutsättningslöst som möjligt. Globalisering skiljer sig 
från andra närbesläktade begrepp som te.x. transnationalism och kosmopoli-
tism såtillvida att det är ett världsomspännande samhälleligt fenomen. 
Transnationalism kan omfatta hela världen men rör sig ofta bara om ett till-
stånd som innefattar två eller flera länder. Kosmopolitism (världsmeborgars-
kap, världsmedborgaranda) ser vi som ett politiskt, filosofiskt och normativt 
begrepp, som är något mer begränsat än globalisering. Detta kommer närma-
re att beskrivas i kapitlet om rotlöshet och kosmopolitism, men också i andra 
kapitel. Sociologen Ulrich Beck tycks använda begreppet kosmopolitism till 
skillnad mot globalisering och globalism35 för att skilja det från ekonomisk 
globalisering, som det uppfattas i den offentliga debatten. För honom är glo-
balisering en endimensionell process och kosmopolitisering en flerdimensio-
nell process, som bl.a. innefattar tillblivelsen av multipla lojaliteter.36 Som 
framgår av det vi skrivit lägger vi inte in en sådan begränsad betydelse i 
begreppet globalisering. 

Identitet 
Den etymologiska betydelsen av ordet identitet, av latinets idem, är ”den-
samme”. Hur man ser på begreppet beror bl.a. på vilken forskningstradition 
man utgår ifrån, och vilket empiriskt fält man använder det för, t.ex. barn, 
avvikare, etniska grupper, nationer, stater m.m. Vanligen skiljer man mellan 
personlig och kollektiv identitet, där den personliga identiteten omfattar sva-
ret på frågan: ”Vem är jag?” och den kollektiva svarar på frågan: ”Vilka är 
vi?”37 Problemet med att åtskilja en personlig och kollektiv identitet är att det 
anknyter till ett synsätt, där man skiljer på en yttre, objektiv (”verklig”) verk-
lighet och en inre, subjektiv (”otillförlitlig”) verklighet. Det medverkar till 
en statisk uppdelning av människor i etiketterade kategorier. Som Epstein 
påpekar med utgångspunkt från etnicitetsforskningen är identiteten snarare 
knutpunkten mellan den inre och yttre verkligheten, där identiteten skapas i 
relation mellan individen och andra, såväl som mellan grupper.38 Varje hand-
ling av identifikation innebär ett ”jag” och ett ”du”, ett ”vi” och ett ”dom”.39 
På detta sätt har identiteten alltid både en dual och kontextuell aspekt, dvs. 
att den förändrar sig pga. sammanhanget, och kan inte spaltas upp på ett 
enkelt sätt.  

Ett annat sätt att skilja på begreppet identitet är genom att ställa frågan om 
det är en självdefinition eller om det är utifrån definierat. Att tala om en ut-
ifrån definierad eller en tillskriven identitet är emellertid lite av en självmot-
                               
35 En nyliberal ideologi som hävdar det positiva med världsmarknaden. 
36 Beck, 2005. 
37 Stier, 2003. 
38 Epstein, 1978, s. xii. 
39 Stier, 2003. 
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sägelse, eftersom identiteten inte blir identitet förrän den internaliseras, och 
då är den inte längre tillskriven. I etnicitets- och migrationssammanhang 
innebär en utifrån definierad identitet på individer eller grupper ofta helt 
enkelt en etikett eller en stereotyp, inte en identitet.40 En annan sak är att 
identiteten formas i relation med omgivningen och förändras över tid, vilket 
är allmänt accepterat inom samhällsvetenskapen sedan bl.a. Meads studier 
om medvetendet som en social produkt och Homburger Eriksons psykody-
namiska teori från början av 1900-talet.41 Under senare decennier har en bred 
forskningsinriktning uppmärksammat olika typer av blandkulturer och 
blandidentiteter, vilket lett till attt termer som kreolsk, hybridisk, synkretis-
tisk lanserats.42 Detta är anknutet till forskning om transnationella etniska 
grupperingar och diasporor, dvs. grupper som är spridda över två eller flera 
länder.43 Det finns således en relativt lång tradition inom samhällsvetenskap-
lig forskning om identitetens föränderliga, dialektiska, sociala och gräns-
överskridande karaktär.  Detsamma gäller begreppen kultur och etnicitet. 
Sedan socialantropologen Fredrik Barths i slutet av 1960-talet introducerade 
synen på etniska grupper som kategorier för tillskrivelse och identifikation, 
där både det kulturella innehåller och gränserna är föränderliga har en bred 
forskning utvecklat detta tema. 44 I den senare forskningstraditionen förkastas 
ofta idén om kulturell identitet, eftersom kultur snarare ses som ett resultat 
än en orsak till etnisk organisation. Även etnicitet har omdefinierats så att 
det betraktas som en process och en grund för samhällelig organisation, och 
inte en statisk, medfödd egenskap hos individer och grupper.  Föreställning-
en om kulturer som distinkta, homogena, statiska och tillhöriga territorier 
och nationer har alltså sedan länge varit ifrågasatt,45 och den här antologin 
ansluter sig till ett sådant synsätt. Även konstruktivismen, som i sin pedago-
giska inriktning betonar det dialektiska i människans lärande, och socialkon-
struktionismen, som uppfattar människors identitet som konstruerad snarare 
än essentiell har gamla rötter inom samhällsvetenskaplig forskning. Trots 
detta finns det en vardaglig syn på kultur, etnicitet och identitet som något 
essentiellt, som kan kopplas till modernismen och den moderna nationalsta-
ten och vad Anderson har kallat en ”föreställd gemenskap”, dvs. något evigt, 
                               
40 Jfr Ahmadi, 158 
41 Mead, 1934;  
42 Begreppet kreol har använts både för vita i Amerika av romanskt ursprung och ättlingar till 
vita godsägare och svarta slavar. Det är även en term som används för pidginspråk. Hylland 
Eriksen,1999, använder både begreppet hybrid och kreolsk och syftar på en identitet som vare 
sig är ”ren” (t.ex. traditionellt svensk) eller en ”bindestrecksidentitet” (t.ex. svensk-turkisk, 
dvs. enbart två identiteter). En kreolsk identitet representerar något tredje, en blandning, och 
en gränsöverskridande identitet. I antagandet av en sådan identitet ligger också ett avståndsta-
gande från rena, åtskilda kulturer, som sätter upp gränser mot andra grupper.  Ålund, 2000, 
åsyftar något liknande då hon talar om synkretistisk kultur.  
43 Angående begreppet transnationalism, se t.ex. Glick Schiller, 1992, och angående diaspora, 
se Cohen, 1997. 
44 Barth, 1969. 
45 Hannerz, 1988; Barth, 1989:3, s. 125. 
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autentiskt och oföränderligt, som karaktäriserar nationer och individer.46 
Denna essentialistiska syn på kultur och identitet har kritiserats både från 
feministiskt håll, postmodernistiskt och ur postkolonial och ur ”cultural stu-
dies”-perspektiv. Vi ansluter oss till den kritiken. 

Inom det postmodernistiska paradigmet, som ofta utgör en reaktion mot 
essentialistiska föreställningar om identitet, har emellertid det flyktiga, 
fragmentariska, momentariska och självvalda i identiteten enligt vår mening 
ibland överdrivits. Man kan som svensk akademiker inte utan vidare välja att 
bli t.ex. en tuaregisk nomadkvinna. Man måste också skilja på sociala roller 
och identitet på ett djupare plan. Att identifiera sig med varuärken och mode 
har förmodligen inte någon större betydelse för människors identitet.47 När vi 
talar om identitet ur såväl individ- som grupperspektiv betonar vi både dju-
pet, varaktigheten, det föränderliga och det självvalda i identiteten, men detta 
är en fråga om att välja och sammanjämka en uppsättning av allt snabbare 
föränderliga kulturella och sociala aspekter inom en viss ram, där förutsätt-
ningen är människors kunskap om och kontroll av de kulturella koder som 
gäller i respektive kontext. 

Det faktum att vi som skrivit kapitlen i den här antologin utgår ifrån olika 
forskningsparadigm gör att vi närmar oss begreppet identitet på lite olika 
sätt. Ur ett psykologiskt perspektiv blir det naturligt att intressera sig för 
individens identitet medan fokus för det etniska perspektivet blir hur grupp-
identiteter växer fram i ett interetniskt, kontextuellt sammanhang.48 Lundin 
och Karlsson tar sig an frågan om identitet utifrån ett huvudsakligen feno-
menologiskt, psykologiskt perspektiv. Hernwall utgår i sitt kapitel om barn 
och ungas bruk av informations- och kommunikationsteknik från en pedago-
gisk tradition med fokus på villkor för meningsskapande och identitetsut-
veckling. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv intresserar man sig för relatio-
nen mellan stat och identitet eller som i Qaragdahi och Garemanis kapitel 
snarare hur den kurdiska identiteten vuxit fram i protest mot de stater där 
kurderna lever. Även Ahmedi, som skriver om kurdiska ungdomar, och Ah-
med, som tecknar framväxten av ett fredsnätverk i Sydostasien utgår ifrån ett 
statvetenskapligt synsätt. Britta Jonsson använder sig i sitt kapitel om alter-
nativa rörelser framför allt av en sociologisk begreppsapparat och Borgström 
och Goldstein-Kyaga intresserar sig för identitet ur ett kulturellt, etniskt per-
spektiv, som utvecklats inom socialantropologi och pedagogisk etnografi. 
Beroende på vilket fokus man anlägger och de akademiska tvister som förts 
inom respektive ämne, ser vi på identitet på varierande sätt och intresserar 
oss också för olika aspekter. Det gemensamma är dock att vi ser identitet 
som föränderligt i tid och rum. Medan vi skrivit boken har vi fört diskussio-

                               
46 Anderson, 1992. 
47 Ang. identifikation på ett mer ytligt plan, se t.ex. Ahmadi, 2000, s. 165. 
48 Dessa begrepp kommer att förklaras i de olika artiklarna. Se även Hannerz, 1998, s. 102-
111 och 65-78; Ålund, 2000, s. 272 ; Cohen, 1997, s. 173-175. 
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ner om hur man ska se på identitet och autencitet, identitetens kärna, primor-
dial etnisk identitet respektive instrumentell identitet, identitetshierarkier, om 
sociala roller ska räknas som en del av identiteten, och om man överhuvud-
taget ska eftersträva en identitet, åtminstone om man med det menar en till-
skriven, negativ och fördomsfull identitet.  

Frågan om huruvida det finns en kärna i människors identitet lämnar vi 
emellertid därhän. Om det finns ett biologiskt jag är en fråga för hjärnforsk-
ningen som hittills inte har lösts, och vi nöjer oss med att konstatera att det 
finns tillräckligt med forskning som visar på identitetens ständiga förändring 
och flexibilitet för att tillbakavisa eventuella föreställningar om autentiska, 
rena och oföränderliga identiteter på ett grupplan. I de diskussioner som vi 
fört då vi skrivit den här antologin har vi talat om vikten att på personligt 
plan sträva efter att vara äkta och autentiska som människor, men hur kravet 
på autencitet och renhet på gruppnivå kan vara förödande.  

De olika artiklarna 
Ett kännetecken för den personliga identiteten är dess grund i värden. Detta 
tar Robert Lundin och Gunnar Karlsson upp i ett kapitel, där de bl.a. hänvi-
sar till Taylor som menar att identiteten utgör en referensram som möjliggör 
för en person att handla på ett visst sätt, bestämma vad som är värdefullt och 
att ta ställning. De går också in på hur den personliga identiteten och dess 
olika aspekter utifrån postmodern, psykoanalytisk och annan teori. När det 
gäller globaliseringen frågar de sig emellertid om inte individens känsla av 
att vara ett unikt sammanhållet jag och kroppens betydelse som ett skyddan-
de och sammanhållet hölje utsätts för betydande påfrestningar i dagens väs-
terländska samhälle med dess intensiva kommunikationsflöde, krav på stän-
dig beredskap, och där åtgärder och handlingar måste beslutas och exekveras 
i en mycket upptrissad hastighet.   

Patrik Hernwall diskuterar i sitt kapitel barns villkor för identitetsutveck-
ling i ljuset av en förändrad mediesituation, där han beskriver barns erfaren-
heter av och uppfattningar om kommunikation via datorer (fr.a. chatt och e-
post). Barnen lever i en hyperverklighet, där de kan pröva rollen som vuxna 
genom att själva presentera sig som äldre än de är. På det sättet kan de se sig 
själva i nya roller och pröva sina förmågor. De träder in på en social arena, 
vilket skulle vara omöjligt utan Internet. Dessa symboliska representationer 
utgör viktiga erfarenheter som är väsentliga för deras kognitiva och emotio-
nella utveckling. 

Bahman Garemanis och Mahabad Qaradaghis kapitel handlar om hur den 
kurdiska nationella identiteten påverkas av globaliseringen. De framhäver 
betydelsen av skillnaden mellan nation och stat och menar att just det faktum 
att de stater där kurder lever försökt skapa enhetliga nationella identiteter 
baserade på språk som turkiska och arabiska lett till förtryck av kurderna. 
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Detta förtryck har i sin tur blivit en viktig grund för kurdernas nationella 
identitet. Den moderna informations- och kommunikationstekniken (IKT) 
har numera bidragit till att stärka den kurdiska identiteten, bl.a. genom att 
den underlättat den sociala kommunikationen mellan kurder och därmed 
ökat samhörighetskänslan mellan kurder.  

Även Idris Ahmedi framhäver betydelsen av IKT för kurdernas, särskilt 
ungdomarnas identitet. Utifrån en intervjuundersökning med tio kurdiska 
ungdomar i Sverige och en genomgång av debatten på kurdiska hemsidor 
hävdar han att diasporan erbjuder ett slags ”identitetsfristad” där kurdisk 
identitet kan bekräftas och stärkas, och att de kurdiska hemsidorna blivit 
offentliga rum, som medverkar till detta.  Detta innebär inte att kurdiska 
ungdomar till skillnad mot andra ungdomar i Sverige klamrar sig fast vid en 
etnisk identitet medan de förra frigjort sig från den. Snarare utvecklar de en 
identitet, där olika komponenter – den etniska och andra komponenter, t.ex. 
”kosmopolitiska” – skiftar i betydelse och framtoning beroende på den aktu-
ella politiska, sociala och kulturella kontexten. 

Deniz m.fl. beskriver i sitt kapitel assyriska/syrianska ungdomar i Sverige 
som en del av en global diaspora, där de ofta skämtsamt och ironiskt för-
handlar fram sin identitet. De växlar mellan olika aspekter och nivåer i sin 
identitet och ser sig omväxlande som västerlänningar, svenskar och assyri-
er/syrianer. ”Vi” är ”människa”, ibland ”svenne”, ”den vita mannen”, euro-
pé, ”the non-blond Swede”, ”blattesvensk”, ”världsmedborgare” eller kristen 
arab och ibland assyrier eller syrian.  

María Borgströms kapitel handlar om hur marockanska ungdomar i Spa-
nien omväxlande döljer och framhäver sin identitet.  Deras val av språk be-
ror på vilken identitet de vill framhäva för ögonblicket. Vill de se sig själva 
som marockaner och demonstrera detta för omvärlden, sjunger de på arabis-
ka och trummar med händerna. Vill de framställa sig som vilka ungdomar 
som helst i Barcelona, använder de vissa uttryck på spanska, som de uppfat-
tar som typiska för spansk ungdom, t.ex. svordomar och slang. Genom de 
spanska uttryck de använder ökar de sin prestige och minskar det stigma de 
får av den spanska omgivningen.  

Maria Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga beskriver i sitt kapitel hur 
ungdomar med ursprung i olika länder kan uppleva rotlöshet och identitets-
kriser även om detta inte är unikt just för dessa ungdomar. För dem som 
lever i en mångkulturell miljö tillkommer dock att de måste hantera olika 
kulturella system och reflektera över sin egen plats i dessa system.  Det krä-
ver både kunskap, insikt och ofta att de måste fatta beslut om vem de är och 
vill vara. Beslutet leder till att negativa känslor av rotlöshet omvandlas till en 
mer positiv kosmopolitisk känsla. Denna typ av identitet kan vara mer eller 
mindre stark beroende på den egna erfarenheten av att ingå i flera kulturella 
system. Den kan kombineras med andra typer av mångkulturella identiteter 
som diasporaidentitet, transkulturell identitet och etnisk identitet. Den kan 
också vara situationell och kontextuell, dvs. variera beroende på situationen 
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och sammanhanget. Den är emellertid typisk för mångkulturella, globala 
städer. 

I tre avslutande kapitel analyseras hur olika typer av sociala och politiska 
rörelser relaterar sig till globalisering och identitet. I sin översikt över alter-
nativa rörelser under 1900- och 2000-talet visar Britta Jonsson hur den tradi-
tionella mobiliseringen av massorna har ersatts av kommunikation via Inter-
net. En omfattande individualiseringsprocess har förändrat förutsättningarna 
för det samhälleliga livet. Den har inneburit att ungdomar idag tenderar att 
känna ett personligt ansvar, både när det gäller val av utbildning, arbete, 
livsstil och konsumtion men också när det gäller globala problem som miljö-
förstöring och kärnvapen. Det finns rörelser som anser att våld är nödvän-
digt, och våldsamma konfrontationer tenderar att dra bort uppmärksamheten 
från rörelsernas verkliga mål.  

Samtidigt har globaliseringen underlättat förutsättningarna för fredligt 
samarbete. Ishtiaq Ahmed analyserar hur en global fredsrörelse uppstod som 
en reaktion mot provsprängningarna av atombomber i Indien och Pakistan 
1998 och hur indiska och pakistanska intellektuella samarbetar inom ramen 
för den. Slutligen beskriver Katrin Goldstein-Kyaga i ett kapitel tibetanska 
flyktingar, och hur de identifierar sig med ickevåld och sin ledare Dalai 
Lama, samtidigt som många är beredda att ta till våld för att återfå sin själv-
ständighet. Deras lojalitet mot Dalai lama gör emellertid att de flesta inte 
väljer våldet.  

I ett avslutande kapitel diskuterar Borgström och Goldstein-Kyaga hur 
globaliserigen påverkat människors identitet med utgångspunkt från artiklar-
na i antologin. Trots de blodiga etniska konflikter som präglat 1900-talet och 
början av 2000-talet och trots förutsägelser om en civilisationernas kamp är 
deras anslag optimistiskt. En allt större andel av världens befolkning ingår i 
flera och överlappande gemenskaper som korsar civilisations-, kultur- och 
nätverksgränser, och detta motverkar förutsättningarna för en sådan under-
gångsvision. 



 

 



 29

Block 1: Identitet, Internet, och 
globalisering 

I det här inledande blocket ges en utgångspunkt för boken med två grund-
läggande artiklar om identitet och globalisering. Det första kapitlet beskriver 
identitet som en huvudsakligen narrativ process, dvs. att människor berättar 
en ständigt föränderlig historia om sig själva, vilket samtidigt utgör en tolk-
ning av vilka de upplever sig vara. Denna tolkning blir utgångspunkten för 
handling. I tolkningen vävs relationer till andra människor, grupper och na-
tioner in. Detta innebär att man med detta synsätt inte kan dra en skarp gräns 
mellan en personlig identitet och gruppidentiteter, och inte heller mellan en 
subjektiv och en objektiv verklighet. Även grupper, t.ex. etniska grupper 
och/eller nationer, skapar sin identitet som en narrativ, tolkande, selektiv 
process, där deltagarna väljer och förhandlar fram vissa kulturella drag både 
inom gruppen och i relation till andra grupper. Dessa förhandlingar är sällan 
jämlika utan ingår i ett sammanhang, där parterna har mer eller mindre makt. 
Både individer och grupper skapar sin identitet i ett nät av relationer, där 
utgången inte är given.  

I kapitlet framhävs också betydelsen av värden för identiteten. Det finns 
alltid ett eller flera värden som avgör varför en identitet är bra, värden som 
berättigar den. På ett globalt plan spelar värden en viktig roll och med hjälp 
av bl.a. Internet kan människor organisera sig i världsomspännande grupper, 
som i sin påverkar medlemmarnas identitet. Lundin och Karlsson baserar sin 
framställning på bl.a. Ricours, Taylors och Freuds syn på identitet, som alla 
utgår från en dynamisk syn både på personlig identitet och gruppidentitet, 
även om kapitlet i första hand folkuseras mot den personliga identiteten.  

Det andra kapitlet kan också betraktas som grundläggande för den här an-
tologin såtillvida att det tar upp den nya informations- och kommunikations-
teknikens (IKT) betydelse för identitetsskapandet. Samtidigt ger det ett em-
piriskt bidrag om hur barns villkor för identitetsutveckling förändrats genom 
IKT. I den här antologin, där vi i första hand intresserar oss för den kulturel-
la globaliseringen, spelar IKT en avgörande roll, om man med globalisering 
framför allt menar världens sammanknytning på olika plan. Hernwall utgår 
ifrån forskare som Castells och Poster som betraktar IKT som ett helt nytt 
fenomen som förändrat villkoren för människors identitetsskapande. Även 
om Hernwall koncentrerar sig mot barns identitetsskapande, ger han genom 
sin beskrivning av den digitala världen en grund för övriga artiklar, som 
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visar IKT:s betydelse för hur de mest skiftande grupper av människor, som 
t.ex. kurder, assyrier/syrianer och tibetaner, men också politiska rörelser 
uppehåller kontakter, vilket i sin tur utgör ett grundläggande villkor för 
människors identitetsskapande i dagens samhälle.  
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Identitetsfenomenet och dess kännetecken  

Av Robert Lundin och Gunnar Karlsson 
 
Vi skall i detta kapitel framför allt diskutera utmärkande kännetecken för 
identitetsupplevelsen, samt som avslutning presentera några frågor som rör 
identiteten i förhållande till globalisering. Litteraturen beträffande identitet 
och identitetsupplevelse är omfattande och har undersökts utifrån en rad 
olika perspektiv, såsom psykologiskt, filosofiskt, antropologiskt, psykoana-
lytiskt.   

En viktig källa för vår analys och diskussion är en empirisk fenomenolo-
gisk studie i identitetsupplevelse i samband med beslutsfattande1. Flera filo-
sofer har spelat en stor roll i denna framställning, och i synnerhet ett par 
filosofiska verk varit av stor betydelse; nämligen Charles Taylors2 omfattan-
de arbete The sources of the self, samt Paul Ricoeurs Soi-même comme un 
autre (i engelsk utgåva; Oneself as another)3. Ett viktigt drag i identitetsupp-
levelsen är subjektets identifierande med den andre, och för att fördjupa för-
ståelsen av denna identifikationsprocess har vi haft hjälp av psykoanalytiska 
teoretiker.  

Här nedan följer presentation och diskussion om identitetsupplevelsen. Vi 
har valt att presentera strukturen i form av nio kännetecken, varav några som 
befunnits vara av speciell vikt i detta sammanhang har tillåtits ett större ut-
rymme. De nio kännetecknen är; (1) identitetens tidsliga och situationella 
varaktighet; (2) identitetens uppkomstbetingelse; (3) identitetens värdemäs-
siga grund; (4) identitetens placering i identitetshierarkin; (5) identitetens 
grad av tematiskhet; (6) identitetens konstitution genom den andre; (7) iden-
titetsskapandets grund i identifikationen; (8) identitetens ”vem man är” i 
förhållande till dess manifestationer; och slutligen (9) den individuella iden-
titetens transcendenta karaktär. 

                               
1Karlsson & Lundin, 2001; Lundin, 2003. En fenomenologisk analys handlar om att söka 
beskriva det studerade fenomenets karaktär/väsen/de nödvändiga förutsättningar som måste 
föreligga för att det ska vara det som det (är upplevt att vara). I Karlsson (1993, 1999) finns 
beskrivet en empirisk fenomenologisk metod, den s k EPP-metoden (Empirical Phenomeno-
logical Psychological method). För en fenomenologisk undersökning av beslutsfattandets 
väsen; se Karlsson (1988, 1993).   
2 Taylor, 1989. 
3 Ricoeur, 1992. 
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1. Identitetens tidsliga och situationella varaktighet 
Ett första väsentligt drag i identitetsbegreppet är identitetens varaktighet. 
Detta är också ett drag som förekommer i klassiska filosofiska analyser av 
begreppet. Identitet betecknar något som har varaktighet både över tid och 
situation. Ett klassiskt sätt att uttrycka detta är kvantitativ identitet, dvs att 
man kan återidentifiera samma sak n gånger. Här rör det sig om samma sak. 
Ett annat villkor är kvalitativ identitet, dvs. utbytbarhet utan märkbar skill-
nad. I fall person A har en kostym och person B har en kostym och de kan 
byta dessa med varandra utan att det märks föreligger kvalitativ identitet. 
Här har vi att göra med olika saker men som har en sådan extrem likhet att 
de kan definieras som identiska. Den historiska bakgrunden för denna typ av 
kvalitativ identitet är problemet med att om man har en båt där alla delar 
byts ut; är det då fortfarande en och samma båt? Ricoeur menar att dessa 
kriterier är ofullständiga och inte lyckas redogöra för t ex en utvecklings-
mässig identitet. Ricoeur föreslår därför ett tredje kriterium, nämligen oav-
bruten kontinuitet från första stadiet till det sista i ett utvecklingsförlopp. Det 
är här som det narrativa angreppsssättet kommer in med subjektpolen ”ipse”. 
De tidigare kriterierna fokuserade uteslutande på den s.k. idempolen (samma 
sak sett utifrån). Ipse är självskap, att det är ett och samma själv över ett 
utvecklingsförlopp.  

Att fastställa en persons identitet är enligt Ricoeur detsamma som att sva-
ra på frågan ”Vem gjorde detta?” eller ”Vem är agenten?”. Svaret på frågan 
ger vid handen ett subjekt som kännetecknas av att det har permanens i ti-
den. Men för att fastställa grunden för denna permanens i tiden måste man 
falla tillbaka på berättelsen om denna persons liv. Utan att kunna falla tillba-
ka på narrativet skulle frågan om den personliga identiteten vara en fråga 
utan lösningen. Antingen måste vi säga att det finns, hela tiden, ett med sig 
självt identiskt subjekt som håller ihop alla tillstånd (kognitioner, emotioner 
och viljande) eller också måste vi säga att detta subjekt är en illusion. Ricoe-
urs lösning på detta är att säga att det finns två typer av identiteter, nämligen 
identitet som idem (sammahet) och identitet som ipse (självskap). Skillna-
derna mellan dessa identiteter är att den första är en formalistisk identitet 
medan den andra är en narrativ identitet. Denna narrativa identitet fungerar 
på samma sätt som det fiktiva och historiska narrativet gör och lämnar öppet 
för förändring och diskontinuitet. Den narrativa identiteten har både kontinu-
itet i tiden och lämnar öppet för förändringar, den är både enhetlig och dispa-
rat. Subjektet framstår som både läsare och och författare av sin egen livstid. 
Subjektets liv blir återgestaltat genom alla sanna historier som han/hon be-
rättar om sig själv. 

Den narrativa identiteten är vidare cirkulär på samma vis som narrativet; 
mottagandet av narrativet hos lyssnaren leder tillbaka till subjektets förståel-
se av sig själv. Detta är för övrigt att jämställa med ett av fynden från vår 
egen empiriska studie, dvs. den andre har stor betydelse vid konstitueringen 
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av identitet (som vi utvecklar ytterligare under kännetecknet ”identitetens 
konstitution genom den andre”). Den andres betydelse för konstitutionen av 
identitet gäller inte bara när en redan uppnådd identitet konsolideras, utan 
framförallt när subjektet är i färd med att skapa identitet. Det sociala sam-
manhanget finns alltid på ett eller annat vis med och är nödvändigt när en 
identitet byggs upp. Det är viktigt att påpeka att detta är ett växelspel, kalla 
det gärna dialektiskt, mellan subjektet och den andre. Genom detta växelspel 
är i själva verket subjektet ständigt i färd med att korrigera sin identitet.  

Bland annat på grund av detta växelspel är inte identiteten, vare sig i dess 
narrativa eller dess andra strukturer, ett helt stabilt fenomen. Det är möjligt 
att skapa olika, ja, till och med motsatta berättelser om händelserna i våra 
liv. Man kan säga att det rör sig om en kombination av historiska och fiktiva 
komponenter som skapar den narrativa identiteten, där historiska ”fakta” 
tenderar att stabilisera identiteten och där fiktiva ”fantasier” tenderar att de-
stabilisera den. Att identiteten är narrativ skapar en viss osäkerhet. Ricoeur 
tar exemplet när Jesus frågade sina lärljungar ”Vem säger ni att jag är?”, 
varpå dessa blev konfunderade. Samma fråga kan vi ställa till oss själva och 
nå samma resultat.  

Ricoeur menar att den narrativa identiteten ger upphov till sann självkon-
stans vid ett tillfälle, nämligen när vi beslutar oss för att säga: ”Här är vad 
jag står!”. Ett sådant ställningstagande är av etisk natur och har därmed en 
värdegrund. Denna idé har paralleller till vår empiriska studie och till Tay-
lors idéer som vi ska återkomma till. Narrativet presenterar en syn på värden 
som aldrig är värdemässigt neutral. Detta att sätta ner foten och visa var man 
står har sin existentiella motsvarighet i att fatta ett viktigt personligt beslut  
Hela vårt mänskliga varande är indränkt i implicita och explicita värden och 
av detta skäl är beslut som visar var man står så effektivt vad avser skapande 
av identitet 4. 

2. Identitetens uppkomstbetingelse 
Identitetens uppkomstbetingelse är det andra kännetecknet för personlig 
identitet. Som redan sagts är identitet något som karakteriseras av varaktig-
het; på grund av denna varaktighet har identiteten också en historia och den-
na historia en början och i denna början en uppkomstbetingelse. En given 
identitet kan i sin uppkomstbetingelse stå utanför den aktuella personens 
vilja och kontroll. Detta är fallet vid så kallade icke-förvärvade identiteter 
som t. ex. etniska identiteter och könsidentiteter. En identitet kan också vara 
resultatet av det motsatta, att alltså personen varit aktiv och skapande vid 
identitetens uppkomst. Vid sådana förvärvade identiteter, som t. ex. yrkes-
identiteten, har subjektet genom sin vilja eller sitt beslut skapat identitet. Det 
kan vara värt att tillägga att personen på sätt och vis måste vara aktiv vid 

                               
4 Lundin, 2003. 
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skapandet av icke-förvärvade identiteter; om inte subjektet tar upp och beja-
kar en viss tendens eller ett visst drag får det inte status av identitet. Men vid 
skapandet av förvärvade identiteter är ändå mindre givet för personen, varför 
större utrymme ges till personens skapande. 

3. Identitetens värdemässiga grund 
Ytterligare ett kännetecken för den personliga identiteten är identitetens 
grund i värden.  Med detta menas att en given identitet kan vara positiv eller 
negativ eller både-och, dvs. ambivalent. Med positiv identitet avses en iden-
titet som personen finner värd att bejaka, som är lustfylld. Denna negativa 
identiteten är förenad med upplevelser av olust. Den ambivalenta identiteten 
kan antingen vara sammansatt av såväl positiva som negativa drag, eller 
också kan den vara en identitet som ibland upplevs positivt, lustfyllt, och 
ibland negativt, olustfyllt.  

I detta sammanhang måste även några av Taylors idéer (1989) lyftas fram. 
Taylor menar att den personliga identiteten utgör den referensram som gör 
det möjligt för personen att handla på ett visst sätt, att bedöma vad som är 
värdefullt, att ta ställning, att m. a. o. positionera sig.  Anledningen till att 
identiteten har dessa egenskaper är att den är grundad i värden. För varje 
given identitet finns också ett eller flera värden som säger varför denna iden-
titet är bra, som kan berättiga den. Om vi som exempel tar identiteten ”man” 
så finns implicit eller explicit vissa värden som är förknippade med den 
identiteten. Ett bejakande av dessa värden leder i sin tur till en positiv, lust-
fylld upplevelse. Viktigt är dock att säga att i den konkreta situationen är 
dessa värden ofta implicita; det som är explicit är upplevelsen av att det är 
positivt eller negativt. 

Särskilt Charles Taylors analys av självets källor och historia är i detta 
sammanhang relevant att diskutera. Taylor framhåller att det som kan berät-
tiga en identitet bygger på en idé om vad som är gott i livet. Taylors analys 
håller sig på en makronivå, där han spårar upp olika värden som bygger upp 
den moderna identiteten, som exempel kan ges ”bejakandet av det vanliga 
livet” som hör det moderna samhället till. Det vanliga livet har att göra med 
sådana fenomen som reproduktion och produktion, familj och arbete. ”Beja-
kandet av att det vanliga livet” har som en källa för identitetsskapande blivit 
av allt större vikt under de senaste 200 åren. Yrkesidentiteten och den sexu-
ella identiteten har idag en betydelse för den västerländska människan som 
de aldrig haft tidigare. För att påvisa detta kan vi ta en jämförelse med den 
feodala tidsepoken. Under denna så föddes människan in i sin sociala posi-
tion och sexualiteten och kärleken hade inte ännu romantiserats och idealise-
rats varför dessa fenomen heller inte på något påtagligt vis hade betydelse 
som källor i människors identitetsskapande. 

Den avgörande frågan i varje nu är emellertid om en källa som ”bejakan-
det av det vanliga livet” kan berättigas i värden på ett övertygande vis; är det 
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med andra ord möjligt att artikulera dessa värden? Den stund de inte längre 
kan berättigas svävar de identiteter som har detta värde som grund i fara 
eftersom fundamentet för dem är i gungning. Om ett visst arbete inte längre 
värderas svävar den yrkesidentitet som är förenad med detta arbete i fara. I 
vår empiriska, mer individuella och psykologiska analys, betonas individens 
upplevelse av att bejaka vissa värden, som i och för sig också kunde vara 
ambivalenta. Det är denna upplevelse som är explicit, medan värdegrunden 
vanligen är implicit. Vid identitetskriser tenderar även värdegrunden att bli 
explicit5. 

Från ett globaliseringsperspektiv är kanske de sociala identiteterna, och då 
framförallt gruppidentiteteterna av största intresse. Betänk till exempel de 
etniska identiteterna och dess nära koppling till vissa givna levda kulturer. 
Varje kulturellt uttryck, liksom varje identitet, är indränkt med implicita 
värden. Vore inte så fall fallet skulle de förlora sin giltighet och mista sin 
betydelse för människorna. Och något som mist sitt värde och sin betydelse 
kan inte leva vidare. Globaliseringen och med den nationalstaternas minska-
de betydelse har betytt att tidigare undertryckta identiteter har börjat blomst-
ra (se Goldsteins och Borgströms inledning), medan trenden för majoriteter-
nas respektive etniska identiteter i globaliserade samhället är mer osäker. 
Kanske kan man skönja att gruppidentiteterna i de liberala samhällena väljs 
utifrån en mer eller mindre kommersiell grund som är transnationell; identi-
teter uttrycks mer och mer genom införskaffande och användandet av olika 
prylar eller saker. Dessa utgör i likhet med andra kulturella fenomen symbo-
ler. Dessa symboler har en mening och denna mening är grundad i värden. 
En viss klocka, ett visst bilmärke, en viss klädstil eller en viss frisyr har bort-
sett från sitt eventuella ekonomiska värde ibland även andra värden, t. ex. att 
signalera en grupptillhörighet som är förknippad med en viss livsstil, som 
medlemmarna av gruppen upplever positivt. Således är en trend i det alltmer 
globaliserade samhället att identiteter som överskrider nationella gränser 
skapas. Detta är möjligt på grund av att identiteter är grundade i värden på 
det vis som beskrivits ovan. Slutsatsen är att det i den mån det finns värden 
som överskrider nationella gränser också är möjligt att skapa transnationella 
identiteter.  

Ändå är konflikterna runt etniska och kulturella identiteter långt ifrån 
överspelade. Detta beror på att vissa värden är oförenliga. I Erkännandets 
politik föreslår Taylor6 att företrädare för majoriteten är skyldiga att studera 
minoritetens kultur; att fördöma något innan man vet särskilt mycket om det 
är inte juste. I tider när minoriteter kräver erkännande för sina respektive 
identiteter av majoritetssamhället framstår just sådana studier som nödvän-
diga. Man bör dock, enligt Taylor, från det liberala majoritetssamhällets sida 
göra klart att man aldrig kan kompromissa med vissa grundläggande värden. 

                               
5 Lundin, 2003. 
6 Taylor, 1995. 
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Ett exempel på kompromisslöshet kan gälla anstiftan till mord (minns Fat-
wan mot Rushdie). Utöver detta kan explicitgörandet av de värden varje 
given gruppidentitet är grundad i fungera som språngbräda mot demokratis-
ka diskussioner och utbyte mellan olika grupper i det alltmer globaliserade 
samhället. 

4. Identitetens placering i identitetshierarkin 
Det fjärde kännetecknet för identitet är att varje given identitet har en plats i 
identitetshierarkin. Med detta avses att varje person har en uppsättning av 
identiteter och att vissa av dessa identiteter är mer grundläggande än andra, 
ligger närmare personens kärna än andra. Särskilt intressant angående detta 
är att vissa socialt tillskrivna negativa identiteter aldrig upplevs fånga en 
person i hans/hennes innersta väsen, tvärtom upplever personen alltid att 
denne är något bortom en sådan negativ identitet. Vi menar att identitetsska-
pandet i grund och botten utgör en positiv upplevelse, även om den specifika 
identiteten är negativ. En fenomenell ”identitetsupplevelse” i sig innehåller 
alltså ett positivt, bejakande drag. Det extrema uttrycket för att inte vara 
någon/något är en outhärdlig förintelseångest. Att erhålla en identitet, att bli 
”definierad” som någon, innehåller ett i grunden bejakande drag. På en onto-
logisk nivå kan man därför säga att ”identitet” som fenomen representerar 
något positivt, bejakande, även om den konkreta och specifika identitetsupp-
levelsen är olustfylld och negativ.    

5. Identitetens grad av tematiskhet 
Nästa kännetecken som ska presenteras är identitetens grad av tematiskhet. 
Med detta avses att en given identitet kan vara mer eller mindre aktualiserad. 
När en identitet är som mest aktualiserad, som när en person genom besluts-
fattande är i färd med att skapa identitet, vakar den i personens medvetande 
och gör sig därvidlag ständigt påmind. Motsatsen är när en identitet för en 
slumrande tillvaro och inte explicit gör sig påmind. En sådan identitet kan 
likväl vara betydelsefull i personens vardagsliv, men den utgör då inget som 
kräver uppmärksamhet, utan utgör ett slags osynlig kompass som leder per-
sonen ifråga i en viss riktning. 

6. Identitetens konstitution genom den andre 
Följande kännetecken har vi kallat identitetens konstitution genom den and-
re. Med detta kännetecken vill vi lyfta fram att identitet i högsta grad är ett 
socialt fenomen. Identitet har alltid, implicit eller explicit, med den andre att 
göra. Den andre, oftast i form av det George Herbert Mead7 kallade en signi-
fikant annan, har en särskilt stor betydelse som vittne; genom att den andre 
ser att ett visst drag eller tendens tillhör personen kan personen bejaka detta 
                               
7 Hewitt, 1979. 
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drag och draget därigenom få status av identitet. Identitet är således inte 
något personen är innehavare av i ett vakuum. Identitet är inte ett monolo-
giskt, utan ett dialogiskt fenomen8. Detta är viktigt att understryka, inte minst 
eftersom man genom att läsa vissa filosofers och forskares rön ibland kan få 
uppfattningen att identiteten är resultatet av en monolog eller att den är obe-
roende av sitt sociala sammanhang. 

Detta kännetecken har vissa likheter med det som tidigare beskrevs som 
identitetens värdemässiga grund, men här lyfts den sociala aspekten explicit 
fram. Men följden av att identiteten konstitueras genom den andre blir att 
personen upplever att han eller hon antingen tillhör eller också står främ-
mande inför en viss grupp eller ett visst sammanhang. Vid tillhörighet upp-
lever personen att han/hon accepteras av de(n) andra/e. Tillhörighet är ofta 
en följd av att personerna upplever att de delar samma positiva eller negativa 
identitet. Det kan också vara en följd av en vilja att uppnå en viss identitet, 
så att personen vid uppnåendet blir likadan som t. ex. personerna i en beund-
rad grupp. Det är här viktigt att påpeka att en person med en negativ identitet 
mycket väl kan tillhöra en grupp, t. ex. kan en blind person som upplever sin 
blindhet negativt tillhöra en grupp av andra synskadade. 

Detta kännetecken har nära kopplingar till det som Taylor9 benämner er-
kännande av identitet. Taylor menar att erkännande av identitet är en förut-
sättning för att en funktionsduglig identitet ska kunna byggas upp. När mot-
satsen till erkännande, dvs. misskännande, förekommer är det risk att den/de 
som blir utsatta för detta tar skada. De hamnar i en positon där deras identite-
ter blir negativt bedömda vilket är svårt att värja sig mot; risken är att de 
internaliserar negativiteten och börjar bedöma sig själva som underlägsna. 
Vi har också sett hur företrädare för olika grupper som blivit utsatta för det-
ta, som feminister och svarta i USA, börjat resa krav på erkännande. Detta är 
dock en komplicerad process eftersom de dominerande grupperna i samhäl-
let ofta varit ovilliga att börja erkänna tidigare förtryckta gruppers identite-
ter. 

7. Identitetsskapandets grund i identifikationen 
Ovan betonades vikten av den andre i konstitutionen av en persons identitet. 
Men konstitutionen genom den andre utgör endast halva delen av processen 
att skapa identitet; för att skapa identitet måste personen även identifiera sig 
med den andre – något som vi ska diskutera under denna punkt. För att förstå 
de processer som är involverade i identifikationen med den andre skall vi ta 
hjälp av psykoanalytiskt tänkande. Psykoanalysens studieområde är ”det 
omedvetna”, vilket kan hjälpa oss att förstå det sätt som identitet uppstår och 
formas i personen. En persons identitet utvecklas i ett samspel med perso-
nens omgivning. Sett utifrån personen kan detta samspel framför allt beskri-
                               
8 Taylor, 1995. 
9 Taylor, 1995. 
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vas som en identifikationsprocess. Om vi konsulterar en psykoanalytisk ord-
bok, finner vi följande definition av identifikation10: ”En psykologisk process 
där subjektet assimilerar en aspekt, en egenskap eller ett attribut hos den 
andre och blir transformerad, helt eller delvis, efter den modell som den and-
re ger.” 

Psykoanalysens grundare, Sigmund Freud, lyfter fram överjagets betydel-
se för en traditionsförmedling som sker från generation till generation. Det är 
en traditionsförmedling som i hög grad sker omedvetet och kan kontrasteras 
mot föräldrarnas medvetna och uttryckliga försök att uppfostra sina barn. 
Freud skriver11: 

I regel följer föräldrar och därmed jämförliga auktoriteter i sin uppfostran av 
barnet sitt eget överjags föreskrifter… Sålunda byggs barnets överjag egent-
ligen upp efter förebilden inte av föräldrarna utan av föräldrarnas överjag; det 
fylls med samma innehåll, blir nu bärare av traditionen, av alla de tidlösa 
värderingar som på den vägen fortplantat sig under generationer. 

Överjagsbildningen för Freud inträffar mellan 3-5 års ålder. Men identifika-
tionsprocesser eller snarlika sådana processer som ligger till grund för ska-
pandet av identitet sker redan från första början. Identifikationen handlar om 
hur subjektet låter sig formas utifrån den andre. Subjektet tar in den andre 
och gör det på olika sätt. Det tidigaste sättet torde vara i form av inkorpore-
rande12. Här är den orala zonen i fokus, och det inkorporerande som sker i 
diandet. Man har också kunnat konstatera att olika kulturer har olika sätt på 
vilket barnen ammas. Dessa amningsmönster kan vara formerande för olika 
personliga drag som man sedan som vuxen manifesterar och som bidrar till 
att upprätthålla kulturella värden. Låt oss konkretisera Eriksons tankegångar 
utifrån det första stadiet som Erikson benämner som det oral-respiratoriska, 
sensorisk-kinestetiska stadiet.13 Detta psykosexuella stadium motsvarar olika 
                               
10 Laplanche & Pontalis, 1985, s. 205. 
11 Freud, 1932/1996, s. 486. 
12 Schafer, 1968. 
13 Erik H. Erikson, 1968, har byggt upp en teori kring det dialektiska förhållandet mellan olika 
nivåer för personlighets- eller identitetsutvecklingen. De tre nivåerna är den biologiska basen, 
den psykologiska epigenesen och den sociala verkligheten. Den biologiska basen handlar om 
den kroppsliga utvecklingen. Erikson följer här Freuds psykosexuella faser vars tre viktigaste 
och tidigaste faser är den orala, den anala och den genitala fasen. Den biologiska basen rör 
driftsutvecklingen. Eriksons poäng är att denna driftsutveckling inbegriper en jagutveckling. 
Det är den s. k.  psykologiska epigenesen som  fokuserar på jagets utvecklingsstadier. Det 
Erikson har gjort är att försöka finna utvecklingsstadier för jaget, som Freud gjorde för libi-
don, med det tillägget att Eriksons stadier är åtta till antalet och sträcker sig över hela livet. 
Ordet ”epigenes” är hämtat från biologin (embryologin) och innebär att utvecklingen följer ett 
bestämt utvecklingsmönster som är förprogrammerat, även om det inte är en enkel kausal 
linjär relation som förutsätts mellan de olika stadierna. Tanken är dock att utgången av det 
första stadiet ligger till grund för inträdet i det andra stadiet osv. Teorin går ut på att jaget 
under olika stadier har bestämda uppgifter att lösa (i s. k. ”normala livskriser”). Slutligen den 
tredje nivån som är den sociala verkligheten. Mellan det psykologiska mönstret och den so-
ciala nivån sker en växelverkan. Kulturens krav bestäms i hög grad av sociologiska faktorer, t. 
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jagfunktioner som i detta fall inkorporera (ta in, ta emot). Detta inkorpore-
rande utgör ett första socialt samspel med modern (i betydelsen primär vår-
dare). Barnet får eller tar emot det som ges och utvecklar förmågan att få 
någon att ge det som önskas, för att sedan själv kunna ge. Senare under detta 
stadium åtföljs inkorporerandet av ett mer aktivt sätt, och motsatt inkorpore-
randet; nämligen att spotta ut och att göra sig av med.  

Eriksons poäng är att de drag som hör till det specifika stadiet blir bildan-
de för ett mer allmänt beteendemönster, olika förhållningssätt som vi har i 
och till världen. Varje stadium har också sin speciella utmaning, i Eriksons 
termer; sin ”normala livskris” som måste lösas. Lösningen på denna normala 
livskris får en allmän, social och kulturell betydelse. Om vi håller oss till det 
första oral-respiratoriska stadiet så spelar avvänjningen och hur den går till 
(t. ex. tidig eller sen avvänjning) en viktig roll för barnets fortsatta jagut-
veckling. En god lösning i detta första stadium leder till hopp och tillit, me-
dan en negativ utgång av detta stadiums livskris leder till misstro och isole-
ring. I det sammanhanget måste man dock beakta att uppfostrans betydelse 
och karaktär på jagutvecklingen alltid sker i ett ömsesidigt samspel med 
sociala och kulturella mönster. Kulturella värderingar och sedvänjor påver-
kar barnuppfostran och samtidigt upprätthålls dessa värderingar och sedvän-
jor genom kulturens specifika barnuppfostran.  

Erikson14 har analyserat antropologiska observationer och studier av indi-
anstammars olika levnadsvillkor och påvisat hur barnuppfostran anpassas till 
dessa olika kulturmönster och levnadsvillkor. Som exempel kan siouxindia-
nernas sätt att amma deras barn ges. Hos siouxindianerna vidtogs omsorgs-
fulla åtgärder för att på alla sätt underlätta barnets diande. Man såg exempel-
vis till att utvalda kvinnor först sög moderns bröst i syfte att barnet inte skul-
le behöva anstränga sig för att stimulera fram ett mjölkflöde från bröstet och 
heller inte att det skulle behöva smälta råmjölken som föregår det rika till-
flödet av bröstmjölk. Vidare så ammades barnet så fort det ville och kunde 
fritt leka med bröstet. Pojkar, och i synnerhet den förstfödde pojken, amma-
des generöst och långt upp i åldern. Den kunde få bröstet upp till 3 till 5 års 
ålder. Erikson konstaterar dock att dessa långa och generösa amningar hade 
sina bestämda gränser. När barnet fått tänder och bet bröstet, blev det hårt 
slaget i huvudet, vilket försatte barnet i ett raseri. Att barnet reagerade med 
raseri tycktes roa mödrarna eftersom det ansågs göra barnet starkt.  

Genom dessa amningsmönster förebådas en jagutveckling i linje med kul-
turella krav och sedvänjor. Siouxindianernas personlighet bestod av en kom-
bination av, å ena sidan, ett gott självförtroende och tillit till god tillgång på 

                                                                                                                             
ex. försörjningsbetingelser, och de följder som dessa får för familje- och samhällsstruktur. 
Och i barnuppfostran så tillvaratas barnets behov (mer eller mindre väl) och kanaliseras i 
riktning som motsvarar kulturens krav (och den aktuella familjens speciella krav).  
14 Eriksson, 1945/1995 
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mat, och, å andra sidan, en beredskap till ilska då avbrott förelåg . Denna 
samexistens ansågs nödvändig för siouxindianernas jakt- och stridskultur. 

Flera kapitel i denna antologi berör ungdomars identiteter (Borgström, 
Hernwall, Jonsson). Låt oss kort säga något om hur Erikson beskriver tiden 
mellan barndom och vuxenliv, dvs. tonårens speciella situation och utma-
ningar. Psykosexuellt har vi här att göra med könsmognad och förmåga till 
reproduktion. Det är då sexualdriftens andra fas sätter in, den första var den 
infantila sexualiteten. I puberteten sker ett ökat driftstryck. Den psykosociala 
förändringen (kamrater blir viktigare än föräldrar) och den nu aktuella iden-
titetskrisen beskriver Erikson på följande vis15: 

Om det tidigaste stadiets bidrag till identitetskris var ett betydande behov av 
tillit till en själv och andra, så är det tydligt att den unge framför allt ivrigt 
söker efter människor och idéer att tro på, vilket också är detsamma som 
människor och idéer som det verkar meningsfullt att tjäna och visa sig trogen 
(kursiverat i original). 

Här rör det sig verkligen om en period då identiteten står i fokus; vem är jag? 
Identiteten står på spel på ett sätt som aldrig tidigare och kanske heller aldrig 
kommer att göra senare. Den psykosociala krisen rör just identitet eller iden-
titetsförvirring. Den jagstyrka som Erikson identifierar i detta stadium är 
trohet, och vid en negativ, patologisk utveckling talar han om avvisande. 
Dessa begrepp, ”trohet” och ”avvisande”, hänför sig framför allt till en ideo-
logisk sak, enligt Erikson16: 

Vad beträffar ungdomen och frågan om vad som står i centrum för dess pas-
sionerade och villrådiga strävan, så har jag kommit till slutsatsen att troheten 
är den vilda kraft som ungdomen behöver få utveckla, använda, frammana – 
och dö för (kursiverat i original). 

Vi skall här inte fördjupa oss i Eriksons konkreta utvecklingsidéer, utan här 
finns bara utrymme för att exemplifiera hans principiella tankegångar.  Det 
som framför allt är intressant för vårt syfte är hans tanke att barnuppfostran 
och kulturens krav stod i ett intimt växelspel med varandra. Vissa drag i 
barnuppfostran främjade vissa kulturella drag samtidigt som dessa kulturella 
och samhälleliga behov reproducerades genom barnuppfostran, som ett slags 
ömsesidigt bekräftande. Barnuppfostrans legitimititet och rationalitet blir 
delvis beroende av olika drag i samhället och kulturen.  

Låt oss sammanfatta dessa två sistnämnda kännetecken; identitetens kon-
stitution genom den andre och identitetsskapandets grund i identifikation 
med hjälp av nedanstående figur. 
    

                               
15 Eriksson, 1968, s. 110 
16 Ibid, 1968, s. 200 
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Bestämmandet av identitet sker alltså via en dubbel rörelse, som dels utgår 
från den andre och dels från subjektet som är fallet vid identifikation. Denna 
ko-konstitution vilar på en upplevelse av likhet, jag kan alltså inte identifiera 
mig med någon som jag i grunden upplever som främmande och den andre 
kan inte konstituera mig som tillhörig om jag är alltför olik denne. Det är av 
vikt att påpeka att dessa processer hela tiden är grundade i en upplevelse av 
likhet respektive olikhet; hur de olika aktörerna de facto är vet vi ingenting 
om. Såväl tillhörighets- respektive främmandegörandet som identifikationen 
baseras alltså, kort sagt, på upplevelser av likhet respektive olikhet. 

8. Identitetens ”vem man är” i förhållande till dess manifestationer 
Nästa kännetecken har att göra med en korrelation mellan vem personen 
upplever sig vara och personens olika uttryck för detta, som handlingar, i 
omvärlden. Vem personen upplever sig vara är nära förknippat med olika 
ideal om sig själv, som den aktuella personen har. På grund av denna ideala 
pol kan olika manifestationer eller handlingar, upplevas stämma mer eller 
mindre bra överens med denna ideala identitet. Det är på grund av denna 
ideala pol en person kan uppleva sig svika eller vara trogen sig själv. 

Man kan som exempel ta en person som är djurvän och som har vegeta-
riska matvanor. Denna person kanske bär läderskor och blir påmind om hur 
detta går ihop med identiteten som djurvän. För att vara trogen sin ideala 
identitet upplever kanske denna person att han/hon måste sluta bära läder-
skor och övergå till skor av något konstgjort material. Detta exempel visar, 
förutom att en korrelering av ovanstående typ måste äga rum för att det ska 
vara möjligt att vara trogen en identitet, att identiteten som tidigare sagts är 

Jag   Den andre 

Jag identifierar mig med den andre 

Jag förmedlad via den andre 
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grundad i värden (här värdet att värna djuren) och identiteten därför är vänd 
mot det etiska. 

9. Den individuella identitetens transcendenta karaktär 
Identitetsupplevelsen bygger på en projicering av drag (det som upplevs som 
identiskt) som får en transcendent innebörd, en giltighet bortom alla faktiska 
manifestationer, vilket påminner om föregående punkt. Identiteten visar sig 
på ett eller annat vis i världen, men finns det en kärna hos personen som 
sträcker sig bortom detta faktiska. Är någon del av den individuella identite-
ten inskriven i evigheten? Vi rör oss mot metafysiska ställningstaganden, 
såsom om denna upplevelse har en grund i t. ex. religiösa föreställningar, 
såsom kristendomens idéer om varje människas del i Guds plan för skapel-
sen och världen, eller det som Sartre17 betecknat som en inautentisk (illuso-
risk) upplevelse. Uttryck på annorlunda vis så gäller frågan om det inom 
varje människa finns någon sann kärna. 

Identitet och globalisering 
Globalisering är ett fenomen som pågår i dagens samhälle i flera avseenden 
(se inledande kapitel i denna volym). Mot bakgrund av vår presentation och 
diskussion i detta kapitel vill vi resa några frågor om identiteten mot bak-
grund av den globalisering.   

Huruvida globaliseringen främjar en positiv identitetsutveckling går nog 
inte att säga på något entydigt sätt. Det framkommer i flera av de kapitel som 
ingår i denna volym att globaliseringen kan underlätta och göra det möjligt 
för förtryckta minoriteter att bejaka sin etniska identitet (Ahmedi, Bahman & 
Qaradaghi, Borgström & Goldstein-Kyaga). Det finns också kapitel i denna 
volym som specifikt tar upp ungdomsidentiteten och ungdomars möjligheter 
till ungdomars identitetsskapande i globaliseringsprocessen (Borgström, 
Hernwall, Jonsson). En intressant fråga att gå vidare att studera skulle vara 
att precisera var dessa olika möjliga identiteter ligger i det kännetecken som 
vi kallade ”identitetens placering i identitetshierarkin”.   

Det finns sidor i globaliseringen som kan tänkas ha en upplösande ten-
dens på identiteten (se t ex Borgström & Goldstein-Kyaga, denna volym), en 
känsla av en identitet som handlar om att anta roller och mer tillfälliga posi-
tioner i en mycket snabbt föränderlig värld, och ett utbyte människor emel-
lan som karaktäriseras av ett stort geografiskt avstånd (jfr Ahmedi, denna 
volym). Den identifikationsprocess som vi har talat om här pekar mot vissa 
drag som är frånvarande i dagens globaliserade samhälle, med snabba för-
ändringar, som kräver en hög flexibilitet, icke-kroppsliga möten i en cybers-

                               
17 Sartre, 1956. 
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pace med stort geografiskt avstånd människor emellan. De drag som skymtar 
fram i vår utläggning kring identifikationsprocessen är snarare varaktiga och 
fysiskt nära processer. Identitet som skapas i ett samhälle präglat av rotlöshet 
(jfr Borgström & Goldstein-Kyaga) kan tänkas komma i konflikt med de mer 
”konservativa” processer som tycks förutsatta i den identifikationsprocess 
som vi här har uppmärksammat.  

En svensk psykoanalytiker har diskuterat identitet i dagens nätverkssam-
hälle och då patriarkatets slut kan anas. Frågan om identitet handlar om ”in-
dividens känsla av att vara ett unikt sammanhållet själv”. Känslan av ett 
sammanhållet själv torde kräva en basal trygghet, i linje med det som Erik-
son skisserade. Den psykoanalytiska teoriutvecklingen har i allt högre ut-
sträckning börjat uppmärksamma kroppens och hudens betydelse som något 
skyddande och sammanhållet18. Vad dessa nya teorier belyser är vikten av ett 
skyddande hölje och en förmåga att skilja på in- och utsida. Man kan undra 
om inte denna skyddande struktur utsätts för betydande påfrestningar i da-
gens västerländska samhälle med dess intensiva kommunikationsflöde, krav 
på ständig beredskap, och där åtgärder och handlingar måste beslutas och 
exekveras i en mycket upptrissad hastighet.   

                               
18 Anzieu, 2000; Ogden, 1996. 
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Barn skapar identitet – den globala 
mediaarenans villkor 

Av Patrik Hernwall 
 
Vid studier av barns villkor i ett föränderligt samhälle har jag talat med barn 
i åldrarna åtta till tretton år om deras erfarenheter av och uppfattningar om 
kommunikation via datorer (fr.a. chatt och e-post). Deras utsagor om vad de 
gör och vad som är möjligt att göra gör det också möjligt att få en inblick i 
den samtida kultur barn växer upp i. Avgränsningen för denna artikel är att 
jag avser att diskutera barns villkor för identitetsutveckling, i ljuset av en 
förändrad mediasituation.  

Låt mig börja med en kort historia från 1998 som något belyser den glo-
bala mediavärld som barn lever i – en historia jag återkommer till i denna 
artikel. Maria, som är tio år, berättar för mig om hur hon brukar använda 
Internet för att leta efter information (framför allt bilder) om Leonardo Di-
Caprio, skådespelaren i filmen Titanic som var populär då. När Maria hittar 
något intressant på Internet, berättar hon det för sin vän Emma. De hjälps 
alltså åt att hålla varandra informerade om vad de hittar på Internet som rör 
deras idol. Men intresset för Leonardo DiCaprio var på intet sätt begränsat 
till dessa två flickor; snarare var DiCaprio på allas (åtminstone flickors) läp-
par vid denna tid.  

Konstruktionen av idolen DiCaprio utgörs av en mix av individen DiCa-
prio, karaktären i filmen (vad nu hans namn var…) och skådespelaren DiCa-
prio. I denna marknadsföring, säljer DiCaprio inte bara filmen eller sig själv, 
utan också ett koncept som kan liknas vid fiktiva figurer som Den Lilla Sjö-
jungfrun, Bratz eller Pokémon. (Bortsett att (?) de vänder sig till olika ål-
dersgrupper; vilken är den kvalitativa skillnaden?) Så, samtidigt som DiCa-
prio utgör en viktig del av Maria och Emmas kultur, blir Maria och Emma 
inte bara del av en global (media) kultur. De är också med och skapar denna 
kultur.  

Som jag ser det, pekar detta på några aspekter av vår (västerländska?) kul-
tur i den globala eran. Några av dessa teman kommer att utvecklas ytterliga-
re i denna artikel. Tesen är att nya mediaformer inte bara gör att symboler 
(tecken) blir alltmer betydelsefulla i och för vår kultur, utan också att dessa 
mediaformer förändrar villkoren för meningsskapande och identitetsutveck-
ling.  
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En global miljö 
Då denna artikel skall uppmärksamma vad den nya mediasituationen kan 
betyda utifrån barns perspektiv, är det nödvändigt med två bestämningar: 
Digital global media, och barns perspektiv. Digital global media refererar 
här till datorbaserad/digital informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
och nätverk som Internet, vilka erbjuder en sociodigital rumslighet. Vad 
detta innebär, avser jag att diskutera under denna rubrik. Barns perspektiv 
refererar till att uppmärksamheten kommer att vara på barns villkor, både 
som individer och grupp. För att göra detta, kommer barns utsagor om sitt 
eget mediabruk och deras förståelse av detta att vävas samman med teoretis-
ka reflektioner hämtade både från en pedagogisk och en mediakritisk tradi-
tion. I enlighet med en konstruktivistisk teoribildning, ses barnet (individen) 
som aktivt skapande av mening.  

Den betydelse media har för hur vi som individer och som grupp upplever 
oss själva och den värld vi lever i, har varit (i brist på bättre uttryck) revolu-
tionerande under 1900-talet. Med uppkomsten av media som radio och tele-
vision, har individen kommit i kontakt med allt fler erfarenheter att reflekte-
ra över. Hannerz1 menar att detta resulterar i en, som han benämner, ”elek-
tronisk empati”. Denna empati är dock sprungen ur traditionell sändande 
media – en mediaform utan möjligheter till interaktion, dialog eller aktivitet2. 
Och nu har vi så IKT och det som Castells3 kallar det informationella sam-
hället.  

Manuel Castells menar att informations-revolutionen kan ses inom tre 
områden: ”microelectronics, computers, and telecommunications”4. Sam-
mantaget är dessa ryggraden i nätverkssamhället; ett samhälle där informa-
tion och kunskap är distribuerad, snarare än centraliserad. Den avgörande 
skillnaden gentemot industrisamhället, är att i det informationella samhället 
är skapandet och bearbetandet av symboler (snarare än producerandet av 
fysiska produkter) navet i ekonomin, kulturen, etc. Detta symbolskapande 
möjliggjordes av datorn, men hade sitt kulturella och ekonomiska genomslag 
med utvecklingen av nätverkssamhället.5 

Vad är då IKT? Som Tomlinson6 konstaterar, har distinktionen sändare—
mottagare blivit inaktuell med möjligheten till kommunikation och interak-
                               
1 Hannerz, 1998. 
2 Därför kan televisionen i hög utsträckning sägas vara ett tyst medium. Inte bara för att det 
inte tillåter direkt interaktion eller dialog med sändaren. Utan också för att tittarens respons 
allt som oftast blir nedtystat av andra tittare (– undantaget är sport, vad nu det betyder …). Du 
kan inte ha dialog, så länge programmet sänds. Samtidigt bör vi vara observanta på att detta 
sannolikt är ett inlärt beteende; Hannerz (1990) visar på flera exempel från skilda tittarkultu-
rer, med andra interaktionsbeteenden.  
3 Castells, 1996. 
4 Castells, 1996, s. 45 
5 Klein (2000) ger i boken NoLogo en lång rad exempel på hur symboler snarare än produk-
ter, utgör centralt kapital i multinationella företag som McDonalds och Nike.  
6 Tomlinson, 1999. 
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tion via IKT. Poster7 talar här om den andra mediaåldern, där inte bara posi-
tionerna sändare, producent och mottagare är möjliga att inta för varje bruka-
re av tekniken. Utan också att det inte förekommer någon skillnad i kvalité 
mellan original och kopia, eftersom den digitala informations- och kommu-
nikationstekniken utgör fundamentet för den andra mediaåldern. Dessutom, 
och detta torde vara unikt för IKT i förhållande till andra mediaformer, är det 
möjligt att interagera i mediet.  

Vari består då det revolutionerande? Ett svar på den frågan är som sagt att 
det med tillgången till olika former av IKT sker en radikal förändring i för-
hållande till vem som kan inte bara ta emot utan även sända och producera 
information i olika former. Detta betyder samtidigt att det sker, eller kan ske, 
en förskjutning av makten över information, kunskapsspridning etc. Eller 
med andra ord; för möjligheterna till kommunikation och interaktion. Svens-
ka Lunarstorm (lunarstorm.se) är väl kanske det mest uppenbara exemplet på 
hur individer kan mötas och interagera i den sociodigitala rumslighet som 
bygger på den digitala tekniken. I ett community som Lunarstorm är det 
mötet mellan människor som utgör drivkraften. Men vi har också fenomen 
som Napster, där brukarna fritt delade med sig av sin information – det som 
tidigare kallades ”ägodelar”. Musik är idag något som lagras som datafiler 
och som delas med andra via Internet. Eftersom det alltså inte råder någon 
skillnad i kvalité mellan original och kopia, och då det inte heller innebär 
något slitage att kopiera digital information, har detta kommit att förändra 
bland annat musikkulturen och med det idén om ägande. Lättheten att kopie-
ra information skapar därmed en möjlighet att dela med sig (vilket inte gillas 
av alla …). Den öppna kultur som ligger till grund för utvecklandet av tjäns-
ter på Internet8, innebär samtidigt att traditionella värden och värderingar 
utmanas. Det värdefulla i informations- och kunskapssamhället (eller det 
informationella samhället) är inte fysiska ägodelar, utan abstrakta kunskaper 
och symbolhantering.  

I ett pedagogiskt perspektiv, med ett mer eller mindre tydligt emancipato-
riskt anslag, betyder detta att det inte är den tekniska utvecklingen som så-
dan, som står för det revolutionerande, utan snarare de möjligheter till hand-
ling och meningsskapande som erbjuds individen. Intresset här är alltså riktat 
mot hur villkoren för människan, och det mänskliga, blir andra när miljön 
hon verkar i förändras.9 En central hypotes i detta resonemang är att tekni-
ken, i alla dess former, blir (med uppenbar referens till McLuhan) till för-
längningar av människan. Detta uppmärksammas i den alltmer både omfat-
tande och relevanta cyborg-litteraturen.10 

                               
7 Poster, 1995. 
8 Jfr Borovic, Claudijo, 2003. 
9 Se Hernwall, 2003a; 2004; 2005.  
10 Se t.ex. Søby, 1998b; Gray, 2001; Clark, 2003; Hernwall, 2003b. Detta är endast ett mycket 
begränsat urval av källor. Kortfattat kan konstateras att begreppet i sin nuvarande teoretiska 
mening har sitt ursprung i Donna Haraways cyborg-manifest från 1985 (se Haraway, 1991). 
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Alldeles oavsett vilka möjligheter tillgången till tekniken erbjuder männi-
skan, kommer vi inte ifrån att några få stora transnationella mediakonglome-
rat äger en stor del av den information som finns tillgänglig även på Internet. 
Men samtidigt med denna homogenisering sker en motsatt, och i detta sam-
manhang lika intressant, process. Här är det snarare den aktive individen i 
sin lokala miljö som producerar, uttolkar och distribuerar information. Detta 
betyder att sida vid sida med stora företag som Walt Disney, Sony och War-
ner bros., förekommer lokala och individuella initiativ – och där alla är med 
och skapar det ständigt föränderliga Internet. Detta som ett svar på varför det 
är en revolution: Att alla kan vara del i och skapa det som Lévy11 i sin uto-
piska vision kallar den kollektiva intelligensen – det nätverk av samman-
kopplade erfarenheter som exempelvis Internet kan utgöra (där två nu aktu-
ella exempel är bloggar och wikipedia). Nioåriga Holger berättar om vilka 
möjligheter han ser med datorer i skolan:  

–  Chatta med andra, svarar Holger. 
– Men vad har det med skolan att göra? undrar jag. 

Holger fnissar till, innan han svarar. 

– Man kan ju fråga nån som är större. Å fråga vad talet blir, å fuska.  

Möjligheter (att fråga någon som är större) som hamnar i konflikt med en 
uppfattning om vad skolan är och tillåter (att det skulle vara att fuska). Som 
B. Johansson12 så riktigt tar upp i sin avhandling, medför bruket av IKT att 
många av våra centrala begrepp, och därmed värderingar, utmanas.  

Vidare tar Internet inte hänsyn till den fysiska miljöns geografi. Den 
omedelbara tillgång till alla symboler (information) på Internet, oavsett av 
individens fysiska lokalisering, gör Internet till en ständig kollektiv skapel-
se.13 Vilket Tapscott14 ger exempel på genom att citera pojken som på frågan 
om vad det är som fascinerar honom med Internet, svarar att det är för att 
han känner sig delaktig i byggandet av ett samhälle (community). Vidare 
anser Tapscott att barn och unga tillhör Nät-Generationen, där den digitala 
tekniken utgör ett alldeles fundamentalt inslag i kulturen. Det är, enligt 

                                                                                                                             
Två antologier förtjänar att nämnas här; Davies-Floyd & Dumit (1998) Cyborg Babies samt 
Kirkup et. al. (2000) The Gendered Cyborg. 
11 Lévy, 1997. 
12 Johansson, 2000. 
13 Naturligtvis har inte alla samma tillgång. Men viktigt att komma ihåg, är att det är männi-
skor som hindrar andra människor, snarare än att tekniken som sådan skulle vara ett hinder: 
Inte minst lokala politiker är de som mer eller mindre direkt avgör vilka som tillgång och 
vilka som inte har det. Det är därför viktigt att påpeka att det är en avgörande skillnad mellan 
hur tillgångar är fördelade (vilket är politik) och vad tekniken eller bruket av tekniken gör 
möjligt. Och det är i den senare meningen som vi finner unika möjligheter vad gäller media-
bruk; att individen kan vara medverkande i skapandet av Internet. 
14 Tapscott, 1998. 
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Tapscott, inte den egna tillgången till tekniken som avgör, utan snarare att 
den i dess olika uttryck blivit en (eller kanske den mest centrala?) samtida 
utvecklingsuppgift.  

Det är inte bara DiCaprio, eller Disney, som finns där ute. På Internets 
multimediala arena finns tusentals barn som lämnar sitt bidrag – och som gör 
en skillnad i vad som blir och vad som blir bortglömt.  

Samtidens kultur 
I allt högre grad blir vår kultur – via inte minst skilda mediaformer – allt mer 
transparent, då alla har tillgång till all information. Frønes anser att vi i det 
västerländska samhället lever i en totalt öppen eller transparent global kultur 
som gör alla ”more or less part of the same basic universe of fiction and 
faction.”15. För barnet som lever i en mediatät miljö blir medias representa-
tioner (simuleringar, eller återskapningar/framställningar) viktiga erfarenhe-
ter som kommer att utgöra en väsentlig bas i hennes kognitiva och emotio-
nella utveckling. Men det är inte bara media som förmedlar medierad erfa-
renhet eller kunskap; i skolan är stor del av barnens erfarenheter skapade och 
förmedlade av någon annan, vilket kan vara lärare (annan vuxen), läroböck-
erna eller studiebesöket (vilket ju är något skapat med en bestämd pedago-
gisk/didaktisk intention, där barnet blir presenterat ett väl avgränsat utsnitt). 
Detta inte sagt för att kritisera skolan utan för att visa hur våra erfarenheter 
tenderar att vara medierade och förmedlade snarare än direkta, fysiska:  

There is no separation between ”reality” and symbolic representation. In all 
societies humankind has existed in and acted through a symbolic environ-
ment. […] Thus reality, as experienced, has always been virtual because it is 
always percieved through symbols that frame practice with some meaning 
that escapes their strict semantic definition. […] Thus, when critics of elec-
tronic media argue that the new symbolic environment does not represent 
”reality”, they implicitly refer to an absurdly primitive notion of ”uncoded” 
real experience that never existed. All realities are communicated through 
symbols. […] In a sense, all reality is virtually percieved.16 

Med en ständig tillgång till mediala framställningar har vi allt färre referen-
ser eller erfarenheter av den fysiska reella världen. De erfarenheter vi möter i 
vår vardag är snarare i stor utsträckning simuleringar (medierade in- och 
uttryck) av skeenden och händelser. Mediasamhällets symboliska representa-
tioner skapar en hyperverklighet där den framställda och konstruerade värl-
den ofta är vår enda erfarenhet av fenomen i världen. Denna hyperverklighet 
är simuleringen utan referens, eller bilden som ”bears no relation to any rea-

                               
15 Frønes, et. al., 1999, s. 163.  
16 Castells, 1996, s. 372f.  
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lity whatsoever”17 Eller, s(t)imuleringen som är ”even better than the real 
thing” – som rockgruppen U2 uttryckte det. Emma och Marias förståelse av 
Titanic är bara ett exempel på hur media [re]konstruerar historiska och sam-
tida fenomen.  

Här framträder simuleringen som har en sådan attraktion att vi inte ens 
bryr oss om den eventuella referensen, då ”the duplication is sufficient to 
render both artificial”18. (Finns här också en teoretisk bas för att förstå vad 
den s.k. upplevelse-ekonomin består i?) Televisionen och tidningen presen-
terade världen för oss. Med den uppkopplade datorn kan vi själva agera. 
Transparensen och hyperverkligheten är interagerande fenomen, som gör 
världen till en arena att se och ta del i. Därför blir distinktionen mellan vad 
som är verkligt eller inte, en förlegad och förenklande dualism – ”Consider 
the simple and misleading opposition between the real and the virtual.”19Med 
retorisk skärpa formulerar Søby detta medialandskap som att ”Through satel-
lite TV a human being can be in all places, see everything – at the same 
time. Earlier this capacity was exclusive to God.”20 Det är i ljuset av dessa 
fenomen som Castells uttryck ”the culture of real virtuality”21 skall förstås.  

En aspekt av denna mediautveckling är att det lokala och det globala exi-
sterar sida vid sida. Lars Qvortrup22 använder begreppet hyperkomplext 
samhälle för att beskriva hur det lokala är intimt förbundet med det globala 
just via informationstekniken. Poster23 menar att med Internet har vår samti-
da kultur blivit en kakofoni av multipla betydelser. Dess betydelse skapas 
just via skilda tolkningar och skilda förståelser. En betydelsefull konsekvens 
av detta, är att med tillgången till Internet har varje aktör möjligheten att 
skapa en relation till det eller de som är intressanta för henne själv. Johan, 
som är tretton år, berättar om varför han chattar:  

– Det är kul att träffa andra personer, eller ja, lära känna dom, svarar Johan. 
– Tycker du att man lär känna personer den vägen? 
– Ja, man lär ju känna dom, … ja, känna dom som man tror att dom är.  

Här blir begreppet glokalsamhället särskilt intressant, då det visar att villko-
ren för fenomen som närhet inte är avgränsade till det fysiska landskapets 
geografi. Snarare att media, och då inte minst IKT, blir den förlängning, eller 
utbyggnad, av människan som McLuhan24 beskrev. I en mening är det möj-
ligt att tala om avståndets upphörande, då geografin blir ovidkommande med 
Internet – allt är bara på ett klicks avstånd.  
                               
17 Baudrillard, 1983, s. 11.  
18 Baudrillard, 1983, s.18.  
19 Lévy, 1998, s. 23.  
20 Søby, 1998a. 
21 Castells, 1996, s. 21. 
22 Qvortrup, 1999. 
23 Poster, 2004. 
24 McLuhan, 1964/1994. 
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På motsvarande sätt förändras konstruktionen av individen. Med en kon-
ventionell uppdelningen av samhällets medborgare i kategorier (baserad på 
kön, socialgrupp, yrke eller ålder, etc.) följer att dessa grupper har olika pri-
vilegier och olika tillgång.25 Dessa former av kategoriseringar av individer, 
är utvecklade i specifika socio-kulturella historiska miljöer. Och därmed är 
förståelsen för och erfarenheten av dessa kategorier snarare baserade på kul-
turella konstruktioner, än på individernas kompetenser eller förmågor. Om vi 
ser till ”barn”, är det tydligt de inte sällan blir benämnda och marginaliserade 
som ännu-inte-vuxna – vilket avgör hur vi bemöter barnet och vilken tillgång 
det ges i samhället. Men med dagens mediasituation, är varken tillträde och 
inträde till samhällets olika arenor och erfarenhetsvärldar något som är bero-
ende av ålder, kön eller fysisk konstitution. Även om det är en avgörande 
skillnad mellan att söka upp och att bli inkastad i sammanhang, mellan att 
vara välkommen och att dyka upp objuden, så är det idag bara ett tunt skikt 
av glas [!] som skiljer individen från övriga världen. Vuxenvärldens uttryck 
är inte längre avgränsade till en särskild ålder eller kulturell status. Snarare 
att varje individ i vårt samhälle har tillgång de särskiljande uttryck som är 
utmärkande för olika kulturer eller subkulturer. Och detta torde vara nytt för 
den samtida människan. Argumentet är att media (tv, Internet, etc.) ger oss 
access till alla dessa uttryck, utan att vi behöver vara där eller vara delaktiga. 
Det är därför rimligt att påstå att vi lever i en helt öppen – eller transparent – 
kultur.  

En digital värld 
Redan 1970 skrev Mead26 om villkoren för kulturell reproduktion bland in-
vandrare i 1960-talets Amerika, och vilken alltmer betydelsefull roll barn 
och unga hade i dess processer. Mead menade att det fanns två skäl till detta; 
dels att barn och unga var de som först behövde assimilera sig med den nya 
kulturen, då de gick till skolan, var ute och lekte, o.s.v. Dels, och mer bety-
delsefullt i detta sammanhang, att det på 1960-talet skedde dramatiska för-
ändringar i mediautbudet, med nya mediaformer och ett bredare utbud. Och 
att det var barn och unga som var de stora mediakonsumenterna. Vad Mead 
såg, var en prefigurativ modell för kulturell reproduktion, där de unga besatt 
en kulturell kompetens (eller kulturellt kapital?) som de överförde till de 
äldre.  

Ziehes27 begrepp nya socialisationstyper riktar uppmärksamheten mot en 
annan dimension av hur villkoren för barn och ungas socialisation förändrats 
de senaste decennierna. Med en ökad mediatillgång, har barns erfarenhets-

                               
25 Jfr Hockey & James, 1993. 
26 Mead, 1970. 
27 Ziehe, 1989. 
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värld alltmer blivit relaterad till mediabruk och mediainnehåll. För Ziehe är 
det alltså inte barns ålder som avgör tillgång eller tillträde, utan snarare hen-
nes mediabruk. Med datorn har detta förändrats ytterligare. Det är inte bara 
lätt att skapa sig en alternativ självpresentation på Internet; många gånger 
förväntas det av barnet att det skall göra det.28 Boel, som är nio år, berättar 
om ett tillfälle då hon chattat:  

– Men han var dum han som chattade. När vi sa hur gamla vi var, då sa han 
att vi var jättesmå. Så slutade han. 
– Hur gamla sa ni att ni var? undrar jag. 
– Vi sa att vi var nio år. För vi var ju det. Och han var […] äldre. 

Åldern, och självpresentationen över huvud taget, är alltså något mycket 
betydelsefullt. Särskilt för de yngre, vilka har erfarenhet av att de måste läg-
ga till ett par år för att bli accepterade på chatten ”eftersom ingen chattar 
med oss annars”. Däremot är det inte alla som skapar sig en alternativ identi-
tet när de chattar. För trettonåriga Jonathan som ser chatten som en arena att 
vara på och träffa bekanta, blir det viktigt att vara så sanningsenlig som möj-
ligt. Skälet är enkelt; det blir för mycket att komma ihåg annars. 

Med den snabba utvecklingen och spridningen av datorer och inte minst 
Internet, sker också en ständig förändring i både hur vi förstår och brukar 
denna teknik. Även om vi blivit vana vid datorer och IKT, och beroende av 
dem, är det viktigt att komma ihåg att det är nya tekniker i människans liv 
och vardag. Och det är bara för de som nu är unga, som fenomen som dato-
rer, Internet, e-post och chatt har funnits ”för alltid”. Tapscott talar om Nät-
Generationen – den generation för vilka Internet är något naturligt och själv-
klart. På tio år (det var 1994 som den första IT-kommissionen tillsattes!) har 
den digitala industrin och dess arenor blivit allmänt tillgängliga: ”The infor-
mational society, in its historically diverse manifestations, is only taking 
shape in the twilight of the twentieth century.”29 Utvecklingen av IKT är 
därför inte bara en fråga om teknisk utveckling. Av minst lika stor betydelse 
är hur vi begripliggör den och hur vi väljer att använda den.  

Låt mig med två skilda exempel illustrera hur de erbjudanden till handling 
och meningsskapande som barn uppfattar, kan skilja sig från vad vi vuxna 
ser. Det första exemplet är en beskrivning av hur Annelie som är 9 år beskri-
ver hur hon går tillväga när hon chattar: ”Jag brukar ljuga om min ålder, säga 
att jag är 24 år”. Men varför gör hon det? Hennes svar visar att det inte hand-
lar så mycket om hur andra uppfattar henne, utan om hur hon ser på sig själv 
                               
28 Allt från internationella organisationer (som Ecpat) till enskilda skolor och communities lär 
barn hur de skall agera på Internet. För att bli Cyber Smart, som det uttrycks på hemsidan för 
Internet Watch Foundation (http://www.iwf.org.uk/safe_surfing/index.html; nedladdat 1 mars 
2004) är första tipset (”S”): ”Keep your personal details Secret. Never use your parents’ credit 
card without their permission, and never give away your name, address, or passwords – it’s 
like handing out the keys to your home!” 
29 Castells, 1996, s. 221.  
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och sina egna förmågor: ”Man kan skriva mycket fortare, och, man vet 
mycket mer”. Det Annelie gör när hon ”ljuger” om sin ålder i chattmiljön 
kan vi därmed förstå som att hon med teknikens hjälp skapar sig en plattform 
som blir förlängning av hennes förmågor. 

Det andra exemplet på hur tekniken blir en förlängning av den fysiska 
kroppens och det fysiska rummets villkor, kommer från tre flickor, alla i 
tolvårsåldern. De brukar sitta tillsammans vid en dator och chatta. För att få 
uppmärksamhet på en publik och anonym chattkanal som exempelvis Afton-
bladet, är det inte bara åldern som är avgörande. De presenterar sig alltså 
som, berättar de, femton år och under chattnamnet ”tre nakna tjejer”. Om 
chatten för Annelie erbjuder en möjlighet att prova sina egna intellektuella 
förmågor (att känna sig duktig), blir chatten för de tre tolvåriga flickorna en 
arena för att utforska roller och förväntningar. Dessa förväntningar före-
kommer inte bara i chatten eller den sociodigitala rumsligheten, utan i lika 
hög grad på skolgården, i media, bland kamrater, etc. Dessa krav eller för-
väntningar skapas alltså ofta i det fysiska rummet, där nu dess digitala för-
längning ger individerna en ytterligare möjlighet till utforskande. Med nya 
fenomen (ny teknik), utmanas inte sällan traditionella föreställningar och 
tankesätt. Men också att det är genom vårt bruk av tekniken, som villkoren 
för människan, hennes sinnen, kompetenser och utveckling förändras. 

Identitetens nya villkor 
Är det då möjligt att tänka sig människan utan tekniken? Eller är det möjligt 
att tänka sig naturen utan kulturen? Snarare då att, tänker jag mig, människa 
och teknik – liksom natur och kultur – är sammanflätade med varandra i en 
sådan omfattning, att det är svårt att se dem som separata enheter. Och varför 
skulle vi separera dem? Därför bör vi i vardagen likväl som inom (sam-
hälls)vetenskapliga discipliner vara beredda att ompröva uppfattningen om 
vad det är att vara människa, om vi skall göra rättvisa åt människans villkor i 
det digitala glokala samhället – detta globalschaft, som det uttrycks i inled-
ningen av denna antologi. Detta är en ansats som kräver att vi granskar hur 
tekniken samspelar med, och i, samhället. Utmaningen för inte minst den 
pedagogiska forskningen ligger därmed i att utveckla en teori om människan 
och hennes villkor, som inbegriper teknikens möjligheter och hinder.  

Genom att lägga till ett par år till sin biologiska ålder när det interagerar i 
en chatt kan barnet (eller den avatar de skapar) skapa sig tillträde till sam-
manhang som det tidigare visserligen kunnat ta del av men inte aktivt agera 
i. Att simulera en högre ålder betyder att individen får erfarenheter av att 
bemötas på de villkor som den högre åldern innebär. Om det sedan är faktis-
ka skillnader i bemötandet är inte väsentligt; det som är avgörande är att 
individen är äldre och därmed agerar och interagerar hon på den högre ål-
derns tänkta villkor. Erfarenheter som dessa ställer därför inte bara frågor 
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om den egna identiteten, utan även om kulturella konventioner och skilda 
mönster för samvaro. Med e-kommunikationens programvaror tillåts (och 
många gånger uppmuntras) individen laborera med gränser och dimensioner 
av det egna jaget. Även om studier visar att det fysiska rummets värderingar 
och stereotyper återfinns i cyberrummet30, kvarstår att avataren i en mening 
är en konstruktion baserad på val gjorda av ett subjekt. En slutsats som följer 
av detta, är att vår samtids normaliserande – och därmed även marginalise-
rande – kategoriseringar baserade på exempelvis kön, etnicitet, klass, ålder 
och liknande, inte är varken självklara eller definitiva. Snarare att de in-
teragerande individerna, i enlighet med en konstruktivistisk idétradition, är 
delaktiga i skapandet av dimensioner som kön och etnicitet genom sitt age-
rande.  

Liksom betydelsen av datorn inte är avgjord eller definitiv, vill jag påstå 
att skapandet av identiteten är en ständigt pågående process, i en allmän 
strävan efter kompetens för att referera till begreppet utvecklingsuppgift. Att 
bli mer kompetent är en central utvecklingsuppgift i vår kultur, ”i den all-
männa kompetenssträvan att bli klokare, vuxnare”.31 Även om barnets biolo-
giska ålder inte med nödvändighet avgör dess kompetens eller klokskap, 
återfinns ålder som avgörande (och avskiljande) faktor i många av de sam-
manhang barn befinner sig i. En väsentlig bidragande faktor till detta tän-
kande är utvecklingspsykologin, där utveckling ges en relativt linjär struktur 
och ålder en framträdande plats i stadieteorier. Ålder blir därför den refe-
renspunkt som barns handlande ofta bedöms utifrån.32 Men också inom 
gruppen barn utgör ålder en marginaliserande faktor, där ålderns starka sym-
boliska innebörd visar sig i att ”barnens interna åldershierarki är sträng” som 
Ziehe33 formulerade det. En ökad ålder kan därför medge ökad access, inte 
bara till material och information i någon snävare mening, utan också till 
sociala arenor och sammanhang som individerna dittills varit uteslutna från. 
Internet kan också bli den arena där barn kan knyta kontakter och byta erfa-
renheter bortom de villkor som råder i det fysiska rummet. Cheddie talar i 
sammanhanget om hur cyberrummet erbjuder marginaliserade grupper (i 
hennes exempel färgade) ett socialt rum – eller ett digitalt diaspora: ”As 
‘imagined’ spaces, both, diaspora and cyberspace, construct notions of iden-
tity which are fluid and multiple.”34  

När så barn lägger till ett par år till sin biologiska ålder när de loggar in på 
någon chattkanal kan detta ses som just en önskan om tillträde till de mer 
erfarnas värld. Chatten blir alltså en möjlighet att få prova hur det är att vara 
något äldre och därmed ges tillträde till en social arena som man annars är 
utesluten från – ett överskridande av den kulturella ålderns markörer. Hur 
                               
30 Se Nakamura, 2002. 
31 Qvarsell, 1988, s. 32.  
32 Jfr Alanen, 1992. 
33 Ziehe, 1989, s. 17.  
34 Cheddie, 1999, s. 164.  
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avgörande den språkliga kompetensen är i detta får vi en antydan om när de 
yngre barnen berättar om hur de utvecklat strategier för att inte avslöja sig 
själva när loggar in som några år äldre.  

Om vi då skall förstå människans, och då kanske särskilt barnets, villkor 
för utveckling, måste vi överge distinktionen mellan människa och teknik. 
Søby35 menar att det inte längre är möjligt att skilja människan från tekniken, 
då tekniken blivit en protes – en förlängning av människans förmågor och 
möjligheter. Att vi idag har tillgång till en mångfald i kulturens olika uttryck 
innebär att vi också har möjlighet att själva välja vem vi vill vara och hur vi 
vill uppfattas – eller med vilka (eller vad) vi vill bli förknippade.36 Holm 
Sørensen talar om en postmodern identitet i en värld där intertextualiteten är 
ett framträdande drag i samtiden: ”Børnene møder en kulturel pluralisme, 
som udfordrer dem til hele tiden at tolke sig selv.”37 Vad som framträder här 
kan uttryckas som en intertextuell postmodern identitet. Hur skall vi förstå 
denna intertextuella identitet? Sannolikt att det handlar om möjligheten att 
själv kunna definiera vem man är, eller vill vara, utifrån sammanhanget. Ser 
vi identitetsskapandet som en process betyder det att med ett allt bredare fält 
av erfarenheter, med allt fler symboler och influenser, blir identitetens möj-
ligheter fler, vilket bl.a. Bruckman38 och Haraway39 ger exempel på. Skapan-
det av olika identitet ses här som en ständigt pågående process som vi inte 
vet vad det kommer att resultera i.  

                               
35 Søby, 1998b.  
36 Se Stone, 1995. 
37 Holm Sørensen, 2001, s. 31.  
38 Bruckman, 1997. 
39 Haraway, 1991. 
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Block II: Etnicitet och identitet 

I det här blocket ger vi exempel på olika grupper och identiteter som skapas 
som en följd av migration, resor och nationalstaternas gränsdragningar och 
ger upphov till möten mellan människor av olika etnisk tillhörighet. Vi har 
tidigare framhävt betydelsen av det föränderliga i identiteten. Detsamma 
gäller vår syn på etnicitet, som kan betraktas som en dynamisk process, där 
etnisk tillhörighet inte är given. Etnicitet är en social process som omfattar 
både det dominerande folkslaget i ett land och s.k. etniska minoritetsgrupper. 
Ibland kan en etnisk grupp dominera trots att den utgör en minoritet som 
t.ex. fallet var i Sydafrika under apartheid. Etnicitet är alltså inte nödvän-
digtvis en fråga om relationen mellan majoritet och minoritet. Det är en soci-
al process som styrs av relationer, förhandlingar och makt mellan folkgrup-
per och kan inte reduceras till statiska, givna och medfödda kulturer.  Dessa 
folkgrupper uppstår oftast som en följd av migration eller att ett folkslag 
inlemmas i en nationalstat genom erövring eller sönderfall av en större stat. 
Människors språk, religion, sätt att klä sig och äta blir inte ”etniska” förrän 
de kommer i kontakt med folkgrupper med annorlunda kultur. Kulturer är 
snarare resultatet av grupptillhörighet än orsaken till etnicitet. Etniska grup-
per kan definieras som  ”catgories of ascription and identification by the 
actors themselves, and thus have the characteristics of organising interaction 
between people”. 1  

Den dominerande gruppen i en nationalstat har tolkningsföreträdet om det 
språk, det uppträdande och de värderingar som betraktas som ”normala” 
medan andra kulturer betraktas som avvikande,  ”etniska” och ”traditionella. 
Det kan gälla wasps (White Anglo-Saxon Protestants) i USA eller turkiskta-
lande och arabisktalande i länder där kurder lever. Det senare exemplifieras i 
två artiklar i det här blocket.   

Föreställningen att nationella och etniska grupper upplöses som en följd 
av globaliseringen har lite stöd i forskning om globalisering. Snarare har 
nationell och etnisk medvetenhet ökat som en följd av globaliseringen. Där-
emot har gränserna mellan grupper blivit mer otydliga, mångdimensionella 
och rörliga. Detta gäller också ”lokalisering” som inte bör ses som en mot-
sats till globalisering utan en parallell process, något som uttrycks i termen 
”glokalisering”.2 Etnicitet bör alltså inte ses som ett stadium i utvecklingen 

                               
1 Barth, 1969, s. 10. 
2 Robertson, 1995. 
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från traditionellt stamtänkande, som moderna människor frigör sig ifrån, 
utan som en social process som organiserar interaktion mellan människor. 
Lika litet som moderniseringen gjorde människor till autonoma individer 
befriade från kollektiva traditioner, lika litet skapar globaliseringen individer 
lösgjorda från lokala territorier och grupper. Människan fortsätter att identi-
fiera sig med och känna samhörighet med grupper, men dessa grupper är i 
allt högre grad transnationella, gränsöverskridande och gränserna mellan 
dem går i varandra. Det gör att även identiteten i större utsträckning blir 
gränsöverskridande på olika sätt. Det kan gälla yrkesnätverk av akademiker 
eller journalister, etniska grupper och diasporor eller sociala och politiska 
rörelser.  

Etnicitet kan ses som ett begrepp som är närbebläktat med ”diaspora”, 
som betecknar ett folks ”spridning” eller ”förskingring”. Den gamla tanken 
att invandrare så småningom skulle börja identifiera sig med invandringslan-
det när det gäller politisk lojalitet, kultur och språk kan inte längre tas för 
given. 3 Ofta uppehåller etniska grupper, flyktingar och migranter spridda 
över många länder relationerna och identifierar sig med varandra, något som 
förstärkts genom ITK. Dessa transnationella nätverk kan också fungera som 
samhällen där medlemmar stöder varandra ekonomiskt och hjälper enskilda 
att migrera till rikare länder.  

Vanligen karaktäriseras en diaspora av att medlemmarna har ett gemen-
samt ursprung eller åtminstone ett föreställt gemensamt ursprung från en viss 
plats eller ett land. Det kan gälla Israel för judarna, Indien för den indiska 
diasporan eller Kurdistan för kurderna.  Nya diasporor uppstår ständigt pga. 
politiska förändringar, som t.ex. Sovjetunionens fall, som ledde till att grup-
per av ryssar plötsligt befann sig i olika länder och pga. av migration, som då 
helt nya identiteter uppstår bland afrikaner som skapar nätverk i olika länder.  

I det här blocket ges exempel på olika folkslag som uppehåller nätverk 
över flera länder, som kurder, assyrier/syrianer, marockaner och blandade 
grupper av ungdomar som lever i mångkulturella miljöer i storstäder som 
Stockholm och Barcelona. Gemensamt för dessa grupper är att deras mång-
dimensionella identiteter inte på ett enkelt sätt kan kategoriseras i distinkta, 
statiska kategorier, men inte heller att medlemmarna utgör en global massa, 
där alla olikheter slätats ut. Snarare rör det sig om nya identiteter där en enda 
nationalstat sällan är den självklara enheten för identifikation.  

                               
3 Cohen, 1997, s. ix. 
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Globalisering och statslöshet: Kurdisk identitet 
i en era av globalisering 

Av Bahman Garemani och Mahabad Qaradaghi 
 
I samband med den uppkomna Irak-krisen och den politiska situationen i 
irakiska Kurdistan, skrev en av världens mest kända tidningar: 

A common and curious sight in northern Iraq is a glossy colour map the size 
of a doormat on display in many homes and on sale in every bazaar. The map 
defines a territory beginning at the northeastern corner of the Mediterranean 
sea and extending east, north and south, ending more than 200 miles inside 
Iran. Its name is ”Kurdistan”, the limits of a land claim spanning large parts 
of four nations. It is also the name of a fifth nation, which does not exist.1  

Det framgår klart och tydligt att The New York Times sätter likhetstecken 
mellan stat och nation. Det är staten som är nationen, enligt detta synsätt, 
och ingen nation kan existera utan en stat. Att Kurdistan inte är ett självstän-
digt land betyder att det inte existerar någon kurdisk nation heller. 

Detta synsätt har inte bara varit dominerande inom massmedier och den 
populärvetenskapliga litteraturen utan även inom den statsvetenskapliga 
disciplinen också. Redan 1972 noterade Walker Connor att inte ett enda verk 
av betydelse inom statsvetenskap tog upp existensen av etniska minoriteter 
och deras motstånd mot assimileringspolitiken inom existerande stater.2 

I syfte att rättfärdiga statens existens på basis av den nationella identiteten 
har, de stater inom vars gränser Kurdistan ligger, försökt att skapa en natio-
nell identitet som inte är grundad på medborgarskap, pluralism, en demokra-
tisk politisk kultur eller gemensamma värderingar. Dessa stater har i stället 
försökt att konstruera en nationell identitet på basis av etno-lingvistiska fak-
torer; turkiskt språk och turkisk kultur i fallet Turkiet och persiskt och ara-
biskt språk i fallet Iran, Irak och Syrien.  

Homogeniseringen av befolkningen och skapandet av den nationella iden-
titeten sker genom introduktionen av ett enhetligt utbildningsväsende, byrå-
kratins penetrering av olika landsändar, skapandet av en nationell armé, 
rikstäckande massmedier och framför allt förtrycket av den icke-statsbärande 

                               
1 The New York Times Jan 22, 2003. 
2 Connor, 1972. 
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etniska gruppens språk och kultur. Den ”sociala kommunikationen”3 sker 
uteslutande på den etniskt dominerande gruppens språk och villkor. Det le-
der på längre sikt i de andra språkens försvinnande och de olika etniska 
gruppernas assimilering i majoritetssamhället.  

Syftet med detta kapitel är att diskutera hur detta i allra högsta grad vaga 
begrepp, som går under benämningen globalisering påverkar den kurdiska 
identiteten, ett begrepp som paradoxalt nog anses ha både kulturellt homo-
geniserande och samtidigt identitetsförstärkande tendenser.4 

Kurdistan och kurderna 
Förutom att det är namnet på en av Irans 25 provinser och en konstitutionellt 
erkänd region i Irak, existerar Kurdistan i miljoner kurders drömmar. Det är 
namnet på det sammanhängande landsområde vars befrielse har varit målet 
för alla kurdiska befrielserörelser sedan 1920-talet. De senaste årens kurdis-
ka politiska kamp och den politiska utveckling som skett i Irak sedan stör-
tandet av Saddam Hussein har gjort att existensen av Kurdistan ses alltmer 
som en politisk realitet. 

Trots den nämnda utvecklingen påpekar O’Shea att det är osannolikt att 
man skulle hitta Kurdistan på någon officiell karta: 

…yet this region is unlikely to be found on any academic maps, and will cer-
tainly not be found on any maps produced by the government agencies of the 
four countries that Kurdistan overlaps. Kurdistan’s existence as a discrete 
area containing a fairly homogeneous population of Kurdish-speaking Indo-
Europeans can not be doubted. Indeed such an area has been recognized, 
documented and mapped by outsiders for over 100 years.5  

De stater som härskar över Kurdistan har i sin strävan efter att skapa etniskt 
homogena nationer förtryckt den kurdiska identiteten. Förtrycket av den 
kurdiska identiteten har sina rötter i nationsbyggnadsprocessen och synen på 
den nationella identiteten i dessa stater. Den framträdande persiske nationa-
listen och chefredaktören Muhammad Afshar ansåg i början på 1920-talet att 
bristen på existensen av en nationell identitet var landets största problem. 
För att komma till rätta med ”problemet” föreslog han: 

                               
3 Den amerikanske statsvetaren Karl Deutsch var den som redan 1953 försökte att mäta de 
faktorer (element) som skapar nationell identitet. Han var mest intresserad av ”social commu-
nication” – gemensamt språk och alla andra former av social interaktion mellan individerna. 
Han definierade ett folk, eller en nation  genom ”complimentarity or relative efficiency of 
communication among individuals”. (Deutsch, 1953, s. 188.) 
4 Meyer and Geschiere, 2003, s. 2. 
5 O´Shea, 1994, s. 23. 
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… we will attain it by extending the Persian language throughout the prov-
inces, eliminating regional customs; destroying local and feudal authorities; 
and removing the traditional differences between Kurds, Lurs, Qashqayis, 
Arabs, Turks, Turkmens, and other communities that reside within Iran. Our 
nation will continue to live in danger as long as we have no schools to teach 
Persian and Iranian history to the masses; no railways to connect the various 
parts of the country; no books, journals, and newspapers to inform the people 
of their rich Iranian heritage; and no Persian equivalents to replace the many 
non-Persian place names in Iran.6  

Det framgår med all tydlighet att nationsbyggarna i Iran såg existensen av de 
olika etniska grupperna i landet som ett hot mot landets och nationens fort-
satta existens. För att undanröja detta ”hot”, skulle landet moderniseras. För 
de iranska “nationsbyggarna” var modernisering likställd med homogenise-
ring av en ytterst heterogen befolkning. Denna homogenisering av befolk-
ningen skulle ske genom skapandet av ett enhetligt utbildningssystem, ska-
pandet av en nationell armé, utbyggnad av vägar och järnvägar, förbud mot 
användning av icke-persiska språk i officiella sammanhang, en glorifiering 
av Irans förislamiska historia – läs den persiska historien – expandering av 
massmedier och sist men inte minst en allestädes närvarande förtryckarappa-
rat. 

I Turkiet har homogeniserandet av befolkningen skett genom betydligt 
brutalare metoder än i grannländerna. Den blotta existensen av andra etniska 
grupper än turkarna i landet har förnekats. Den turkiske justitieministern 
Mahmut Esat Bozhurt ansåg inte ens att han behövde uttrycka sin åsikt di-
plomatiskt då han skrev:  

We live in a country called Turkey, the freest country in the world. As your 
deputy, I feel I can express my real convictions without reserve: I believe that 
the Turk must be the only lord, the only master of this country. Those who 
are not of pure Turkish stock can have only one right in this country, the right 
to be servants and slaves.7  

Oförmågan att skapa en nationell identitet, som inte skulle baseras på etno-
lingvistiska faktorer i dessa etniskt heterogena stater, ledde till att det kur-
diska språket var ”no longer the language of differences, but of otherness – 
of antagonism and opposition. It questioned at once the identity of the sover-
eign and the legitimacy of the new order.” 8 

Den geografiska delningen av Kurdistan och det faktum att de statsbäran-
de etniska grupperna i respektive land har olika etniska identiteter har lett till 
att kurder i respektive del av Kurdistan identifierat sig i förhållande och mot-
sättning till respektive grupp. Detta har inte bara lett till en fragmentering av 
                               
6 Afshar ”Our first desire: The National Unity of Iran”, Ayandeh, 1, June 1925, 5-6. Citerad i 
Abrahamian s. 124-125, 1982. 
7 Citerad i Kendal i Chaliand 1982, s. 65-66. 
8 Vali, 1996, s. 45.  
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den kurdiska nationalidentiteten utan även gett den en transnationell karak-
tär.9  

 En betydligt mer förödande konsekvens, för kurder, av den geografiska 
delningen av Kurdistan och homogeniseringspolitiken, har varit att en stor 
del av kurder, i synnerhet i Turkiet, har berövats rätten att kommunicera på 
det egna språket. Detta har i sin tur lett till att mellankurdisk kommunikation 
över statsgränserna försvårats ytterligare. 

Språk och religion 
Det kurdiska språket är i likhet med svenskan ett indoeuropeiskt språk och 
hör till den iranska grenen av denna språkfamilj. Kurdiskan har fyra huvud-
dialekter; kormanji, sorani, demli och hurami. Vidare skrivs kurdiskan med 
tre alfabet; det latinska, det modifierade arabiska och kyrlik. Detta i kombi-
nation med avsaknad av en kurdisk centralmakt har hindrat kurderna att 
standardisera språket och skapa ett lingua franca. Existensen av flera dialek-
ter har i kombination med den politiska situationen hindrat kurderna från ett 
effektivt ”social communication”. 

Majoriteten av kurderna, i likhet med majoriteten av befolkningen i de 
länder där de finns, är muslimer. De bekänner sig till den ortodoxa grenen av 
islam, sunnismen. Förutom sunnismen finns det en rik flora av andra religiö-
sa riktningar i Kurdistan; zoroastrismen, jezidism, shiism, kristendom och 
alavism. Existensen av flera religioner bland kurder och det faktum att de har 
en med majoritetsfolken gemensam religion har gjort religionen som identi-
tetsskapande faktor oanvändbar.10  

Kurdisk nationalidentitet i ett historiskt perspektiv 
Kurdisk nationalism som uttryck för en kurdisk nationell identitet är en mo-
dernitetens produkt som formats i motsättning till och i interaktion med den 
moderna nationalstatens institutioner.11  Men den kurdiska etniska identiteten 
och även identifikationen med landet Kurdistan är av betydligt tidigare da-
tum. Redan på 1800-talet gav den kurdiske nationalskalden Ehmede Xani i 
eposet Mem u Zin uttryck för denna identitet. Men det är först på 2000-talet 

                               
9 Vali, 1998, s. 2. Det verkar som Vali i brist på en bättre term använt sig av termen ”transna-
tional”. Detta har även van Bruinessen påpekat i sin studie ”Transnational aspects of the 
Kurdish question”. Bruinessen anser att ” trans-state or ”cross-border would be a more appro-
priate terms”. (van Bruinessen, 2000, s. 2-3). 
10 Tamilerna i Sri Lanka vars religion och språk skiljer sig från majoritetens samt sikherna 
som huvudsakligen baserat sin identitet på religionen och konflikterna i Kashmir och på Nord 
Irland är exempel på religionens betydelse som identitetsskapande faktor. 
11 Vali, 1998, s. 82. 
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som idén om en kurdisk nationalidentitet får en vidare spridning bland breda 
lager av folket.12  

Detta stämmer väl med Smiths synsätt när han skriver:  

It is clear that modern nations and nationalism have only extended and deep-
ened the meanings and scope of older ethnic concepts and structures. Nation-
alism has certainly universalized this structures and ideals, but modern 
”civic” nations have not in practice really transcended ethnicity or national 
sentiments… In terms of ends, as opposed to means, there is a remarkable 
continuity between nations and ethnic, nationalism and ethnicism, continuity 
but not identity.”13 

Smith skiljer mellan continuity och identity, då identitet förändras över tid 
och rum och uppstår och omvandlas i ett specifikt politiskt och kulturellt 
sammanhang. Det är denna identitet som får folk att älska och offra sig i 
nationens namn. Den nationella identiteten uppfyller i den bemärkelsen ett 
djupt psykiskt behov hos människor som vill tillhöra en ”föreställd gemen-
skap”.14  

Anderson menar att nationalismens framväxt förutsätter att vissa vill-
kor/förutsättningar är uppfyllda. Den materiella förutsättningen kallar An-
derson för tryckkapitalism. Han menar att publiceringen av ordböcker och 
litteratur över huvudtaget förstärker folkspråket. På det sättet skapas före-
ställda gemenskaper och den språkliga nationalismen (linguistic nationalism) 
rotar sig. 

Publiceringen av böcker bidrar till standardiseringen av språket och ska-
pandet av lingua franca, vilket i sin tur tillgodoser den moderna statens be-
hov av standardisering. I den bemärkelsen finns ingen motsättning mellan 
Andersons syn på uppkomsten av nation och nationalism med Gellners funk-
tionalistiska synsätt.15  Gellner menar att det finns ett direkt samband mellan 
nationalism och industrialisering, då en viss kultur och politik krävs för att 
industrialiseringen ska rota sig. 

När industrialiseringen har rotat sig, kan de gamla statsformerna inte upp-
fylla det industriella samhällets behov. Standardiseringen inom samhällets 
alla domäner är ett av det industriella samhällets grundbehov. Vad som i 
sammanhanget skiljer Andersons teori från Gellners är att Anderson mycket 
korrekt pekar på de psykiska behov som tillhörigheten till en nation uppfyl-
ler, då detta ger en känsla av kontinuitet i synnerhet i en tid då religionens 
och Guds betydelse minskar. 16 

Ingen av dessa teorier utesluter varandra, men ingen av dessa teorier kan 
användas för att ge en fullständig förklaring av framväxten och förändringen 
                               
12 van Bruinessen, 2000. 
13 Smith, 1986, s. 216. 
14 Anderson, 1983. 
15 Gellner, 1983. 
16 Anderson, 1983, s. 19. 
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av den kurdiska nationalidentiteten. Andersons teori är mest gångbar i sam-
manhanget. Avsaknad av en välfungerande marknad i Kurdistan ledde till att 
tryckkapitalismen aldrig fick något fotfäste, och därmed tog spridningen av 
idén om ett kurdiskt hemland och stärkandet av en kurdisk nationalidentitet 
betydligt längre tid i Kurdistan än i Europa. 

 Bildandet av nationalstater i Mellanöstern har inte föregåtts av en indust-
rialiseringsprocess och framväxten av en kultur som fordras av denna pro-
cess, vilket slutligen leder till skapandet av nationalstater som överensstäm-
mer med de etniska/nationella gränserna. För kurdernas del har det inneburit 
att institutionellt svaga stater huvudsakligen har förlitat sig på en brutal 
våldsapparat i syfte att föra nationsbyggnadsprocessen/homogeniseringspro-
cessen i hamn. Kurdisk nationalidentitet har i samtliga de stater som härskar 
över Kurdistan formats i motstånd till denna homogeniseringsprocess. Med 
andra ord har förtrycket varit den gemensamma nämnaren för kurder, trots 
religiösa och dialektala skillnader i det kurdiska samhället/samhällen, över 
de existerande statsgränserna. Det är i motstånd mot detta förtryck som idén 
om ett kurdiskt hemland, läs Kurdistan, har hållits vid liv. 

Globalisering 
Globaliseringen av världsekonomin innebär för nationalstatens del att staten 
förvandlas till en komponent i en internationell ”quasi-polity”, som ger legi-
timitet åt övernationella ekonomiska mekanismer. Men människor flyttar 
inte i samma utsträckning som varor och pengar. Staten kommer även i fort-
sättningen att ha monopol på våldsutövningen i det bestämda territoriet och 
behålla kontrollen över befolkningen. Den har fortfarande också monopol på 
att i internationella sammanhang tala för ”sitt folk”.17  

Vad som är intressant i sammanhanget är att statens våldsutövning i det 
egna territoriet inte längre anses vara dess ”interna angelägenhet”. Den ut-
veckling som skett under de senaste åren går mot en internationalisering 
(globalisering)18 av juridiken. Samtidigt har statens monopol på information19 
försvagats. Därmed har dess kapacitet att kontrollera den ”offentliga sfären” 
och möjligheten att ensam sätta den politiska agendan underminerats. 

Meyer och Geschiere pekar på en annan aspekt av globaliseringen, nämli-
gen det faktum att den är öppen process, och det faktum att människor som 
är involverade i en sådan process ofta blir medvetna om gamla identiteter 

                               
17 Hirst and Thompson, 1999, s. 257. 
18 Upprättandet av The International Criminal Court of Justice är oerhört viktigt i samman-
hanget. Vidare har vi under senare tid bevittnat framväxten av globala freds- och människo-
rättsrörelser som gjort människorättsfrågorna till en global angelägenhet i likhet med globala 
handeln. 
19 När vi talar om stater här, är det staterna i u-länderna och då i synnerhet de stater som 
härskar över Kurdistan som är föremål för vårt intresse. 



 65

eller försöker konstruera nya gränser.20 Med andra ord, de utökade kontak-
terna med andra människor leder till en ökad medvetenhet om den egna 
identiteten, eller en ökad benägenhet om att slå vakt om den egna gruppiden-
titeten.  

Hur påverkas den kurdiska nationalidentiteten av globaliseringen? Svaret 
på denna fråga är avhängigt av den betydelse vi tillmäter olika aspekter av 
globaliseringen. Framväxten av ett globalt civilsamhälle i kombination med 
förändringarna i det internationella juridiska systemet är viktiga förändringar 
som påverkar nationalstatens hitintills oinskränkta suveränitet och därmed 
möjlighet att i skydd av denna princip rättfärdiga kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Vidare är emigrationen av kurder till framför allt Europa och den 
moderna informationsteknologins inverkan på statens möjlighet att behålla 
kontrollen över informationsflödet och därmed makten över ”hjärta och sin-
ne” viktiga faktorer som påverkar kurder. 

Diaspora 
Den kurdiska emigrationen till Europa och Nord Amerika är av betydligt 
senare datum än armeniers, assyrier/syrianers eller libanesers, som har haft 
en lång tradition av utvandring till Europa, Amerika och även Afrika. Den 
kurdiska utvandringen, framför allt till Europa, kan enligt Omar Sheikhmous 
indelas i tre perioder: 

 
• Förre andra världskriget, då en liten grupp av kurder ägnade sig åt 

kulturella och politiska aktiviteter. 
• Perioden efter andra världskriget fram till 1965, då ett större antal 

kurder framför allt från den irakiska delen av Kurdistan sökte sig 
till Europa i syfte att studera vid olika öst- och västeuropeiska uni-
versitet. 

• Perioden från 1965 fram till dags dato som karakteriseras av en stor 
kurdisk invandring till Europa, bestående av gästarbetare, flykting-
ar, studerande etc.21 

Till detta kan man enligt vår mening lägga en fjärde period, nämligen tiden 
från det tidigare 80-talet till dagens dato. Under den perioden har den kur-
diska invandringen haft en helt annan karaktär än tidigare perioder. Den 
iranska revolutionen 1979, militärjuntan i Turkiet i början av 80-talet, kriget 
mellan Iran och Irak på 80-talet, samt befrielsekriget/krigen i samtliga delar 
av Kurdistan resulterade i att framför allt politiskt engagerade kurder som 

                               
20 Meyer and Geschiere, 1999, s. 2. 
21 Sheikhmous, 2000, s. 3.  
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inte så sällan var välutbildade sökte en fristad i Europa, Nordamerika och 
Australien.  

De få kurdiska invandrare som fanns i Europa och Amerika före och efter 
andra världskriget publicerade tidningar och tidskrifter på Kurdiska och eu-
ropeiska språk och försökte skapa uppmärksamhet kring kurdfrågan. Kurdis-
ka politiska aktiviteter på 70-talet var framför allt kretsade kring Kurdish 
Students´ Society in Europé (KSSE) som redan 1956 hade bildats i Wiesba-
den i Tyskland. Efter 1965 då en stor grupp kurdiska arbetare bosatte sig i 
Europeiska länder, spelade KSSE en viktig roll i att få denna grupp att enga-
gera sig politiskt.22  

Den största delen av kurdiska invandrare i Europa kom innan 80-talet från 
Turkiet, men under 80- och 90-talen sökte sig en stor grupp kurdiska flyk-
tingar från Iran och Irak till västvärlden. Dessa flyktingar såg/ser sig själva 
som offer för ett brutalt förtryck av deras nationella rättigheter. Även i de 
fall där ekonomiska motiv varit avgörande,23 anser man att den ekonomiska 
underutvecklingen är resultatet av en av staten medvetet förd politik i syfte 
att hålla Kurdistan underutvecklat. 

Det gemensamma förtrycket blir i diasporan den gemensamma nämnaren 
för kurder oavsett dialektala skillnader och hemort. Samhörigheten till grup-
pen förstärks ytterligare, då en institutionaliserad diskriminering i värdlän-
derna försvårar integrationen avsevärt. 

Diasporan har redan inom den kulturella sfären haft en enorm betydelse 
för kurderna. Den kurdiska litteraturen, främst skriven på kurmanjidialekten 
har upplevt en pånyttfödelse i diasporan. Bruinessen skriver:  

…the lasting importance of cultural activities can, in my view, hardly be ex-
aggerated. In 1980 Kurdish was an adequate language for use in the houshold 
and in village life, but it was hardly possible to discuss contemporary politi-
cal and social matters in it. Most Kurdish politicians and intellectuals thought 
their most important thoughts and spoke their most sophisticated words in 
Turkish. Several of those who wrote stories in Kurdish thought them up in 
Turkish first and then translated them. In this respect much has changed; 
Kurdish has been enriched and sufficiently developed to serve as a vehicle 
for modern political and literary discourse. Many who 15 years ago spoke 

                               
22 Ibid. s 4-5. Kontakterna med den främmande europeiska miljön ledde till en ökad med-
vetenhet om den kurdiska identiteten bland kurdiska arbetskraftsinvandrare. En ”vi” och ”de”- 
känsla i diasporan skulle grundas på det gemensamma bland kurder och skillnaderna med 
européerna. Som Sheikhmous påpekar använder kurder ordet ”Henderan”, fjärran, för diaspo-
ra, vilket är förknippat med en smärtsam längtan till hemlandet. Detta ledde vidare till att det 
blev lättare att organisera de kurdiska invandrarna i all-kurdiska organisationer. KSSE var en 
sådan organisation vars medlemmar kom från samtliga delar av Kurdistan. 
23 David Held & Anthony McGrew skriver:  … thus contemporary economic globalization 
brings with it an increasingly unified world of elites – national, regional and global – but 
increasingly divided nations as the global workforce is segmented, within rich and poor coun-
tries alike, into winners and losers (Held &McGrew p.26, 2000). 
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only a rudimentary Kurdish, or some idiosyncratic dialect, have meanwhile 
mastered some form of standard Kurdish.24  

Bruinessens åsikter om diasporans betydelse delas även av den i Sverige 
bosatte kurdiske forskaren Malmisanij, då han säger i en intervju publicerad 
i nättidningen kurdmedia.com: ” 

…The first novels and stories [in Kurdish] were written in Armenia, and in 
South Kurdistan [Iraqi Kurdistan]. The Kurds in Sweden benefited from 
these, were nourished by them, and then developed themselves to a certain 
degree and, making their own contributions…These works by them impacted 
the efforts here [Kurdistan] in this country. Today, works are being written 
here, and there is a gradual further development. This interaction is only na-
tural…”25  

Malmisanij menar att produktionen av kurdisk litteratur i Europa har varit en 
katalysator för utvecklingen i hemlandet. I samma intervju pekar han på 
friheten och säkerheten för kurdiska forskare och författare i Europa som en 
avgörande faktor för utvecklingen av den kurdiska litteraturen i diasporan. 

Vidare har diasporan haft en stor betydelse när det gäller att väcka opini-
on i Europa för kurdernas sak. Att EU har ställt krav på Turkiet att lätta på 
förtrycket mot det kurdiska språket och den kurdiska kulturen i Turkiet är till 
stor del resultatet av kurdiska politiska aktiviteter i Europa. 

Massmedier 
Som vi tidigare påpekat, har kurder p.g.a. den rådande politiska situationen 
inte kunnat skapa ett lingua franca. Detta har i sin tur lett till att kontakter 
och kommunikationer mellan kurder försvårats avsevärt. Således har etable-
randet av kurdiska massmedier (massmedier som alla kurder i samtliga delar 
av Kurdistan skulle kunna ha tillgång till) varit omöjligt i Turkiet, Iran, Irak 
och Syrien. Resultatet har blivit att dessa stater haft monopol på informatio-
nen och utan någon som helst konkurrens kunnat sätta den politiska och 
massmediala dagordningen. På så sätt har man kunnat göra kurdfrågan till en 
icke-fråga som inte kunnat diskuteras i den offentliga sfären.  

Utvandringen till västvärlden har för kurdernas del inneburit att man kun-
nat kringgå statssuveräniteten på ett effektivt sätt och kunna publicera böck-
er och tidskriften som inte kunnat publiceras i hemlandet.26 Vidare har man 
kunnat etablera egna massmedier under EU:s jurisdiktion. Medan kurdiska 
böcker och tidskrifter publicerade i Europa kan spridas i ett geografiskt be-
                               
24 van Bruinessen, 2003, s. 8. 
25 Vecdi, 2003. 
26 Mellan 1956 och 1998 publicerades 123 kurdiska tidskrifter i Sverige. Antalet publicerade 
böcker i Sverige från 1974 till dags dato är 268 (van Bruinessen, 2003). 
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gränsat område och därmed kan läsas av ett relativt begränsat antal männi-
skor, kan satellit-tv nå miljoner människor.  

Den första kurdiska tv-kanalen som kunde ses i hela Kurdistan var MED-
TV som etablerades 1994 med administrativt säte i London och huvudstudio 
i en förort till den belgiska huvudstaden Bryssel.27 Medan den turkiska staten 
har makt att utöva sin ”suveräna” rätt att styra sitt territorium, har den inte 
längre monopol på information och problemformuleringen. För att använda 
oss av Hassanpour ”har kurder skaffat sig suveränitet i skyarna”. 

MED-TVs betydelse för skapandet av en samhörighetskänsla bland kur-
der28 kan knappast överskattas. MED-TV skapade genom sina sändningar en 
kurdisk ”offentlig sfär”, där kurdiska angelägenheter kunde diskuteras och 
ses av en potentiell publik på flera miljoner. Att MED-TV gav religiösa och 
etniska minoriteter i Kurdistan, framför allt assyrier/syrianer möjlighet att 
sända program på sitt språk, bidrog till stärkandet av en inkluderande kur-
disk identitet. En identitet vars mest centrala element var tillhörigheten till 
landet, då ens etniska identitet fick det erkännande som man tidigare saknat. 

Sedan MED-TV startade sina sändningar, har ytterligare fyra kurdiska sa-
tellitkanaler; Kurdistan-TV och Kurd-sat, Rojhelat-TV och Tishk-TV börjat 
sända på kurdiska. De två först nämnda sänder sina program från irakiska 
Kurdistan som staten Irak sedan 1992 inte haft någon kontroll över. De andra 
två sänder från Sverige resp. Frankrike. Dessa kanaler sänder program på de 
två kurdiska huvuddialekterna, vilket har bidragit till att de två dialekterna 
har i en mycket större utsträckning än tidigare blivit ömsesidigt förståeliga. 
Dessa tv-kanaler har inte enbart haft betydelse för det kurdiska språket 
utan på ett avgörande sätt bidragit till att bryta kurdernas isolering på 
det massmediala planet. Genom dessa kanaler kan kurderna dagligen 
se sin ”verklighet” när kurdiska nyheter i bästa fall blir en fotnot i det 
stora nyhetsflödet i västerländska massmedier, eller bemöts med total 
tystnad av turkiska, persiska och arabiska nyhetsmedier. 

Internet 
Ett viktigt element i globaliseringen är den moderna informationsteknologin. 
Snabbare och billigare kommunikationsredskap såsom mobiltelefoner, fax-
maskiner, datorer och elektroniska kommunikationer via nätet har möjlig-
gjort snabba, billiga och simultana kommunikationer mellan individer, före-
tag och länder på ett sätt som för inte så länge sedan var helt otänkbart. Till-
                               
27 Från första början använde sig Turkiet av alla sina diplomatiska och politiska möjligheter i 
egenskap av europeisk stat och medlem i NATO i syfte att stoppa MED-TV:s sändningar. För 
mer detalierad information kring dessa ”diplomatiska” aktiviteter se Hassanpour s-61-64 
1998. 
28 För en mer detaljerad information om MED-TVs program se mediatidskriften Wired March 
1997. 



 69

gången till den moderna informationsteknologin är avgörande för tillväxt 
och ekonomisk utveckling. Vidare har denna utveckling lett till att icke-
statliga (non-state) aktörer stärks gentemot staterna. 29 

Vad som är kännetecknande för den moderna informationsteknologin är 
att icke-statliga aktörer med begränsade ekonomiska resurser, kan skapa 
nätverk och på så sätt sprida sitt budskap och idéer till ett i princip obegrän-
sat antal människor. Internet är i det sammanhanget det viktigaste redskapet 
för icke-statliga aktörer. 

Enligt kurdistanpost.com, som är en indexsajt, finns tusentals hemsidor 
som ger information om kurder och Kurdistan på flera olika språk. På så sätt 
har Internet inte bara bidragit till att föra kurder närmare varandra i cyber-
världen utan även på ett effektivt sätt gjort statsgränserna mindre relevanta 
och gjort tryckt material via nätet tillgängligt för miljoner människor.  

En av dessa nyhetssajter är kurdistan.net vars administratör Omer Faris 
bor i Nederländerna. Han presenterar sajten på följande sätt:30  

Kudistan.Net strävar efter att ge alla en möjlighet att komma till tals och för-
söker främja dialogen mellan olika samhällsgrupper och politiska organisa-
tioner… Vi befinner oss i ett för kurderna kritiskt skehar detde… Kurdi-
stan.Net är en sajt med ytterst begränsade resurser, som genom personliga 
uppoffringar utnyttjat de möjligheter som globaliseringen ger och försöker att 
på ett tidsenligt sätt föra fram kurdernas budskap till en större pu-
blik…kurdistan.net behöver lyckligtvis varken makthavarnas tillstånd, pap-
per, eller tryckutrustning. Vi kan tack vare den moderna informationstekno-
login  informera publiken. Vi kan fritt och utan rädsla ge information om 
missförhållandena i vårt land.” (Kursiveringen är vår) 

Internet används inte i samma utsträckning i u-länderna som i västvärlden 
och av den anledningen, har det enligt den kurdiske konstnären och journa-
listen Mam Borhan inte fått samma betydelse för den ”kurdiska gränden” i 
den ”globala byn”. Men han påpekar att det betyder ännu mer i västvärlden 
då de stora massmedierna inte står oberoende av ekonomiska och politiska 
intressen. Spridningen av information på engelska om kurder via nätet kan 
bli ett alternativ till de stora nyhetsmediernas rapportering om landet.31 

Slutord 
Medan stora västerländska massmedier oftast uppmärksammar debatten om 
globalisering främst i samband med protesterna i anslutning till stora eko-
nomiska toppmöten och ägnar störst utrymme åt konsekvenserna av frihan-
                               
29 Aronson in Baylis and Smith, 2001, s. 541 
30 Mahabad Qaradaghis intervju med administratören för kurdistannet.com Omer Faris, juli 
2004. 
31 Mahabad Qaradaghis intervju med Mam Borhan, kurdisk konstnär, juli 2004. 
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del och olika anpassningsprogram för u-länder, har andra aspekter av globa-
liseringen varit av större intresse för kurdernas del. 

Närvaron av en relativt stor grupp kurder i västvärlden och utnyttjandet av 
den moderna informationsteknologin har underlättat den sociala kommuni-
kationen mellan kurder som har bidragit till framväxten av en större samhö-
righetskänsla mellan kurder trots den geografiska delningen av Kurdistan 
och dialektala skillnader.  

De viktigaste beståndsdelarna i den kurdiska identiteten är alltjämt landet, 
Kurdistan, och det gemensamma förtrycket. Den utökade sociala kommuni-
kationen, kommunikation på europeiska språk inräknade, har ytterligare 
stärkt denna identitet och samhörighetskänsla. Det i sin tur har förändrat 
förutsättningarna för framtida samarbete mellan kurder och därmed etable-
randet av en framtida kurdisk politisk entitet. 

Globalisering - utökade kontakter över statsgränser, den moderna infor-
mationsteknologin, frihandel, migration – påverkar inte i sig kurdernas situa-
tion på ett grundläggande sätt. Det är endast genom ett aktivt och effektivt 
utnyttjande av de möjligheter som globaliseringen ger, som kurderna kan 
påverka sin situation. Detta skulle inte ha varit möjligt utan den kurdiska 
diasporan. 
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Identitetens olika skepnader: Kurdiska 
ungdomar, ’identitetspolitik’ och globalisering 

Av Idris Ahmedi 
 
Föreliggande kapitel är ett försök att belysa och analysera ’identitetspolitik’ 
bland kurdiska ungdomar i Sverige. Detta kommer att ske inom ramen för 
den samhällsvetenskapliga debatten om globalisering och identitet. Närmare 
bestämt kommer en specifik aspekt av globaliseringen att utgöra diskussio-
nens referensram, nämligen den att det, å ena sidan, förekommer ’globala 
flöden’ av olika slag (ekonomiska, politiska samt kulturella) och, å andra 
sidan, att kulturell och etnisk identitet får en ökad betydelse. Detta har av 
vissa forskare betecknats som en ’paradox’.1 Andra går längre och hävdar att 
”[v]år värld, och våra liv, formas av globaliseringens och identitetens mot-
satta krafter”.2 Ytterligare andra menar att dessa två tillsynes motstridiga 
fenomen och processer är två sidor av ett och samma mynt, och att det såle-
des är mera befogat att tala i termer av ’glokalisering’ än ’globalisering’.3  

Huvudsakligen kommer två argument att föras i detta kapitel. För det för-
sta att en ’anti-essentialistisk’ teori om identitet kan vara ett sätt att (upp)lösa 
den ovan beskrivna paradoxen. För om globaliseringen innebär ökade kon-
takter, en sällan skådad process av rörlighet av människor över territoriella 
gränser, så är det rimligt att anta att (etnisk och kulturell) identitet för många 
människor (för)blir en viktig del av deras liv, då anti-essentialismens grund-
antagande är att identitet konstitueras av kontrastiva relationer; ’vi’ i motsats 
till ’de andra’. Rimligheten i detta antagande stärks av att befintlig forskning 
om sambandet mellan globalisering och identitet poängterat att etnisk och 
kulturell identitet alltjämt har en betydelse för människor.4 En sådan teori 
stödjer sig på empirin och utesluter därmed risken att anta formen av ett 
cirkelresonemang. Det andra argumentet är att den empiriska studien om 
kurdiska ungdomar som redovisas här ger vid handen att identitet(er) har en 
komplex och mångskiftande karaktär. Mer specifikt visar resultaten att en 
’hybrid’ kurdisk ungdomsidentitet växt fram i förening med en bibehållen 

                               
1 Meyer & Geschiere, 1999. 
2 Castells, 1998, s. 15. 
3 Robertson, 1995. 
4 Se bl.a. Castells, 1998, s. 15-122; Geschiere & Meyer, 1999; Peterson & Robertson, 2003, s. 
5-7. 
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och markant politiserad identitet i diaspora kontext. Vidare, att detta skall 
placeras i ett större sammanhang där ungdomarnas liv i Sverige såväl som 
föreställningar om Kurdistan som ’ursprungsplats’ är lika viktiga att ta i 
beaktande i analysen.  

Den empiriska undersökningen är av kvalitativ karaktär och består av se-
mistrukturerade intervjuer med tio kurdiska ungdomar. Undersökningen 
baserar sig också på en genomgång och analys av debattinlägg, artiklar och 
dylikt på två svenskspråkiga kurdiska webbsidor; den ena är Kurdcity.com 
som är Kurdiska Ungdomsförbundets hemsida och den andra är Beyan.net 
som är en svenskspråkig kurdisk nättidning. Sålunda utgör intervjuerna och 
det övriga materialet komplement till varandra. Kombinationen av dessa två 
datainsamlingsmetoder bedömdes som motiverad dels av det låga antalet5 
intervjuer (vilket gör det vanskligt att göra generaliseringar), dels av lättill-
gängligheten av ett tämligen rikt och för denna undersökning relevant mate-
rial på ovannämnda webbsidor. På grund av det låga antalet intervjuer har 
ungdomarnas ålder samt vistelsetid i Sverige (vilka i sig kan vara intressanta 
variabler att studera) utelämnats i analysen. Ytterligare en anledning till var-
för ålder och vistelsetid i Sverige utelämnats i analysen är att dessa inte 
framgick i övervägande delen av det övriga materialet. Sålunda kunde i detta 
avseende någon systematisk jämförelse inte göras mellan intervjuerna och 
det övriga materialet.  

Upplägget för detta kapitel är på så vis att det följande avsnittet ägnas åt 
en koncis diskussion av begreppen identitet och globalisering. Därefter re-
dogör jag kort för framväxten av den kurdiska diasporan, för att i efterföl-
jande avsnitt analysera olika aspekter av kurdiska ungdomarnas identitet och 
samtidigt återknyta till diverse teoretiska spörsmål i aktuell forskning om 
globalisering, identitet och diaspora. De två sista avsnitten har en mer sam-
manfattande karaktär kombinerat med en del övergripande reflektioner över 
identitet och globalisering generellt och kurdiska ungdomars identitetsartiku-
lation i synnerhet. 

Identitet och globalisering: teoretiska anmärkningar 
I den samhällsvetenskapliga debatten diskuteras en mängd olika fenomen 
under beteckningen ”identitet”’. Det existerar också en rad olika teoretiska 
perspektiv på ”identitet”.6 För enkelhetens skull kanske man kan översätta 
”identitet” till det mer familjära ordet ”självuppfattning”. Detta senare ord 
fångar två av de viktigaste aspekterna av identitet som är föremål för den 
samhällsvetenskapliga diskussionen; nämligen, ’objektiva’ karakteristiska 

                               
5 Intervjuerna omfattade tio ungdomar, varav tre är från den turkiska delen av Kurdistan, fyra 
från iranska Kurdistan, två från irakiska Kurdistan och en från den syriska delen.  
6 För en övergripande diskussion se Kinnvall, 2003, s. 11-34. 
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(vilka, vad gäller kollektiva identiteter, inbegriper sådant som språk, gemen-
sam historia, kultur, och i vissa fall även territorium/hemland) respektive 
’subjektiv’ identifikation (dvs. att man faktiskt upplever och uppger sig vara 
någonting x). I termer av empirisk operationalisering innebär detta då att 
man undersöker den ’självuppfattning’ en uppsättning individer eller med-
lemmar av ett visst kollektiv (etnisk grupp, nation, folk osv.) har om sig 
själva med avseende på objektiva karakteristiska och subjektiv identifika-
tion. Detta är delvis vad som kommer att göras i detta kapitel, dvs. jag försö-
ker beskriva självuppfattningen hos kurdiska ungdomar i Sverige. Men sam-
tidigt tar jag ett steg tillbaka och försöker på ett teoretiskt plan formulera en 
tes om den ’kontext’ varigenom identitet(er) blir till. Vid studiet av identitet 
och identitetspolitik bland kurdiska ungdomar utgörs kontexten ifråga av 
deras liv i Sverige och föreställningar om Kurdistan som ’ursprungsplats’. 
Medan det förra tillvägagångssättet således går ut på ett ge utrymme åt sub-
jektens egna beskrivningar av sin självuppfattning, handlar det senare om att 
göra just denna självuppfattning till föremål för analys. För att göra detta 
behövs teoretiska analysverktyg. I detta syfte skall jag kort referera till den 
teoretiska debatten om identitet. 

Grovt sett kan man urskilja två teoretiska huvudansatser till identitet i 
samtida filosofi, kultur- och samhällsteori; en ’essentialistisk’ respektive en 
’anti-essentialistisk’/’konstruktionistisk’, vilka definieras i motsatsställning 
till varandra.7 Anti-essentialism är, som prefixet ’anti’ antyder, en negation 
av den essentialistiska positionen såtillvida att den tillbakavisar ståndpunk-
ten att ha en identitet är en fråga om att ha inneboende och över tid beständi-
ga väsensegenskaper – som individ eller som medlem av någon given grupp. 
Snarare skall identiteter ses som produkter av sociokulturella och politiska 
relationer i den meningen att det är skillnad som utgör möjlighetsbetingelsen 
för identitet. Ett klargörande av den anti-essentialitiska teoribildningen er-
bjuds av statsvetaren Iris. M. Young: 

[...] en grupp existerar bara i relation till minst en annan grupp. Gruppidenti-
tet uppstår i mötet och interaktionen mellan olika sociala gemenskaper som 
upplever att det finns skillnader dem emellan […]. Så länge de aldrig stötte 
på några andra människor tänkte sig en grupp amerikanska indianer, för att ta 
ett exempel, aldrig på sig själva som något annat än som ”människorna”. 
Först när de stötte på andra indianstammar blev de medvetna om olikheter. 
De gav den andra stammen ett särskilt namn och såg på den som en egen 
grupp. Och i samma stund började de uppfatta också sig själva som en sär-
skild grupp.8 

Youngs resonemang om grupper och stammar kan generaliseras till ett teore-
tiskt argument om andra kollektiv också, och man kan tala om kontrastiva 

                               
7 Se Calhoun, 1994, s. 12-20; jfr Rouse, 1995, s 351.  
8 Young, 2002, s. 56. 
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relationer mellan kollektiv av människor från olika samhällen/länder såväl 
som inom ett och samma samhälle. Men lika klargörande som Youngs ut-
läggning av anti-essentialismen är, löper den också risken att misstolkas, ty 
hon använder ordet ’existens’ något slarvigt. Att säga att den svenska eller 
den kurdiska identiteten (eller någon annan identitet för den delen) blir till på 
grundval av kontrastiva skillnader (’vi’ i motsats till ’dem’) innebär inte att 
svenskar eller kurder inte ’existerar’. Ej heller innebär detta att (kollektiva) 
identiteter inte skulle ha något ’innehåll’ – dvs. att det inte skulle existera 
sådana objektiva storheter som språk, kultur, historia och territorium. Som 
det kommer att framgå längre fram i framställningen åberopar kurdiska ung-
domar det kurdiska språket, den kurdiska kulturen och Kurdistan som viktiga 
komponenter i deras identitet. Konstaterandet att objektiva storheter existerar 
må vara en plattityd. Dock är detta viktigt att slå fast, då anti-essentialismen 
kan förefalla ’kontraintuitiv’ och/eller få absurda implikationer om man inte 
använder ord som ’existens’ och ’essens’ varsamt. I stället för ’existens’ 
torde det sålunda vara lämpigare att tala om subjektiva medvetandeproces-
ser, i den meningen vad olika kollektiv gör av sina inbördes skillnader och 
vilka sociala och politiska implikationer detta får. Således är det på sin plats 
att tydliggöra att inbördes skillnader vad gäller objektiva karakteristiska inte 
är ett tillräckligt villkor för identitet; utan det är inbördes skillnader i före-
ning med en subjektiv klassifikation (’vi skiljer oss från de andra’) som ut-
gör nödvändiga och tillräckliga villkor för identitet(skapande). En annan 
faktor som bör beaktas är att identiteter inte nödvändigtvis behöver vara 
ömsesidigt uteslutande, snarare är identiteter kontextbundna i den meningen 
att olika slags identiteter hos en individ eller ett kollektiv skiftar i betydelse 
och framtoning beroende på det aktuella politiska, sociala och kulturella 
sammanhanget. Identiteters kontextbundenhet kommer att illustreras empi-
riskt längre fram.  

Identitet är också någonting som diskuteras i förhållande till fenomenet 
’globalisering’. Som berördes inledningsvis finns det olika åsikter om hur 
detta förhållande är beskaffat. Innan det eventuella sambandet mellan globa-
lisering och identitet diskuteras närmare, är det på sin plats att säga några ord 
om olika uppfattningar om vad ’globalisering’ är.  

Ett sätt att definiera innebörden i en viss term är att göra detta med hjälp 
av andra termer. Den engelska termen ’interconnection’ torde fylla denna 
funktion i relation till termen ”globalisering” i litteraturen. Med den förra 
avses att världen blir alltmer sammanvävd och att det därmed skapas bero-
endeförhållanden (interdependence) som har till följd att lokala händelser, 
ekonomiska och politiska kriser samt miljöproblem någonstans i världen får 
återverkningar för andra och på distans belägna platser. Det ”lokala” och det 
”globala” är med andra ord sammanvävda och sammanbundna till den grad 
att effekterna av globaliseringsprocesserna får världsomspännande konse-
kvenser. Ett sammanhängande fenomen är den ökade och alltmer intensiva 
rörligheten av varor, människor och information över territoriella gränser, 



 75

vilka möjliggjorts av ny kommunikations- och informationsteknologi.9 
Sammantaget kan följderna av globaliseringen beskrivas som att de sociala 
och (inter)nationella relationerna ändrat karaktär på ett fundamentalt sätt i 
det att ’transnationalitet’ och ’avterritorialisering’ uppstått som någonting 
distinkt nytt.  

Här har jag mer eller mindre parafraserat vad som torde vara, om inte den 
allmänt accepterade, så i alla fall den mest åberopade definitionen av ”globa-
lisering”. En närmare titt på globaliseringsdebatten ger emellertid vid handen 
att det som diskuteras under beteckningen ”globaliseringen”, är omtvistat i 
minst två avseenden. 

För det första är det omtvistat empiriskt. Även om man kan få intrycket 
att ”globaliseringsskeptikerna”10 förnekar globaliseringens blotta existens, är 
det uppenbart att till och med en forskare som Justin Rosenberg, som enligt 
min mening är globaliseringsteoretikernas strängaste och skarpaste kritiker, 
inte förnekar existensen av fenomenet globalisering enligt definitionen ovan. 
Rosenberg skriver att ”globalisering” kan användas som en deskriptiv term 
för ”either the geographical extension of social processes or possibly, as in 
[Anthony] Gidden’s definition, ’the intensification of worldwide social rela-
tions’”.11 Vad Rosenberg är kritisk mot är påståendet att det som utsägs i 
denna definition skulle vara någonting ”nytt” för senare decenniers ekono-
miska, sociala och politiska utveckling. Rosenberg hävdar att de empiriska 
dimensioner som antas vara karakteristiska för (och kvalitativt nya inslag i) 
globaliseringen – så som ”transnationalitet” och ”avterritorialisering” – har 
existerat alltsedan kapitalismens framväxt, då den kapitalistiska produktio-
nen inte hade en bestämd geografisk instans (som i fallet med den tidiga 
textillindustrin som inbegrep från varandra geografiskt avlägsna ”platser” 
som Europa och Asien) samt att den (alltid) redan överskred territoriella 
gränser. Enligt Rosenberg är, för övrigt, föreställningen om det Westfaliska 
statssystemet med klart avgränsade (national)stater en myt, då kapitalismen 
som produktionssätt alltid redan överskred statsgränser.12  

För det andra finns det delade meningar om huruvida själva termen ”glo-
balisering” är adekvat att använda i sig. En förespråkare för detta argument 
är Michael Nicholson som – förutom, eller just p.g.a., att han förfäktar ar-
gumentet att ”globaliseringen” inte är någonting kvalitativt nytt – hävdar att 
forskarna i stället för att begagna termen ”globalisering”, lika gärna kan an-
vända den etablerade termen ’internationalisering’ för att beskriva fenomen 
och processer som den förra termen är menad att beskriva.13   

Såväl Rosenberg som Nicholson medger dock att man kan tala om en, 
jämfört med tidigare historiska perioder, ökad intensitet i rörligheten av 
                               
9 Giddens, 1999, 1-19; jfr. Held & McGrew, 2000. 
10 Detta uttryck är hämtat från Held & McGrew, 2000. 
11 Rosenberg, 2002, s. 2. 
12 Rosenberg, 2002. 
13 Nicholson,1999. 
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människor, varor, kapital och information över territoriella gränser i vår 
samtid. Således föreslår jag att existensfrågan istället översätts till en fråga 
(eller dispyt) om, å ena sidan, omfattning samt intensitet och, å andra sidan, 
val av adekvat term. Utrymmet tillåter ingen detaljerad diskussion av den 
ibland ganska förvirra(n)de debatten om globalisering, men utöver anmärk-
ningarna ovan skall jag beröra en specifik aspekt hos globaliseringen som är 
relevant i förhållande till temat identitet, nämligen ”kulturell homogeniser-
ing”. 

Före och under globaliseringsdebatten har det funnits föreställningar 
och/eller förutsägelser om att världen skulle gå mot en ökande ”kulturell 
homogenisering”. Men dessa förutsägelser har visat sig vara fel; istället har 
det skett en markant etnifiering och kulturifiering av identitetsdiskursen, 
vilket det allt vanligare uttrycket ”identitetspolitik” vittnar om.14 Sålunda har 
det inte bara skett en ”sammanflätning” av ”det lokala” och ”globala” pro-
cesser, utan gränsdragningen mellan olika grupper har därmed också fått allt 
tydligare konturer.15  

En aspekt hos globaliseringen som sålunda trätt i förgrunden för den sam-
hällsvetenskapliga diskussionen är, å ena sidan, dess homogeniseringsten-
denser – företrädesvis i samband med ny kommunikations- och informa-
tionsteknologi och vad som därmed beskrivits som framväxten av ’den glo-
bala byn’ samt den universella spridningen av kulturella artefakter – och, å 
andra sidan, det faktum att etnisk och kulturell identitet alltjämt (och alltmer) 
har betydelse i människors liv. Detta fenomen betraktas, vilket berördes kort 
i inledningen, som en paradox och uttrycks av Peter Geschiere och Birgit 
Meyer i termer av ’flöde’ (globalisering) och ’slutenhet’ (identitet).16  

I det följande skall jag med denna paradox som referenspunkt beskriva 
och analysera kurdiska ungdomars självuppfattning/identitet, och jag kom-
mer att argumentera för uppfattningen att en anti-essentialistisk teori om 
identitet i förening med en nyanserad förståelse av globalisering är ett sätt att 
(upp)lösa denna paradox.  

Kurder: från ett statslöst folk till en diaspora 
Kurder är ett folk som sedan början av 1900-talet är inkorporerade i fyra 
stater; Iran, Irak, Turkiet och Syrien, vilket resulterat i en fragmentering av 
deras språk och kultur. Den geografiska uppdelningen av kurdernas territori-
ella hemvist Kurdistan – vilket är ett geografiskt sammanhängande område – 

                               
14 Se Meyer & Geschiere, 1999; jfr Eriksen, 2000, s. 340-348. 
15 Eriksen, 2000, s. 346. 
16 Meyer & Geschiere, 1999, s. 2-6. 



 77

mellan dessa fyra stater motsvarar sålunda en språklig och kulturell fragmen-
tering som är utmärkande för kurdisk identitet.17  

Väpnade konflikter mellan dessa stater och kurdiska gerillarörelser i före-
ning med – eller som ett resultat av – en från dessa stater medvetet förd poli-
tik att stigmatisera kurdisk kultur, tvångsassimilera kurder och försätta det 
kurdiska samhället i ett ekonomiskt stagnerat och eftersatt tillstånd, har drivit 
många kurder från deras hemland.18 

Således har kurder sedan 1960-talet emigrerat från de olika delarna av 
Kurdistan – till en början framförallt från den turkiska delen av Kurdistan – 
till västeuropeiska länder. Många av dessa kurder kom hit som arbetare. 
Andra vågen av kurdiska immigranter till Västeuropa från 1980-talet och 
framåt bestod huvudsakligen av politiska flyktingar från praktiskt taget samt-
liga delar av Kurdistan. Efter Gulfkriget 1991 flydde stora grupper av kurder 
från den irakiska delen av Kurdistan till Väst. Man kan tala om framväxten 
av en kurdisk diaspora som är spridd över stora delar av Europa, USA, Au-
stralien och Canada.19   

Karakteristiskt för den kurdiska diasporan är dess politiska aktiviteter och 
skapandet av ’transnationella organisationer’ och nätverk för främjandet av 
den kurdiska saken.20  Håkan Thörn framställer kurderna som ett belysande 
exempel på en diaspora med ”möjligheter för koordinering av politiskt kol-
lektivt handlande över stora avstånd.” Framväxten av den kurdiska diasporan 
och dess politiska aktiviteter beskriver han enligt följande: 

[Den kurdiska diasporan] består av människor över hela världen som identifi-
erar sig som ”kurder” (där Kurdistan är en ”ursprungsplats”). En kurd som 
lever i Sverige kan idag se kurdiska videokassetter och tv-program, lyssna till 
kurdiskspråkiga radioprogram och ljudkassetter, läsa kurdiska tidskrifter, be-
söka kurdiska hemsidor och ett virtuellt kurdiskt bibliotek. Utöver resor som 
upprätthåller släktrelationer över stora avstånd hålls det internationella konfe-
renser om kurdisk nationalitet och identitet. Vi såg också prov på en kollek-
tivt handlande diaspora i samband med fängslandet av PKK-ledaren Öcalan 
1999, då det, samtidigt på olika platser, skedde en rad protestaktioner, och då 
en transnationell mobiliseringsprocess över stora avstånd tog fart.21  

Här ger Thörn en klar och koncis beskrivning av en relativt ny diaspora som 
illustrerar hur ny informations- och kommunikationsteknologi, vilka relate-
ras till globaliseringen, används för politiska mål; m.a.o. kan man, i detta 
fall, tala om globaliseringens möjligheter för ett statslöst folk i diasporan att 
inte bara bevara sin identitet, utan också strategiskt och aktivt använda dessa 
möjligheter i syfte att stärka densamma. Detta är nog så viktigt att påpeka då 

                               
17 Vali, 1998. 
18 Wahlbeck, 1999, s. 39-63; McDowall, 1997. 
19 Sheikhmous , 2003; Wallbeck, 1999. 
20 Wallbeck, 1999, s. 169-178. 
21 Thörn, 2002, s. 135. 
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det förmodade sambandet mellan globalisering och identitet sällan tydliggörs 
i globaliseringslitteraturen.  

Medan tesen om ’kulturell homogenisering’ har som sin premiss att glo-
balisering kommer att leda till att människor blir kulturellt homogena, före-
faller forskarna ha delvis skilda åsikter om sambandet mellan dessa storhe-
ter. Grovt sett kan följande positioner urskiljas: (I) att globalisering (på ett 
paradoxalt sätt) ger upphov till eller stärker redan existerande identiteter, 
eller undergräver och försvagar identiteter; (II) att den erbjuder nya medel att 
bibehålla och stärka identiteter. Thörn hävdar det senare i förhållande till den 
kurdiska diasporan, medan Bo Peterson och Alexa Robertson hävdar både (I) 
och (II):  

De klassiska nationalstaterna utsätts för ett korstryck uppifrån, från tilltagan-
de globalisering och makroregionalisering av EU-typ, liksom nerifrån, från 
mikro- och transregionalisering och från individernas behov av att befästa sin 
känsla av tillhörighet genom en mer markerad anknytning till lokalsamhället. 
[I]dentitetsgemenskaper baserade på genus, klass, ras, generationstillhörighet, 
sexuell läggning och sakfråge- eller livsstilsgrundade identitetsgemenskaper 
[…] kan räkna globaliseringens snabba kommunikationsmöjligheter som 
själva grundvalen för sin uppkomst.22 

Som kommer att framgå i den fortsatta framställningen är kurdiska ungdo-
mar engagerade i ett slags ”identitetspolitik” i diasporakontext som är en 
instans av samt ett försök att föra vidare tidigare generationers kamp för den 
kurdiska saken, om än delvis i nya former och med nya medel. Dessa nya 
former och medel kan, som nämndes ovan, räknas till globaliseringens möj-
ligheter att bedriva politik.  

Kurdiska ungdomars identitet(er) i Sverige 
Sverige har sedan några decennier tillbaka utgjort en fristad för kurdiska 
flyktingar och immigranter, och hit har också många kurder sökt sig. Kur-
derna i Sverige har kommit att bli en av de större immigrantgrupperna i lan-
det. I den första monografin om kurderna i Sverige skrev Alar Kuutmann om 
kurdernas grad av etnisk medvetenhet och identifikation följande: 

 

Identifierar man sig i första hand som kurd eller som turk, irakier, iranier eller 
syrier? Graden av etnisk medvetenhet när man kommer till Sverige är givet-
vis viktig. Arbetskraftsinvandrarna från Konya, som kom till Sverige under 
1960-talet identifierade då sig själva som turkar och blev behandlade som et-
niska turkar. Bland kurderna i Uppsala finns däremot många direkt politiskt 

                               
22 Peterson & Robertson, 2003, s. 6. 
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aktiva flyktingar med stark etnisk medvetenhet. Genom sitt exempel ökar de 
medvetenheten hos de från början omedvetna.23   

Drygt 19 år senare efter det att Kuutmann skrev sin monografi om kurderna i 
Sverige, skriver en ung kurdisk kvinna, Sakine Bahceci, i en artikel på en 
svenskspråkig kurdisk nättidning: ”Jag var turk som barn, sen var jag lite 
svensk en period och är numera kurd”.24 Detta illustrerar att identitet är nå-
gonting kontextbundet och mångskiftande. Men det visar också att den för-
nekade kurdiska identiteten i diasporan åter-affirmeras, då kurdisk ’nationa-
lism’ är som Abbas Vali skriver ”the politics of the affirmation of Kurdish 
national identity.”25 Men som det kommer att visa sig längre fram i denna 
undersökning har kurdisk identitetspolitik hos kurdiska ungdomar i Sverige, 
p.g.a. av de förutsättningar som livet i Sverige erbjudit kurder, funnit en 
jordmån att gå bortom en ’affirmativ identitetspolitik’ såtillvida att man kan 
skönja dels en radikalisering av den på det ”diskursiva” planet, dels begyn-
nelsen till nya former för organisering. Vidare kommer det att framgå att hos 
vissa av dessa ungdomar blir gränsen mellan ”identitetspolitik” och ”natio-
nalism” rätt så flytande – givet att vi med ’nationalism’ åsyftar viljan att 
skapa en stat och med ”identitetspolitik” ett slags politik som inte nödvän-
digtvis inbegriper territoriella krav (i ”ursprungslandet”) eller en politik som 
(i de kurdiska ungdomarnas fall i Sverige) primärt handlar om ett värnande 
av en viss identitet i diasporasammanhang. Möjligen skulle man kunna häv-
da att den politik som kurdiska ungdomar bedriver är en form av ”långdi-
stansnationalism”. Termen ”identitetspolitik” är dock att föredra, då den 
aspekt av ungdomarnas politik som står i fokus i denna studie är den som 
handlar om att värna den kurdiska identiteten i diasporan, samtidigt som 
vissa av ungdomarna också ger uttryck för en (långdistans)nationalistisk 
vision som innefattar territoriella krav för Kurdistan som hemland. 

Sålunda har den kurdiska gruppen i Sverige utvecklats på många sätt se-
dan Kuutman genomförde sin studie om dem. Av extra stor vikt härvidlag är 
just framväxten av nya generationer kurder i landet. I likhet med andra ’in-
vandrarungdomar’ är identitetsfrågan bland kurdiska ungdomar en ständigt 
aktuell och återkommande fråga.26 I detta sammanhang inställer sig en rad 
viktiga frågor. Vilken betydelse har etnisk och kulturell identitet för dessa 
                               
23 Kuutmann, 1984, s. 127. 
24 ’Nationalism är bluff’, <http://www.beyan.net/article.asp?id=98&lang=SE>, 19 januari, 
2003. Referenser till artiklar, debattinlägg och dylikt från Kurdcity.com och Beyan.net kom-
mer, som i denna fotnot, att ske i form av fotnoter och inte vara inkluderade i referenslistan. 
25 Vali, 1998, s. 82. Det finns anledning att kvalificera detta påstående, då det kan implicera 
att kurdisk nationalism växt fram (endast) som en ”reaktion”. Att acceptera en sådan uppfatt-
ning skulle innebära att man bortser från att kurdisk nationalism är ett projekt för att uppnå en 
uppsättning rättigheter för den kurdiska nationen som är oberoende av eller fristående från 
förnekelsen av den kurdiska nationella identiteten. 
26 Se kapitlet av Maria Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga, ’Den rotlösa identiteten – 
ungdomar i ett mångkulturellt, globaliserat sammanhang’, i denna volym för en diskussion 
om identitet bland ungdomar med olika etnisk bakgrund i Sverige.  
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ungdomar i Sverige? Vilket förhållningssätt har kurdiska ungdomarna till 
Sverige och den svenska kulturen?  

För att utröna hur ungdomarna ser på sig själva ställdes bl.a. följande frå-
ga: Vad innebär det att vara kurd för dig? Svaren uttryckte alltifrån en för-
undran inför själva frågan (”Det betyder att jag är kurd ... konstig fråga!”) till 
att ”jag tillhör ett land vid namn Kurdistan. Det betyder också nåt slags band 
med andra människor från det landet oavsett vart i världen de bor”; ”jag 
kommer från området mellan Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Att jag har en 
annan kultur och ett annat språk än invånarna i landet [dvs. Sverige]”; ”Att 
vara kurd för mig innebär först och främst att jag uppger Kurdistan som mitt 
hemland och att jag pratar kurdiska […] även att jag känner samhörighet 
med andra kurder.” 

Som man kan se här är Kurdistan (eller ”området mellan Turkiet, Iran, 
Irak och Syrien”) den ’ursprungsplats’ som flertalet av ungdomarna uppger 
som en del av sin kurdiska identitet. För att återknyta till den tidigare förda 
diskussionen om identitet, inbegriper ungdomarnas självuppfattning dels 
objektiva storheter så som det kurdiska språket, den kurdiska kulturen, Kur-
distan som hemland samt den subjektiva identifikationen med dessa storhe-
ter.  

Emellertid är identiteten i det ’multikulturella’ samhället inte singulär; i 
alla fall inte vad gäller ’invandrarungdomarnas’ identitet.27 I de kurdiska 
ungdomarnas fall innebär detta att de, utöver sin identifikation med kurdisk 
kultur, även identifierar sig med den svenska kulturen. En annan fråga som 
således ställdes till ungdomarna var om deras förhållningssätt till Sverige 
och den svenska kulturen: ”Jag är svensk kurd”, ”Jag ser mig själv som en 
blandning, svensk och kurdisk”, ”Jag kan identifiera med en del av den 
svenska kulturen också. Bland annat den ekonomiska självständigheten som 
de flesta kvinnor i Kurdistan inte har, har vi här i Sverige”. Här kan man 
peka på en skillnad mellan olika kurdiska generationer. Som Östen Wahl-
beck visar i sin studie om kurdiska flyktingar i England och Finland finns en 
vilja hos de individer han har intervjuat att integreras i det nya samhället och 
’kombinera’ dess kultur med den kurdiska.28 Wahlbeck pekar dock på olika 
strukturella exkluderingsmekanismer, främlingsfientlighet och rasism som 
hinder för en sådan integration.29 Även om sådana hinder finns också för 
kurdiska ungdomar i Sverige, är det uppenbart att åtminstone vissa av dem 
klart uttrycker en dubbel identifikation. 

 Framväxten av det ’multikulturella’ samhället har sålunda resulterat i att 
människor har flera grupptillhörigheter och därmed flera identifikationer. 
Det är den aktuella sociala, kulturella och/eller politiska kontexten som av-
gör den specifika identifikationen ifråga. Denna nya situation brukar beskri-

                               
27 Bergström & Goldstein-Kyga 2003; Spänner 2003. 
28 Wahlbeck, 1999, s. 112-122. 
29 Ibid, s. 123-151. 
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vas i termer av ’hybridisering’; dvs. att individer kan ha identiteter som är 
konstituerade av en mängd olika kulturella element och därmed, beroende på 
sammanhanget, många olika identifikationer och lojaliteter.30 Sålunda be-
tecknar termen ’hybridisering’ någonting utöver heterogenitet (att det i ett 
och samma samhälle existerar olika etniska och kulturella grupper och ge-
menskaper sida vid sida). Detta slags hybridisering sägs också vara vad som 
är karakteristiskt för det ’post-moderna’ identitetsskapandet. Utmärkande för 
den ’post-moderna’ identiteten är, som Bauman  uttrycker det, att ”man ska 
undvika fixering och hålla alternativen öppna”.31 En av de intervjuade ung-
domarna uttrycker detta på följande vis: 

Jag har både svenska och kurdiska värderingar. Jag har tagit de bästa ingredi-
enserna från båda kulturerna [den kurdiska och den svenska] och gjort det till 
mitt eget recept. Jag varken vill eller kan välja den ena framför den andra. 
Därför har jag valt just den lösningen och det trivs jag bäst med. Jag kan allt-
så identifiera mig med både-och. 

Detta ’både-och’ istället för ’antingen-eller’ kan sålunda sägas vad som är 
karakteristiskt för den identitet som utkristalliserats i det multikulturella 
samhällets kölvatten. Men det är också viktigt att, som Eriksen betonar, ta i 
beaktande att denna hybridisering inte innebär att ”vi allihop blir likadana, 
[snarare är det så] att vi blir olika på andra sätt än tidigare.”32    

Till det samtida identitetsskapandet finns också en reflexiv dimension 
som hänger samman med hybridiseringsprocessen. Eriksen skriver att  

[f]olk över hela världen (om inte nödvändigtvis överallt i världen) har en re-
flexiv hållning till sina egna liv: De ställer frågor om vilka de är, varifrån de 
kommer och vilken deras kulturella egenart är. De försöker förhandla sig 
fram till en identitet som de känner sig hemma i.33 

Signaturen Roza inleder en insändare under rubriken ’Vem är jag?’ med 
”Vad betyder det för mig att vara kurd?, Vad innebär Kurdistan. Dessa är 
frågor som jag dagligen ställer mig själv och som jag ofta blir tvungen att 
besvara”.34 Befintlig forskning om invandrarungdomar i multikulturella sam-
hällen har poängterat denna reflexivitet.35 Christina Spännar skriver: ”Mötet 
med det nya samhället inleder ett reflexivt tänkande. Det blir en växelverkan 
mellan det självklara som man bär med sig och det nya, främmande som 
man tvingas reflektera över”.36 Men reflektionen över det nya och främman-
                               
30 Scholte 2000, s. 180-181. 
31 Bauman 1995, s. 106. 
32 Eriksen 2000, s. 333. 
33 Eriksen 2000, s. 340. 
34<http://www.kurdcity.com/svenska/art.asp?id=144&h1id=24&h1namn=Brännpunkt&h2id=
55&h2namn=Sociala%20Frågor>, 23 november, 2002.   
35 Borgström & Goldstein-Kyaga 2003, s. 28; Spännar 2003, s. 30. 
36 Spännar 2003, s. 30. 
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de tvingar också fram en reflektion över det man ’burit med sig’ från början. 
Hybridiseringen kan sålunda ses som ett av resultaten av denna reflexivitet-
sprocess. 

”Kurdistan” som ett element i de kurdiska ungdomarnas 
identitetsartikulation 
Förklaringen till ett uppsving för och bibehållande av etnisk identitet är na-
turligtvis inte enkel, då vi har att göra med ett komplicerat fenomen. Emel-
lertid bör man beakta exkluderingsstrukturer och den ”nya rasismen” i sam-
tida multikulturella Västerländska samhällen som orsaker till allt starkare 
och markanta etniska markörer hos identitetsdiskursen.37 Med den ”nya ra-
sismen” menas att ett essentialistiskt kulturbegrepp ersatt det numera miss-
krediterade (biologiska) rasbegreppet, vilket upprätthåller och legitimerar en 
ordning grundad på en föreställning om statiska ”kulturskillnader”. Sålunda 
har immigranternas närvaro inneburit att majoritetsbefolkningarna fått en allt 
starkare etnisk identitetsuppfattning och som därmed lett till en slutenhet 
gentemot och utestängning av ’de andra’. Detta borde inte vara någon över-
raskning, då skillnad och därmed kontrastiva relationer är vad som gör iden-
titet möjligt.  

Men det är viktigt att poängtera att det finns en skillnad mellan första och 
efterföljande generationer ”invandrare”; medan den förra har svårare att 
finna en plats i det nya samhället på grund av bristande språkkunskaper och 
andra faktorer, har de senare det lättare att utveckla en hybrid identitet.38 
Maria Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga drar den slutsatsen utifrån sin 
forskning om latinamerikanska och andra ungdomar med invandrarbakgrund 
i Sverige, att det för dessa ungdomar inte handlar om att vara ”antingen-
eller”, ”utan något tredje, en typ av identitet som är anpassad till en alltmer 
globaliserad verklighet, där nationalstaten får allt mindre betydelse.”39  

Även om kurdiska ungdomar i Sverige uppvisar tendenser till hybridise-
ring, skiljer de sig från andra ungdomar i det att Kurdistan och reflektionerna 
kring det utgör en viktig komponent i deras identitet. Flertalet av ungdomar-
na uppger i intervjuerna att de kommer från ”södra [irakiska] Kurdistan” och 
”norra [turkiska] Kurdistan” osv. Ingen av ungdomarna uppger att de identi-
fierar sig med iransk/persisk kultur eller irakisk/arabisk kultur eller sy-
risk/arabisk kultur. Det finns emellertid en skillnad mellan ungdomarna från 
den iranska delen av Kurdistan och ungdomarna från de övriga delarna. Ing-
en av ungdomarna från den iranska delen av Kurdistan uppger att de är från 
’östra Kurdistan’, vilket är den vanligaste beteckningen för den delen av 

                               
37 Castles 2000, s. 124-132; Nash 2000, s. 82. 
38 Spännar 2003. 
39 Borgström & Goldstein-Kyaga 2003, s. 29. 
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Kurdistan bland flertalet av de ungdomar som skriver på Beyan.nets debatt-
sida och på Kurdcity.coms debattsida. Ungdomarna från den irakiska och 
turkiska delen av Kurdistan säger dock att de är från södra respektive norra 
Kurdistan. Även Wahlbeck skriver att hans respondenter föredrar beckningar 
som ’norra Kurdistan’, ’södra Kurdistan’ osv.40  Sannolikt är ungdomarnas 
inställning i denna fråga influerad av den äldre generationen. Men vad som 
är av vikt att notera i detta sammanhang är föreställningen om ”Kurdistan” 
som en enda territoriell enhet, vilken skall ses i relation till den möjlighet 
som diasporan erbjuder kurder att (åter)affirmera och även utveckla en stark 
identitetskänsla.41 Beteckningar som ”södra” respektive ”norra” Kurdistan är 
m.a.o. språkliga strategier för att motsätta sig Kurdistans territoriella uppdel-
ning.  

Emellertid kan skillnaden i synen på beteckningen ”östra Kurdistan” mel-
lan ungdomarna från iranska Kurdistan och de övriga delarna av Kurdistan 
också återspegla den politiska situationen i respektive del av Kurdistan. I den 
irakiska delen av Kurdistan har kurderna de facto haft självstyre sedan 
Gulfkriget och kurderna från Turkiet har fram till nyligen, då PKK-gerillan 
upphörde med sin väpnade kamp, varit tämligen välorganiserade politiskt, 
vilket haft stor inverkan på kurderna i diasporan.42 Sedan slutet av 1980-talet 
har emellertid kurderna i Iran blivit alltmer politiskt marginaliserade, då den 
väpnade kampen i denna del av Kurdistan upphörde. En annan förklaring 
skulle kunna vara att skillnaden mellan de kurdiska ungdomarna med avse-
ende på identifikationen med Kurdistan har att göra med att den kurdiska 
rörelsen i Iran varit mer orienterad mot en demokratisering av Iran och be-
traktat en lösning av den kurdiska frågan i samband med en sådan process, 
medan den kurdiska rörelsen i Turkiet krävt oavhängighet (åtminstone i för-
stone). Likaså kurderna i Irak har haft starka oavhängighetstendenser.43 

Kurdiska ungdomar och identitetspolitik 
Det politiska våldet i de olika delarna av Kurdistan är någonting som visas 
dagligen i de kurdiska satellitkanalerna, och kurdernas statslöshet och det 
politiska predikament detta innebär är någonting som ständigt gör sig påmint 
i sådana sammanhang. De kurdiska ungdomarna skriver flitigt om politiska 
                               
40 Wahlbeck 1999, s. 7. 
41 Wahlbeck, 1999, s. 133, skriver i sin studie om den kurdiska diasporan att flertalet av hans 
respondenter ”said that their identification had not changed during the time they had spent in 
their new countries of settlement. In those cases where the identification had changed, the 
refugees felt that they had started to feel more Kurdish since they moved to Europe. In Tur-
key, the Kurds have largely been denied the right to exist as a separate ethnic group. There-
fore it is not surprising that the refugees from Turkey in exile might feel more ’Kurdish’.  
42 Jfr Wahlbeck 1999, s. 169-174. 
43 För en överblick över kurdernas moderna politiska historia och de politiska mål som olika 
kurdiska rörelser haft i respektive del av Kurdistan, se McDowall 1997, s. 321-418. 
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händelser i de olika delarna av Kurdistan. Framförallt Beyan.net har kommit 
att etablera sig som en källa för information och nyheter från Kurdistan i 
förening med analyser av ungdomarna själva.      

Sålunda är det ingen överraskning att många av de kurdiska ungdomarna 
som skriver på Kurdcity.com och Beyan.net explicit uttrycker en önskan 
eller vision om att en dag få uppleva en kurdisk stat, alternativt någon form 
av kurdiskt självstyre. Man har även lyckats få öppet stöd för denna önskan 
av vissa av de svenska politiska ungdomsförbunden. Till exempel skriver 
Fredrik Malm, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet, i en artikel på 
Beyan.net: 

Vi kan lyfta upp frågan om det kurdiska folkets självständighet på den poli-
tiska dagordningen. Vi har inte bara möjligheten att göra detta, det är också 
vår skyldighet efter alla år av svek och tystnad från vår sida.44 

Strax efter Malms artikel skrev ordföranden för Centerns ungdomsförbund, 
Fredrick Federley, att ”[d]et kurdiska folket bör få rätten till sin trygghet, sitt 
språk, sin politiska frihet och sin kultur. De bör också ges rätten att styra 
över sig själva.”45  

Beyan.net och Kurdcity.com, som är svenskspråkiga webbsidor, kan be-
skrivas som framväxande offentliga rum, vilka är ämnade att utgöra ett fo-
rum för rapportering av händelser från olika delar av Kurdistan och inte 
minst som ett medel för opinionsbildning. Just att språket är svenska är sig-
nifikant, då det skapar möjligheter att vända sig till och, som i fallet med de 
politiska ungdomsförbundens stöd för kurderna, påverka det svenska sam-
hället i syfte att verka för den kurdiska saken. Beyan.net skulle sålunda kun-
na beskrivas som en ’cyberform’ av institutionaliseringen av kurdisk identi-
tetspolitik i Sverige. Initiativtagarna bakom Beyan.net tycks emellertid ha 
större ambitioner än så, för på frågan ’Vad är Beyan.net?’ står det följande 
på webbsidan ifråga: 

Beyan är ett kurdiskt ord vars betydelse är ”morgon” ... Vårt önskemål är att 
Beyan.net blir början på något som är nytt där främst den unga generationen 
kurder i Sverige kan mötas och inandas frisk luft till personlig och kollektiv 
utveckling. 
[…] 
Beyan.net vill uppmuntra denna generation att ta del av sin kultur, men inte 
stänga dörren för andra kulturer. Det finns även en önskan om att upplysa 
andra än just kurder om kurdiska förhållanden. Hoppet hos oss är således 
också att bygga broar mellan kurder och andra grupper i det svenska samhäl-
let och även mer globalt.  

                               
44 ’liberalt att stödja självständigt Kurdistan’, 
<http://www.beyan.net/article.asp?id=311&lang=SE>, 5 januari, 2004.  
45 ’Skyddade rättigheter ger fria individer’, 
<http://www.beyan.net/article.asp?id=321&lang=SE>, 19 januari, 2004.  
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Det västenliga att ta fasta på här är ambitionen att ge riktning åt eller försöka 
uppmuntra kurdiska ungdomar att dels bibehålla kurdisk identitet, dels att 
”inte stänga dörren för andra kulturer”, vilket kan tolkas som ett bejakande 
av hybridisering.  

Emellertid finns hos vissa av ungdomarna en starkare vilja att skapa tätare 
kontakter mellan kurdiska ungdomar i olika länder, vilket kan beskrivas som 
en orientering mot en identitetspolitik av ’nätverkskaraktär’. Kanske är detta 
mer iögonfallande i Kurdiska Ungdomsförbundets fall, för på deras hemsida 
Kurdcity.com kan man läsa att förbundet har skickat en grupp ungdomar till 
irakiska Kurdistan och man har även knutit kontakter med ungdomar i andra 
europeiska länder. Vid ett par tillfällen har ungdomar från Sverige varit på 
besök i Tyskland och Österrike och träffat kurdiska ungdomar i dessa länder. 
Även delegationer från kurdiska ungdomsförbundet i Österrike har varit på 
besök i Sverige. Man kan i detta avseende tala om skapandet av ’transnatio-
nella nätverk’ i syfte att organisera kurdiska ungdomar i diasporan. Men 
också chattsidan på Kurdicty.com, ’Kurdchatt’, tjänar som ett forum för 
kurder runt om i Europa att mötas och knyta kontakter. 
I detta sammanhang är det på sin plats att åter knyta an till den sam-
hällsvetenskapliga diskussionen om framväxten av nya diasporor och 
transnationella kulturer. I sin koncisa summering av den pågående 
forskningen om dessa fenomen skriver Kate Nash: 

Diaspora studies focus on transnational cultures and the construction of new 
hybrid identities as an aspect of globalization. In this context “diaspora” re-
fers to the dispersion of a people across the world, as in the Jewish diaspora 
from which the word comes. In the way it is used by theorists of post-
colonialism, however, the desire to return to a sacred homeland is not a fea-
ture of diaspora culture as it is in the Jewish experience. On the contrary, it 
denotes the experience of hybridity as a result of a dispersion which cuts 
across the boundaries of national cultures.46  

Men de kurdiska ungdomarna i Sverige exemplifierar en diaspora som, ut-
över sin hybriditet, har en påtaglig tillgivenhet till Kurdistan som ursprungs-
land. Därtill finns tendenser bland dessa ungdomar som aspirerar på skapan-
det av en kurdisk stat. Förklaringen till detta tycks ligga i att många upplever 
att ett slut på det ändlösa politiska våldet och förtrycket av det kurdiska fol-
ket berättigar rätten till självbestämmande, vilket signaturen Hawre i en in-
sändare till Kurdcity.com uttrycker på följande vis: 

För mig är det kurdiska folket synonymt med följande: ett våldtaget folk, ett 
förföljt folk, ett mördat folk, ett glömt folk men också ett okuvligt folk, ett 
stolt folk, ett folk med urgamla traditioner och kultur, ett folk som i kampen 
för frihet har gjort den kurdiska himmeln röd. Ett folk som har vunnit många 
slag men ej någon krig. 

                               
46 Nash 2000, s. 80. 
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I mina ögon är en kurd en som har följande insikt djupt rotad i sitt hjärta 
och sin själ och som hela tiden, otröttligt och kompromisslöst strävar efter att 
skapa en annan verklighet; Ett folk berövat av sitt medfödda rätt till självbe-
stämmande och frihet.47 

Således existerar i diasporan möjligheten till att inte bara artikulera och resa 
krav på rätten till självbestämmande, utan det finns hos vissa ungdomar en 
övertygelse om att Sverige tillhandahåller möjligheter till utbildning, opini-
onsbildning för den kurdiska saken och politiska aktiviteter som bör utnytt-
jas. Till exempel uppmanar Arjen Otlu i en artikel kurdiska ungdomar att: 

Det är viktigt att vi väljer att göra något av våra liv, att vi utbildar oss 
och/eller skaffar oss arbeten. Unga utbildade kurder kan föra kurdernas talan 
högre både i Kurdistan och Europa. Vi bör aldrig förvänta oss att andra än vi 
själva kommer att föra vår talan, det kan vi bara förvänta av oss själva. Ett 
stort ansvar ligger hos oss som har väldigt goda förutsättningar att utbilda 
oss. Ett sådant ansvartagande tjänar kurderna i Kurdistan på, vi som utbildar 
oss i Sverige, men även det samhälle vi lever i.48 

För andra kurdiska ungdomar erbjuder livet i Sverige också vad man skulle 
kunna kalla en ’identitetsfristad’ för den stigmatiserade kurdiska identiteten i 
Iran, Iran Turkiet och Syrien. Detta framgår i en självbiografisk artikel av 
Sanarya Kalamagi: 

När jag var i Bagdad hade jag stora problem med att presentera mig själv för 
folk som jag träffade för första gången. När jag började prata med någon utan 
att direkt säga mitt namn, var det självklart för de som lyssnade på mitt per-
fekta arabiska att jag var arab. Men så fort jag sa mitt namn kunde jag se sto-
ra frågetecken i deras ansikten. Det var då jag kunde uppmärksamma folk om 
min andra halva. 

De flesta tyckte att det var roligt med ovanliga namn och frågade vad mitt 
namn betyder och om det är kristet namn. Men så snart jag sa att namnet 
kommer från en blomma som växer i höga berg i södra delen av Kurdistan 
blev ämnet inte intressant längre. Detta gjorde ont och jag kände mig väldigt 
taskig mot min andra halva, nämligen min kära mor som är kurd. Jag fick inte 
en enda gång chansen att presentera mig som halv kurdisk, halv arabisk tjej. 

Situationen blev mycket annorlunda sedan jag kommit till Sverige. Det är 
ju inte självklart något mer än att jag är arab här. Jag kan vara vad som helst i 
ett samhälle som blandar alla möjliga nationaliteter och bakgrunder. Nu vän-
tar jag nästan på att folk ska fråga mig om var jag kommer ifrån så att jag 
stolt kan nämna min andra halva.49  

                               
47 ’Du är kurd så länge du känner dig som kurd!’, 
<http://www.kurdcity.com/svenska/art.asp?id=151&h1id=24&h1namn=Brännpunkt&h2id=5
5&h2namn=Sociala%20Frågor> 24 november, 2002.    
48 ’Gör vi tillräckligt i Sverige?’, <http://www.beyan.net/article.asp?id=61&lang=SE>, 30 
december, 2002.  
49 ’Mer kurd än arab’, <http://www.beyan.net/article.asp?id=203&lang=SE>, 18 juni, 
2003.   
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Notera här att Kalamagi berättigar sitt val av identitet med att åberopa den 
hybridisering (”jag kan vara vad som helst i ett samhälle som blandar alla 
möjliga nationaliteter och bakgrunder”) som existerar i Sverige. I Irak var 
hon tvungen att förneka eller dölja sin kurdiska identitet, då den var stigma-
tiserad. Hybridisering kan sålunda beskrivas som både ett faktiskt tillstånd, 
men också någonting som (i brist på bättre term) skulle kunna betecknas en 
idéströmning.  

Det gäller emellertid att inte överskatta eller överdriva hybriditet som ett 
allmänt rådande tillstånd eller som generellt accepterad idéströmning i det 
multikulturella samhället, för stigmatisering och förnekande av den kurdiska 
identiteten är någonting som existerar i diasporan också. Att hävda sin iden-
titet som kurd eller att uppge Kurdistan som sitt hemland kan vara vanskligt, 
då samma förnekelsepolitik som är utmärkande för t.ex. Turkiet konfronterar 
kurder även i Sverige i deras möte med t.ex. turkar som delar den turkiska 
statens syn på kurderna och deras krav på rättigheter. Hur kurdiska ungdo-
mar skall handskas med sådana möten, och vilka politiska strategier, konkre-
ta såväl som intellektuella, de skall använda är någonting som Bahceci ut-
lägger i den tidigare refererade artikeln om nationalism. Hon skriver: 

Allt sedan jag förstått att nationalism inte är mer än föreställda band har jag 
paradoxalt nog blivit mer nationalistisk. Det gäller att använda fakta på rätt 
sätt, och se på våra rättigheter som självklara mänskliga rättigheter. Bli inte 
upprörd om någon frågar om kurder egentligen existerar, svara stolt att det är 
klart vi gör. Lika lite eller mycket som alla andra folk, inte för att vi delar 
samma religion, språk eller kultur, utan helt enkelt för att vi ser oss som kur-
der. Det enda som skiljer sig från kurder och de flesta andra folk är att vi ge-
nom historien inte fått en erkänd nationalstat. Detta trots att orden ”kurd” och 
”Kurdistan” fanns långt innan exempelvis ”turk” eller ”Turkiet”. En bra bör-
jan är att vi erkänns som grupp, nu är det bara att föreställa sig mer och an-
vända ordet ”Kurdistan” oftare.50   

Som den uppmärksamme läsare kan se innehåller det citerade stycket en 
hänvisning till Benedict Andersons teori om nationen som en ’föreställd 
gemenskap’.51 Den slutsats man kan dra härav är att det slags reflexivitet som 
vi diskuterade ovan tycks vara av en specifik karaktär hos vissa av de kur-
diska ungdomarna. Det är uppenbart att anammandet av uppfattningen om 
nationen som en ’föreställd gemenskap’, inte resulterar i ett förkastande av 
densamma. 

                               
50 ’Nationalism är bluff’, <http://www.beyan.net/article.asp?id=98&lang=SE>, 19 januari, 
2003. 
51 Enligt Anderson, 1992, s. 21, är nationen ”föreställd eftersom medlemmarna av även den 
minsta nation aldrig kommer att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av 
övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap.”  
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”Identitetens makt” och dess kritiker 
Den nationalism som Bahceci artikulerar framstår som en ”paradox” i en tid 
av globalisering och hybridisering om man anlägger ett ensidigt perspektiv 
på vår samtid. Denna paradox är skenbar, då identitet är möjlig på grundval 
av skillnad(er); skillnad är konstitutivt för det samtida multikulturella sam-
hället – vilket själva termen ’multikulturell’ förtäljer. Men en anti-
essentialistisk teori om identitet kan inte vara hela förklaringen. Ty den är en 
metareflektion över identitetens betingelser i en mer grundläggande bemär-
kelse; den säger att skillnad är förutsättningen för identitet, men inte varför 
en specifik identitet x (t.ex. den etniska) vid en given historisk tidpunkt y 
(t.ex. i det samtida multikulturella samhället) växer fram. Svaret på den se-
nare frågan är i sista rummet avhängigt empiriska undersökningar.  

Att företa en utförlig diskussion om vad som kan vara orsaken, eller orsa-
kerna, till det samtida identitetsfenomenet är någonting som bl.a. av utrym-
messkäl inte låter sig göras här. I de kurdiska ungdomarnas fall har argumen-
tet i detta kapitel varit att dessa ungdomars liv i Sverige – både vad gäller de 
möjligheter som diasporan tillhandahåller för artikulerandet, bibehållandet 
och politiseringen av den kurdiska identiteten – samt den politiska situatio-
nen i respektive del av Kurdistan utgör två signifikanta och samverkande 
faktorer bakom deras identitetsartikulation. Karakteristiskt för de kurdiska 
ungdomarnas identitetsartikulation är sålunda hybriditet i förening med en 
bibehållen och politiserad etnisk identitet i diasporakontext. Vidare framgick 
det att Kurdistan som ursprungsplats eller ursprungsland var ett framträdan-
de element i dessa ungdomars självuppfattning.  

Men det är då en ”lokalitet” eller en ”plats” som så att säga är beläggen på 
distans, men vars emotionella och politiska (dragnings)kraft i de kurdiska 
ungdomarnas identitetsartikulation tycks illustrera att skillnaden i betydelsen 
av platsen i termer av ”här” och ”där” upphävts. Man skulle kunna hävda att 
den geografiska närheten/distansen hos en given lokalitet inte är avgörande 
för den emotionella och politiska närhet man kan känna till platsen ifråga, 
vilket illustreras i de kurdiska ungdomarnas föreställningar om ’Kurdistan’. 
Sålunda är det inte bara så att den etniska gruppen eller nationen föreställs 
som en gemenskap, utan också ’platsen’, ’landet’ föreställs i lika hög grad. 
Det specifika med gemenskaper som föreställda storheter är som Anderson 
poängterar att ’medlemmar’ av dessa inte kommer att träffa mer än en hand-
full av sina gelikar. Så förhåller det sig också med ’fosterlandet’ eller ’hem-
landet’; som ung kurd i Sverige kanske man inte ens har varit i (någon del 
av) Kurdistan, men icke desto mindre föreställer man sig (ursprungs)landet 
Kurdistan som en enda territoriell enhet. Anderson skriver att 
”[g]emenskaper känns inte igen på sin falskhet/autencitet utan på hur de 
föreställs”.52 Sålunda kan man säga att även om det inte finns en kurdisk 

                               
52 Anderson 1992, s. 21. 
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(national)stat, och därmed inget internationellt erkänt territorium vid namn 
’Kurdistan’, så existerar detta territorium i allra högsta gard i ungdomarnas 
föreställningsvärld, med de implikationer som detta medföra i ungdomarnas 
sociala och politiska interaktionssfärer.   

Ett alternativt sätt att se på den samtida identitetsartikulationen och identi-
tetspolitiken i det multikulturella samhället är emellertid att som Roger Rose 
peka på att 

[…] apparent indications of transnational orientations and multi-local identi-
ties seem less compelling if one carefully distinguishes (im)migrants’ rheto-
ric from their practices and their more reflective statements. And, more gen-
erally, a variety of analysts have argued that, in many cases, (im)migrants 
continue to ground politically important claims in the assertion and revalori-
zation of identities that are both singular and localized.53  

Denna kritik bygger på dels ett felaktigt antagande, dels en misströstan. Kri-
tiken tycks anta att ’transnational orientations’, ’multi-local identities’, dvs. 
det som ovan betecknades som ’hybridisering’, står i motsatsställning till det 
’lokala’ och ’singulära’. Men så är inte fallet; hybridisering är konstituerad 
av eller inbegriper olika element, däribland den etniska. Det slags 
misströstan som finns implicit i denna kritik bygger på en outtalad aversion 
inför etnisk identitet och därmed en besvikelse över att globaliseringen inte 
resulterat i en upplösning av detta slags identitet. Manuell Castells, som 
skrivit en bok om ’identitetens makt’, har ett mer ambivalent, för att inte 
säga motsägelsefullt, förhållningssätt till fenomenet identitet. Castells skriver 
att 

[t]illsammans med den teknologiska revolutionen, kapitalismens omvandlig 
och etatismens fall har vi under seklets sista fjärdedel fått uppleva ett omfat-
tande uppsving av starka uttryck för kollektiv identitet, som utmanar globali-
sering och kosmopolitism till förmån för kulturell specificitet och människors 
kontroll över sitt liv och sin miljö. Dessa uttryck är mångskiftande och starkt 
diversifierade, följer konturerna i varje kultur och de historiska källorna till 
varje identitet. De omfattar proaktiva rörelser som syftar till omvandla de 
mänskliga relationerna på mest grundläggande nivå, såsom feminism och 
ekologism. Men dit hör även en rad reaktiva rörelser som bygger förskans-
ningar till försvar för Gud, nation, etnisk grupp, familj, lokalsamhälle, det vill 
säga grundkategorierna i den tusenåriga existens som nu hotas av det kombi-
nerade, motsägelsefulla angreppet från teknoekonomiska och omvandlande 
sociala rörelser.54  

Efter att ha gjort denna distinktion mellan ’reaktiva’ och ’proaktiva’ identite-
ter, skriver Castells några stycken senare att ”[e]ftersom historien inte har 
någon riktning finns det ur ett analytiskt perspektiv inga ’goda’ eller ’onda’, 

                               
53 Rouse 1995, s. 355. 
54 Castells 1998, s. 15-16. 
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progressiva eller regressiva sociala rörelser.”55 Castells tycks sålunda vara 
väl medveten om att termer som ’proaktiv’ och ’reaktiv’ är värdeladdade, 
och därför tycks han ta tillbaka sitt eget uppenbara värdeomdöme dels med 
att avvisa en teleologisk historiesyn, dels att skilja på det värderande och det 
analytiska. Det är också uppenbart att han ser ’globalisering’ som någonting 
gott och talar i samma stund om ’kosmopolitism’, men detta förefaller vara 
en överdriven uppfattning om globaliserings ’positiva’ förändringspotential. 
Castells ambivalenta påståenden illustrerar på ett tydligt sätt de normativa 
undertonerna i globaliseringsdebatten, och hur värderande och empiriska 
påståenden flyter ihop på ett problematiskt sätt.56  

Mot den bakgrunden inställer sig frågan om Castells, och även Rose, inte 
tar sin egen identitet för given till den grad att den uppfattas som ’naturlig’ 
och följaktligen inte behöver ’namnges’. Denna fråga ter sig legitim att ställa 
i ljuset av följande kritiska observation av Jan J. Pettman: 

Gender is often used as a code word for women. This does draw our attention 
to the ways in which dominant groups can normalize or naturalize their own 
identities – they name others while remaining themselves unnamed. But of 
course men have gender too, just as white people are also ’raced’, and domi-
nant cultural members have culture too.57  

Det finns sålunda anledning att vara skeptisk mot att ställa en förenklad före-
ställning om ’globalisering’/’kosmopolitism’ mot ’reaktiva identiteter’. Detta 
synsätt är, som Robertson och andra poängterar, en empirisk förenklig av vår 
samtid, oberoende av vilken normativ position man intar i fråga om (etnisk) 
identitet.58  

Avslutande kommentarer 
Min ambition har varit att beskriva och analysera kurdiska ungdomars själv-
uppfattning. En övergripande slutsats som man kan dra från mitt empiriska 
material är att diasporan erbjuder kurdiska ungdomar ett rum fritt från förne-
kelse eller undertryckande av deras etniska identitet. Diasporan erbjuder 
m.a.o. ett slags identitetsfristad där kurdisk identitet kan (åter)affirmeras och 
stärkas. 

                               
55 Castells 1998, s. 17. 
56 I detta sammanhang är det värt att uppmärksamma att Meyers och Geschieres, 1999 s. 2-6, 
användande av termerna ’flöde’ (globalisering) och ’slutenhet’ (identitet), vilka är ämnade att 
vara deskriptiva, också har värderande konnotationer i det att ’flödet’ leder ens tankar till det 
som är friktionsfritt samt befriande, och är underförstått någonting positivt, medan ’slutenhe-
ten’ skapar associationer till instängdhet och det som följaktligen är negativt.  
57 Pettman 1997, s. 489. 
58 Robertson, 1995. 
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Det refererades också till den forskning om andra invandrarungdomar i 
multikulturella miljöer som visar att de har en tendens att utveckla en hybrid 
(eller ’post-modern’) identitet. I anslutning till detta försökte jag lyfta fram 
att även de kurdiska ungdomarna uppvisar sådana tendenser. Emellertid 
tycks det kurdiska folkets politiska belägenhet föranleda de kurdiska ung-
domarna att bibehålla en starkare tillgivenhet till deras etniska identitet. Vi-
dare ser många av dessa ungdomar en kurdisk stat, alternativt någon form av 
självstyre, som en lösning på det politiska våldet i Kurdistan.  

De inbördes skillnaderna mellan kurdiska ungdomar som refererats och 
citerats i detta kapitel bör beaktas. Det är ingalunda en homogen grupp. Fler-
talet av de ungdomar som skriver på Beyan.net är högutbildade och politiskt 
medvetna, medan vissa av de ungdomar som skriver kortare inlägg på Be-
yan.nets Forum och Kurdcity.coms Debattsida, där inlägg och repliker kan 
postas direkt, primärt inte har ett intresse för politik eller den kurdiska saken 
– även om livliga politiska diskussioner förekommer också på dessa forum.   

Kort sagt, man kan beskriva Beyan.net och Kurdcity.com som framväx-
ande kurdiska offentliga rum, vilka kan ha politiska effekter på kurdiska och 
andra ungdomar, och som, vilket delvis uttrycks explicit på Beyan.net, har 
ambitionen att uppmuntra övriga kurdiska ungdomar att bibehålla kurdisk 
kultur, men också att ’inte stänga dörren för andra kulturer’.  

Emellertid vore det att dra en förhastad, för att inte säga felaktig, slutsats 
från en jämförelse mellan kurdiska ungdomar och andra ungdomar i Sverige 
genom att påstå att de senare skulle ha övergett sina etniska identiteter me-
dan de förra alltjämt skulle ha klamrat sig fast vid en etnisk identitet. Förhål-
landena är mycket mer komplicerade än så. Det är viktigt att inte uppfatta 
fenomenet hybrid identitet i motsatsställning till etnisk identitet. Den hybrida 
identiteten inbegriper etniska dimensioner, då den är konstituerad av olika 
element. En mer adekvat ansats till den hybrida identiteten vore att beskriva 
den i termer av en dynamisk konfiguration, där olika komponenter – den 
etniska i förening med andra komponenter, t.ex. ’kosmopolitiska’ – skiftar i 
betydelse och framtoning beroende på den aktuella politiska, sociala och 
kulturella kontexten. Sålunda vore det felaktigt att i alla lägen och i samtliga 
kontexter se ungdomar som ’antingen-eller’.  
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Att överleva i diasporan. Ungdomar av 
assyriskt/syrianskt ursprung i Sverige 

Av Feryan Deniz, Denho Özmen och Katrin Goldstein-Kyaga 

Det här kapitlet tar upp hur assyriska/syrianska ungdomar i Sverige ser på 
sin identitet i ett globaliserat sammanhang. Kapitlet baserar sig huvudsakli-
gen på den tidigare nämnda diskussionen som sex ungdomar hade inom ra-
men för projektet Globalisering och identitet, och den tecknar bakgrunden 
till den assyriska/syrianska diasporan, bosättningen i Sverige och de politis-
ka diskussioner om identitet som förs inom den assyriska/syrianska gruppen. 
Den preliminära analysen har gjorts med hjälp av Grounded Theory1 och 
dataprogrammet Atlas. 

Ungdomarna som deltog i diskussionen var mellan 19 och 25 år, och hälf-
ten var unga kvinnor respektive unga män. De flesta var födda eller hade 
kommit till Sverige, då de var små. De äldre hade dock haft något annorlun-
da erfarenheter av att vara invandrare i Sverige, vilket framgår senare i det 
här kapitlet. Alla var relativt välutbildade, flera av dem hade studerat utom-
lands, och de flesta läste eller hade läst på högskola eller universitet. I den 
bemärkelsen är de inte typiska för den assyriska/syrianska gruppen i Sverige, 
men de representerar en växande grupp av högutbildade assyrier/syrianer i 
Sverige. Flera av ungdomarna har sitt ursprung i länder, t.ex. Syrien, där 
utbildningsnivån är högre än t.ex. i Turkiet. En stor del av de assyri-
er/syrianer som till en början invandrade till Sverige från slutet av 1970-talet 
utgjorde en landsbygdsbefolkning som kom från östra Turkiet, och som säl-
lan var högutbildade. Detta innebar att den andra generationen sällan sökte 
sig till högre utbildning, och att man ofta gifte sig ung. Situationen börjar 
emellertid ändra sig och den tredje generationen, som nu växer upp ser ofta 
annorlunda på sin framtid och utbildning. 

Assyrierna/syrianerna som en global diaspora 
Assyrierna/syrianerna kan beskrivas som det Cohen kallar en ”offerdias-
pora” (victim diaspora). Ordet diaspora betydde ursprungligen ”spridning” 

                               
1 Se t.ex. Strauss & Corbin, 1990, respektive Atlas.ti. 
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på grekiska och stod för de grekiska kolonisatörerna runt Medelhavet. Med 
den judiska diasporan, som kommit att bli en modell för den påtvingade 
diasporan, att leva i förskingring, har ordet fått en mörkare och mer brutal 
innebörd.  

Cohen urskiljer fem typer av diasporor: offer-, arbets-, handels-, imperie- 
och kulturdiasporor.2 Gränsen mellan de olika typerna av diasporor är 
flytande. Medlemmar av offerdiasporor har också bedrivit handel och har 
inte enbart levt i diaspora av tvång, men man kan ändå urskilja vissa grund-
läggande drag som karaktäriserar de olika typerna av diasporor. När det gäll-
er offerdiaspororna är den huvudsakliga orsaken till deras spridning att de 
tvingats bort från sitt ursprungsland och han ger judar, afrikaner (svarta sla-
var), palestinier och armenier som exempel.3 Armenierna blev en modern 
diaspora p.g.a. förföljelserna i det turkiska Armenien 1894-1895 och senare 
1915 i samband med grundandet av den turkiska nationalstaten. Assyrier-
na/syrianerna delade i stor utsträckning armeniernas öde. För de flesta assy-
rier/syrianer är Seyfo (Svärdets år) en levande realitet, och många har släk-
tingar som mördades i samband med dessa händelser.4 En stor grupp assyri-
er/syrianer sökte sig till det kristet dominerade Libanon för att sedan i sam-
band med inbördeskriget i Libanon på 70- och 80-talet utvandra till olika 
länder i Europa, bl. a. Sverige. Som framgår av det här kapitlet utgör synen 
på sig själva som en ”offerdiaspora” som lever i förskingring och önskan att 
överleva som folk en viktig del av deras identitet. 

Assyrierna/syrianerna i Sverige 
Den grupp som kallas assyrier eller syrianer består av omkring tre miljoner 
människor som har sitt ursprung i Mellanöstern.5 Deras traditionella hemland 
anses vara ett område som sträcker sig över sydöstra Turkiet, norra Syrien, 
västra Iran och norra Irak. Som en följd av förföljelser och förtryck lever de 
numera skingrade över hela världen.  

Assyriernas historia och civilisation började för mer än 6000 år sedan i 
Mesopotamien - landet mellan Eufrat och Tigris - i nuvarande Irak. Deras 
kultur och historia har formats av deras förfäder: Sumerer, akkadeér, baby-
lonier, araméer och assyrier. Det är en kultur som har bidragit med stora 
kunskaper till mänskligheten, bl.a. genom kilskriften, astronomi, matematik 
och medicin. Vid de utgrävningar som engelsmannen H. Lyard och andra 

                               
2 Cohen, 1997, s. x.  
3 Ibid, s. x. 
4 Shato du saifo eller Svärdets år är assyrierna/syrianernas namn på det organiserade folkmord 
på kristna minoriteter som följde på att sultanen förklarat heligt krig  mot dem i samband med 
att de allierat sig med Ryssland vid osmarnernas krig mot Ryssland under första världskriget. 
Se vidare Björklund, 1981, s. 12-34. 
5 Detta avsnitt baserar sig huvudsakligen på Garis, 2006. 
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gjorde på 1800-talet fann man i Assurbanipal's kungliga bibliotek i Nineveh 
över 40.000 lertavlor, där dessa kunskapsområden är bevarade åt eftervärl-
den. Kung Hammurabis lagar, den äldsta lagkodex som är känd i värl-
den, stiftades på 1900-talet f. Kr. och består av 282 lagparagrafer.  

Den assyriska högkulturen uppstod i staden Assur i nuvarande Irak var-
ifrån den spriddes och senare på 1300-talet f. Kr. utvecklades till ett stort 
imperium, som varade fram till Ninevehs fall den 28 augusti 612 f.Kr. Efter 
det assyriska rikets fall och fram till Kristi födelse levde det assyriska folket 
under svårt förtryck av perser, greker och romare. Den nya läran, kristendo-
men, manade till fred och godhet och lovade dessutom de troende en framtid 
i himlen långt borta från erövrarnas och förtryckarnas händer. De övergick i 
tusental och sedan i hundratusental till den nya läran. 

I och med islams utbredning intensifierades förföljelsen av dem, både 
som religiös och etnisk grupp, och har sedan pågått nästan kontinuerligt, i 
synnerhet i Irak och Turkiet, med bara några korta uppehåll.  Den stora ma-
joriteten tvingades att välja mellan att konvertera till islam redan på 700- och 
800-talen, eller att fly till säkrare områden. Sedan dess har migrationen blivit 
ett levnadsmönster för assyrierna i Mellanöstern. Under det tidiga 1890-talet 
utvandrade ca en halv miljon assyrier/syrianer till Nordamerika, bl.a. till 
Rhode Island och området runt Chicago. De utvandrade från dagens Turkiet, 
närmare bestämt städer och byar i Malatya, Elazig, Adiyaman, Urfa, Diyar-
bakir och Adana. 

Mellan åren 1914-1920 utvandrade resten av de assyrier som överlevde 
folkmordet, Seyfo, i ovannämnda städer samt Siirt, Hakkari, Van, Mus och 
en del av Turabdin till Latinamerika. De bildade kolonier i La Plata, Argen-
tina, i Santiago, Chile samt i Brasilien. 

Mellan åren 1930-1960 utvandrade assyrierna från området till Damas-
kus, Libanon, Palestina samt Frankrike. 6 

De första assyriska flyktingarna kom till Sverige och Västeuropa i slutet 
av 60-talet på begäran av FN: s flyktingkommissariat och Världskyrkorådet. 
Många assyrier flydde pga. av kriget i Libanon och fientligheterna mellan 
Grekland och Turkiet i samband med Cypernkriget 1964-64. Även det kur-
diska kommunistiska partiets (PKK:s) krigföring gentemot den turkiska sta-
ten bidrog till att situationen för etniska minoriteter blev sämre. Samtidigt 
kunde många assyrier som befann sig i Libanon pga. överenskommelsen om 
balans mellan muslimer och kristna inte räkna med att få tillstånd att stanna, 
än mindre att få medborgarskap.7 

Ytterligare en våg av utvandring pågår nu efter flera attacker på assyrier-
nas kyrkor i Irak och under den situation som råder, har en stor grupp assyri-
er (kaldéer, syrianer) lämnat Irak. De finns som flyktingar i Syrien och Jor-
danien i väntan på att ta sig till väst. 

                               
6 Andersson, 1983. 
7 Deniz, 1996. 
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Assyriena tillhör de kristna samfunden Syrisk-ortodoxa kyrkan, Kaldeiska 
katolska kyrkan och Österns assyriska kyrka. Deras gemensamma språk är 
syriska (arameiska). På grund av förföljelser tvingades stora grupper av assy-
rierma (syrianer och kaldeer) att konvertera till islam. Sådan grupper är bl a 
Mhalmiyerna i Mardin-provinsen i sydöstra Turkiet och Nusayrierna i Syri-
en. 

Idag uppgår assyrierna i Sverige till omkring 90 000 personer fördelade 
på ett 40-tal kommuner runt om i landet. De flesta är dock bosatta i stor-
stadsregionerna, framför allt Stockholm, Örebro, Norrköping och Göteborg. 

För att underlätta assyriernas anpassning till det svenska samhället och för 
att bibehålla den egna kulturella särarten bildades lokala kulturella förening-
ar som i sin tur slöt sig samman i organisationen ARS (Assyriska Riksför-
bundet i Sverige). Förbundet utger en månatlig tidskrift Hujådå (Union) och 
Syrianska Riksförbundet som också har en månatlig tidning Bahro (Ljuset).8 

Synen på globalisering 
Ungdomarnas diskussion om globaliseringen speglar den allmänna sam-
hällsdebatt, som förs om globaliseringen och kretsade till en början runt de 
åsikter och erfarenheter de fått med utgångspunkt ifrån sina yrken och sin 
utbildning. En diskussion fördes för och mot globalisering i termer av väster-
ländsk imperialism och ekonomisk och kulturell exploatering på ett globalt 
plan. Flera av dem tog också upp det negativa i att världens kultur slätades 
ut, oftast genom den västerländska kulturens dominans, och hur detta lett till 
att autentiska kulturer förstörts. Diskussionen genererade samtidigt en intres-
sant växling av perspektiv, där man omväxlande såg på situationen som re-
presentanter för västerlandet, som EU-medlemmar, som svenskar, som in-
vandrare, som en grupp utsatt för majoritetssamhällets fördomar och som 
medlemmar i en assyrisk/syriansk diaspora som sträcker sig över både över 
Europa och Mellersta Östern. Senare fokuserades diskussionen på mer per-
sonliga förhållanden och den speciella kontext som den assyriska/syrianska 
diasporan och anknytningen till uppväxten i områden i Sverige, som t.ex. 
Södertälje, utgör. 

Kritiska synpunkter rörde hur man som västerlänning på ett relativt ytligt 
sätt påstår sig vara globaliserad utan att ha en tanke på att på ett djupare plan 
ta till sig andra kulturella förhållningssätt eller att engagera sig för den nöd 
som råder i andra delar av världen. 

Ninveh: Aaaa, liksom jag ska kunna åka överallt och bara kunna känna mig 
hemma överallt. Du vet det är mycket reklam på TV och sådär. Folk är så  

                               
8 Garis, 2006. 
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coola och bara åker överallt. Indien, jag säger […] Jag vet inte, det är inte rik-
tigt så där som det är idag i varje fall inte i Sverige. 

Ilona: Man ska skicka iväg sina antropologer och de ska utforska nya kul-
turer. DET ÄR SÅÅÅÅ SPÄNNANDE (ironiskt) men inte fan tar man till sig 
något av det. Det är liksom ändå vi som är bäst. Här kommer jag den vite 
mannen. Vi är liksom, vi ska tala om för er vad som ska stå. OHHH vad 
spännande, är det så ni lagar mat, men prova hamburgare, drick Cola.  

Ninveh, som reser mycket i sitt arbete och inblandad i många EU-projekt 
associerar globalisering till europeisering, men ger samtidigt uttryck för en 
känsla av att detta egentligen inte är globalisering på ett djupare plan. Snara-
re är det en attityd utan något verkligt innehåll. Som svensk deltar man ändå 
i periferin och utgår ifrån ett svenskt perspektiv.  

Ninveh: Joo, ja, precis lite grand så där. När man pratar globalisering på job-
bet är det mycket EU. Det är mycket EU-projekt just nu. EU- medborgare 
som jag sa, men också världsmedborgare, inte så mycket ”jag är svensk”. 
Men jag känner ändå att det är väldigt mycket Sverige. 

Ungdomarna tar också upp att globaliseringen kan öka och minska i intensi-
tet och att alla inte är lika globaliserade. Det finns ett centrum och en periferi 
för globaliseringen. 

Ninveh: När man kommer till Europa, så känner man att man är lite off som 
svenne. Då tycker jag man är lite långt bort. Men när man är lite längre bort i 
mitten av Europa, tyskar, holländare, belgier då är man ganska nära varandra. 
Här uppe i Sverige så är vi inte så mycket … 

Det faktum att ungdomarna ingår i en mer eller mindre global diaspora ser 
man inte som ett uttryck för globaliseringen. Det upplevs som självklart, att 
man har släktingar i många länder.  

Ilona: Jag tänker inte på att mina släktingar bor i Syrien, Libanon, bla, bla bla 
och Frankrike och sådär. Att vi är utspridda över halva världen, att jag kan 
åka runt och bo hos dom gratis. 

En av diskussionsledarnas påpekande att svenska ungdomar ofta inte ingår i 
ett globalt nätverk på samma sätt som de själva, får dem att medge att detta 
kan ses som en aspekt av globaliteten, d.v.s. att världen numera utgör ett 
globalt rum. Samtidigt kan man inte se detta som ett uttryck för globaliser-
ing, eftersom det inte är något nytt. Man lär sig inget nytt genom att ha kon-
takter med likasinnade. En menar, att åka till Norrland skulle vara mer glo-
baliserat, eftersom han aldrig varit där och då skulle få se något nytt.  

En flicka berättar hur mycket hon utvecklats bara på en vecka genom att 
bo tillsammans med en utbytesstudent i en småstad i ett annat nordiskt land. 
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Genom att uppleva det dagliga livet i en familj i en helt annorlunda miljö, 
lärde hon sig mycket mer än om hon åkt på en turistresa till Spanien. Det 
faktum att man inte låser bilen i den lilla staden ger henne ett nytt perspektiv, 
att det finns alternativa sätt att leva. Att lära sig nya saker att uppleva nya 
miljöer, att uppleva kontraster, som får en att tänka, det uppfattar man som 
globalisering. Nahir utvecklar detta: 

Ja, jag kan få nya eller jag kan ta emot de värderingar som finns i det landet 
eller den kulturen, och då blir det att man påverkas, särskild om man finns i 
den kulturen under en längre period. Då kanske när jag kommer hem, så har 
jag fått ett nytt perspektiv, och det tycker jag är riktig globalisering, alltså då 
är det väldigt positivt. 

En annan positiv sida av globaliseringen är enligt Meryem synen på männi-
skovärdet, något som påpekats inte bara av de assyriska/syrianska ungdo-
marna, utan också av andra ungdomar, som ingår i projektet Globalisering 
och identitet. Globaliseringen handlar om att se varandra som människor 
utan hänsyn till vilken kultur man kommer ifrån eller vilken religion eller 
nationalitet man har. Genom att lära känna varandras kultur får människo-
värdet en annan betydelse. 

Informations- och kommunikationstekonologins och 
resornas betydelse 
Den tekniska, politiska och ekonomiska utvecklingen har lett till att man på 
ett annat sätt än tidigare identifierar sig i det globala rummet. Man tar kon-
takt med människor på andra sidan världen och kan överföra sina tankar. 
Resorna och kommunikationen möjliggör direktkommunikation på ett helt 
annat sätt än tidigare. Detta leder inte bara till ökade kontakter över gränser-
na utan att man faktiskt, som Ninveh säger, är tillsammans. 

Ninveh: Nu på senaste tiden tycker jag det är ganska häftiga grejer … Jag har 
rest väldigt mycket, varannan vecka har jag varit i något land och då tycker 
jag det är jättehäftigt, det här med att med att man träffar folk och … kontak-
ter. Vi har på jobbet partners i England och Irland och att man mailar till var-
andra, det känns som man liksom ÄR med varandra. Likaså det här kommu-
nikationen som gör det enklare än förut. 

Även om den snabba direktkontakten genom e-post kan upplevas som att 
man faktiskt är tillsammans, trots ibland långa avstånd, kan det inte ersätta 
det verkliga mötet, ansikte mot ansikte. Gevriye berättar att han fått många 
vänner på en resa till Grekland, bl.a. en grupp israeler. Han har uppehållit 
kontakten med dem via e-post och de planerar att träffas igen om tre år.  
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Gevriye har släkt i Syrien, Kanada och Tyskland, och han ringer ofta och 
pratar med dem. Det är ett sätt att uppehålla kontakten till man träffas i verk-
ligheten.  

Gevriye: Vi träffas, oftast är det jag som åker iväg och träffar dom. Jag hade 
tänkt åka till Syrien till julen, det blir inte så ofta vi träffas. Vi träffas - det 
blir typ var tredje eller fjärde år, och nu har man ju inte längre möjligheter … 
eller möjligheten finns att jag måste göra lumpen nu. Oftast är det att man 
träffar dom, det är den här ultimata upplevelsen, det är något helt annat än te-
lefon. 

Det finns hemsidor och chattsidor för assyrier/syrianer, men ungdomarna 
som deltar i diskussionen går inte in så ofta på dem, eftersom de inte kan 
skriftspråket. Skriftliga kontakter med assyrier/syrianer i andra länder kan 
vara svåra att uppehålla, om man inte behärskar de språk som talas där.  

Gevriye: Många av oss har ju inte skriftspråket, och det är väldigt svårt att 
skriva. Oftast använder vi vårt språk och det blir nationellt. Mest är det folk 
från Stockholmtrakterna som pratar med t.ex. Göteborg, på så sätt är det na-
tionellt. 

Istället använder man telefon, videokamera och mikrofon och talar med var-
andra. 

En annan aspekt av ITK är de insikter man får genom att titta på TV-
kanaler, där politiska händelser speglas och tas emot på ett helt annat sätt än 
i Sverige. Ninveh berättar hur hon besökt sina kusiner i Mellanöstern, som 
trots att de är högutbildade, bl.a. är två av dem arkitekt och läkare, satt vid 
TV:n och jublade när självmordsbombare dödat många oskyldiga israelska 
ungdomar på ett diskotek. Det gav henne en tankeställare att se hur man 
påverkas av de medier man exponeras för och den historieskrivning man 
formas av. Ilona berättar hur hon följde arabisk TV och arabiska tidningar i 
samband med händelserna runt 11 september. Detta att kunna följa nyheter 
ur olika perspektiv är enligt henne att vara globaliserad. 

Ja, det blir synligt och typ om man tittar på arabisk TV, här är det tre själv-
mordsbombare, där är det tre martyrer dog idag. Jag läser ganska mycket ara-
biska tidningar på Internet. Då kommer det tillbaka, så jag skulle säga att det 
är att vara globaliserad människa att följa media från två olika håll. Alltså 11 
september gick jag på högskolan, så fick vi en specialuppgift. Jag skulle läsa 
allting, som hade hänt efter den 11 september, så fick jag läsa; det var Chom-
sky, Huntington, och allting där det debatterades. Det är orsakerna… bak-
grunden är islam, smärtans religion, vad är jihad, och då var jag tvungen att 
ta lite texter på arabiska. Jag var den enda i klassen som kunde arabiska. Då 
såg man vänstern i Väst sa, typ det här händer för att Väst exploaterar dom 
här länderna så himla mycket. Man såg inte bakgrunden, man såg inte anti-
semitismen hos araberna, man såg inte tusen olika saker. Jag vet inte, jag tror 
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man måste se saker från olika perspektiv för att få rättvis bild. Jag tror inte vi 
är så medvetna om det. På det viset är jag globaliserad. 

Kodväxling och mångkulturellt perspektiv 
Möjligheten att kunna följa nyhetsförmedlingen på flera språk gör ungdo-
marna medvetna om olika informations- och symbolsystem, och gör dem 
också uppmärksamma på existensen av olika koder.  

Genom kunskapen i flera språk och insikten i flera kulturer lär man sig 
växla mellan koder, vilket både har en kulturell och en känslomässig sida. 
Att tala samma språk på ett djupare plan är som Ninveh säger ”… både kul-
turellt och mentalt. Det tror jag gör ganska mycket, att man touchar var-
andra.” Hennes påpekande, att den moderna kommunikationen förändrar 
arten av relationer så att man, åtminstone om man som hon har möjlighet att 
resa och uppehålla kontakten genom sitt arbete, uttrycker att man ingår i ett 
globalt rum. Detta innebär att man måste tänka på ett annorlunda sätt. Man 
måste på ett annat sätt än tidigare kunna sätt sig in i andra människors sätt att 
tänka och anpassa sitt sätt att kommunicera till det. 

 

Nahir: När du t. ex. mailar eller pratar med en kompis från England. 
Ninveh: Nu är jag globaliserad, tänker jag så??? 
Nahir: Nej, du tänker det här är en människan är från en annan plats. Jag mås-
te prata med henne på ett visst sätt kanske. 

Eftersom alla ungdomarna har vuxit upp i en mångkulturell miljö är de vana 
vid att uppmärksamma flera kulturella system. De har tränats under hela 
livet att växla mellan kodsystem och ser det som naturligt.  

Gevriye: Jag känner inte att jag måste hitta en balans i det hela, det känns 
ändå så naturligt. Ja visst, det här är svenskar, man förstår att dom gör sina 
saker som dom har gjort länge, dom har ju utvecklat sin kulturella, ja vad ska 
jag säga, sin kultur. Man förstår ju varför dom gör saker och ting, och man 
tycker att det är bra ibland, det som är bra tar man till sig. 

Det faktum att alla ungdomarna under sitt liv konfronteras med så många 
olika symboliska system, både i kontakten med det svenska majoritetssam-
hället, andra etniska och invandrade grupper och med släktingar som bor i 
andra länder gör att de har en mångkulturell vana, en färdighet i att kodväxla 
utan att ens tänka på det. Det har gett dem en förmåga att se saker ur olika 
perspektiv. Detta har de haft nytta av både i sina yrken och i sina privatliv. 
Några av dem har fått sina arbeten just pga. sin mångkulturella kompetens, 
och de har kunnat bidra till utvecklingen av verksamheten på sina arbetsplat-
ser. Ninveh berättar t.ex. att hon fått sitt arbete på grund av sin erfarenhet av 
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utländska föreningar. Föreningslivet i Sverige har en gammal, ofta stel tradi-
tion, vilket kan försvåra kontakten med olika typer av föreningar. Ninveh har 
bidragit med ett nytt perspektiv, vilket gett nya idéer om hur man kan ut-
veckla olika organisationer, som t.ex. SSU, KDU och scouterna, för att få 
med sig nya grupper av ungdomar.  

 
 

 
 
Figur 1. Aspekter som påverkar assyriska/syriansk  identitet 

Identitet 
På samma sätt som man växlar mellan kodsystem är det uppenbart att man 
också växlar mellan olika aspekter och nivåer i sin identitet. Som framgår av 
tidigare citat ser man sig omväxlande som västerlänning, svensk, och assyri-
er/syrian. ”Vi” är ”människa”, ibland ”svenne”, ”den vita mannen”, europé, 
”the non-blond Swede”, ”blattesvensk”, ”världsmedborgare” eller kristen 
arab och ibland assyrier eller syrian. Identiteten blir en orienteringspunkt 
eller en utkikspunkt utifrån vilken man tolkar omgivningen utifrån olika 
synvinklar och inom skilda kontext.  
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Olika aspekter som kan påverka identiteten är dels den globaliserade kon-
text man ingår i, det faktum att man både kan representera österländsk och 
västerländsk civilisation, delaktigheten i ett globalt nätverk, en diaspora, 
bosättningen i Sverige, relationen till platser där assyrier/syrianer dominerar 
eller dominerat osv. Detta illustreras i figur 1. 

Om man ska försöka urskilja ett grundläggande tema, när det gäller vad 
diskussionen kretsade runt, så var det just hur man ska kunna anpassa sig till 
de länder man vistas i utan att förlora sig själv. Detta ”själv” syntes vara den 
människa man formats till genom att växa upp i en assyrisk/syriansk kontext 
i områden som Södertälje, där många assyrier/syrianer koncentrerat sig. Där 
har vad som kan kallas en etnisk enklav vuxit fram, dvs. områden i en stat, 
kommun e.dyl. som domineras av en etnisk grupp. Liknande områden finns i 
Qamishli i Syrien och Midyat i Turkiet. Diskussionen handlade dels om att 
försöka komma till insikt och förhandla fram en konsensus om vilka ”vi” är, 
och samtidigt hävda detta ”vi” mot omvärlden, liksom rätten att själv defini-
era vem man själv och gruppen är. Det senare innebär också en kamp mot 
fördomar och kategoriseringar, som definierar människor som ”antingen-
eller” och halvdana snarare än ”både-och”. Som nämnts i ett föregående 
kapitel i den här antologin definierar Ilona sig som ”människa”. 

Ilona: Skitzo, ja fortfarande så vägrar jag vara någonting halvdant. Jag är 100 
procent si och 100 procent så, både-och, men alltså man ifrågasätts hela tiden 
vart man än kommer. Jaha, hur skulle du definiera dig själv? Människa för 
helvete. 

De flesta av ungdomarna hade råkat ut för starka krav på anpassning till 
olika kulturella omgivningar. Som små har de varit tvungna att lära sig ett 
nytt språk och ”leka med svenska, blonda barn”, som en av dem uttryckte 
det. Särskilt de två av de äldre ungdomarna har upplevt delvis oförenliga 
krav, men detta har samtidigt stärkt dem. En av dem berättar hur hon, istället 
för att ständigt försöka anpassa sig kommit fram till ett beslut att ”köra sin 
egen race”. 

Ninveh: Jo men det var ganska tufft. … Som ja sa, vissa saker var inte rätt 
hos mig, medan dom var det i majoritetssamhället. Men andra grejer var helt 
okej hemma hos mig, men inte i stora samhället. Man var liksom lite malpla-
cerad. Det var viktigt upp till 17, man skulle vara en i gänget, men efter ett 
tag så släppte det där. Jag blev starkare i mig själv, så fick folk tänka vad de 
ville. Det var i början på universitetet, jag bodde själv då, men också det här 
att man interagerar med andra människor som inte är som en själv. Ja men det 
blev, då börjar man se det positiva i båda kulturerna och så körde jag min 
race. Jag väljer det positiva i den här kulturen, sen får folk säga vad de vill 
om de tycker det är fel eller rätt. Liksom … Gud får döma om jag är en god 
eller ond människa, dom andra skiter jag i. 
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Det arbete som de äldre ungdomarna gått igenom för att hävda en egen iden-
titet för assyriska/syrianska ungdomar i Sverige har gjort det lättare för de 
yngre. De har haft lättare att ta till sig en identitet som kan uppehålla den 
assyriska/syrianska aspekten samtidigt som de är delaktiga i det svenska 
samhället. Som en av de yngre uttryckte det: 

David: Jag upplever att jag är en syrian född i Sverige. Det har inte varit så 
svårt, jag tror dom före oss har gjort jobbet åt oss. 

De äldre har varit tvungna att anpassa sig mer till det svenska samhället, men 
även om det har varit svårt har det gett dem mycket. De har lärt sig att umgås 
med människor över gränserna. Att de haft kontakt med många helsvenska 
ungdomar har inte inneburit att de övergivit den egna kulturen, utan snarare 
att de lärt sig av varandra. En förutsättning för detta tycks emellertid ha varit 
att de upplevt ett positivt intresse för den assyriska/syrianska kulturen. Den-
na erfarenhet fick de senare på universitetet. Det som tidigare på gymnasiet 
uppfattades som komprometterande sågs nu som positivt.  

Ilona: Jag kommer ihåg när jag började på gymnasiet så var det ganska 
många som kollade snett på mig först för jag umgicks bara med svenskar. 
Sen var det så att jag pratade assyriska en gång med en syrian, så kollade 
svenskarna ”VA e hon turk?? Eller?” Det var jättekonstigt. Sen så började 
snacket, ”ja, det är hon turken som är svensk wannabe” och sånt. Fast på uni-
versitet fick man vara sig själv på ett helt annat sätt. Där var det ”jaha var 
kommer du ifrån?” Så fick man berätta själv.  

 

Den förmåga till anpassning de utvecklat har de haft nytta av när de rest eller 
studerat utomlands, och de har noterat att svenska ungdomar som inte har 
samma erfarenhet som de själva haft betydligt svårare att anpassa sig. Det 
gäller bl.a. en oförmåga att tolerera annorlunda värderingar.  

Förmågan att anpassa sig har emellertid en gräns, och en flicka berättar att 
hon till hundra procent anpassat sig till livet i det land hon bodde, men bör-
jade känna sig vilsen och fått ett behov av att vara med sina egna. Hon gick 
och handlade mat i en orientalisk butik och rullade vindolmar för att bjuda 
på sina värdar på. Det berodde på ett behov av att hävda sig och visa att ock-
så hon hade något att ge. ”Jag tänkte: Inte låter jag dom bara svälja mig. Man 
måste ju liksom markera sig.” För att kunna ta till sig vad de hade måste hon 
behålla något av sig själv.  

Nahir berättar att han träffat några israeler i Afrika, och att de haft diskus-
sioner om hur man ska kunna anpassa sig i en annorlunda miljö och samti-
digt som överleva som folk. En av dem hade sagt att man blir som mest slu-
ten, när man rycks från sina rötter, och att gemenskapen är viktig.  Ilona 
påpekar att judarna levt länge i en diaspora och att det finns paralleller till 
assyrierna/syrianerna, som man kan lära av. 
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En lång del av diskussionen rörde huruvida assyrierna/syrianerna ska räk-
nas som en del av den österländska eller västerländska civilisationen. 

Ilona: … vi som västerlänningar. Nu säger jag vi som västerlänning, för jag 
ser mig som västerlänning. 
Nahir: Klart! 
Ilona: Nej, men vi är ju det. Det är ju liksom våran, typ det är kulturen som vi 
rör oss i. 

Samtidigt som man uppfattar sig som västerlänning är man klar över att man 
präglats av en miljö som stammar ur en delvis österländsk tradition.  

Ilona: Jag tänkte bara säga det här som du sa att vi skulle tillhöra den väster-
ländska civilisationen bara för att vi är kristna, det tror jag inte på. Vi har 
mycket mer gemensamt med muslimer. I många år har vi färgats otroligt 
mycket av deras kultur. Det är i princip att vi går till olika ställen och ber, 
men vi är väldigt lika. Det finns inte alls stora skillnader mellan oss. Det är 
liksom vi har precis samma sätt att umgås på, t.ex. firar bröllop på liknande 
sätt, man anhåller om en flickas hand på samma sätt. Alltså vi är väldigt, väl-
digt lika. 

Som tidigare nämnts formas identiteten av det faktum att man ingår i en 
diaspora med släktingar i många olika länder. Denna diaspora består av 
människor som har mycket gemensamt men också skiljer sig på en rad om-
råden. Bland annat är Sverige på sätt och vis unikt, därför att så många assy-
rier/syrianer koncentrerat sig här.  

Att assyrierna/syrianerna tillhör vad Cohen kallar en offerdiaspora ut-
trycker Ilona, när hon beskriver den assyriska/syrianska diasporan som för-
skingring, något som hotar dess överlevnad som folk. Hon kan inte se något 
positivt i att hennes släktingar är spridda över världen, och att hennes barn 
förmodligen inte kommer lära känna hennes kusinbarn. Det faktum att man i 
stor utsträckning kunnat koncentrera sig till vissa platser i Sverige, ses där-
emot som något positivt. Nahir påpekar att hennes kusinbarn förmodligen 
skulle känna hennes barn om de bodde här.  

Assyrierna/syrianerna har skapat etniska enklaver här varifrån man relate-
rar sig direkt till det globala rummet och inte via den svenska nationalstaten. 
När en av ungdomarna var utomlands och längtade hem till Sverige, var det 
inte så mycket svenska krusbär hon längtade efter utan att ”gå ut på gatorna 
och höra folk tala mitt språk, jag vill dansa shehane”. Hon hade ”ha-begär 
efter att gå på fest och bara se en massa svartskallar överallt”. 

Man kan också uppleva att man inte vill överskrida en gräns när det gäller 
att återanpassa sig. Diskussionen kommer in på insikten om hur svensk man 
blivit, när man besöker släktingar i ursprungslandet. Det är en vanlig upple-
velse, som många ungdomar av invandrarursprung vittnat om i de andra 
diskussioner som anordnats inom projektet Globalisering och identitet. De 
assyriska/syrianska ungdomarna talar bland annat om det ovana i att äta med 
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fingrarna, då de är på besök i Mellanöstern. Så småningom har de börjat 
uppskatta det, eftersom maten, som en av dem sa, smakar bättre då. Något 
som man däremot haft svårt att vänja sig vid är att män går och håller var-
andra i handen. 

Gevriye: Vi gick på stan och min kusin tog mig i handen. Jag bara ”VAD 
GÖR DU??? Det här är inte normalt, släpp min hand”. 

Det här leder till en diskussion om hur ”svensk” man är.  

Ninveh: Men också när man kommer till Syrien, alltså varför gör de såhär, 
man har lite svenneattityd och de kommer man på sig. Fan jag är väl inte 
svensk heller, typ, man blir irriterad för att de äter med fingrarna. Det är så att 
man har tagit till sig mycket utan att man är medveten om det. 
Ilona: Visst har man blivit mer svensk. 
Syriansk diskussionsledare: Men ni är inte svensk-svenskar, eller? 
Ilona: Vi är blattesvenskar. 
Ninveh: Vi är nysvenskar!! 

Ungdomarna uttrycker sig ofta ironiskt och skämtsamt, när de talar om saker 
som tycks vara laddade, och skämten fungerar som ett sätt att tona ned det 
som är känsligt. De använder uttrycken svartskalle, blattesvensk och ny-
svensk om sig själva med en lite ironisk ton. Detta ingår också i en strategi 
att uppvärdera ord som används i en nedvärderande betydelse. Man hävdar 
sin rätt till egenart, inser att man är annorlunda och tar sig rätten att vara det. 

Diskussion 
Det här kapitlet har beskrivit hur assyriska/syrianska ungdomar kan identifi-
era sig i ett globaliserat sammanhang. De formar sin varierande identitet 
utifrån en situation som inbegriper yrke, utbildning och deras tillhörighet till 
en assyrisk/syriansk diaspora, ett folk, medborgare i Sverige och som en 
minoritet och som invandrare. Av diskussionen framgår att man även inom 
denna lilla grupp av ungdomar identifierar sig på delvis olika sätt även om 
man har mycket gemensamt. Identiteten genomgår en ständigt pågående 
förändring både individuellt och inom gruppen. I likhet med flera andra ka-
pitel i den här antologin ger ungdomarna, vars diskussion beskrivs i det här 
kapitlet exempel på hur mångfacetterad och kontextuellt betingad identiteten 
är.  

Assyrierna/syrianerna delar i sin egenskap av global diaspora många drag 
med grupper i liknande situation. Ungdomarna vars diskussion har beskrivits 
i det här kapitlet är välutbildade och tycks överlag ha en relativt stark identi-
tet, något som några av dem fått kämpa hårt med. Cohen påpekar liksom 
ungdomarna i det här kapitlet att diasporor inte är något nytt. De äldsta före-
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går globaliseringen med mer än 2500 år. Diasporor har emellertid kunnat dra 
nytta av de förändringar globaliseringen medfört. Även om stater, internatio-
nella organisationer och transnationella företag driver den internationella 
ekonomin, så är det människor av kött och blod som genom familj, släkt, 
klan och etniska nätverk organiserar handel och underlättar ekonomiska 
transaktioner och flödet av familjeinvandringen. Globala diasporor koncen-
trerar sig ofta till storstäder och drar nytta av deras kosmopolitiska karaktär.9 
Cohen skriver att de som tillhör diasporor är mer mobila än de som är rotade 
i nationella rum. Förr i tiden – och fortfarande på många platser, där nations-
bygget fortfarande pågår – utgör det en påtaglig nackdel att tillhöra en dia-
spora, och dessa personer är föremål för misstänksamhet. Under globalise-
ringens tidsålder är emellertid deras språkkunskaper, kunskap om andra kul-
turer och kontakter i andra länder konkurrenskraftiga på den internationella 
arbetsmarknaden. Det gäller i de globala storstäderna vare sig de konkurrerar 
om kvalificerade eller okvalificerade yrken.  

                               
9 Cohen 1997, s. 175-176. 
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Att dölja eller att visa sin identitet: Om 
ungdomar av marockanskt ursprung i 
Barcelona 

Av María Borgström 

En av globaliseringens effekter är att världen har kommit in i människors 
vardagsrum, speciellt med hjälp av satellit-TV. Marockanska familjer har 
genom TV fått insyn i det västerländska, speciellt det spanska samhället, 
genom såpor och andra program. De fascineras av den materiella standard 
och rikedom som de ser. Man läser varenda dag i spansk press att det är 
många som försöker korsa sundet mellan Ceuta och Gibraltar eller åka till 
Kanarieöarna för att söka lyckan. Många marockanska familjer sparar peng-
ar för att kunna skicka iväg en familjemedlem till Spanien, speciellt någon 
manlig ungdom, som kan skaffa arbete och skicka pengar till familjens för-
sörjning. De flesta av dem har en föreställd bild av en verklighet som sym-
boliserar värdet ”att lyckas”, dvs. att skaffa sig en hög ekonomisk standard, 
som de inte kan uppnå i Marocko. Det är den bild som många marockaner 
har med sig om de har turen att kunna ta sig in i landet. Många lyckas kom-
ma fram, andra når aldrig den spanska kusten. Via Internet meddelar före-
ningen ATIME om de har kommit fram till anhöriga i Marrocko.1 

Spanien har och har haft ett speciellt förhållande till Marocko genom sin 
historia. Araberna erövrade och var bosatta i Spanien under fyrahundra år. 
Det har funnits och finns fortfarande många fördomar både från spansk och 
marockansk sida. Från den marockanska sidan används orden ”burkaa” för 
att beteckna andra klassens spanjorer eller européer. I Spanien kallas de som 
kommer från Marocko eller är araber för moros.2 Innebörden av termen kon-
strueras idag på känslor av hot, som baseras på idén om invandraren och 
fundamentalisten.3  

 De bilder många spanjorer har av ”moros” är en del av det kollektiva 
medvetandet och det återspeglas i det dagliga livet, på gatan, genom mass-
                               
1 ATIME  är en förening för marockanska arbetare i Spanien (Asociación de trabajadores 
marroquíes en España). 
2 Ordet moros kommer från latin maurus och har bara en geografisk konnotation, dvs. det 
syftar på befolkningen som kom från Mauritania Tingitana som var en romansk provins, 
Dieste, 1997, s. 25. 
3 Dieste, 1997, s. 33. 
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media, i politiken, i arbetsrelationer, och i de skilda rekreationsområden man 
frekventerar. Den etniska bilden och rasstereotypen kombineras med klasste-
reotypen. Det är inte samma sak att vara en miljonär från Persiska viken som 
att vara en berber eller arab från norra Marocko.4 

En stor grupp av dem som immigrerat från Marocko har koncentrerats till 
vissa stadsdelar i Barcelona som t.ex. Barrio del Raval, där forskningspro-
jektet som kommer att presenteras här, ägde rum.  

Den marockanska immigrationen kommer huvudsakligen från norr (Rif 
och Yebala).5 

Marocko är ett land sammansatt av två folkslag: berbertalande och ara-
bisktalande personer.6 Det finns tre typer av berbertalande beroende på vil-
ken del av landet de kommer ifrån: tamazigh talas i norr, tarifiht i centrum 
och el tahelhit på den södra delen av landet. Det språk som arabisktalande 
använder i det dagliga livet (marockansk-arabiska) är inte detsamma som det 
språk som lärs ut i skolan (standardarabiska). 

Andra generationens ungdomar av marockanskt ursprung lever i en värld i 
Barcelona som inte tillhör deras föräldrars ursprungsvärld. Det som skiljer 
dessa världar åt är religionen, språket och sättet att förhålla sig till livet och 
se på världen. Ungdomarna måste ständigt hitta strategier för att kunna för-
hålla sig till sin omvärld.  Vilka strategier de väljer beror på den situation de 
lever i eller på vilken position de får på de sociala fält 7 som de träder in på.  
Dessa strategier innebär ofta ett val: att visa eller inte visa vad man tänker 
eller vem man är, dvs. ett val rörande hur man framställer sig själv inför 
andra. 

Undersökningen 
I det här kapitlet beskrivs hur andragenerationens invandrarungdomar av 
marockanskt ursprung uttrycker och utvecklar sin identitet i mötet med vär-
den tagna ifrån det katalanska samhället och sina föräldrars kulturella arv. 
Kapitlet baserar sig på resultaten av en studie genomförd i Barcelona åren 
1999-2000 om hur marockanska ungdomar mellan fjorton och arton års ålder 
                               
4 Dieste, 1997, s. 149-150. 
5 Rif och Yebala var två stora geografiska zoner inom det spanska protektoratet. I Rif, där 
provinserna Alhucenas och Nador ingår, talar man berbiska och i Yebala, där provinserna 
Tánger, Tetuán, Larache och Chauen ingår talar man arabiska. 
6 Berbiska är liksom arabiska ett afroasiatiskt språk. 
7 Sociala fält är relativt autonoma sociala mikrokosmos som alla på sitt sätt är relaterade till 
handlingens och det sociala rummets skilda poler. ”In analytic terms, a field may be defined 
as a network, or a configuration of objektive relations between positions. These positions, are 
objectively defined, in their existence and in determinations they impose their occupants, 
agents or institutions, by their present and potential (situs) in the structure of the distribution 
of species of power (or capital) whose possession commands access to the specific profits that 
are at stake in the field, as well as by they objective relation to other position (domination, 
subordination, homology, etc)” (Bordieu, 1992 s. 97). 
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uttrycker sin sociokulturella identitet.8 Den marockanska gruppen utgör den 
största minoritetsgruppen inom det spanska skolsystemet (Depatament 
d’Ensenyament, 1999). 

Undersökningen genomfördes höstterminen 1999 med hjälp av kvalitativ, 
empiriskt inriktad metod utifrån ett sociolingvistiskt, interaktionellt perspek-
tiv.9 Undersökningsgruppen bestod av tjugoåtta elever från en högstadie- och 
gymnasieskola (Institut Miguel i Tarradell), som ligger i el Raval, Ciudad 
Vella. Skolan hade 67 (42%) invandrade elever, varav den största gruppen 
(30%) kom från Marocko. I den marockanska gruppen var det 16 pojkar och 
12 flickor. Data insamlades via gruppdiskussioner och enkäter. Ungdomarna 
fick samtala i grupper om tre eller fyra deltagare. Större delen av tiden dis-
kuterade de själva. Vid något enstaka tillfälle, ställde jag en fråga på spans-
ka. Eftersom jag inte talar arabiska fick jag hjälp med översättningen av en 
arabisktalande kollega. 

Totalt var det nio grupper; tre med pojkar, tre med flickor och tre blanda-
de. Meningen var att ungdomarna själva i grupper skulle diskutera olika 
teman: Om vänner, sin stadsdel, sin familj, vad de gjorde på fritiden och 
deras framtidsplaner. Ungdomarna fick själva välja det språk de ville tala 
med varandra. Det resulterade i att ungdomar i flera grupper talade arabiska 
eller arabiska blandat med spanska sinsemellan. 

Teori och forskningsfrågor 
Ungdomarna socialiseras och utvecklar sin identitet i relation med andra. 
Identiteten utvecklas i ett socialt samspel10, i vilket individen internaliserar 
kulturen och formar och utvecklar sin självbild i identifikation med andra. 
Kulturens värdesystem, d.v.s. de föreställningar och sociala regler som finns 
inom kulturen, förmedlas och bevaras främst genom språket.11 Språket är det 
instrument eller den medierade handling som individen använder för att 
kommunicera med andra, för att tänka och för att internalisera kulturella 

                               
8 Vad gäller den sociokulturella identiteten berör jag tre aspekter: identitet, språk och kultur. 
Termen sociokulturell är sammansatt av ett socialt och ett kulturellt begrepp. Det sociala begrep-
pet innefattar även en socioekonomisk aspekt. Denna studie byggde delvis på resultaten från 
min avhandling (Borgström 1998), där jag studerade hur spanskamerikanska ungdomar kan 
uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling. 
 I den konstaterades att de latinamerikanska ungdomarna bland annat utryckte sin identitet 
genom att kodväxla mellan spanska och svenska och att de själva utgjorde en grupp med sina 
speciella identitetsmarkörer. Där igenom uppkom intresset att studera marockanska ungdomar 
i Barcelona för att se om liknande processer uppstod där. 
9 Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls, 1999. Sociolingvistiskt perpektiv innebär att man 
studerar språket i ett socialt sammanhang och interaktionellt perpektiv att man tar hänsyn till i 
vilket sammanhang konversationen äger rum samt vem eller vilka personer som ingår i den. 
10 Mead, 1969, s. 136-138. 
11 Schieffelin, 1990. 
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världen.12  Ungdomarna socialiseras genom språken i olika kulturer – majori-
tetssamhällets kultur och hemmets minoritetskultur.   

Barcelona ligger i ett område där man talar både katalanska och spanska. 
En forskningsfråga var alltså hur dessa ungdomar som emigrerar till Katalo-
nien internaliserar kulturella värden med tanke på den multilingvistiska situ-
ation de konfronteras med; spanska, katalanska, berbiska och arabiska. 

Ungdomarna deltar aktivt i skapandet av sin identitet. Det sker genom en 
process i interrelation med signifikanta andra13 i de kontexter de möter, sö-
ker, eller vistas i. I denna process är de sociala relationerna av vikt. Tillgång 
till ”signifikanta andra” är beroende av vilka sociala relationer man har, vil-
ket  i sin tur påverkar utvecklingen av såväl språk som identitet. 

Hur människan uppfattar sig själv i relation till andra diskuteras bland an-
nat av Sjögren.14 Individen formar sig själv och blir sig själv i relation till 
andra, utifrån de krav han eller hon får eller de bilder han eller hon får om 
hur han vill eller bör vara som individ i olika sammanhang.15 

Begreppskategorierna i den diskursiva analysen är delvis tagna från mitt 
tidigare arbete 16 och delvis från ungdomarnas gruppdiskussioner. De katego-
rier som är tagna från min tidigare studie är: kodväxling, stil, vokabulär och 
den subjektiva bilden av båda språken. De kategorier som valdes utifrån 
analysmaterialet i Barcelona-studien var teman som ungdomarna valde att 
framhäva i gruppdiskussionerna och sättet de diskuterade på. 
I analysen togs hänsyn till om ungdomarna delade: 
 

• grundantaganden 
• normer och värderingar 
• koder 

Med grundantaganden avses det som Bourdieu17  benämner doxa: dvs. det 
kollektivt undermedvetna vars innehåll inte ens nämns utan tas för givet. Det 
är de mentala representationerna av den sociala världen. Det är en represen-
tation om hur världen är och hur den borde vara. 

Doxa är idéer och representationer som är närvarande hela tiden överallt 
och som är så naturliga, dvs. de passar till de rådande sociala och materiella 

                               
12 Vygotsky, 1978; Wertsch, 1988.  
13 Personer med särskild betydelse för individen kallar Mead ”den signifikanta andra”. Ter-
men ”den signifikanta andra” introducerades av psykologen och filosofen William James 
(1890). Han ansåg den sociala jämförelsen vara en viktig del av självuppfattningen och att 
denna behövdes ses i termer av den ”signifikanta andra”, d.v.s. den referensgrupp vi söker 
från början i våra liv. Enligt James gör vi jämförelser med personer vi vill likna på något sätt 
eller som står för målsättningar vi strävar efter. 
Angående begreppet signifikanta andra se Mead, 1969. 
14 Sjögren, 1993, 1994. 
15 Nilsson, 1998, s. 36-37. 
16 Borgström, 1998. 
17 Bourdieu, 1977. 
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villkoren, att de blir osynliga och icke verbaliserade. Men eftersom de är 
premisser för allt man gör och allt man tänker finns de i diskursen genom 
indirekta referenser.  

De marockanska ungdomar i Barcelona som växer upp i kontakt med va-
rierande etniska kontexter bli medvetna om olika ”doxa”. Ungdomars föräld-
rar har idéer och föreställningar om hur livet bör levas i sitt kulturella bagage 
från sitt ursprungsland, vilka principer man ska följa etc,  och ungdomarna 
möter ett annat sätt att förhålla sig till omvärlden i Barcelona, en annan 
”doxa”. 

Bourdieu talar om den ”flytande doxa” som finns mellan ”det ortodoxa” 
och ”det heterodoxa”.  Det ortodoxa är det korrekta sociala beteendet, och 
det hetereodoxa är en avvikelse från detta. Märk här att ungdomarna alltid 
kan vara avvikande beroende på vilken position de befinner sig i relation till 
föräldrarnas eller majoritetssamhällets perspektiv. 

Doxan relateras till normer och värderingar som utgör livets riktlinjer. 
Värderingar utgör moraliska principer som kontinuerligt ändras. De överförs 
från generation till generation. Varje kultur värderar vad den anser vara bra 
och dåligt. Våra värderingar genererar normsystem som visar allmänna rikt-
linjer på hur vi bör uppföra oss.  

När vi aktivt deltar i interaktion med andra i olika sociala fält använder vi 
sociala, språkliga och kulturella koder. Koder ses som ett symbolsystem med 
betydelser beroende på omständigheterna. De marockanska ungdomarna är 
medvetna om de olika koderna. I interaktion med andra använder de olika 
strategier genom vilka de visar vem de vill vara och vilken identitet de vill 
framhäva. Detta styrs i sin tur av deras position i gruppen och vem eller med 
vilka de vill identifiera sig. 

I analysen tar jag också hänsyn till ungdomarnas relation till ”den privata 
zonen” och ”den allmänna zonen” och om de placeras sig som medlemmar i 
majoritetssamhället eller som en minoritetsgrupp. Varje kultur har sitt sätt att 
förhålla sig till vad som manifesteras i privata eller offentliga sammanhang.  

Enligt Rosen 18 är ’det privata’ den kapacitet individen har för att be-
stämma vilken information han vill ge till omgivningen för att skydda sig 
från de omdömen de andra kan ge individen utan den adekvata kontextuali-
seringen. 

I analyserna av den här gruppen ungdomar av marockanskt usprung har 
jag även tagit hänsyn till faktorer som kön, ålder och när de kom till Katalo-
nien.  

                               
18 Rosen, 2000, s. 196. 
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Olika strategier 
De marockanska ungdomarna väljer två sorters strategier: att dölja eller att 
visa olika etniska identitetsmarkörer beroende på sammanhanget. Dessa 
strategier är symbolhandlingar, om man definierar symbol som uttryck för 
medvetna handlingar som har en innebörd genom vilken individen kan be-
kräfta sig själv, ”de andra” kan erkänna honom, eller individen kan överföra 
mening.19 De identitetsmarkörer som de väljer att visa eller dölja, urskiljs 
genom ungdomarnas beteende, position och deras verbala eller icke verbala 
språk. 

Genom att presentera ungdomarnas uppfattning om familjens betydelse 
och om föräldrarnas påverkan i ungdomarnas liv, kan man se deras med-
vetenhet om olika livsuppfattningar, värderingar och normer. Hur de använ-
der sina språk och hur de uppfattar sig själva, är ett uttryck för deras socio-
kulturella identitet.  

Familjens betydelse 
Den marockanska familjen i Marrocko har enligt Ihaddouten & Ihaddouten 
förändrats från att vara en institution där allt skedde till nya familjeformer. 
Tidigare producerades det mesta som konsumerades inom familjen och på 
detta sätt  skedde socialisation, inlärning och arbete. Denna typ av familj 
håller på att försvinna och idag kan man urskilja tre familjemodeller: 20 
 

1. Den utvidgade familjen: Är traditionell och konservativ när det 
gäller moralen. Den inkluderar avlägsna släktingar. Mellan med-
lemmarna existerar en materiell, andlig och altruistisk solidaritet. 

2. Familjen i förändring: Har i viss mån förändrats. Förändringen 
kan antingen ske i själva produktionen, men traditionella normer 
och värderingar fortsätter att styra familjens beteende. Föränd-
ringar kan också ske när det gäller normerna och värderingarna, 
men familjen försörjer sig på traditionellt sätt. 

3. Den nukleära familjen: Förändringar har skett på alla fronter 
(normer, värderingar och produktion). Dessa förändringar gör att 
familjerna blir självständiga och värderingar förändras gällande 
t.ex. giftermål. Detta innebär att släktingarnas inflytande minskar 
i den privata sfären.   

                               
19 Todorov, 1982. 
20 Ihaddouten & Ihaddouten (under utgivning), s. 6. 
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De marockanska ungdomarna i min studie har socialiserats i olika typer av 
familjer som varierar mellan familjen i förändring och den nukleära familjen.  

Vad de inkluderar i familjebegreppet är föräldrarna, morbröder, mostrar, 
farbröder, fastrar, syskon, kusiner, mor- och farföräldrar, svärmor, svärfar 
etc. Ungdomarnas familjer är spridda i flera länder. Några av dem har en del 
av familjen i Spanien och resten i Marocko, men de flesta har familjen 
spridd över  hela världen. 

Detta framgår av diskussionen i grupp G (flickgrupp). I fortsättningen in-
nebär omarkerad text att ungdomarna talar spanska, medan arabiska marke-
ras med fet stil. I texten presenteras ungdomarna med namn, i dialogerna 
endast med initialer: 

 
1   D:  Var har du familjen någonstans? Och vad har du här? Jag har den i  
   Tyskland, Frankrike. 
2  B:  Jag har den också i Frankrike, i Tyskland, i Belgien. 
3  D:  I Belgien!  Hur kommer det sig? 
4  C:  Och i Frankrike och i Italien. 
5  D:  I Italien har jag också. 
6  A:  (...) i Algeriet dumbom! 
7  D:  Vad? 
8  A:  l Algeriet  har ni ingen ... vad fan.  
9  C:  Nej. 
10  A:  Vad fan, era dynghögar, min pappas kusin är i Algeriet. 
11 D:  Vad äckligt! 
12  B:  Men “akta er”, när hon kommer till Spanien får vi se om hon snor  
  din väska. 
13  A:  Håll tyst, eh? 

I denna dialog ser vi hur Abida säger att hennes familj befinner sig i Algeri-
et, därför att hennes pappas kusin bor där. Det visar i detta fall att hon har en 
bredare syn på familjen. Samtidigt använder ungdomarna i sitt tal många 
”fula ord” som ”jillipollas” (dumbom), ”joder” (fan) dvs. de använder en 
vokabulär, som de inte kan använda öppet hemma och ett sätt att utrycka sig 
som de associerar med majoritetssamhället. Detta kan tolkas som ett sätt att 
fjärma sig från föräldrarnas kultur och att uttrycka en social identitet som 
skiljer sig från den som status quo som hemmet kräver.21 Dessutom nämner 
Bea på skoj att Abidas pappas kusin kan stjäla väskan när hon kommer. Det 
kan tolkas som att de skämtar med de fördomar de utsätts för av omgivning-
en.  

Ungdomarna är också medvetna om att de inte bor i “fysisk” närhet av 
sina familjemedlemmar, som är spridda i andra länder och på andra platser 

                               
21 Balncafort & Valls 1999, s. 207. 
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än där de själva bor. Några säger att de inte har familjen i Barcelona, efter-
som endast mamman, pappan och syskonen bor där. 

Detta kom upp i grupp D, en av de könsblandade grupperna. Den feta sti-
len markerar att personen talar arabiska: 
  
1  D:  Berätta, varför tycker du bättre om familjen där än här? 
2  C:  Därför att familjen är där och inte här. Jag har mina föräldrar och  
  mina bröder här, men resten av familjen är där. 
3  A:  Har du familjen här eller där? 
4  B:  Jag har den spridd över hela världen. 

Här tycks arabiska användas för att förtydliga, och som vi ska se senare an-
vänds arabiska på många olika sätt, framför allt som ett hemligt språk.  

Den utvidgade familjen är det normala begreppet för de flesta marockans-
ka ungdomar, som studien omfattar. I den miljö som format dem har de inte 
internaliserat kärnfamiljen som modell, även om många bor i hushåll bestå-
ende av  kärnfamiljer.  Som nämnts finns familjen inte i Barcelona för några 
av ungdomarna, eftersom endast föräldrarna och syskonen är där.  Många 
har sin familj spridd över hela världen, och det är inte ovanligt att de bor 
med sina mor- eller farföräldrar eller mor- eller farbröder. Dessa ungdomar 
har alltså inte daglig kontakt med sina föräldrar och syskon.  Identifikationen 
med familjerna och den plats där dessa bor uttrycker de genom att säga: ”Jag 
har en familj, jag har en by, jag har ett hus.”  

Den utvidgade familjen ingår i ett större transnationellt sammanhang mel-
lan Marocko, Spanien och andra länder och sammanhållningen uppehålls 
delvis med hjälp av IKT. Imamer bosatta i olika länder,  som har tillgång till 
Internet, kan vara en länk mellan familjerna och meddela dem information 
om olika familjemedlemmar, t.ex. när äldre barn som skickats till andra län-
der kommit fram. 

Att leva i en familj betyder för många av ungdomarna i sin tur att de ac-
cepterar de implicita normer som råder inom den. På fritiden gör ungdomar-
na saker som är typiska för deras ålder, som att gå ut och spela fotboll, men 
de berättar också andra saker som är mer anknutna till föräldrarnas kultur 
och tradition. Exempel på detta är att gå till moskén, att gå på promenad 
tillsammans med hela familjen och att hjälpa sina föräldrar både i hemmet 
och i arbetet. Det är sådant som kan uppfattas som ovanligt i de flesta spans-
ka ungdomars ögon. Pojkarna hjälper sina fäder i arbetet utanför hemmet 
och flickorna arbetar hemma, ofta med ansvar för sina mindre syskon. Detta 
gör de som om det vore det mest naturliga. Här kommer några exempel: 
 
Grupp  A (pojkar) 
Bernardo som är sjutton år och arbetar med sin pappa på eftermiddagarna. 
Han säljer kläder på Gloria-marknaden och hjälper föräldrarna med hemar-
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betet. För honom är det normalt att man måste hjälpa sina föräldrar i arbetet. 
Han säger: ”Om jag inte hjälper till, är de tvungna att göra de uppgifterna 
själva”. 

Både Carlos (1:7 , 8)  och Dionisio (4:8) sköter inköpen åt sina familjer. 
 
Grupp B (flickor) 
Ana och  Bilma har flera systrar och det är de som sköter hushållsarbetet  
hemma. Eftersom Bilma går i skolan hjälper hon till hemma när hon är klar 
med läxorna, både under veckodagarna och på helgerna. Systrarna delar på 
hushållssyslorna. Detta kan jämföras med situationen bland berbiska kvinnor 
i Belgien. Cammaert22 uppger att i Belgien fortsätter den berberiska kvinnan 
att vara den som ansvarar för hemmet, d.v.s. att vara hemmafrun. Rollerna i 
det nya landet har inte förändrats. 

 
Grupp B och D  (blandad) 
Dessa ungdomar berättar för varandra att de hjälper till med familjesysslor-
na. Pojkarna hjälper papporna i sina arbeten, t.ex. en av pojkarna som ordnar 
papper i olika pärmar på marockanska konsulatet. Flickorna följer med sina 
mammor och handlar mat. 

Föräldrarnas inflytande över ungdomarnas 
valsituationer 
Föräldrarna har stort inflytande över ungdomarnas liv. De kan lägga sig i 
deras studier, giftermål etc. Detta diskuterade ungdomarna, och i dessa dis-
kussioner finner vi dem som är accepterar föräldrarnas värderingar och nor-
mer (doxa) och dem som förkastar (heterodoxa) eller börjar ifrågasätta för-
äldrars värderingar (flytande doxa). Här ser vi att det kan förekomma hån 
från de som tycker annorlunda,  eller det kan uppstå oro om någon i gruppen 
framstår som annorlunda.  

 
Grupp I (blandad grupp) 
I många marockanska familjer oroar sig föräldrarna för sina barn och lägger 
sig i eller bestämmer vad som är bäst för dem om deras framtid. I denna 
grupp uppfattar  D. detta som det mest naturliga, så uttrycker han det.  
 
1  A:  Varför lägger sig dina föräldrar i ditt liv? 
2 D:  De oroar sig, föreställer sig att du har problem. 
3  A:  Lyssnar din mamma, din familj t.ex., när du säger ”jag vill bli läkare  

                               
22 Cammaert 1998. 
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 ” eller säger din familj till dig,  ”nej du ska inte bli läkare. Det kom-
mer att gå bättre för dig som … låt oss säga … mekaniker” 

4     D:  Du ska bli mekaniker och därmed basta! 
5 A:  Därför att du studerar mindre, kommer du att tjäna ditt levebröd med  
  händerna. Gör din mamma så?  
6 B:  Ja, ja, ja. 
7 A:  Låt oss se …  Lägger sig din familj i vad du gör? 
8 D:  Det är klart. 
9    A:  Varför? 
10 C:  SKRATT 
11 D:  T.ex. om jag har en problem med någon och vem kommer att hjälpa  
  mig? 
12 A:  Din familj! 
13 D:  Där ser du! 

Denna dialog är viktig därför att den visar att Alice har en ganska kritisk syn 
på föräldrarnas roll. Dionis däremot har inte samma inställning utan anser att 
det är viktigt att ha familjen som referens och trygghet.  

En sak är att få råd, men en annan sak är om föräldrarna ska ha rätt att 
lägga sig i.  Abida från grupp G tycker inte att hennes föräldrar lägger sig i. 
Hon säger: ”De lägger sig inte i utan ger mig råd därför att jag inte är stor 
ännu.” 

De flesta av flickorna vet vad deras föräldrar vill och även om de vill nå-
gonting annat, har de ingen frihet att välja. I grupp H förs en diskussion om 
giftermål, om vilken sorts man de kommer att vilja gifta sig med. Alla flick-
or i gruppen är överens om att de kan tänka sig att gifta sig med en marockan 
eller en marockansk katalan, men mannen måste vara muslim. När jag (D) 
frågar om det finns problem, om de vill gifta sig med en man som inte är 
muslim, svarar de: 
 
13 B:  Det är klart att det finns. 
14 A:  Det finns problem. 
15 C:  Ja, det finns problem. 
16 D:  Problem, men varför? 
17  A:  För det första därför att vi måste berätta för våra föräldrar och de  

 kommer  inte att tillåta det, de tillåter inte mig, därför att det tycker 
att det är fel. 

18 C:  Därför att det är annorlunda. 
19  D: Vad säger du? 
20  C: Min mamma fostrar mig som de har fostrat henne, och mina mor-  
  och farföräldrar är härifrån och de är muslimer, så är det. 
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I det här fallet visar flickorna öppet att de är medvetna om föräldrarnas sätt 
att förhålla sig till omvärlden och deras inflytande över deras liv, och de 
accepterar detta. De vet hur de bör bete sig för att motsvara föräldrarnas 
önskemål.  

Samma flickor fortsätter diskussionen och kommer in på ett annat tema 
som Ema tar upp, nämligen giftermål. Här händer det plötsligt intressanta 
saker. När de tidigare kunde säga öppet och på spanska vad de tycker, byter 
de språk till arabiska. Är detta ett försök att dölja vad de egentligen tycker 
och tänker? Använder de arabiska som hemligt språk?  
 
Grupp H (flickor) 
1 E:  Kommer du att gifta dig? 
2 D:  (SKRATT) Vad säger du...att börja tala om giftermål nu! 
3 E:  Kommer du att gifta dig? 
4 D:  Jag vet inte. 
5 -:  Nej. 
6 E:  Oroar du dig inte för att gifta dig? 
7 -:  Nej. 
8 E:  Om det gäller mig, om jag ska gifta mig, och min man … 

han skulle säga till mig att jag måste stanna hemma, eller att jag 
ska inte studera, jag skulle åka hem och skulle fortsätta studera. 
Och du vad ska du göra? 

9   -:  Jag kan inte göra någonting. 
10 E: Att arbeta eller studera. 
11 -:  Jag ska arbeta, jag behöver inte stanna hemma. 
12 D:  Och du? 
13 -:  Jag ska arbeta och studera. 
14 -:  Jag kommer att studera medicin. (SKRATT) 
15 _  Medicin! 
16 -: Men om du vill något, kommer din mamma att tillåta det? 
17 -:  Det är klart! 
18 E: När du är stor och vill fortsätta att studera kommer din  
  pappa att säga nej. 
19 -:  Nej, nej , han kommer att säga till mig att du kan göra det  
  här … men inte det där. 
20 -:  Det här är bättre för dig och det där är inte bra.  
21 -:  Han kommer att råda dig. 
22 E:  Och vad kommer du att göra? 
23 -:  Jag kommer att göra vad jag vill fast i smyg. 
24 E:  Så du kommer att göra det i smyg? 
25 -: Jag kommer att göra det i smyg. 
26 -:  Jag ska också göra vad jag vill i smyg. 
27 -:  Hon spelar in oss! 
  (SKRATT OCH BULLER) 



 118 

28  Jag svär att hon spelar in det här. 
29 -:  Har detta spelats in? 

Konversationen är intressant. Ema som har bott i Barcelona sedan hon var 
tre år, säger att hon inte kommer att böja sig inför vad hennes man tänker. Vi 
ser här att hon försöker provocera sina kamrater, som har vistats kortare tid i 
Barcelona. Hon motsätter sig de implicita värderingar (doxa) som dominerar 
i vissa grupper av marockaner (att man måste böja sig för mannens vilja). De 
andra säger att de ska läsa eller arbeta. Ema frågar en annan som ska läsa 
medicin om hennes mamma skulle tillåta det. Hon svarar ja, men E tror inte 
att det stämmer med verkligheten, eftersom hon tror sig veta att föräldrarna 
har en annan åsikt. Ema frågar vad de andra ska göra, och alla svarar: ”Vi 
kommer att göra vad vi vill i smyg”. Detta tolkar jag som att flickorna kom-
mer att göra allt för att få sin vilja igenom, men vill inte att andra (föräldrar, 
omgivningen) ska få veta det. 

Senare uttrycker de rädsla för att det som de sagt har spelats in. Deras 
tolkning är att de inte kan säga öppet vad de vill, och de känner sig inte säkra 
trots att de har sagt det på arabiska. 

I en av pojkarnas grupper byter de till arabiska därför att en av dem före-
slog det. 
 
Grupp A (pojkar) 
Under diskussionen använder alla arabiska oavsett antal år de har varit i Bar-
celona. 

De börjar diskussionen på spanska, men sedan ber Dionisio de andra att 
byta till arabiska. De andra accepterar Dionisios förslag ibland.  
 
 1 C:  Vad gör du med dina vänner när (...) 
 2 A:  Och du, vad gör du? 
 3 D: Jag går till Casal och sedan går jag till arbetet. 
 4 A:  Vad jobbar du med? 
 5 D:  Ah? 
 6 A:  Vad jobbar du med?’ 

... Jag vet inte – Det är bättre om vi talar arabiska, hon har nå-
gon som kan översätta det. Har du inte hört henne säga att hon 
har någon som kan översätta? 

 
UNGDOMARNA GÖR MINER (DE GÖR SIG LUSTIGA ÖVER 
ÖVERSÄTTAREN SOM MÅSTE ATT GÖRA ALLT ARBETE) 

 
7  B: Jag vet inte vad ska jag förklara. 
8 D:  Vad gör du på Casal? 
9  B:  Jag går inte på Casal. 
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10   D:  Vad gör du med din pappa? 
11   B:  Pss, det angår dig inte. 
12  A:  Du grabben, det ska inte du bry dig om. 
13  B:  Jag går till moskén (TRUMMAR PÅ BORDET)  
14   (ALLA TALAR SAMTIDIGT) 
15   A;  Vi går ut med kompisar när vi går i till torget . Ibland stannar  
  vi på torget eller går vi en runda, vi går och snattar. 
16   D  Det är inte sant. 
17   A: Det är klart att det är inte sant (..) dumbom. Det som jag har sagt är  
  inte sant, men det kan hända ändå. 
18    D:  Du pekar ut oss, de kommer att tro att marockaner är så 
  barbariska, min vän. 
   (HAN GÖR EN GEST MED HANDEN OCH BÖRJAR   
  SJUNGA) Abdelkader, Abdelkader … 

I detta exempel insisterar Dionisio på att tala arabiska. De andra bryr sig inte 
särskilt mycket om det. När de talar om vad de gör på fritiden säger Ahmed 
att de går och snattar. Han nämner igen en av de fördomar som finns mot 
dem från samhällets sida.  Dionisio förnekar detta med detsamma och an-
vänder senare arabiska för att säga till Ahmed att så får man inte säga, annars 
kommer omgivningen tro att marockaner ägnar sig åt att snatta. Det är ett 
sätt att använda språket för att hålla icke-marockaner utanför. Sedan börjar 
Dionisio sjunga på arabiska. Jag tolkar detta som identitetsmarkörer. De vill 
visa att de tillhör gruppen marockaner och vill inte uppvisa mer än nödvän-
digt vilka de är. Samtidigt är de oroliga att tappa ansiktet. 

När ungdomarna i gruppen A talar om vad de gjorde på fritiden händer 
följande:  
 
Exempel 3.: 
1   A: (TRUMMAR MED HÄNDERNA) yeyeye (SJUNGER) 
2 B     Igår, gick jag hem, jag gick till jobbet med min pappa 
3 C:     Gick du till jobbet? 
4 B:   Med min pappa, sen till moskén och efteråt gick jag ut för att  
   leka. 
5 D:  Sedan, vad gjorde du efteråt? 
6 B:  (viskar till A och B) Jag va och knullade. 
7 D: Vad säger du, min vän ? 
8    B. ..... (BÖRJAR SJUNGA:) Abdelkader Oh! Padre mio!...  
  (SLUTAR SJUNGA OCH SÄGER TILL A). Säg någonting, 
  sjung! 

I många fall använder de arabiska utan att blanda den med spanskan. Men vi 
ser också att de använder arabiska för att säga saker som kanske är typiska 
för åldern de är i. 
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 I detta exempel visar också pojkarna flera synliga identitetsmarkörer, 
som att sjunga och att trumma med händerna. Flickorna är mer blyga än 
pojkarna och som synliga identitetsmarkörer kan jag konstatera att några 
använder chador, en del vill inte bli filmade, andra är mycket blyga och vill 
inte delta i diskussioner med pojkar i blandade grupper. 

I nästa exempel ser vi också hur grupp G, sammansatt av flickor använder 
arabiska för att skydda sig ifrån den andres negativa bild; de vill inte få då-
ligt rykte. 

Inspelningen började genom att de hälsade på mig. Jag avlägsnade mig 
från rummet och sa: “Bislama”, som betyder adjö, gå i frid.  

Alla fyra säger något på arabiska. Den som använder detta mest är Dima, 
som har vistats mindre tid i Barcelona. (Dima använder arabiska tio gånger, 
Camila sju gånger, Bea fem gånger och Abida fyra gånger). 

När Abida frågar Dima om det är bra att hjälpa föräldrarna, utspelar sig 
följande: 
 
Exempel 4. 
(G: 5) 
1 B. Är det bra att hjälpa föräldrarna?  Nej, nej det är inte bra. 
2  (SKRATT) 
3 D:  Därför att min pappa inte arbetar.  
4 A:   Arbetar han inte? 
5 D:     Nej , vad fräckt! 
6  A:   Och din mamma? 
7  D:  Hon arbetar inte heller. 
8  A:     Fan och, vad får ni pengar ifrån? 
9  D:    Vi har … 
10  A: Hon spelar in allt. 
11  D:   Hon går inte och jobbar, de kommer att, han inte... fortfarande har   
  semester 
12 A: Tala arabiska så att de inte förstår oss. 
13  C:     Söker han/hon arbete? 
14  D:    Nejjjj! (SKRIKER HON) 

Flickorna vill inte att de som inte tillhör gruppen ska få veta enskildheter 
som berör deras familjer. För detta använder de arabiska. Detsamma gällde, 
när de diskuterade kärlekshemligheter. 

Ungdomarna använder också arabiska för att de är rädda att säga öppet 
vad de tänker. I en grupp bestående av flickor som berättar om ett TV-
program, säger en av flickorna på spanska om den marockanska kungen: ”Ja, 
vilken rik hund!”. De andra flickorna blir mycket rädda och säger på arabis-
ka: ”Om militären hör dig ... Herre Gud, de kommer att döda dig! Mili-
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tären tar dig med och dödar dig.” En annan tillägger: ” De kommer att 
skära dig i bitar”.  

Här visar det sig att de är väl medvetna om den politiska situationen i Ma-
rocko, och de byter språk för att undvika att råka illa ut, trots att de befinner 
sig i Spanien. Språkbytet kan också tolkas som att det finns en funktionsdel-
ning när det gäller spanska och arabiska. När man talar om interna marock-
anska förhållanden går man över till arabiska.    

I slutet av diskussionen med grupp G frågar intervjuaren flickorna hur de 
uppfattar sig själva. Alla flickor svarar att de känner sig som ”världsmedbor-
gare”, ett uttryck som kan uppfattas som att de verkligen känner sig så, men 
det antyder också att de tagit till sig diskursen om hur invandrare förväntas 
identifiera sig. Uttrycket kan också tolkas som att de väljer en term som ger 
dem högre status än om de sagt att de känner sig som invandrare eller ma-
rockaner. 

Men så kommenterar Elima att hon ibland kan känna sig som marockan, 
när andra försöker tvinga in henne i en mall, och fortsätter:  

Det är några saker som gör att vi känner oss som araber, därför att till exem-
pel när de frågar dig om du äter skinka eller sådana saker som har att göra 
med religionen, då känner jag mig som marockan ... men ibland finns det 
människor, jag vet inte, som gör att man känner sig annorlunda, därför att de 
kommer till punkter där de gör skillnad mellan marockaner, spanjorer, eng-
elsmän. 

Efter detta inleder en annan i samma grupp en konversation på arabiska med 
Elima och Camila: 
 
20 D: Men nu har hon redan spelat in vad vi har sagt. Hon spelar in  
  vad vi säger. Vad ville du säga tidigare? 
23 E:    Vi talar om det senare. 
24 C:  OK. 
25 E:  Bara vi. 
26 D:  Det handlar om hur vi hanterar henne, eller hur? 
27 C: Vad har hon frågat er? 
28 D: Om jag känner mig spansk … det spelar ingen roll. 
29 E:  Vad känner du när folket frågar dig om du äter gris?  

 Kastiliansk eller muslim? Eller är du muslim? Eller judinna 
som de eller nazaret (kristen)? Kristen? Eller när de säger till 
dig, åk hem eller något liknande… eller när de  känner sig 
överlägsna. 

30  D:    Det är bara såna som är barnsliga som säger sånt. 
31  E:     Vuxna också när de säger ”moros, moros, moros,  de kommer  
  hit och stjäl av oss ”, men vi arbetar. Därför har vi en bil. 
32  E      Det är sant. 
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I denna konversation ser vi också att de använder arabiska för att säga saker 
som de själva tänker och inte vill säga öppet. De marockanska ungdomarna i 
Barcelona har inte en given positiv position i det katalanska samhället. De 
behandlas fördomsfullt, som jag tidigare nämnde, och framställs som tjuvar 
eller kallas för ”moros” med den negativa ton som detta innebär.23 Dessutom 
förstärks den negativa bilden i media. 

Här ser vi att de är trötta på att alltid bli behandlade fördomsfullt och som 
mindre värda. De påpekar att de arbetar för att tjäna sitt levebröd eller för att 
köpa bil. 

Användningen och tolkningen av olika koder beror på de olika gruppdel-
tagarnas roller och vilket område konversationen utspelar sig på. Kodväx-
lingen påverkas också av intressen att bevara eller inte bevara gränserna 
mellan grupperna.24  

De grupper som mer eller mindre använt sig av arabiska har varit få. Detta 
beror bland annat på gruppens konstellation. När berbertalande ungdomar 
talar med arabisktalande ungdomar förstår de inte varandra. En annan orsak 
är att inte alla ungdomar har tillräcklig språklig kompetens i arabiska för att 
delta i en gruppdiskussion.  

Många av de marockanska ungdomarna som ingår i undersökningen har 
tillgång till lingvistiska, sociala och kulturella koder både från majoritets-
samhället och från den kulturella miljö de tillhör i ursprungslandet, dvs. de 
behärskar i större eller mindre utsträckning spanska, arabiska och berbiska. 
Detta för att de har ganska tät kontakt med familjen i Marocko genom sina 
semesterresor. Där möter de den del av familjen som har stannat kvar och 
som förväntar sig att de ska ”lyckas” i meningen att de har bättre än de själ-
va, högre standard etc. 

Som framgått av konversationerna som redovisats här talar en del av ung-
domarna spanska med varandra och byter plötsligt till arabiska mitt i konver-
sationen. På så sätt kan de hålla den icke arabisktalande omgivningen utan-
för, vilket görs medvetet  i detta fall, eftersom de vet att intervjuaren inte 
förstår arabiska. Samtidigt har det som sägs på arabiska speciella konnota-
tioner. De marockanska flickorna vet att det råder en ”doxa” i deras hem, 
dvs. idéer, traditioner, föreställningar som föräldrarna vill att de ska följa. Så 
som de framställer detta vill de inte följa föräldrarnas ”råd” men de säger 
inte detta klart och tydligt, utan de döljer det genom att tala arabiska. Detta 
är ett klart exempel på ”flytande doxa”. Samtidigt är de oroliga om detta 
verkligen spelades in.  Skulle man kunna tolka detta som att de varken litar 
på föräldrarna heller representanter från majoritetssamhället, i det här fallet 
intervjuaren? De döljer vad de egentligen tycker och använder arabiskan 
som ett hemligt språk. Detta kan uppfattas som motsägelsefullt, då flickorna 
också säger sig vara världsmedborgare, vilket borde innebära ett mer öppet 

                               
23 Casas Castañé, 2000, Dieste, 1997.  
24 Heller, 1988. 
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förhållningssätt. Men det behöver inte vara motsägelsefullt. Känslan av vara 
världsmedborgarna kan de ha eftersom de har kontakt med olika världar, 
samtidigt som de använder sig av olika strategier för att handskas med sin 
situation i det dagliga livet.   

Vi kan göra en skala från dem som följer föräldrarnas spår till dem som 
tar avstånd från dem. De som följer föräldrarnas ”doxa” utan att protestera 
var framför allt de yngre i grupperna. De som bott länge i Katalonien har 
haft mer tid att socialisera sig. Detta märks framför allt i användning av ”fula 
ord” på spanska.  

Ungdomarna ställs inför ett kontinuerligt val av situationer. I vissa sam-
manhang söker de en social identitet för att markera sig som grupp genom att 
använda en typ av synliga identitetsmarkörer från föräldrarnas ursprungs 
kultur som kläder, musik. I åter andra situationer använder de vissa strategier 
för att demonstrera avstånd från föräldrarnas traditioner t.ex. genom svor-
domar eller slang. 

Min tolkning är att ungdomarna använder arabiskan som hemligt språk på 
två sätt. Det ena är att markera tillhörighet i gruppen och det andra att skyd-
da sig för omvärlden. De vill inte visa öppet vilka de egentligen är, eftersom 
är rädda att tappa ansiktet eller framstå negativt inför den andre.  

Diskussion 
I Barcelona konstruerar ungdomar av marockanskt ursprung sin identitet i en 
etnisk kontext där de utgör en minoritet eller som Gurr uttrycker det en 
”ethno class”.25 I likhet med turkarna i Tyskland utgör de eller uppfattas som 
en lägre klass i samhället. I Spanien och Katalonien innehåller diskursen om 
migrationen och multikulturalismen föreställningar om att ”de är så många”, 
” invandringen hotar arbetstillfällena för spanjorer”,” invadringen är orsaken 
till våld”, ” vår kultur är oförenlig med deras”.26 Dessutom är den politik 
som förs i Spanien fortfarande av universalistisk karaktär, dvs. marockaner 
förnväntas assimilera sig helt och hållet i samhället.27 Globalisering och eu-
ropeisering har gjort att Katalonien har återupptagit sitt språk och identitet.28 
Trots katalanernas egna erfarenhter av förföljelse och underlägsenhet i rela-
tion till det spanska centralstyret intar de omedvetet en förtryckande attityd 
mot de minoriteter eller immigranter som bosätter sig på deras territorium.29 

                               
25 Most ethno-classes in advanced industrial societies are composed of descendants of slaves 
or immigrants who were brought in to do the hard and menial work the dominant groups 
would not performed (Gurr/ Harff, 1994, s. 15). 
26 De la Corte Ibaňez 2003, s. 11. 
27 Deniz, F. 1999, s. 50-52. 
28 Castell 1997. 
29 Dieste, J. L. M. 1997, s. 149. 
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Ungdomarna som ingick i undersökningen är bosatta i Barcelona och ut-
vecklar sin identitet utan något socialt eller ekonomiskt kapital, om vi an-
vänder Bourdieus termer, men de innehar att symboliskt kapital tack vare att 
de är medlemmar i en gemenskap, nämligen den muslimska gemenskapen. 
Ungdomarna deltar under sin fritid med stort intresse i olika aktiviteter som 
imamen och andra organiserar i moskéerna. Denna gemenskap ger tillhörig-
het. De är en gemenskap som förenar ungdomarna och det är något som ing-
en kan ta ifrån gruppen. Att ungdomarna använder sig av religiösa symboler 
som identitetsmarkörer är speciellt viktig för deras självkänsla. Religionen 
utgör en del av det dagliga livet och även om ungdomarna säger sig själva 
inte vara aktiva muslimer, visar de sin identitet genom markörer som har sitt 
ursprung i religiösa symboler. De reciterar koranen, hälsar och klär sig på ett 
viss sätt. 

Dessa symboler är synliga och har som funktion att bekräfta självbilden 
och markera avstånd från majoritetssamhället. Att använda sjal innebär för 
några av flickorna en bekräftelse på deras identitet.  

Att ha en stor familj som är spridd över världen gör att de kan känna sig 
fria. De kan välja var de vill bo, och om det händer något kan de flytta till 
Marocko. Där kan de bo med andra familjemedlemmar. I Barcelona bor inte 
alla med sina föräldrar utan några bor med sina mostrar eller mor eller farfö-
räldrar. Att ha en stor familj ger trygghet. Samma resultat finner vi hos de 
latinamerikanska ungdomar som ingick i Borgströms undersökning i Stock-
holm, där tillgång till storfamilj gav trygghet.30 

Ungdomarna har kontakt med Marocko och den marockanska kulturen 
inte bara genom familjen utan också genom sina resor. Ungdomar har trans-
nationella kontakter och lever mellan två eller flera världar. Detta gör att 
beroende på vilken situation de befinner sig i framhäver de den ena eller den 
andra identiteten. Att framhäva den ena eller den andra identiteten ger en 
viss makt, eftersom de kan styra andra att placera dem i den kategori de vill 
bli placerade. 

Dessa ungdomar utvecklar i likhet med en grupp ungdomar som ingick i 
en studie om ungdomar av invandrarursprung i Stockholm31 en reflexiv iden-
titet och en metakunskap om sig själva. En reflexiv identitet eftersom de 
själva väljer vem de vill vara, genom att införliva de värden som de vill ha 
från de olika kultureella systemen. De utvecklar en metakunskap därför att 
de är medvetna om de kulturella, sociala, och språkliga koder som man an-
vänder i de olika världarna. I Marocko finns standardarabiska, vardaglig 
arabiska, berbiska och i skolorna kan de också läsa spanska eller franska 
beroende på var de bor.  

 Språken de väljer att använda är beroende på vilken identitet de vill 
framhäva för ögonblicket. Vill de se sig själva som marockaner och att andra 

                               
30 Borgström, 1998. 
31 Jfr Borgström  & Goldstein-Kyaga, 2002. 
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ska uppfatta dem som det, sjunger de t.ex. på arabiska och trummar med 
händerna. Vill de framhäva sig som vilka ungdomar som helst i Barcelona 
använder de vissa uttryck på spanska, som de tror är typiska för på europeisk 
ungdom. Ungdomarna använder språket för att etablera en kollektiv identitet 
med såväl marockansk invandrarungdom som med spansk ungodm, när de 
använder svordomar eller slang på spanska. De använder spanska uttryck för 
att få prestige eller accepteras som likvärdiga andra katalanska ungdomar 
och därmed motverka det stigma de får av andra.32 

Ungdomarna väljer också vem de vill vara för ögonblicket genom att an-
vända den ena eller andra koden på samma sätt som ungdomarna i Stock-
holm.33 Skillnaden som jag ser det är att inom den marockanska gruppen vill 
speciellt flickorna inte visa vad de egentligen tycker eller tänker. De vill inte 
gifta sig unga eller med en kusin som utses av föräldrarna, men samtidigt vill 
de inte öppet göra uppror mot föräldrarna, eller låta omvärlden få insyn i 
deras situation. Det är ett sätt att klara av sin livssituation. En sådan strategi 
är t.ex. för flickorna att fortsätta att studera för inte tvingas gifta sig av för-
äldrarna. Pojkarna däremot slutar ibland skolan med ofullständiga betyg för 
att arbeta med sina pappor. Skott använder sig av begreppet ”hidden transc-
ript”, vilket innebär att ens faktiska handlande inte överensstämmer med vad 
man tänker. 34  För dessa flickor är det viktigt att dölja vad de tänker och 
känner. Med denna symbolhandling motverkar de ”de andras” kontroll över 
dem. Det är deras sätt att behålla kontrollen över sig själva i en omgivning 
som kan vara fientlig.  

Marockaner utgör en grupp som är marginaliserad, som inte har status, 
som ekonomiskt står lägre än katalanerna och har få chanser att få ekono-
miskt, socialt och symboliskt kapital för att konkurrera öppet i det katalanska 
samhället.  I den globaliserade värld ungdomarna lever i nu kan de kontinu-
erligt ha kontakt med sina rötter. De är medvetna om att de har få möjlighe-
ter att välja vad de vill göra i framtiden. De flesta vill inte återvända, därför 
att de på det ekonomiska planet vinner på att stanna i Barcelona. Därför väl-
jer de flesta att gifta sig med en marockan i Spanien eller någon annan natio-
nalitet som är muslim. De utvecklar blandade identiteter och några till och 
med en mer kosmopolitisk sådan35. De besöker kontinuerligt sina släktingar i 
Marocko. Besöken blir ibland svåra därför att de som är kvar i Marocko har 
en ”falsk bild” av vad det innebär att bo i Barcelona, ”en utvecklad och rik 
värld”. En bild som de måste leva upp till, när de är på besök hos sina famil-
jer. De måste spela en roll i Marocko för att bli accepterade, samtidigt som 
de i Barcelona inte kan eller vill visa öppet vad de tycker och tänker. De gör 

                               
32 Jfr. Sáville-Trojke 1989, s 202 och 219. 
33 Jfr Borgström,. 1998 och Borgström  & Goldstein-Kyaga, 2002. 
34 Scott, 1990. 
35 Hannerz 1998, s. 165-169. 
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detta på ett sådant sätt att de motverkar andras kontroll över dem och kan 
därmed känna sig som herrar över sina egna liv.  
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Från rotlöshet till kosmopolitism. Ungdomar i 
den globala staden 

Av María Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga 
 
Det här kapitlet handlar om hur ungdomar med usprung i andra länder än 
Sverige eller unga som levt utomlands identifierar sig i en global och alltmer 
kosmopolitisk stad som Stockholm. Att leva i en mångkulturell miljö kan 
leda till känslor av rotlöshet, som kan upplevas både negativt och positivt, 
men som framför allt är något ungdomarna mer eller mindre accepterar. Rot-
lösheten är krävande, eftersom den innebär att de ständigt måste växla mel-
lan symbolsystem, de måste skaffa sig ny kunskap för att för att kunna be-
härska nya kodsystem, och de måste reflektera över sin identitet, som ofta 
ifrågasätts. Detta kräver både en förmåga till kodväxling, en öppenhet mot 
annorlunda värderingar och en medvetenhet om identiteten. Denna med-
vetenhet blir en styrka, när de tar ett beslut att själva bestämma över den 
egna identiteten. På detta sätt skapar sig många ungdomar en kosmopolitiskt 
formad identitet, som inte på samma sätt som tidigare är knuten till ett visst 
territorium. Kosmopolitismen kan alltså ses som den positiva aspekten av 
samma fenomen som uttrycks negativt i begreppet rotlös.  

De moderna folkvandringarna och de globala städerna 
Under ingen tidigare period i världshistorien har så många människor flyttat 
över så stora avstånd runt världen som idag. Människor har visserligen sedan 
urminnes tider rört sig över stora avstånd, men aldrig tidigare har det skett i 
en sådan omfattning och med en sådan snabbhet som under 1900-talet och 
2000-talet. Som Held och McGrew påpekar tar människor med sig sina kul-
turer, när de migrerar och nya relationer skapas mellan migranterna och ur-
sprungslandet och mellan migranterna och värdbefolkningen. Det ger möj-
ligheter till jämförelser och kontrasteringar mellan kulturer. Med människor-
na följer också nya idéer, religioner och trosuppfattningar.1 

En annan aspekt av globaliseringen som påverkat människors identitet är 
framväxten av globala städer eller s.k. världsstäder. Dessa städer utgör centra 

                               
1 Held m.fl. 2000, s. 285, 296-302. 
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för världens ekonomi och har en avgörande betydelse för den globala arbets-
delningen. De utgör knutpunkter för kommunikation och karaktäriseras av 
en hög täthet i trafiken av telefon, fax, telex och Internet. I en tid, när värl-
dens hamnar har minskat i betydelse för transporten, kan man lättast urskilja 
de globala städerna i nätverket av flyglinjer på en flygkarta. Dessa städer blir 
alltmer integrerade med varandra på bekostnad av det omgivande landet. De 
mister sin nationella prägel och deras betydelse ligger snarare i deras globala 
än deras nationella roll. De primära globala städerna är New York, London 
och Tokyo, medan städer som Paris, Zürich, Bryssel och Stockholm kan 
räknas som sekundära globala städer.2  

Dessa städer blir alltmer kosmopolitiska, mångkulturella, multietniska 
och flerspråkiga. Där knyter människor ofta band med och identifierar sig 
med människor i andra storstäder, och nationalstaten är inte längre en själv-
klar grund för identifikation. Dessa städer har en speciell yrkesprofil och har 
en hög andel högutbildade yrkesgrupper inom ekonomi, global information, 
media, mode, data- och nyhetsindustri, samtidigt som en stor grupp männi-
skor är sysselsatta med okvalificerade, dåligt betalda arbeten, ofta med svar-
ta kontrakt för att minska kostnaderna för företagen. 

Relativt stor uppmärksamhet har riktats mot koncentrationen av invandra-
re inom den senare sektorn, och såväl inom svensk invandringsforskning 
som nationalekonomisk och forskning inom socialt arbete har ansatser gjorts 
för att kartlägga och analysera diskriminering och såväl mänskliga som eko-
nomiska kostnader av detta.3 Denna probleminriktade forskning i kombina-
tion med massmedias reportage har bidragit till att skapa en ganska negativ 
bild av ”invandrarungdomar” som avvikare och offer. De förutsätts bo i 
segregerade områden, vara utsatta för kulturkrockar, tala dålig svenska och i 
stor utsträckning avbryta skolan. Det är en bild som tenderar att bli en själv-
uppfyllande profetia och förmodligen bidragit till att öka arbetslösheten 
bland ungdomar med ”icke-svenskt utseende och namn”. Den problemfyllda 
bilden har skapats som en följd av de ekonomiska förhållanden, som både 
forskare och journalister lever under. Det är ingen nyhet att det går bra för 
invandrarungdomar, och forskningsanslag delas sällan ut om inte ett problem 
kan identifieras. Det gör det lätt att glömma bort att andelen högskoleutbil-
dade genomsnittligt är högre bland invandrare än bland svenskar,4 och att de 
flesta ungdomar av invandrarursprung faktiskt skaffar sig en gymnasieut-
bildning och många också en eftergymnasial utbildning. Som Similä visar i 
en studie av andra generationens invandrare i den svenska skolan, finns det 
inga större skillnader i skolframgång mellan dem vars föräldrar är födda i 
Sverige och dem vars föräldrar är födda utomlands. Tar man hänsyn till so-

                               
2 Cohen, 1997, s. 165-169. 
3 Se t.ex. Lange, 1999; Lange & Westin, 1981 och Ekvall, 1997. 
4 Ref. TCO-rapport publicerad den 9.12.03 i samband med Statistiska centralbyråns arbets-
marknadsdag i Stockholm. 
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cioekonomisk nivå visar det sig också att ungdomar med två utlandsfödda 
föräldrar oftare än andra går en teoretisk gymnasielinje.5 Migrationen har för 
stora grupper inneburit en kraftig höjning av utbildningsnivån och många 
barn till invandrade föräldrar har betydligt högre utbildning än första genera-
tionens invandrare.  Liksom begreppet ”begåvningsreserv” myntades om 
arbetarbarn som fick tillgång till utbildning under mitten av 1900-talet, kan 
man tala om en liknande begåvningsreserv bland ungdomar av invandrarur-
sprung idag.6 Cohen påpekar hur medlemmar i globala diasporor ofta är två- 
eller flerspråkiga och kan urskilja vad som saknas i de samhällen de besöker 
och bosätter sig i. De har en särskild kunskap och behöver ibland inte ens en 
formell utbildning, eftersom de snabbt kan urskilja ekonomiska nicher, t.ex. 
inom textil, kommunikation, detaljhandel, som de kan utveckla.7 Den mång-
kulturella kompetensen är alltså en tillgång i det globala rummet och utgör 
allt oftare en merit vid anställning. Samtidigt motverkas dessa tendenser av 
en ökande global konkurrens på etnisk, kulturell och nationell grund, där 
subtila etniska markörer som namn, en lätt accent eller klädstil är en grund 
för diskriminering och kan vara avgörande för vem som tillsätts på en tjänst 
där många sökande har de rätta kvalifikationerna.  

Metod och undersökningsgrupp 
De data som ligger till grund för det här kapitlet har samlats in inom ramen 
för det pågående projektet Globalisering och identitet, som finansierats av 
Vetenskapsrådet. 8 Projektet genomförs med hjälp av Grounded Theory, vil-
ket är en induktiv eller abduktiv metod vars syfte är att generera teori. Man 
undviker därför att utgå från tidigare formulerade teorier och använder sig 
endast av andras teorier mot slutet av undersökningen för att fördjupa den 
egna teorin, som växer fram. På så sätt kan man utveckla vad Glaser kallar 
teoretisk sensitivitet.9 Data har analyserats med hjälp av Atlas, ett program 
för analys av kvalitativa data.10 

Undersökningsmaterialet har hämtats från intervjuer och gruppdiskussio-
ner med ungdomar av invandrarursprung eller som levt utomlands, varav 
många är relativt välutbildade och präglade av en mångkulturell miljö. En av 
grupperna bestod av latinamerikanska ungdomar, en av assyrier/syrianer och 
                               
5 Similä, 1994. 
6 För en historisk analys av svensk skola och social mobilitet, se t.ex. Frykman, 1998. 
7 Cohen, 1997, s. 170-172. 
8 Vi är tacksamma för den hjälp som såväl studenter som skolpersonal, särskilt Maud Trad 
och Guye Westerberg, bidragit med, när det gäller att samla data till projektet, inte minst de 
ungdomar och föräldrar, som deltagit i diskussioner och låtet sig intervjuas.  Vi är också 
tacksamma för forskningsanslaget från Vetenskapsrådet som möjliggjort projektet. 
9 Glaser, 1978. Se också Goldstein-Kyaga, 2000, för en kort översikt av Grounded Theory. 
Där finns referenser för vidare läsning om metoden. 
10 För ett exempel på hur detta program kan användes, se t.ex. Liliengren & Werbart, 2005. 
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fyra grupper av blandat ursprung. Två av diskussionerna fördes på gymna-
sieskolor; för övrigt anordnades diskussionerna speciellt för projektet på 
kvällstid, bl.a. av studenter som skrev uppsats inom ramen för projektet.11 
Totalt medverkade drygt 40 ungdomar i diskussionerna, och de omfattade 
åldrarna 18-27 år. Senare samlades livsberättelser från åtta tregenerationsfa-
miljer, men här begränsar vi oss till att beskriva diskussionerna.  

Till en början diskuterade ungdomar i 20-årsåldern globalisering fritt ut-
ifrån vad de läst, vilket speglade den allmänna samhällsdebatten runt globa-
lisering. Eftersom det blev för allmänt bad vi dem också diskutera hur globa-
liseringen påverkar deras egna liv och identitet. Vi undvek att styra diskus-
sionerna och överlät diskussionerna i stor utsträckning till dem själva. Så 
småningom utkristalliserade sig vissa teman, t.ex. rotlöshet, kodväxling och 
betydelsen av informations- och kommunikationsteknik vid skapandet och 
uppehållandet av relationer över nationella gränser, och vid en uppföljnings-
diskussion bad vi dem diskutera dessa teman närmare. Senare fick gymna-
sieungdomar i två skolor diskutera dessa teman. 

Ett tema som mot projektets slut blev allt tydligare och som tycktes inne-
fatta övriga teman var frågan om kontinuitet, dvs. hur människor formar sin 
identitet i ett sammanhang av relationer med andra som har betydelse för 
dem, och hur de försöker knyta samman sina liv utfrån livshändelser som 
ibland innebär avbrott – diskontinuiteter – och motstridiga krav, men samti-
digt också innefattar deras familjers och omgivande gruppers erfarenheter. 
Detta tema var vad som med en Grounded Theory-term kallas för kärnkate-
gori. I det här kapitlet begränsar vi oss emellertid till att beskriva två av de 
teman (koder) som framkom på ett tidigt stadium, nämligen rotlöshet och 
kodväxling. Alla namn som nämns vid resultatredovisningen är fingerade. 

Att många av de intervjuade ungdomar som deltog i diskussionerna är 
välutbildade i bemärkelsen att alla befann sig på gymnasienivå eller över 
betyder långt ifrån att de alltid vuxit upp i en välbärgad och skyddad miljö. 
Det gäller en del, men många har också upplevt stora svårigheter i sina liv. 
De flesta representerar en generation som fått anstränga sig för att skaffa sig 
en utbildning.12 Ett exempel är Edvard, en av deltagarna i gruppdiskussioner 
för de äldre ungdomarna. Han kom till Sverige tillsammans med sin familj 
från Argentina, när han var 19 år. Han kämpade hårt för att lära sig svenska 
och klara den svenska skolan. När föräldrarna några år senare bestämde sig 
för att återvända till Argentina, ville han inte följa med. Han fick bo hos sin 
morbror, så att han kunde avsluta skolan och utbilda sig på dataområdet. Han 
skaffade sig dessutom en utbildning som bartender. Numera arbetar han på 
en datafirma.  

                               
11 Diskussioner anordnades av kapitelförfattarna samt av Feryan Deniz, Ulrika Fritz och Irma 
Miranda, och vi är tacksamma över att ha kunnat använda detta material. 
12 Diskussionerna har anordnats inom ramen för projektet Globalisering och identitet som 
finansieras av Vetenskapsrådet. 
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Ett annat exempel är Violeta, som deltog i en av de diskussioner som 
hölls i de två gymnasieklasserna. Hon föddes i Ecuador och bodde tre och ett 
halvt år där. Sedan flyttade hon till Sverige, men efter två år åkte hon tillba-
ka till Ecuador med sin familj. Hennes far Pedro kom för några år sedan 
tillbaka till Sverige med Violeta för att söka asyl.  

Pedro arbetar nu svart och är hänvisad till att ta de timmar och tider, som 
andra inte vill ha. Han har inte någon egen bostad utan flyttar runt bland 
vänner. Det innebär att de enda tillhörigheter Pedro och Violeta har är klä-
derna de bär på kroppen.  

För att stå ut med tillvaron försöker han och dottern sitta i parker och pra-
ta med varandra. De deltar också i ecuadorianska organisationer där Violeta 
kan uppleva en normal tillvaro. Violeta och Pedro äger inte ens en telefon, 
än mindre en TV-apparat eller en dator. Violeta däremot använder sig av 
Internet i skolan och har kontakt med en av sina bröder i Ecuador. Ungdo-
marna i gruppen i skolan använder alla Internet och går in på sajter, där de 
kan ta kontakt med andra ungdomar av samma etniska bakgrund.  

Från territorialisering till deterritorialisering 
Diskussionerna inleddes med en ekonomisk och politisk diskussion av glo-
baliseringen för att sedan komma in på vad det på ett mer personligt plan 
innebär att leva i en mångkulturell miljö i ett globaliserat sammanhang. 
Ungdomarna inom projektet diskuterade olika typer av identifikation, som 
kan grupperas enligt en dimension som går från territorialisering och deterri-
torialisering, dvs. från en identitet som bygger på en anknytning till en viss 
geografisk plats till olika slags transnationella identiteter. Annorlunda ut-
tryckt rör det sig om identiteter som varierar mellan polerna distinkta, etnis-
ka och/eller nationella identiteter och kosmopolitiska, ”rotlösa” identiteter 
anknutna till en världskultur eller diasporakultur, som inte definieras enligt 
nationella gränser. Deterritorialiserade identiteter växer inte bara fram bland 
ungdomar som ingår i en mångkulturell miljö utan dessa slags identiteter 
påverkas av en allmän teknisk utveckling, där en allt större del av kommuni-
kationen sker via Internet, internationella media m.m.  

I de diskussioner ungdomarna förde kan man också urskilja två andra di-
mensioner, nämligen kulturell homogenitet och heterogenitet. De flesta ung-
domar i Sverige växer upp i en kulturellt sett relativt homogen miljö, men 
det gäller också ungdomar som vuxit upp i andra länder men kommit till 
Sverige, då deras identitet redan formats. Edvard vars bakgrund vi beskrev 
ovan har en tydlig argentinsk identitet, trots att han levt nästan tio år i Sveri-
ge. När frågan om rotlöshet kommer upp i diskussionen säger han: 

Jag känner inte rotlöshet på grund av att jag är från Argentina. Jag är argenti-
nare, så om jag skulle anpassa mig … Jag skulle inte försöka bli svensk. Då 
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skulle jag förlora själv, och det vill jag inte heller. Jag har bott här i nästan tio 
år, jag har blivit en del av samhället också, jag har nästan lika många svenska 
kompisar, så jag känner ingen rotlöshet. Jag vet att dom identifierar mig som 
argentinare. Jag är född där och bott där i nitton år, men jag skulle inte över-
leva här om jag inte skulle anpassa mig till det svenska samhället. Jag tänker 
på dom som känner mig, jag spelar inte, jag säger: ”Jag är argentinare”. Vissa 
gånger frågar någon mig om jag känner mig som svensk, nej jag känner mig 
som en argentinare. 

Även ungdomar som vuxit upp inom olika etniska minoritetsgrupper har ofta 
präglats av en kulturellt relativt homogen miljö. Detta gör att de får en iden-
titet som upplevs som självklar, därför att de tydligt kan identifiera sig med 
en viss etnisk, nationell grupp. Det har också vuxit fram områden, som do-
mineras av en etnisk grupp, t.ex. assyrier/syrianer som ofta koncentrerar sig 
till vissa orter i Sverige, och många känner en territoriell anknytning till den 
platsen, samtidigt som de direkt relaterar sig till en global diaspora utan om-
vägen via den svenska staten. 

En växande grupp ungdomar har emellertid formats av kulturellt hetero-
gena miljöer, antingen genom att deras föräldrar har olika nationellt och/eller 
etniskt ursprung och/eller att de präglats av flera kulturella system genom att 
de vuxit upp i Sverige, men är födda av utländska föräldrar. Det gäller sär-
skilt om de bor i svenskdominerat område eller gått i skola, där de varit jäm-
förelsevis ensamma som invandrare. I det senare fallet upplevs identiteten 
inte på samma självklara sätt som om de vuxit upp i en homogen icke-svensk 
miljö.  

Rotlöshet  
Känslan av rotlöshet, ett tema som återkommer i olika form under diskussio-
nerna, kan uppkomma då människor måste hantera flera symboliska system, 
en känsla som förstärks av att omgivningen uppfattar detta, att vara delaktig i 
flera kulturer och samtidigt inte helt delaktig, som något onormalt och avvi-
kande. Det är inte så mycket den faktiska känslan av rotlöshet som är pro-
blemet utan snarare omgivningens föreställningar om deras utseende, deras 
namn och överhuvudtaget om att man måste ha rötter i en nation, en kultur, 
ett språk och en religion, samt att dessa tillhörigheter är ömsesidigt uteslu-
tande. Denna föreställning sammanhänger med okunnighet om vad det inne-
bär att ha en multietnisk identitet, men i grunden också med framväxten av 
den moderna nationalstaten, som bygger på en idé om kulturell homogenitet 
och en evig anknytning till ett visst nationellt territorium, kort sagt vad An-
derson kallar ”den föreställda gemenskapen”.13  

                               
13 Anderson, 1992. 
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Samtidigt som rotlöshet ofta upplevs negativt har den emellertid också 
positiva aspekter, nämligen en känsla av oberoende, att inte behöva känna 
sig bunden till den ena eller andra gruppen. Även om ungdomarna inte själva 
använder uttrycket kosmopolitisk identitet skulle man kunna kalla den posi-
tiva aspekten av rotlöshet för kosmopolitism, d.v.s. att inte känna sig knuten 
till någon särskild nation.14 

Orsakerna till känslan av rotlöshet är många. Det handlar om att vara ifrå-
gasatt, därför att man skiljer sig från det gängse mönstret. Det kan bero på 
annorlunda hud- och hårfärg, en annan religion, annorlunda värderingar eller 
därför att man inte helt behärskar de sociala, kulturella eller språkliga koder-
na. 

Rotlösheten har två sidor. Dels är det en fråga om att inte accepteras av 
omgivningen, och dels sammanhänger den med en personlig känsla av att 
inte dela omgivningens erfarenheter, värderingar, tänkesätt och referensra-
mar. Det är ofta också en fråga om brist på kunskaper, t.ex. i språk, om kul-
tur och samhälle, förhållningssätt med mera, en brist som innebär att man är 
rädd att tappa ansiktet, att inte riktigt ha kontroll. Samuel tar upp diskussio-
nen om detta: 

När det gäller olika bakgrund, i mitt fall då tibetansk, svensk och sen jude 
också. När jag är i Sverige känner mig inte som svensk, när jag är med tibe-
taner känner mig inte som dom, och när jag är med israeler känner mig inte 
heller som dom. Man känner sig inte riktigt hemma. 

Laura fortsätter och tar upp hur känslan av delaktighet respektive rotlöshet 
har att göra med om man accepteras som man är eller inte.  

Jag har också upplevt det så. Mina föräldrar är från Chile, och jag är uppväxt 
i Sverige. Det är samma sak, jag har inte någon riktig familj här i Sverige. 
Mina föräldrar umgås med latinamerikaner, och det är dom som har blivit 
min familj. Så är det svenskar, och det är vänner, som … det har blivit en 
slags familj, som jag betecknar det i alla fall, och där är det är ok att vara den 
jag är, det vill säga, man går in och ut i roller och man tänker inte så mycket 
... utanför ”familjen” kan man bli då ifrågasatt, och då får man en känsla av 
rotlöshet.  

Vid diskussionen på gymnasiskolorna tar ungdomarna upp många skäl till att 
man känna rotlöshet, men den viktigaste orsaken som nämns är bristen på 
kunskap, att man inte behärskar språket och de kulturella koderna. När man 
väl behärskar koderna känner man sig hemma. 

I grunden beror känslan av rotlöshet på omgivningens tendens att definie-
ra människor som representanter för exklusiva nationer, som inte tillåter 
dubbla eller flerdubbla tillhörigheter. Denna tendens finns inte bara hos 

                               
14 Kosmopolit, från grekiskans kosmos värld, världsallt och polites, medborgare. 
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svenskar utan också bland dem som invandrat. Ricardo sammanfattar det i 
orden:  

Människor tänker fortfarande i nationstermer, och det är det som ger ungdo-
marna problem. Man definierar människor utifrån att tillhöra ett visst land. Så 
resonerar några spansktalande ungdomar. 

De flesta människor har en självklar tillhörighet i ett land eller i en etnisk 
grupp, som innebär en rättighet till samhällets resurser. Som medlem i grup-
pen delar man ett regelsystem, och man får en given plats i systemet, som 
man själv och andra accepterar som rättvis. Detta innebär att man identifierar 
sig med gruppen och känner sig delaktig. En enkel fråga om en människas 
ursprung kan emellertid ifrågasätta denna självklara rätt. Feben, vars föräld-
rar kommer från Eritrea, tar liksom flera andra, upp detta: 

Det är när man blir ifrågasatt, när dom frågar: Var kommer du ifrån? Så, det 
blir då, när man känner rotlöshet. 

Suheyla, som är född i Sverige, men vars far kommer från Iran, svarar med 
en något provokativ ton på frågan om varifrån hon kommer, när hon går in i 
rummet för att delta i diskussionen: ”Från Uppsala!” Uppenbarligen är det 
inte första gången hon får frågan, och hon tycker inte om den, även om den 
är naturlig med tanke på att de flesta i rummet har sitt ursprung i olika län-
der. Samtidigt kan hon inte svara på något annat sätt eftersom hon faktiskt är 
född i Sverige. 

Känslan av att bli ifrågasatt kan bero på reaktioner på utseendet, men ofta 
också på namnet. Ibland kan ett typiskt svenskt namn i kombination med ett 
utseende som inte uppfattas som svenskt ge upphov reaktioner, som innebär 
ett ifrågasättande. Feben berättar om en vän som är mulatt: 

Nä, jag tänkte bara, jag har en vän, som är halvsvensk. Han är mörk, han är 
mulatt, och han har helt svenska namn. Karl Bosse Svensson, typ, han heter 
inte det. Och när han söker jobb, och pratar, och innan han kommer ut och 
pratar och pratar och pratar och åker ut och träffar dom första gången, reage-
rar dom, för han ser ju inte alls ut som dom har tänkt sig. Han är ju lite mörk. 
Och när han presenterar sig … Ja, heeeejjjj …(lite dröjande, sökande ton). 
Jag undrar, … det första när folk möter en, … hur känner du dig när folk … 
men när dom hör ditt efternamn, då kanske dom inte har bildat sig en upp-
fattning, men när dom ser dig … 

Hon vänder sig till Samuel och frågar om han har ett svenskt eller utländskt 
namn. Han säger sitt namn. Feben frågar: 

Vad sa du? 
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Samuel: Den där komplikationen blir ju alltså… jag måste alltid bokstavera 
mitt efternamn, och nu börjar det bli så att innan den här frågan kommer: 
"Ursäkta hur sa du?", så börjar man bokstavera. 

Feben (skratt): Det var som mig då,  "Vad sa du?" 

Samuel: Ja, lite sådär (skratt). För att slippa det så kör man det, att man börjar 
bokstavera med en gång.  … y .. som i yxa, och det är klart, att det kanske 
förstärker lite den här … liksom …lite utanförkänslan, men i alla fall, känslan 
att man inte riktigt är till hundra procent som alla andra.       

Det ofta omedvetna ifrågasättandet har att göra med omgivningens förutfat-
tade meningar, en tendens att kategorisera. Ibland kan det röra sig om ren 
rasism, dvs. en ideologi om rasers eller folkslags medfödda över- eller un-
derordning, men oftast beror det helt enkelt om okunnighet och generalise-
ringar. I diskussionen bland ungdomarna av assyriskt/syrianskt utsprung 
kommer diskussionen in på hedersmord.15 Ninveh tar upp det: 

Ja, kategorisering, t.ex. det här med hedersmord. Hedersmord är ett begrepp 
som inte existerar alls för mig, varken i min familj eller i släkten. När en 
svensk journalist kommer och ska snacka om hedersmord, ja, då ska hon 
tvinga mig ta till mig det, hur ska jag …? Att snacka om hedersmord är lika 
nytt för mig som för svenskar, det är sådär orättvist. Det är mycket nytt vi ska 
diskutera för att svenskar har en viss bild av oss, i det svenska samhället och 
svenska massmedia speciellt. Det är liksom inget som vi hade diskuterat an-
nars. 

Känslan av rotlöshet kan också sammanhänga med insikten om att man inte 
delar de värderingar som är gängse i en viss grupp, som man tror sig vara 
delaktig i. Många ungdomar av invandrarursprung måste hantera det faktum 
att de inte kan ta till sig värderingarna i ursprungslandet, samtidigt som de 
pga. av sitt utseende och av andra skäl ständigt påminns om att de inte heller 
accepteras som en självklar del av det svenska samhället. Laura identifierade 
sig tidigare som chilenska, eftersom det var vad föräldrarna ville. Den identi-
fikationen stärktes av att hon inte kände sig accepterad av det svenska sam-
hället som hon var. Många ungdomar reser till ursprungslandet eller till 
andra länder som en del av identitetsarbetet. Det gjorde också Laura och 
under en resa till Chile upplevde hon en chock, när upptäckte att hon hade 
internaliserat många av de svenska värderingarna, och att hon inte tänkte 
som sina släktingar. 

När man kommer in i puberteten undrar man: Men vad är jag egentligen? 
Och då åkte jag till Chile för andra gången i mitt liv. Det var hemskt. Jag 
upptäckte verkligen att jag inte hörde dit alls, det var två dagar då jag ville 
hem, för att jag hade inga vänner. Det tog några månader för mig att inse, när 

                               
15 Diskussionen beskrivs mer utförligt i kapitlet ”Att överleva i diasporan”. 
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jag var där i en krets av ungdomar som inte hade samma syn på livet, på fa-
milj på vad jag ska göra sen och värderingar. Det gjorde, att man kände sig 
som en främling. Det var hårt, och det var då jag kände rotlösheten. Och där-
för att jag har hela min familj i Chile, trodde jag att detta var det som formade 
min identitet. När jag åkte dit upptäckte jag att det inte var så alls. Jag upp-
täckte att jag var helt olik mina släktingar.  

Lauras resa och upptäckten att hon inte kunde identifiera sig med den grupp 
som hon tidigare trott sig vara en självklar del av är mycket vanlig bland 
människor i samma situation som Laura. Den mer eller mindre starka känsla 
av rotlöshet som kan uppkomma hanterar man på olika sätt, men gemensamt 
tycks vara att den sätter igång en process, som oftast leder till självinsikt om 
vem man är och ett beslut om vem man vill vara.  

Rotlöshet inte alltid negativ 
Känslan av rotlöshet har delvis att göra med bristen på en territoriell förank-
ring, men vad ungdomarna också talar om är rotlöshet som en frånvaro av 
tillhörighet i en grupp och en känsla av att inte vara rotad i sin identitet. Det 
rör sig om en svårighet att ta kontroll över den egna identiteten, och många 
talar om behovet av att hitta en balans. En av diskussionsledarna, som själv 
är assyrier/syrian tar upp frågan om att känna sig som svensk eller assyri-
er/syrian. 

Ilona: Om jag känner mig som assyrier/syrianer eller svensk? 

Nahir: Vi är en blandning. 

Ilona: Det ska vara lite balans. (Alla skrattar.) 

Senare kommer diskussionen in på tillhörigheten både i västerländsk och 
österländsk civilisation, och att vara svensk eller icke-svensk, och Ilona åter-
knyter till frågan om balans.  

Man måste nog hitta en balans. Det är svårt att säga om man är västerlänning 
eller österlänning eller om man är svartskalle eller svensk. Det är en väldigt 
fin balansgång. 

Identitetsarbetet handlar både om att lära sig behärska de symboliska system 
man ingår i, insikten om sin egen plats mellan olika kulturella system, men 
ofta också om ett beslut att själv ta kontrollen över sin identitet och våga 
framhäva aspekter av sin kultur. Det ger en styrka. Många ungdomar tar upp 
betydelsen av styrkan hos den egna kulturen men också den styrka man ut-
vecklar genom att få insikt om vem man är, dvs. vem man väljer att vara i 
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relation till de olika kulturer man ingår i. För assyrierna/syrianernas del finns 
det en historisk tradition av att som kristen minoritet försöka uppehålla sin 
kultur i en muslimsk omgivning, vilket enligt ungdomarna stärkt kulturen. 
En stark kultur och identitet motverkar känslor av rotlöshet som lätt kan 
uppkomma i den situation de lever inom. 

Nahir: Det är klart man måste ha stark kultur för att kunna nå ut; är man inte 
stark så når man inte ut. 

Ninveh: Är man stark känner man inte rotlöshet. 

Denna styrka utvecklas när man kommer till insikt om att det finns bra 
aspekter i båda eller alla de kulturer man ingår i. Detta underlättas om om-
givningen är positiv. Ninveh och Ilona tar upp de positiva erfarenheter de har 
av svenska universitetsstuderandes intresse för deras kultur till skillnad mot 
negativa erfarenheter de har från gymnasiet.  

Ilona: Grejen är att mina svenska kompisar är minst lika intresserade av min 
kultur som jag av deras, alltså dom är sådär … i somras var jag bjuden på 
bröllop i Skåne. Vi var sex personer som åkte. Det var jättemycket svenskt; 
det var jättemycket etikett. Jag satt där liksom, herregud vad är det här? Dom 
e sådär, när ska du gifta dig, vi vill komma på ditt bröllop. Och dom är helt 
beredda - dom ska lära sig folkdanser och dom ska lära sig lilili och allt. 

Om man har en stark identitet kan rotlösheten vara positiv som Samuel på-
pekar: 

När man är rotlös känns det som negativt laddat. Det känns så där som om 
man är fri från traditioner, och man känner sig inte som svensk, och man har 
en möjlighet att uttrycka sig som något annan än som svensk. Det kan vara 
något positivt också, men samtidigt kan man se att man behöver ha en stark 
identitet att vila på, så att man kan våga liksom. Man måste vara trygg i sig 
själv; då behöver det inte vara en balansgång. När jag var femton, sexton år 
så var det balansgång väldigt mycket - fortfarande kan jag känna att det är ba-
lansgång. Men idag är jag 27 år, och jag är trygg i mig själv. 

Många upplever en känsla av rotlöshet under puberteten, därför att de söker 
en viss tillhörighet. Så småningom accepterar de flesta sina olika tillhörighe-
ter även om detta sker på en skala från en icke-svensk nationell, territoriell 
identitet till olika typer av deteritorialiserade identiteter inklusive en vägran 
att överhuvudtaget identifiera sig etniskt. Den mångkulturella tillhörigheten 
upplevs som något som vare sig är positivt eller negativt, utan snarare som 
ett faktum som de måste acceptera. Feben uppfattar inte längre bristen på full 
tillhörighet som negativ: 
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Jag tror inte alls att det är negativt. Jag har alltid känt det helt som ”jag är inte 
svensk och jag inte är helt eritreansk”, men vad faan, jag tillhör ingenting, 
men nu … ja, ja, jag får väl stå ut. Det är bra som det är. 

Det positiva med rotlösheten är, som många säger, att de är oberoende i den 
bemärkelsen att de själva kan välja vad de vill tillhöra. Eftersom de kan gå in 
och ut i olika kulturer behöver de inte känna att de kvävs. Möjligheten att 
lämna en kultur upplevs som en frihet. Samuel ger uttryck för detta: 

Man blir på nåt sätt mer oberoende, man är inte knuten … jag behöver inte 
vara svensk, liksom, … mitt utländska utseende visar att jag inte är svensk. 
Jag kommer inte undan den jag är. 

Homogen och heterogen identitet 
Att ha invandrarursprung behöver inte innebära svårigheter att forma en 
stabil identitet. Edvard, som vi nämnde i inledningen har en svensk farfar, 
som bott i Argentina mellan 19 och 60 års ålder. Efter det flyttade farfadern 
till Sverige. Edvard har också farmor, farbror och kusiner i Sverige. Själv 
kom han till Sverige med sin familj. Han ser det som självklart att han är 
argentinare, eftersom han har vuxit upp i Argentina och formats av en rela-
tivt homogen argentinsk miljö. För honom var det inte så mycket en fråga 
om att skapa sig en svensk identitet utan snarare att anpassa sig socialt i Sve-
rige. Han hade inte en tanke på att överge sin argentinska identitet. Samtidigt 
som han har en naturlig anknytning till Sverige har han ett utseende så att 
han skulle kunna vara svensk. Dessutom har han ett svenskt namn från fö-
delsen.  

På samma självklara sätt som Edvard identifierar sig som argentinare 
identifierar sig Ricardo som chilenare. Han har levt åtta år i Chile. Diskus-
sionen är politisk och handlar bl. a. om att strejka. Ricardo identifierar sig 
med en filosofi, ett beteende och värderingar, som han uppfattar som chi-
lenska i motsats till svenska:  

Jag ser inte något negativt att vara immigrant i detta land (Sverige), jag är 
chilensk ... Min etniska och filosofiska tillhörighet är chilensk. Till exempel 
svensken brukar vara mer passiv och chilenare mer aktiva, svenskarna före-
drar att inte strejka i vanliga fall.  Vårt sätt att agera i praktiken är annorlunda 
… Jag vågar säga saker som jag känner… 

Även Pedro definierar sig som chilenare, som bor i Sverige. När någon frå-
gar: Är du chilenare eller svensk, svarar han: Jag är chilenare! ”Yo soy chi-
leno!” 

Bland många ungdomar av assyriskt/syrianskt ursprung finns en liknande 
självklarhet i att känna sig som ”assyrier i Sverige” eller ”syrianer i Sveri-
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ge”. Jämfört med dem som kom tidigare, och som fick kämpa för att få en 
plats i samhället, har deras uppväxt liksom Edvards på sätt och vis också 
varit homogen, kulturellt sett, eftersom de har formats av en miljö i ett om-
råde i Sverige, där huvudsakligen en etnisk grupp eller några få grupper do-
minerat. I den assyriska/syrianska diskussionsgruppen tar de äldre upp hur 
mycket svårare de hade att hävda sig som en etnisk minoritet än sina yngre 
kamrater och hur det påverkade deras identitet. De beredde vägen för dem 
som växte upp senare. När de yngre, som t.ex. Leyla, konfronterades med 
majoritetssamhället var kunskapen om assyrier/syrianer större, och deras 
identitet hade redan formats i en jämförelsevis kulturellt homogen miljö: 
 

Ilona: Vi som växte upp för tio år sen hade större problem. Det var inte lagt 
såhär och såhär ska det vara. För er tror jag att det är mycket… 

Leyla: För mig kom det där mycket tidigare tror jag. 

Ilona: Nej men vi har gjort jobbet åt er.  

Leyla: Nej, men liksom att man funderar på var man kommer ifrån och börjar 
forma sig som person, som människa. Det var inte när jag började på univer-
sitet, för dom visste redan så mycket om syrianer och så mycket om vår kul-
tur. 

Ninveh: Vi hade det mycket tuffare. 

Leyla: Ja, precis. Det var inte så revolutionerande för min del. I och för sig så 
var det grupperingar på gymnasiet, det var svenskar, syrianer och iranier. 
Men på universitet var det en från Sri Lanka, en kurd, en från Thailand, mas-
sor med olika. Vi kunde sitta och käka lunch tillsammans, det var liksom man 
förstod varandra på ett sätt, men det kändes ändå annorlunda än vad man var 
van vid tidigare för då hade man bara umgåtts med sina egna, och så kommer 
man till ett ställe som är blandat, visst lär man sig mycket så också. 

Ungdomarna diskuterar identitet på olika nivåer, bl.a. på civilisationsnivå. 
De som är av assyriskt/syrianskt ursprung nämner både den västerländska 
och österländska traditionens betydelse för den assyriska/syrianska identite-
ten. Å ena sidan innebär kristendomen en anknytning till den västerländska 
civilisationen, samtidigt som den kristendom de tillämpar i grunden är öster-
ländsk. Å andra sidan var man, då man levde i Mellanöstern, präglad av den 
muslimska traditionen i det dagliga livet.16 

Ungdomar av sydamerikanskt ursprung tar upp den västerländska tradi-
tionen och hur den relaterar sig till kultur och språk som ett viktigt element 
för känslan av tillhörighet. Detta talar bl.a.  Edvard om:  

                               
16 Se vidare kapitlet om assyriska/syrianska ungdomar. 
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Visst finns det skillnader mellan länder, men vi i västvärlden är ganska lika, 
vi har samma alfabet, vi talar svenska, engelska. Många tror att det är stora 
skillnader, men det är inte så. Kanske det är fler skillnader bland dom som 
inte har bott utomlands, som bara har bott här i Sverige eller bara i Argentina.  

För ungdomar som levt närmare majoritetssamhället och/eller med föräldrar 
av olika nationellt/etniskt ursprung är det inte lika självklart vem de är, et-
niskt sett. De måste tidigare utveckla strategier att handskas med sin mång-
kulturella tillhörighet, och har ofta inte hjälp av andra i samma situation, om 
de inte tillhör en stor invandrargrupp.  

Många ungdomar utvecklar en kosmopolitisk identitet, vilket inte bara 
sammanhänger med att de har flerkulturell tillhörighet utan också med stor-
stadsmiljön, som i sig innebär att de exponeras för en mängd olika influen-
ser. I en intervju kommenterar Edvard den tidigare diskussionen, bl.a. frågan 
om rotlöshet som Samuel tagit upp, och påpekar att det inte bara är fråga om 
en skillnad mellan civilisationer utan också mellan storstad och landsbygd. 
Storstäder som Buenos Aires är ganska lika och är dessutom mångkulturella.  

Jag kommer från en stor stad; jag är van och se folk från alla andra länder. 
Hemma hos mig det har alltid varit svenskar som kommit på besök … från 
andra länder också. Kanske om jag skulle komma från nån liten stad i Argen-
tina, då skulle det vara större skillnader. Men jag kommer från Buenos Aires 
som är en stor stad; jag är rätt så van och se folk från olika kulturer. Jag kun-
de till exempel italienska, inte bara för att jag jobbade på en italiensk restau-
rang. Jag kunde italienska på grund av att jag hade tre kompisar under skolan 
och gymnasiet, och deras föräldrar var italienare …  

Suheyla har lidit av att vara den enda mörka i en skola med bara helsvenskar, 
men ser det samtidigt som positivt att hon kan använda sig av sina kunskaper 
i språk och växla mellan olika tillhörigheter. Hon beskriver tiden i den 
svenskdominerade skolan som negativ, men tar sedan upp fördelen av att 
kunna vara delaktig i flera grupper. Samtidigt som många kan uppleva en 
rotlöshet av att inte känna sig riktigt delaktiga i någon grupp kan de alltså 
liksom Suheyla uppleva en positiv känsla av delaktighet i många grupper: 

Det var tyst och … jobbigt … Det var inte olika språk, som man kunde höra i 
Tensta gymnasium. Det var bara svenska… Jag var den enda mörka tjejen i 
hela lågstadiet och mellanstadiet, så kom jag tillbaka till en ganska svensk 
omgivning igen. Man kände sig … det var annorlunda.  

[…] Jag använder det (språkkunskaper), när jag […] försöker tjuvlyssna 
på folk i tunnelbanan. Jag tycker det är ganska kul. T.ex. killar som sitter och 
pratar persiska, och man säger "jaha, hej då på persiska",…och dom bara 
…ahhh (förskräckt utrop), när man förstår. Men mest är det att man använder 
den mångkulturella erfarenheten. När jag träffar svenskar, då ser dom mig 
som svensk, och om jag träffar invandrare på jobbet, då ser dom mig inte som 
svensk. Det kan vara skönt att vara accepterad, även om det kan vara jobbigt 
att höra skit om dom andra i gruppen. 
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Andra vill inte alls definiera sig etniskt. Ilona, som tidigare citerats, uttrycker 
sig med hetta om sin identitet och definierar sig som: ”Människa för helve-
te!” Hon tar upp frågan om att vara kosmopolit, eller som hon uttrycker det 
att vara ”världsmedborgare”: 

Hur och när språket, det mångkulturella. Jag kan typ springa på universitet 
och prata olika språk med professorerna. Jag skriver många språk hela tiden. 
Jag skriver brev på italienska pratar franska med mina kompisar. Jag skulle 
nog säga att jag är världsmedborgare helt klart. 

Nahir protesterar och menar att ordet ”världsmedborgare” är lite av en kli-
ché. Diskussionen kommer in på att utveckla en kosmopolitisk identitet är 
mer komplicerat än att kunna språk och konsumera kultur. Man måste leva 
länge i ett andra länder eller exponeras på ett djupare plan av många kulturer 
för att kunna kalla sig för världsmedborgare. Men även om man lever utom-
lands länge, som Ilona gjorde, då hon bodde många år i ett annat land i Eu-
ropa, och anpassade sig så fullständigt att hon uppfattades som infödd av 
omgivningen, längtade hon hem till Sverige och sin egen miljö. Fullständigt 
kan man kanske aldrig klippa av rötterna med den grupp och den omgivning 
man formats av. Det kosmopolitiska är snarare en fråga om perspektiv, att 
förhålla sig till det som annorlunda. Detta behöver inte vara fråga om främ-
mande länder utan kan gälla annorlunda miljöer i den egna närheten. 

Leyla: Det är annorlunda än andra städer i Sverige också. De gör saker lite 
annorlunda i och med att de bor i städer, där det finns människor från olika 
nationer. Kusinen som bor i Amsterdam, där är det massor med andra folk 
och det blir utbyte och man ser på saker och ting på lite olika sätt, liksom hon 
har ju kompisar som är från andra nationer också då är hon berikat på det sät-
tet så ändå så har man ju saker att lära sig av varandra. 

Nahir: Nej, absolut när det gäller sånt behöver man inte gå så långt. Det räck-
er om man går till en annan stad i Sverige så får man nya perspektiv. 

Leyla: Det var precis så jag menar. 

Socialantropologen Ulf Hannerz beskriver de personer som kosmopoliter 
som är skickliga och samtidigt är beredda att gå in i andras kulturer genom 
att lyssna, att observera, att använda sin intuition och att reflektera. Det är 
personer som har kulturell kompetens, en utvecklad skicklighet att smidigt 
omvandla system av betydelser. Att vara kosmopolit är enligt Hannerz inte 
bara en kompetens utan också en livsinställning, en vilja att öppna sig mot 
den andre. Det innebär en intellektuell och estetisk öppenhet inför annorlun-
da kulturella erfarenheter, ett sökande efter kontraster snarare än enhetlig-
het.17 Nahir blir medveten om just detta drag hos sig själv, när han inser att 
                               
17 Hannerz, 1998, s. 103. 
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hans helsvenska skolkamrat har betydligt svårare att anpassa sig än han 
själv, när de är ute och reser. Han ser det dock snarare som ett uttryck för 
assyrisk/syriansk kultur än som en personlig erfarenhet, eftersom assyrier-
na/syrianerna länge levt som en minoritet och är vana vid att anpassa sig till 
andra kulturer. 

Jag med min kultur har lättare att smälta in i andra kulturer än kanske vad en 
svensk har. En svensk, som har bott i Sverige och som har tusen år gamla för-
fäder, som är lite så här homogen … det märkte jag i Afrika… För där var jag 
tillsammans med en svensk tjej från min skola. I Afrika var det helt annor-
lunda än i Sverige… där var det många kulturer, själva sättet att se på männi-
skan var helt enkelt annorlunda. De hade väldigt olika värderingar. Hon hade 
väldigt stora problem, ja, hon förstod sig inte på professorerna, och jag tror 
inte hon trivdes så mycket som jag tror att jag kanske gjorde. Jag tror att det 
är för att jag har min bakgrund, ja, att jag kommer från en annan kultur. Ja, 
jag känner igen det här. 

Detta att exponeras för många kulturer och samtidigt vara tvungen att reflek-
tera över den egna identiteten leder, som flera ungdomar påpekar, till att man 
lättare kan se människor som personer istället för som representanter för en 
nationell eller etnisk grupp. Man uppfattar också identiteten som mångdi-
mensionell, där olika faktorer påverkar identitetsbildningen. 

Felipe gör en politisk, ekonomisk tolkning av fenomenet identitet i ett eu-
ropeiskt perspektiv. För honom bygger den europeiska identiteten på eko-
nomiska intressen: 

Carl Bildt har skrivit att han är smålänning, svensk och europé. Man börjar 
söka en ny identitet, men på samma sätt som den nationella identiteten byg-
ger på territoriella aspekter och bygger den europeiska identiteten på ekono-
miska intressen.  

Att känna sig som en kameleont 
Ett annat tema som diskussionen kommer in på, förutom rotlöshet, är käns-
lan av att vara som en kameleont, som ständigt förändrar sig för att passa in i 
omgivningen. Ordet kameleont kan uppfattas som något negativt, som en 
beteckning på person som inte har någon bestämd personlighet, som inte är 
äkta, och de flesta av ungdomarna använder inte heller just det ordet. Feno-
menet, däremot, att vara van vid att växla kultur, att mer eller mindre be-
härska ständiga kulturbyten, på samma sätt som en kameleont byter färg i en 
ny omgivning, är en fråga som många ungdomar tar upp i olika sammanhang 
under diskussionerna.  

Mats: Man känner sig som en kameleont precis när man byter kultur. Jag har 
varit i Frankrike precis och bott där åtta år tidigare, så jag vet hur man beter 
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sig där. Då först, när jag umgås med fransmän, känner jag mig som dom, men 
sedan när jag träffar svenskar så blir det meddetsamma den svenska kulturen 
som tar över. Man byter från det ena till det andra. 

De flesta av de ungdomarna som deltog i diskussionerna har vuxit upp i mil-
jöer, där de blivit vana vid att gå ut och in i olika kulturer, och lärt sig att 
smälta in och känna sig mer eller mindre delaktiga. Ofta är de så vana vid 
dagliga växlingar mellan olika kulturella system, att de inte ens tänker på 
det. Detta är till hjälp i en globaliserad tillvaro. 

Samuel berättar om en svensk vän, som tillbringat en stor del av sitt liv i 
Franktrike: 

När jag såg honom i Frankrike i sin ursprungsmiljö såg man att han transfor-
meras, att han var fransman även om han var svensk. Att man kan slå om kan 
vara någonting positivt, speciellt nu när det blir mer globaliserat. Att man kan 
anpassa sig till olika kulturer, nya miljöer. 

De som blir förtrogna med många olika kulturella koder kan känna sig 
hemma i många sammanhang, även om de inte tillfullo behärskar de koder 
som gäller. De tränas i att på ett naturligt sätt agera i många olika kontexter 
och att snabbt byta från ett förhållningssätt till ett annat. Detta att många 
tvingas att interagera med människor vars värderingar kan skilja avsevärt 
medverkar till att utveckla ett öppet förhållningssätt. Som Lundin och Karls-
son skriver i sitt kapitel om identitetens kännetecken i den här antologin 
spelar värden en viktig roll i identitetsskapandet. Det öppna förhållningssät-
tet blir ett värde i sig och många nämner att de dras till personer med liknan-
de sätt att vara. De identifierar sig med människor som tänker som på samma 
sätt, och med dem som har samma typ av värderingar som de själva har.  

Ungdomarna har mer eller mindre kunskap om och är förtrogna med de 
olika sociala, kulturella och språkliga koder som används i de etniska kon-
texter de ingår i. Det gäller familjesammanhanget och de andra miljöer de 
konfronteras med. Genom att de ofta ingår i två eller flera kulturer, att de 
kan se saker ur olika perspektiv, vilket de upplever som positivt. Laura be-
skriver det som att ha jokern i kortleken:  

Jag har lätt för att anpassa mig till olika kulturer, och jag ser bara fördelar, ef-
tersom jag kan se saker från olika vinklar. Jag har en joker i handen. Jag kan 
smidigt gå in både i det spanska och det svenska samhället. 

Detta att de måste anpassa sig till flera kulturella system påverkar deras 
identitet. Det leder till att många av dem inte kan välja en svensk eller någon 
annan nationell identitet. Snarare använder de olika strategier för att sam-
manfoga de olika kulturerna i en identitet, som inte är knuten till ett enda 
territorium. Carlos uttrycker sig på följande sätt: 
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Jag känner mig varken som svensk eller chilensk, jag kan båda mallarna, jag 
vet hur man ska jag uppföra sig. Det är en blandning av allt. Att använda dom 
olika koderna beror på vem jag träffar. 

Språkkunskaperna i kombination med den nya informations- och kommuni-
kationstekniken ökar möjligheterna att se samma fenomen från olika per-
spektiv. Genom sina språkkunskaper kan de följa samma politiska händelser 
utifrån helt olika utgångspunkter. De flesta har tillgång till utländska TV-
kanaler i sina hem, och även om de inte själva följer dem på samma sätt som 
sina föräldrar ser de flesta tillräckligt mycket på utländsk TV för att bli med-
vetna om skillnaderna. Att på ett betydligt mer direkt sätt än många hel-
svenska ungdomar kunna följa den politiska utvecklingen i olika delar av 
världen kan göras från föräldrarnas vardagsrum utan att de behöver åka dit. 
Det hjälper dem att utveckla en förmåga att samtidigt analysera en fråga ur 
skilda perspektiv genom att applicera olika filter. Situationen i Mellanöstern 
tas upp av flera av ungdomarna. Samuel säger: 

Om man ser vad som händer mellan Palestina och Israel utifrån svensk ny-
hetsförmedling, försöker de inte förstå situationen, utan de använder det 
svenska synsättet och applicerar det på konflikten i en annorlunda kultur. Jag 
som har fötter på båda ställena kan lättare se vad som händer. Var och en fil-
trerar information utifrån egna erfarenheter. Det kan vara en styrka om man 
har förmågan att sätta sig in i andras situation och kunna förstå, så kan man 
applicera olika filter. 

Ett tema som återkommer i diskussionerna är att de som är vana vid att han-
tera kulturell olikhet ofta förhåller sig öppna mot sin omvärld. Denna öppen-
het förstärks om de har högre utbildning, och om de vuxit upp i en storstad. 
Genom den globaliserade, mångkulturella miljön tränas de i att se varandra 
som människor och inte bara som personer tillhörande en viss kultur. Ett 
öppet förhållningssätt gör att man accepterar att kulturen kan vara annorlun-
da på olika platser utan att man lägger en värdering i detta: 
 

Jag åkte till Vitryssland för tre veckor sen. Jag var så här flexibel och anpassa 
mig till hur det är. Det var väldigt annorlunda, det var verkligen EN ANNAN 
VÄRLD helt enkelt. För mig var det absolut inga problem att stå på flygplat-
sen och vänta många timmar, det var man van vid, man blir visiterad och 
dom frågar dumma frågor och läser passet upp och ner. Jag bryr mig inte - 
sånt är man van vid - eller liksom jag bryr mig inte heller att det är kallt i hu-
sen. Men min svenska kompis som var med mig sa: Kan dom inte hålla ti-
den?! … Hon är van … du vet, ”vi svenskar ska bestämma vad som rätt och 
fel. Enligt våra värderingar är det fel att dricka på seminarier”. Vi tog den 
diskussionen hemma. Jag sa: ”För min del, om vi ska vi få respekt där och 
folk ska lyssna på oss, och vi ska smälta in, så kan vi inte hålla på så.” 
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Ungdomarna utvecklar skilda identiteter genom att välja vad de vill interna-
lisera som sina egna värderingar inom de olika etniska kontexter de rör sig 
mellan. En del har en tydlig homogen identitet och integrerar inte nya kultu-
rella aspekter på ett sätt så att detta förändrar ursprungsidentiteten. Andra 
låter sig påverkas och förändras på ett mer djupgående sätt. Inom ramen för 
den mångkulturella miljö ungdomar lever inom har de möjlighet att plocka 
de delar, som de bedömer som viktiga och positiva för dem själva, och som 
de tycker överensstämmer med deras identitet. 

Diskussion 
I det här kapitlet har vi tagit upp två aspekter av identitetsbildningen i en 
globaliserad kontext, nämligen ”rotlöshet” och ”kodväxling” och hur identi-
teten utvecklas bland ungdomar med erfarenhet och ursprung från flera län-
der. Många tar upp perioder då de upplevt identitetskriser, men kommit över 
dem. De kommer fram till en identitet, som visserligen utvecklas i konstrast 
till andra och i samspel med omgivningen, men som i allmänhet inte uteslu-
ter andra utan snarare leder till förståelse av andra. En flicka uttryckte det 
som att man måste veta vem man själv är för att kunna förstå andra. Identi-
tetskriser är inte speciellt just för ungdomar med tillhörighet i flera länder, 
även om de kan vara svårare. Det är en del av uppväxten. För dessa ungdo-
mar tillkommer dock att de måste hantera olika kulturella system och reflek-
tera över sin egen plats i dessa system.   

Många beskriver perioder, då de tänkt mycket över vilka de är. Att flytta 
till eller att resa i ett annat land, om det inte är tillfälligt som turist, leder till 
oftast till tankar om den egna identiteten. Resorna har påverkat identitetsar-
betet, antingen så att resorna lett till konflikt, där de inser att de inte kan, vill 
och ofta inte heller tillåts identifiera sig helt med människorna i landet, eller 
att de medvetet har rest till länder som de själva eller föräldrarna kommer 
ifrån för att få klart för sig vem de är. En del beskriver konflikter med famil-
jen, som ofta rör värderingar och levnadssätt. För att bli delaktig och accep-
teras krävs kunskap – kunskap om språk, om koder och om beteende. Man 
lär sig mer eller mindre att kodväxla för att kunna delta i de olika grupper 
man ingår i. Så småningom kommer man till insikt om den egna identiteten. 
Många beskriver det som om detta är något man är klar med. Man kommer 
fram till vem man är, som t.ex. Feben, som säger att hon vare sig är riktigt 
svensk eller eritreansk och att hon accepterar det. Detta innebär i allmänhet 
också ett beslut att vilja vara en viss person och stå för det. Det kan också 
innebära en insikt att man aldrig kan lära sig eller är beredd att helt vara alla 
de nationaliteter man har erfarenhet av.  

När man kommer fram till detta beslut kan negativa känslor av rotlöshet 
omvandlas till en mer positiv kosmopolitisk känsla. Denna typ av identitet 
kan vara mer eller mindre stark beroende på den egna erfarenheten av att 
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ingå i flera kulturella system. Den kan kombineras med andra typer av 
mångkulturella identiteter som diasporaidentitet, transkulturell identitet och 
etnisk identitet. Den kan också vara situationell och kontextuell, dvs. variera 
beroende på situationen och sammanhanget. Den är emellertid typisk för 
mångkulturella, globala städer. 

Svensk migrationsforskning har behandlat invandrares identitet i en rad 
studier. Inte minst Langes och Westins standardverk Etnisk diskriminering 
och social identitet ger en bred översikt över identitetsbegreppet, som det 
angripits i sociologisk, socialpsykologisk och psykologisk teori. 18  Ålund har 
bl.a. beskrivit invandrarungdomars hybrida och flytande identiteter.19 Detta 
är ett tema som också tagits upp av Haglund i en avhandling om ungdomar i 
multietniska förorter i Sverige.20 Ahmadi har i en artikel diskuterat invandra-
res identitet ur ett postmodernistiskt perspektiv, och han har också gett ut en 
antologi, som speglar ungdomars kultur och identitet i flera artiklar.21 Dessa 
studier har dock i liten utsträckning analyserat hur globaliseringen påverkar 
identiteten.  

På senare år har postkolonial forskning tagit upp hur identitet skapas ge-
nom att man konstrasterar sig mot ”den andre” och hur den andre därmed 
nedvärderas och segregeras. Därmed knyts frågan om identitet till kolonia-
lismens fortlevande i diskurser om ”den andre” och rasismen. 22 Dessa senare 
studier handlar i stor utsträckning om konstruktionen av västerländsk identi-
tet, nationell identitet eller vad Castells kallar ”legitimerande identitet”.23  

I den här kapitlet beskriver vi identitet ur ett annat perspektiv med ut-
gångspunkt från de diskussioner ungdomar deltagit i, som vi analyserat. De 
identiteter de talar om kan snarare beskrivas som motstånds- och projekt-
identiteter, dvs. identiteter som motsätter sig den legitimerande identiteten 
och omvandlar samhället.24 I synnerhet kosmopolitiska identiteter kan ses 
som samhällsomvandlande, dvs. projektidentiteter, såtillvida att nationalsta-
ten, åminstone i dess nuvarande form ifrågasätts.  

Mycket av det ungdomarna talar om i det här kapitlet är typiskt för sådant 
som tidigare beskrivits inom svensk invandringsforskning. Man kan fråga 
sig på vilket sätt ungdomar som lever i en multikulturell miljö idag skiljer 
sig från ungdomar som migrerat under tidigare perioder. Vi tror att det är 
fråga om en grundläggande skillnad i identifikation, som inte bara påverkar 
ungdomar som har sitt ursprung i andra länder än Sverige, men som är mer 
uttalat bland dessa ungdomar. Det rör sig om en förskjutning av perspektiv, 
där man inte längre definierar sig nationellt utifrån ett ”antingen-eller”, utan 

                               
18 Lange & Westin, 1981. 
19 Ålund, 2000. 
20 Haglund, 2005. 
21 Ahmadi, 2000 och Ahmadi, 2003. 
22 För svenska studier, se Jonsson, 2005 och Molina & de los Reyes, 2002. 
23 Castells, 2000, s. 21-23. 
24 Ibid. 
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att det är fråga om ett ”både-och”. Ulrich Beck diskuterar i sin bok Den kos-
mopolitiska blicken identiteten i dagens samhälle. Han tar upp svårigheten 
att definiera sig utifrån gamla mallar som kräver en avgränsning av det egna 
mot det annorlunda, vilket tidigare var en förutsättning för identiteten, poli-
tiken och samhället och demokratin. Detta kan kallas för en exkluderande 
identitet, som bygger på ett fast rum mentalt sett och som utgör grunden för 
självinsikt och social integration. Vad han efterlyser är en omdefinition av 
det lokala och det nationella, där människor inte åtskiljs och organiseras i 
motsats till varandra för att kunna agera politiskt. Istället måste man accepte-
ra att lokala, etniska, religiösa och kosmopolitiska kulturer och traditioner 
går i varandra, relaterar sig till varandra och blandas. Som han skriver är 
”kosmopolitism utan provinsialism tom, och provinsialism utan kosmopoli-
tism är blind”.25 Detta illustrerar i hög grad mycket av det ungdomar pratat 
om i de diskussioner vi tagit del av. 

Glick Schiller och Fouron skriver om invandrare i USA, att man tidigare 
såg dem som rotlösa personer, som skurit av banden med sina ursprungslän-
der för att rota sig i det nya landet. Istället blir det numera allt vanligare att 
vara ”transmigrant”, dvs. känna tillhörighet och agera i två eller flera länder. 
Glick Schiller och Fouron introducerar också en ny term: långdistansnationa-
lism. Det innebär att man inte bara verkar i två länder utan att man också 
strävar efter att förändra och förbättra situationen i sitt gamla hemland. Som 
exempel tar de Fourons hemland, Haiti, som Fouron älskar och hans arbete 
för att återupprätta haitiernas ära, respekt och rättvisa bland världens folk.26 I 
den här kapitlet skriver vi om en ny typ av rotlöshet eller - i dess positiva 
bemärkelse - en typ av kosmopolitism, som inte i första hand beror på att 
man klippt av rötterna med sitt hemland, utan snarare att man inte identifie-
rar sig med någon särskild nationalstat.  

Kosmopolitism har av globaliseringskritiker beskrivits som elitens känne-
tecken. Det ses utifrån detta perspektiv som ytterligare en variant av väster-
ländsk imperialism eftersom världens eliter domineras av företrädare för 
västerlandet. Som framgått av det här kapitlet, är det en helt annan typ av 
kosmopolitism, som tas upp.  

Idag står vi inför en situation där många ungdomar omöjligen kan känna 
tillhörighet till det ”svenska samhället” i termer av nation. Inte ens det vidare 
begreppet civilisation utgör en självklar tillhörighet. Många rör sig mellan 
civilisationer och skapar en inte bara transnationell identitet, utan ”transcivi-
lisationell” identitet. De agerar som kameleonter, för att använda en av inter-
vjupersonernas ord.  

Detta, att kunna växla mellan olika kulturella system, är nödvändigt i det 
globala samhället, där människor av olika kulturellt ursprung måste interage-
ra. Som en reaktion mot detta uppkommer politiska och religiösa rörelser 

                               
25 Beck, 2004, s. 22. 
26 Glick Schiller & Fouron, 2001. 
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som ställer krav på att uppehålla autentiska kulturer och autentiska identite-
ter. Detta baserar sig på idén om en värld uppdelad i suveräna nationer eller 
civilisationer, var och en behållare för homogena, autentiska kulturer. Som 
vi ser det kan den svenska integrationspolitiken svårligen genomföras i prak-
tiken, eftersom den baseras på idén att invandrare ska anpassas till en verk-
lighet som definieras utifrån idén om den suveräna, exklusiva nationalstaten. 
Det är en verklighet som inte längre finns. De flesta av de ungdomar vars 
diskussioner vi har beskrivit i det här kapitlet identifierar sig inom ramen för 
ett komplicerat nätverk av relationer som sträcker sig mellan globala städer 
som Stockholm och Buenos Aires, Paris och Hongkong, och utgörs av glo-
bala diasporor och transnationella relationer mellan flera ”hemland”. De 
växlar mellan olika språk, kodsystem och identiteter beroende på den situa-
tion de befinner sig inom, och även om de har en relativt homogen och terri-
toriellt förankrad identitet är det långt ifrån självklart att Sverige är deras 
första förankringspunkt. Detta gäller i högre grad dem som är välutbildade 
och har yrken som kräver internationella kontakter, men också andra som 
har transnationella kontakter.  

Debatten om invandrare domineras av idén om att invandrarskap är lika 
med utanförskap och den självklara referenspunkten är Sverige. De diskus-
sioner vi följt tyder på att de flesta av dessa ungdomar - även om de kan 
känna en rotlöshet i den negativa bemärkelsen - innehar ett symboliskt kapi-
tal, som de kan använda i sitt dagliga liv. De har utvecklat olika typer av 
mångkulturella identiteter som är synkretistiska, hybrida eller kosmopolitis-
ka i den bemärkelse som Hannerz och Ålund beskriver dem.27 Det är identi-
teter som de antingen har utvecklat tack vare att de har vuxit upp med många 
olika kulturella tillhörigheter från början (föräldrar som kommer från olika 
länder), dvs. mer heterogena miljöer eller att de har växt upp i mer homoge-
na miljöer (föräldrar som kommer från samma land), men som någon gång 
under uppväxten har haft kontakt med andra sätt att tänka och vara. De ung-
domar som ingår i trasnationella nätverk är influerade av sina trasnationella 
kontakter både genom sina resor, släktskap, arbeten och den kommunikation 
de har via IKT, och de etablerar relationer på kort tid över långa avstånd, 
vilket är ett uttryck för vad vi kallar globalschaft. De är utrustade med vissa 
färdigheter, språkkunskaper, kulturkompetens och ofta en öppenhet mot och 
nyfikenhet inför kulturell variation. Kort sagt är det egenskaper som är till 
nytta i ett globaliserat sammanhang. 

Många av dessa ungdomar har i likhet med de marockanska ungdomar i 
Spanien som Borgström beskriver i sitt kapitel i den här antologin varit 
tvungna att hitta ett sätt att förhålla sig till omgivningen. Merparten av ung-
domarna som vi diskuterat med har en stark identitet, vilket sammanhänger 
med att de varit framgångsrika yrkes- och utbildningsmässigt, men också att 
de reflekterat över sin identitet och tagit beslut om hur de ska förhålla sig till 
                               
27 Hannerz, 1998, s. 103; Ålund, 2000. 
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den mångkulturella kontext de befinner sig i. En del ingår i etablerade in-
vandrargrupper där de tidiga invandrarna har tillkämpat sig acceptans i sam-
hället. De döljer inte sin identitet och använder aktivt sin mångkulturella 
kompetens för att placera sig socialt. Det ger dem möjlighet att förverkliga 
sig och uppträda på ett sätt som de själva väljer, även om det kan kännas 
svårt då den egna identiteten ifrågasätts.   

Ju mer ungdomarna lär sig att behärska olika kulturella koder kan de smi-
digt gå ut och in i skilda kulturella kontext. Även om deras namn och utse-
ende kan verka begränsande har de större möjligheter att själva påverka den 
plats i samhället de vill inta. För de marockanska ungdomar, som beskrivs i 
Borgströms kapitel i den här antologin innebär stigmatiseringen att de place-
ras i position som de har svårt att ta sig ur. För dem blir en strategi att i vissa 
sammanhang dölja sin identitet medan man vid andra tillfällen visar den. 

Ungdomarna som vi beskrivit i det här kapitlet måste ges möjlighet att er-
känna och bekräfta alla aspekter av sin identitet. Det är många faktorer som 
ska samverka för att ungdomar ska vara delaktiga i samhället på såväl lokal, 
nationell som global nivå, och det är viktigt att att den mångkulturella tillhö-
righeten erkänns och understöds som en resurs, som kan utvecklas och inte 
en brist som måste åtgärdas.  
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Block III: Globala sociala rörelser och 
identitet för fred 

När stora grupper av 68-generationen flyttade ut på landet eller sökte sig till 
gurus i Indien noterade en del journalister besviket, att de hade lämnat den 
politiska kampen och istället börjat ägna sig åt att utveckla sitt eget med-
vetande. Dessa rörelser förebådade emellertid uppkomsten av en ny typ av 
social och politisk organisation, nämligen globala rörelser och nätverk som 
har vissa värderingar och/eller vissa frågor som de samlas runt. Detta skriver 
Britta Jonsson i det här blocket. Sociala rörelser är sällan organiserade enligt 
den representativa demokratins principer men representerar ändå stora folk-
grupper och kan kanalisera mer eller mindre makt. Det kan röra sig om fe-
minism, miljön eller fred, men också om religiös fundamentalism och ra-
sism. Många av dessa rörelser har stora påtryckningsmöjligheter, dels för att 
de kan mobilisera stora folkmassor och dels för att många av dem, s.k. non-
governmental organisations (NGO) ingår i globala organisationer, som t.ex. 
FN på alla nivåer. Som Ishtiaq Ahmed skriver kan en människa sitta i en 
liten fransk by med trettio invånare och samordna ett globalt nätverk av 
fredsaktivister. 

Genom informations- och kommunikationstekniken har de globala nät-
verken en helt annan möjlighet till sammanhållning och informationsutbyte 
än tidigare och utgör därmed en ny social kraft och en möjlighet till identifi-
kation med människor som ingår dessa nätverk. De blir därmed en grund för 
att identifiera sig med andra ”föreställda gemenskaper” än nationen.1 Dessa 
gemenskaper är i allt större utsträckning transnationella och nationen är inte 
längre den enda och självklara grunden för identitet. 

Globala rörelser och nätverk kan ha både konstruktiva och destruktiva 
mål, men i det här blocket presenterar vi artiklar som på olika sätt beskriver 
rörelser för personligt medvetandegörande och för fred. Vi har tidigare 
framhållit att globaliseringen inte bara innebär en kulturell homogenisering 
utan också kulturell heterogenisering, vilket också kan leda till kulturella 
konfrontationer och i sin förlängning nationellt och etniskt våld. Vi vill med 
dessa artiklar visa på att den nya utvecklingen också medfört möjligheten till 
gränsöverskridande fredsaktiviteter och att människor kan identifiera sig 

                               
1 Jfr Anderson, 1992, och hans begrepp ”den föreställda nationen”. Jfr de båda artiklarna om 
kurdernas identitet i den här antologin. 
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över gränserna med en gemensam uppgift och knyta kontakter i globala nät-
verk. Som Ishtiaq Ahmed skriver kan många pga. Internet för första gången i 
historien identifiera sig som världsmedborgare. Numera är tanken om en 
kosmopolitisk värld inte bara ett vackert ideal utan en realitet.2 Genom de 
nya möjligheter till omedelbar kommunikation som uppkommit kan männi-
skor trotsa de inskränkningar som nationell högfärd, rädsla och överdrivna 
krav på säkerhet ger upphov till.  

Internet kan också medverka till att understödja en traditionell icke-
våldskultur och dess omvandling till en modern, sekulär ickevåldsrörelse. 
Som Katrin Goldstein-Kyaga skriver i exemplet om de tibetanska flyktingar-
na kan en sådan rörelse utgöra en viktig aspekt av flyktingars identitet.  
Människor som drivs på flykt kan bli hatiska och misstänksamma, som Ah-
med skriver om de flyktingar som blev offer för delningen i Indien och Pa-
kistan 1947. Sådana känslor kan lätt utnyttjas i politiska syften av makthava-
re. I tibetanernas fall utvecklades den traditionella buddhistiska fredskulturen 
till en modern ickevåldsrörelse, inte minst p.g.a. deras ledare Dalai lamas 
politik. Liksom medlemmar i den indiska och pakistanska diasporan skapat 
ett fredsnätverk ingår även tibetanerna i ett globalt fredsnätverk. Medlem-
skapet i en global diaspora kan alltså utgöra ett viktigt villkor för kosmopoli-
tism och fredsarbete.  

                               
2 Beck, 2005, s. 14. 
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Vågor av sociala rörelser 

Av Britta Jonsson 

Globala händelser i tiden 
Det vi ser av det som sker globalt, när detta skrivs en bit in i 2000-talet, är 
minst sagt skrämmande och djupt tragiskt. Våldsamma konfrontationer och 
krig rasar på flera håll i världen med många lemlästade och döda till följd. 
Ingen kan undgå att dagligen ta del av dessa övergrepp. Terroristdåd och 
självmordsbombningar kan genomföras var som helst och när som helst och 
det skapar fruktan världen över. Samtidigt skapar de USA-ledda och USA-
stödda krigen mot terrorismen kanske ännu mer avsky och rädsla då de i hög 
grad drabbar civilbefolkningar. Krigen och konfrontationerna kommer att 
fortsätta ”as long as it takes” som USA:s president Bush uttrycker sig. Det 
kan betyda mycket länge såvida inte dessa tragiska händelseförlopp tar nå-
gon helt ny och kanske oväntad vändning, kanske på initiativ från något 
oväntat håll.  

I epilogen till sin bok Globaliseringens dimensioner (2002) antyder Hå-
kan Thörn en förhoppning om en transformering av den globala solidaritets-
rörelsen, som också innebär att den manifesterar sig som en ny fredsrörelse.1 
Den kommer enligt honom i så fall att knytas till antiimperialism och global 
solidaritet, som Vietnamrörelsen på 60-talet en gång gjorde. Thörn antar att 
det i dagens solidaritetsrörelse pågår en läroprocess som innebär att se, förstå 
och skapa fördjupade analyser av sambanden mellan å ena sidan förhållan-
den i nord, som urholkningen av demokratin, ökade sociala klyftor, arbets-
löshet, nedskärningar på dagis etc. och å andra sidan aidsepidemier, hung-
ersnöd och framväxten av terroriströrelser i syd. Thörn sätter sin förhopp-
ning till att sådana läroprocesser ger förutsättningar för en världsvid mobili-
sering för demokrati och rättvisa, som inte liknar någon annan i historien.  

Blodiga våldsamma konfrontationer och krig är inget nytt i mänsklighe-
tens historia. Man kan väl bara konstatera att det är djupt tragiskt att mänsk-
ligheten inte nått en tillräcklig mognad för att kunna hantera konflikter med 
mer civiliserade och fredliga metoder. Det nya kunde möjligen vara att glo-
baliseringen i sig inte bara medför nya sociala misärer och konfrontationer 
                               
1 Thörn, 2002, s. 230.  
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som följd av det transnationella kapitalets flöden. Globaliseringen tillhanda-
håller samtidigt utökade möjligheter och förutsättningar för globalt politiskt 
handlande. Teoretiskt kan många sådana möjligheter påvisas, men avgöran-
de är givetvis vad som faktiskt sker. Icke minst viktigt är att se till den unga 
generationens engagemang. Det är framför allt möjligheter och hot i deras 
framtid detta kapitel handlar om. 

Dialektiken i skeendet 
I detta kapitel ska vi studera sociala rörelsers långsiktiga betydelse för ut-
vecklingen i samhället. Som illustration ska vi gå hundra år tillbaka i tiden 
och särskilt uppmärksamma två brytningsperioder i samhällsutvecklingen 
och de rörelser som var verksamma då i Sverige. Genom en sådan historisk 
återblick kan vi kanske belysa den nu aktuella situationen och dess hinder 
och möjligheter för unga att agera.  

På ett teoretiskt plan ska vi försöka förstå uppkomst och långsiktig ut-
bredning av sociala rörelser och nya värderingar mot bakgrund av strukturel-
la förändringar i samhällsutvecklingen. En teoretisk grund för detta kapitel är 
att samhällen utvecklas i dialektiska språng, som symboliskt kan liknas vid 
vågor som bryts då de nått sin kulmen. När ett samhälle utvecklats så långt 
som är möjligt inom sin struktur och når sin höjdpunkt blir dess brister och 
inre motsättningar tydliga.  

Innebörden i detta är, i extremt korta ordalag, att i alla samhällsstrukturer 
finns inre motsättningar. Under lugna framgångsrika utvecklingsfaser är 
befolkningen ännu inte medveten eller uppmärksam på dessa motsättningar. 
Men när utvecklingen når sin höjdpunkt börjar vissa grupper i samhället 
reagera på hotfulla konsekvenser av utvecklingen. De kan då samlas i rörel-
ser för radikala förändringar. Samhällsvillkoren har då kommit att utvecklas 
så att den ger både möjlighet och anledning att agera för kvalitatativ föränd-
ring av själva strukturerna.  

De sociala rörelserna under 1900-talet har haft en central roll för utveck-
lingen av det moderna samhället. De kan tolkas som både bärare av moder-
niseringen och uttryck för modernitetens motsättningar och ambivalens. En 
social rörelse kan enligt Håkan Thörn förstås som  

en form av kollektivt handlande som verkar för genomgripande samhällsför-
ändringar. … Sociala rörelser har satt sin prägel på det moderna samhället 
och haft ett betydande inflytande i de förändringar som kännetecknar moder-
niseringsprocessen.2  

                               
2 Thörn, 2002, s. 156. 
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Ett villkor för uppkomsten av en social rörelse är en gemensam erfarenhets-
bas. En sådan central aspekt är generationstillhörighet. Sociala rörelser är 
oftast främst förankrade i den yngre generationen.  

Inom ungdomskulturforskning på 90-talet liknades ungdomars agerande 
symboliskt många gånger vid seismografer som på ett tidigt stadium kände 
av djupa motsättningar och konflikter i samhällsutvecklingen. Ungdomar 
ansågs mer känsliga för tidsandan och reagerade på behov och framtidshot 
på mer okonventionella och kreativa sätt än äldre generationen, som ansågs 
vara mer passivt tolerant. 3 Mot denna teoretiska bakgrund kan ungdomliga 
sociala rörelser antas ha långsiktig betydelse i samhälleliga brytningsperio-
der. Detta är en anledning att lyssna noga på yngre generationen, deras för-
väntningar och även farhågor inför framtiden.  

Vågor av sociala rörelser och vågor i 
moderniseringsprocessen 
På ett starkt förenklat sätt kan moderniseringen under 1900-talet symboliskt 
beskrivas som tre väldiga vågor, som avlöst varandra då de nått sin kulmen. 
De stora vågor av gamla och nya sociala rörelser som uppkommit och vunnit 
utbredning kan förstås i förhållande till dessa moderniseringsvågor.  

Första vågen 
Den första vågen av sociala rörelser vann utbredning i början av förra seklet. 
Exempel på dessa är nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, frikyrkorörelserna 
och framför allt arbetarrörelsen. Dessa exempel återspeglar vilka hot och 
problem som människor blev medvetna om och verkade för att lösa då. Vi 
ska kort se hur samhällssituationen var vid denna brytningsperiod.  

I Sverige inleddes den industriella revolutionen jämförelsevis sent, men 
väl den kommit igång gick utvecklingen desto snabbare. De ännu domine-
rande värderingarna i befolkningen var basbehovsstyrda, nära kopplade till 
överlevnad och ödmjuk gudfruktig tacksamhet för utbytet mot hårt arbete. 
Sådana värderingar är typiska i traditionella jordbrukssamhällen. Dessa puri-
tanska värderingar var ännu dominerande under den första tiden av växande 
industrialism då billig och hårt arbetande arbetskraft var en förutsättning för 
den snabba industriella utvecklingen. Stor del av produktionsvinsten återin-
vesterades i tekniska innovationer i stället för att arbetarna ersattes med hög-
re löner.  

Men under denna tid, i början av 1900-talet, växte sig arbetarrörelsen och 
fackföreningsrörelsen allt starkare, som hävdade arbetets värde i sig och 

                               
3Roszak, 1973, s. 22. Christie, 1975, s. 40. Fornäs, et al, 1990.  
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ställde krav på rättvisare fördelning. Denna första våg av sociala rörelser kan 
i efterhand ses som upprinnelsen till den nationella moderniseringsfasen då 
såväl radikalt annorlunda livsvillkor som värderingar utvecklades i dialektisk 
kontrast till det förindustriella samhället. Någon generation senare, på trettio-
talet vann socialdemokraterna, arbetarrörelsens parti, regeringsmakten och 
behöll den i fyrtio år i Sverige. Det var under denna period som det moderna 
välfärdssamhället byggdes upp. 

Det svenska välfärdssystemet expanderade snabbt, speciellt efter andra 
världskriget. Det svenska samhället ansågs ha utvecklat ett av de högsta väl-
färdssystemen i världen, internationellt känt som ”den svenska modellen”, 
som innebar balans mellan utvecklingen i den privata och offentliga ekono-
miska sektorn. Omfattande sociala reformer genomfördes efter hand som 
marknadsekonomin expanderade.  

De dominerande värderingarna under den nationella moderniseringsfasen 
har kommit att kallas materialistiska och omvärldsstyrda. De karakterisera-
des framför allt av solidaritet mellan arbetare och rationalitet och effektivitet 
i produktionsprocessen. Värderingarna låg i linje med idealet att bygga upp 
nationalstaten, det gemensamma Folkhemmet. Ingen skulle lämnas utanför 
utan alla skulle medverka och ta del av den snabbt ökande materiella lev-
nadsstandarden. Utbytet för arbete var den allmänna sociala tryggheten i 
välfärdsutvecklingen och allt mer ökad privat konsumtion. Konsumtion 
uppmuntrades eftersom den industriella massproduktionen förutsatte mass-
konsumtion för att utvecklas vidare. Uttrycket köp – slit – släng, som lanse-
rades under denna tid förenklades så småningom till köp – släng. Personlig 
framgång och status markerades genom konsumtionsmönster och ”statuspry-
lar”.  

Andra vågen 
Den andra vågen av rörelser vi här ska uppmärksamma är de som kallats de 
”nya sociala rörelserna” på sextio- och sjuttiotalet. Exempel på dessa är 
freds-, solidaritets, kvinno-, miljö- och framför allt alternativrörelserna med 
dess motkulturer. Motkultur på 60 - 70- talet var en utbredd reaktion mot 
välfärdstaten med dess storskaliga rationella byråkratiska organisationer och 
materiella överproduktion. Men samma välfärdsstat gjorde motkulturen möj-
lig genom att den grundläggande tryggheten kunde tas för given av alla. 
Unga människor kunde ta risken att säga ”nej tack” till de professionella 
karriärer som förväntades av dem för att i stället pröva alternativa livsformer 
och i liten skala söka förverkliga sina visioner om ett helt annat samhälle.  

Allt sedan 60-talet, händelsevis då den nationella moderniseringsfasen 
nådde sin höjdpunkt, vann antimaterialistiska, anti-auktoritära, nyandliga 
och ekologiska motkulturella rörelser utbredning i den unga generationen i 
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Sverige liksom i hela den industrialiserade västvärlden.4 Trots att rörelserna 
hade många olika källor och skilde sig åt i många avseenden var den gemen-
samma essensen global solidaritet och samtidigt individualiserat ”inrevärlds-
tyrt” självförverkligande och livskvalitet i stället för överdriven materialis-
tisk konsumtion. Roszak, som myntade begreppet ”motkultur” inom forsk-
ningen menade att essensen var ”medveten medvetenhet” 5 som kontrast till 
omvärldstyrt, falskt, alienerat, indoktrinerat, vetenskapligt, teknokratiskt … 
medvetande.  

I backspegeln kan man alltså konstatera att den framgångsrika balansen 
mellan den privata och offentliga ekonomiska sektorn började rubbas redan i 
slutet av 60-talet. Sedan tog det mer än tjugo år för politikerna att inse att de 
ekonomiska problemen alltsedan dess inte var temporära och övergående 
utan att de var betingade av strukturella förändringar. På 90-talet ledde detta 
till en allvarlig kris för det moderna storskaliga teknokratiska rationella sy-
stemet. Den stora, kraftfulla offentliga servicesektorn, som sysselsatte så 
mycket som 30 procent av all arbetskraft, försvagades snabbt och marknads-
ekonomin erbjöds att ta över delar av den sociala servicen. Arbetslösheten i 
Sverige steg snabbt och nådde högre andel än någonsin tidigare.6  

I stället hade globaliseringsprocessen kommit att prägla utvecklingen allt 
mer. Övergången från den samhällsutveckling som provisoriskt kommit att 
kallas post- sen- eller högmodern kan helt kort beskrivas som övergången 
från den nationella till den globala moderniseringsfasen. Betoningen har 
skiftat från sociala och ekonomiska strukturer till processer, från status till 
funktion, från roll till initiativ, från socialisationsprocesser till individualise-
ringsprocesser, från politiska samlande projekt som syftar till kollektiva so-
ciala framsteg till individuella livsprojekt, från social trygghet för alla till 
individuellt ansvar och vidgade möjlighetshorisonter. 7 

Tredje vågen?  
Postmateriella inrevärldsstyrda individualiserade värden som kommit att 
vinna viss utbredning under den postmoderna globala utvecklingen i samhäl-
let framstår i många avseenden som bjärt kontrast till de dominerande värde-
ringarna i den tidigare nationella moderniseringsfasen. Denna utveckling har 
nu pågått sedan 70-talet. Den frihet och det personliga ansvarstagande som 
individualiseringen innebär är dock inte enbart av godo. Tvånget att välja 
och personligen ta konsekvenserna av sina val är för många unga en tung 
börda.  

                               
4 Jonsson, 1983. 
5 Roszak, 1973, s. 188. 
6 Den totala arbetslösheten var 14 procent 1996. 
7 Många forskare har på ett tillspetsat sätt sammanfattat de mest karakteristiska kontrasterna 
mellan det s.k. moderna och senmoderna/postmoderna samhället. Se exempelvis Wallace. & 
Kovatcheva,  1998. Furlo & Cartmel,  1997.  
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Med den teoretiska utgångspunkten om dialektiken i skeendet ställer vi 
frågan om det finns någon upprinnelse till en ny tredje våg av sociala rörel-
ser och värderingar som står i kontrast till globaliseringsprocessen och de 
individualiserade värderingarna? Eller har den andra vågen av modernise-
ringsvågen av globalisering och individualisering ännu inte nått sin kulmen?  

Vi ska nu försöka belysa denna fråga genom att göra något djupare be-
skrivningar och jämförelser av vågorna av sociala rörelser.  

40-talisternas alternativa livsstilar och livsformer på 70–
talet 
Det var i slutet av 1960-talet som något av en explosion inträffade och 
spreds över hela den industrialiserade västvärlden med å ena sidan hårt poli-
tiska protestaktioner och studentrevolter och å andra sidan hippie- och flo-
wer power- livsstilar. Det var också då som det nya begreppet motkultur 
präglades som samlingsbegrepp för dessa uppseendeväckande rörelser. Be-
greppet anammades inom forskning först av Roszak 1969 i boken The ma-
king of a Counter Culture. Reflections on the Technocratic Society and its 
Youthful Opposition, och senare av många efterföljare genom hela 1970-
talet. Följer man publikationer om motkultur kronologiskt finner man att 
tillämpningen av begreppet efter hand förändrades. Denna förändring av 
begreppets innebörd motsvarades av att fenomenet som sådant förändrades 
till något annat eller mycket annat. Motkultur var aldrig något statiskt och 
stabilt. Tvärtom karakteriserades den av ständig förändring, flexibilitet och 
öppenhet för alla typer av erfarenheter i motsats till konventioner, traditio-
ner, normer och låsta föreställningar.  

Av de två förgreningar som ursprungligen omfattades av begreppet mot-
kultur avtog de hårt politiskt aktiva efter några år. Den andra förgreningen 
fortlevde däremot, den som på sin tid utgjordes av de mjukare och enligt 
många flummigare hippiekulturerna. Men efter några år drog de sig tillbaka 
ifrån offentligheten och de massmediala skriverierna. Många sökte sig i 
mindre grupper ut till landsbygden och skapade egna kollektiva livsformer i 
försök att leva i ekologisk samklang med naturen. Begreppet motkultur kom 
att åsyfta just sådana landsbygdskollektiv. Andra sökte sig till gurus och 
andra andliga lärofäder och levde i ashrams efter mycket strikta normer och 
regler.  

De ekologiska och de nyandliga rörelserna på 1970-talet motsvarade två 
olika vägar, en yttre och en inre för att skapa en alternativ framtid. I de 
ekologiska kollektiven betonades inte bara nödvändigheten av en renare 
miljö utan även social gemenskap och personligt ansvar för de egna livsbe-
tingelserna – livsaspekter som ansågs ha gått förlorade i det storskaliga kon-
sumtionssamhället.  
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Motkultur kom alltså att anta många former efter hand. Men det nya och 
gemensamma var enligt många skribenter ”ett nytt medvetande” karakterise-
rat av helhetssyn, ett medvetande som förutsatte frigörelse från låsta före-
ställningar till oförställd ärlighet och solidaritet med andra och med naturen. 
Det gick alltså bortom ideologi och politik till medvetandet självt, till den 
djupaste förnimmelsen av självet, av andra, av hela tillvaron. 8 

Förspelet till det som på 1960-talet kom att benämnas motkultur av utom-
stående betraktare var en grupp författare, filosofer, konstnärer och bohemer 
som träffades på kaféer i San Francisco och kallade sig Beatniks. Helhetsfi-
losofin var utmärkande redan i beat- eran. I all korthet innebar den att män-
niskan blivit alienerad från sig själv, sitt egentliga ursprung i den väster-
ländska kulturen därför att hon fostrats att uppfatta sig själv som ett separat 
ego i konkurrens med andra människor och arter.  

Det fanns inte fler än ungefär 200 beatniks, men de väckte uppseende i 
massmedia även internationellt. Beats började producera egen litteratur, men 
de höll sig för sig själva. Enligt Reich representerade beats bara en ytterliga-
re hopplös protest.9 De resignerade men i lugnet fanns en otillfredsställelse 
som försökte komma till uttryck. Det stora genombrottet kom när motkultur i 
stor skala anammades av vanliga klipska, känsliga ungdomar ur medelklas-
sen, framtidens hopp.  

Vad som således gjorde att motkultur uppmärksammades som något helt 
nytt på 1960-talet var att den uppträdde mitt i samhällets väletablerade cent-
rum, vid medelklassfamiljernas egna köksbord, att de var ungdomar som 
gick i täten för de omfattande händelserna utan vuxen ledning och att allt 
skedde i så stor skala på många platser i hela västvärlden ungefär samtidigt.  

Långvarighet 
Redan tidigt antogs den gryende alternativrörelsen bli långvarig och inte gå 
över på samma sätt som återkommande generationskonflikter och ungdoms-
kulturer. Det var sannolikt också därför som ett nytt begrepp uppfanns, mot-
kultur i st f ungdomskultur. Motkultur på 1960-talet väckte inte bara förfäran 
i vuxenvärlden utan flera skribenter knöt förhoppningar till att den kunde ha 
samhällsomvälvande betydelse. Se exempelvis Roszak’s formulering: ” … 
the saving vision our endangered civilization requires …” eller Flacks: ”A 
society in deep historical crisis has reached the point where fundamental 
social and cultural transformation is necessary. That society, quite unwit-
tingly, has produced a generation capable of making that transformation.” 10 

Att många som deltagit i de uppmärksammade händelserna drog sig till-
baka från offentligheten till communes och ashrams konstaterades med viss 

                               
8 Roszak, 1973. 
9 Reich, 1971.  
10 Flacks, 1972. 
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besvikelse av utomstående betraktade. Det uppfattades som att de lämnat 
drömmen om ett alternativt samhälle bakom sig för att enbart vara upptagna 
av att förändra sig själva och sina liv. 11 I stället för att förändra samhället 
fyllde de en funktion för samhället genom att i tider av arbetslöshet hålla sig 
borta från arbetsmarknaden och dessutom vara helt belåtna med att vara 
arbetslösa. 

Men den norske författaren Nils Christie betraktade motkultur som ett 
svar på framtida samhällsbehov. Motkulturisterna kunde ses som spejare och 
spanare för alla. De prövade nya lösningar och samlevnadsformer som kunde 
bli till nytta för många om samhället tog ännu ett steg in i teknokratin.  

När teknokratin roterat ännu ett varv, när ännu fler sysslor fråntagits vanliga 
människor, när det återstår ännu mindre luft och jord, då visar det sig kanske 
att det inte var så dumt att några långhåriga barfota ynglingar eller tvärarga 
protestanter tog ut sig själva helt och fullt i försöken att återfinna en balans-
punkt mellan nöd och överflöd, mellan träldom och fullständig obrukbarhet.12  

Spår av alternativen 30 år senare 
Som framgick ovan antog många samtida forskare på 70- talet, som studera-
de och analyserade motkultur och alternativrörelser, att de skulle komma att 
få långsiktig betydelse och att de t o m kunde vara upprinnelsen till en ny 
historisk era, en ny medvetenhet. Alternativa livsformer i sjuttiotalets Sveri-
ge var titeln på min doktorsavhandling, som publicerades 1983. Min avhand-
ling avslutas med följande kommentar:  

Huruvida dagens alternativa idéinriktningar och livsformer är upprinnelsen 
till ett alternativt samhälle och om de i så fall är början till lösningar på de nu 
aktualiserade framtidshoten och problemen kan dock endast bedömas i en av-
lägsen framtid. 13  

Det har nu gått trettio år sedan sjuttiotalet. Vad hände sedan? Kom det hela 
att få mer långsiktig betydelse? Frågan kan besvaras på flera sätt.  

Ett svar är att många, som på 70-talet sökte sig ut till landsbygden för att 
från grunden bygga upp alternativa livsformer var mycket seriösa och gav 
aldrig upp, trots många initiala svårigheter och problem. På flera håll i Sve-
rige finns idag familjer och minisamhällen i vilka nu trettio år äldre före 
detta hippies och gröna vågen- entusiaster lever ett väl etablerat lantliv, trog-
na sina miljötillvända ideologier och sin helhetssyn. Även nya ekobyar och 
eko-kollektiv har byggts upp med miljöriktig byggteknik och energianvänd-
ning, många gånger numera med stöd av kommuner. Att nya boende hela 
                               
11 Have, 1974. 
12 Christie, 1975. 
13 Jonsson, 1983, s. 152. 
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tiden medverkat i uppbyggnaden av dessa ekobyar tyder på att såväl idéer 
som praktiska erfarenheter från 70-talets pionjärer vidareutvecklats och ta-
gits tillvara.  

Ett annat svar är att de värderingar och den moral, som utgjorde viktiga 
aspekter av motkulturerna inte förblev begränsade till en generation utan att 
många yngre har tagit till sig dessa under decennierna som gått även om de 
inte tagit ett så långt steg som att flytta till ekobyar. Tvärsnittsundersökning-
ar, som gjordes på 90-talet bland ungdomar som då gick i skolan/ gymnasiet 
tyder på att t o m en majoritet av dem omfattade så kallade postmateriella 
värderingar.14  

Ett tredje svar är att hela tanken på ekologiskt anpassad livsföring sedan 
länge är väl etablerad. ”Agenda 21” har anammats som programförklaring av 
snart sagt alla kommuner i Sverige. Källsortering av sopor och miljömärk-
ning av varor i vanliga butiker är inslag i hela befolkningens vardagsliv. Det 
kan också påpekas att bland de punkter som exemplifierar vår gemensamma 
värdegrund i Lpo94 och Lpf94 framhålls bl a ”respekt för vår gemensamma 
miljö”, som ett av de värden som alla skolungdomar förväntas ta till sig. Vad 
gäller de orientaliskt inspirerade nyandliga inslagen i dåtidens motkulturer är 
utbredningen idag mindre känd och synlig. Å ena sidan är Sverige ett av de 
mest sekulariserade länderna i världen, vilket bl a framkommit i studier 
bland dagens ungdomar. 15 Å andra sidan florerar i skymundan en mångfald 
varianter av ”New Age” bland medelålders och äldre.  

En fjärde typ av hypotetiskt svar är mer analytiskt än empiriskt. Motkul-
turerna på 60- 70- talet var i korthet reaktioner emot teknokratsamhället. 
Centralt i de ideologier som spreds var att återta det personliga ansvaret för 
den egna konsumtionen och arbetsinsatsen som protest emot att obetingat 
underkasta sig de livskarriärer i storskaliga hierarkiska organisationer och 
den masskonsumtion som externa krafter pådyvlade var och en, och som 
ansågs både hotfulla mot miljön och den enskilda personen. Ord som själv-
förverkligande och frihet att utvecklas efter sin egen bestämning var centra-
la. Utmaningen var att söka sitt egentliga själv. Det vi idag ser är en långtgå-
ende individualisering, som just innebär personligt ansvar för egna livsval, 
val av livsstil och konsumtion. 

70-talisternas upplevda risker och framtidshot 
I detta kapitel har uppkomst och utbredning av sociala rörelser tolkats som 
medvetna reaktioner mot konflikter och hot orsakade av processer i sam-
hällsutvecklingen. De har också tolkats som upprinnelser till alternativa ut-
vecklingsmöjligheter och lösningar på de upplevda hoten.  

                               
14 Andersson Fürth, Holmberg, 1993; Jonsson, 1995, 1999, 2001. 
15 Jonsson, 1995. 
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Ett sätt att studera i vilken utsträckning risker och hot upplevs och även 
tankar om möjliga lösningar är att göra tvärsnittsstudier. Jag ska här kort 
referera till en undersökning som genomfördes 1993 bland skolungdomar, 
födda på 70-talet. Sammanlagt 62 skolklasser i årskurs 7 och 9 i grundskolan 
samt årskurs 2 på gymnasiet utvaldes i tio skolor. Totalt deltog 1 193 ung-
domar i enkätundersökningen.  

Formuleringen i den inledande enkätfrågan var: ”Det talas i vår tid ibland 
om kriser och olika faktorer som kan hota vår framtid. Nedan finns några 
sådana faktorer uppräknade. Ange för varje faktor hur pass stort hot mot 
framtiden Du tror den utgör, genom att ange en punkt i skalorna.” Frågan 
omfattade 16 påståenden som ungdomarna först markerade sina svar på i de 
femgradiga skalorna från ”inget hot” till ”stort hot”. Därefter besvarade ung-
domarna följande öppna fråga: ”Av de olika hot som vi hittills nämnt, vilket 
skulle Du säga är DET ALLRA STÖRSTA hotet?”  

I all korthet utkristalliserades två typer av hotupplevelser med hjälp av en 
faktoranalys.  

Den ena typen uttrycker oro över kollektiva hot mot och samtidigt en 
kamp för ”global överlevnad”. Den andra typen kan snarare tolkas som upp-
levelse av hot mot den egna gruppens trygghet och samtidigt en inställning 
att skydda och försvara gruppen.  

Så många som 87 procent uppfattade miljöförstöringen som ett stort eller 
ganska stort hot mot framtiden. Av alla de 16 uppräknade hoten markerades 
detta som det allra största hotet av så många som 43 procent. Kärnvapenkrig 
uppfattades också som ett stort hot mot vår framtid av så många som 72 pro-
cent och 17 procent markerade detta som det allra största hotet.  

För att så övergå till den andra typen av upplevda hot kan man lägga mär-
ke till att så många som 48 procent av alla ungdomarna uppfattade flykting-
strömmarna som ett stort hot och 5 procent markerade detta som det allra 
största hotet av alla16. Öppna kommentarer av dem som markerade flykting-
strömmarna som det största hotet mot framtiden gav tydligt uttryck för rasis-
tiska attityder. Å andra sidan markerade 65 procent just rasism som ett stort 
hot och 50 procent markerade att främlingsfientlighet var ett stort hot mot 
vår framtid.  

Det var fler unga kvinnor i studieinriktade program på gymnasiet och med 
högutbildade föräldrar som oroade sig för hot mot global överlevnad. Flyk-
tingströmmarna uppfattades som det allra största hotet av relativt få (5 %), 
men huvudsakligen av unga män (unga män 8 %, unga kvinnor 2 %) i yrkes-
förberedande program.  

                               
16 Denna studie gjordes 1993. I Sverige hade vi 1991–1994 en borgerlig regeringskoalition 
bestående av fyra partier. Valet 1991 lyckades dessutom ett nytt politiskt parti, ”Ny Demokra-
ti”, ta sig in i riksdagen, ett parti som offentligt och kraftigt protesterade mot den generösa 
flyktingpolitik som de uppfattade som ett hot mot vårt samhälle. Frågan diskuterades inten-
sivt, och på sätt och vis blev det under denna period politiskt legitimt att protestera mot flyk-
tinginvandring. 
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Ansvar att komma till rätta med framtidshot 
Frågan om hoten mot vår framtid följdes av ytterligare fyra öppna frågor 
som avsåg att fånga in ansvarskänsla och strategier för att hantera hoten.  

På frågan ”Vad bör man göra för någonting för att göra något åt det här 
hotet eller problemet?” föreslog majoriteten (61 %) olika konkreta åtgärder. 
Men en skillnad i fråga om ansvar framträdde tydligt i den andra frågan: 
”Vem är det som bör göra någonting?” Den grupp av ungdomar som upp-
levde sin trygghet hotad la i mycket högre grad över ansvaret att göra något 
på politiker än majoriteten i den andra gruppen. De svarade i stället att alla 
människor har ett ansvar att göra något. Alla kan till exempel medverka till 
att lösa miljöproblemen genom att handla miljövänligt och ändra livsstil etc., 
och det är den typen av svar som återfanns i denna majoritet.  

Denna skillnad mellan de två grupperna var ännu tydligare i svaren på 
frågan ”Vad kan du göra i det här sammanhanget?” Mer än 54 procent av 
gruppen för Egen trygghet svarade ”ingenting”, vilket kan tolkas som makt-
löshet eller t.o.m. vanmakt. De öppet formulerade förslag till individuellt 
handlande som ändå lämnades var alla kriminella eller våldsamma, som till 
exempel ”döda några”, ”köpa vapen” eller ”terrorisera”. Detta kan också 
tolkas som maktlöshet, men tyvärr har det förekommit att denna typ av för-
slag på ”lösningar” satts i verket17.  

Till sist ställdes frågan ”Vilka är de största hindren för att man ska kunna 
komma till rätta med (det största hotet)?” Den majoritet som oroade sig för 
den kollektiva eller globala överlevnaden betraktade huvudsakligen männi-
skan själv, dvs. människans tröghet och ignorans, som det största hindret för 
att kunna lösa problemet. Gruppen för Egen trygghet sköt återigen över an-
svaret på politikerna, på de partier som sitter vid makten. Som ett annat ex-
empel på hinder att lösa hotet med flyktingströmmarna nämndes också 
”samvete” och ”medkänsla”. Tydligen sågs okänslighet som en dygd i denna 
minoritet.  

Sammanfattningsvis har vi här kunnat se en variation eller t o m en pola-
risering inom den unga generationen av synpunkter på ansvar för att komma 
till rätta med framtidshot. Tvärsnittsundersökningen visade indikationer om 
att majoriteten i 70-talsgenerationen var oroad för hot mot den kollektiva och 
globala överlevnaden på jorden. Framför allt uppfattades miljöförstöring och 
kärnvapenkrig som verkliga och allvarliga hot mot deras framtid. Men en 
viktig poäng är att de flesta av dem inte upplevde dessa hot med apatisk 
maktlöshet. De flesta hade idéer om vad som måste göras för att lösa de glo-
bala problemen och de utpekade sig själva och alla och envar som personligt 
ansvariga att bidra till dessa lösningar.  

Som nämnts genomfördes denna undersökning 1993 bland skolungdomar. 
Redan då var således majoriteten av dem inställd på att ta individuellt ansvar 

                               
17 1995 då undersökningen var aktuell mördades så många som åtta flyktingar i Sverige. 
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för att bidra till lösningar på globala problem. Att ta ansvar för sina val av 
livsstil och konsumtion snarare än att enbart förlita sig på etablerade institu-
tioner och politiska partier har senare kommit att kallas för ”livspolitik”18 
eller ”livsstilspolitik” som en form av livspolitik.19 

Jämförelse mellan generationer 
I jämförelse med den äldre generationens ungdomstid tycks dagens ung-
domsgeneration i detta avseende vara mer personligt berörd och ansvarskän-
nande. Detta framkom i en jämförelse med en studie från 1977 där precis 
samma frågor användes20. Den största gruppen respondenter pekade också 
1977 ut miljöproblem som det största hotet mot framtiden, men de öppet 
formulerade förslagen om hur man skulle komma till rätta med problemen 
gick i högre grad ut på att förlita sig på politiker, auktoriteter, lagar och 
maktkontroll. Denna skillnad indicerar en empiriskt underbyggd attitydför-
ändring över en generation i fråga om upplevt personligt ansvar.  

Samma frågor användes återigen i en mindre intervjuundersökning 1980 
med personer som var aktivt involverade i 1970-talets ”alternativrörelse”21. 
De öppna svar som majoriteten av dagens ungdomar ger liknar de svar som 
gårdagens minoritet av alternativa aktivister gav. I efterhand kan sålunda 40-
talisternas motkultur och alternativrörelse tolkas som upprinnelsen till det 
individuella ansvarstagande, som var representerat bland 90-talets skolung-
domar, födda på 70-talet.  

Nya fenomen har emellertid dykt upp, mer eller mindre okända i Sverige 
för 40-talisterna på 70-talet, vilka en minoritet av dagens ungdomsgeneration 
uppfattar som de allra största hoten, allvarligare än miljöförstöring eller 
kärnvapenkrig. De huvudsakliga exemplen är smittsamma sjukdomar som 
HIV och flyktingströmmarna, två olika typer av hot som tycks uppfattas som 
relaterade. Deras moral och ansvarskänsla tycks vara inriktad på att skydda 
den egna gruppen och den egna tryggheten. Enligt de öppna svaren i enkäten 
var några beredda att tillgripa våld i detta syfte.  

Sociala rörelser och alternativ idag 
Uppenbarligen finns olika typer av hot, problem och motsättningar i samhäl-
let, som de unga, födda på 70- och 80-talet, är medvetna om och engagerade 

                               
18 Giddens, 2002, s. 247 ff. 
19 Thörn, 2002, s. 183. Livsstilspolitik betecknar en konsumtionsorienterad politisk handlings-
form. Det gäller t ex den gröne och/ eller den globalt solidariske konsumenten, som handlar 
ekologiska eller rättvisemärkta varor.  
20 Himmelstrand et.al. 1981 
21 Jonsson, 1983. 
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i. Det finns också olika strategier att agera för lösningar. Så omfattande vå-
gor av ungdomsuppror och rörelser av olika typer som bredde ut sig på 60 - 
70- talet lyste länge med sin frånvaro i den yngre generationen född på 70 - 
80-talet. Den långt gångna individualiseringsprocessen skulle eventuellt 
kunna tjäna som förklaring till detta. Att ta ställning och påverka genom 
livspolitik, personligt ansvar i val av livsstil och livsform, som nämndes 
tidigare, kan vara väl så strategiskt.  

Icke desto mindre har omfattande ungdomsrörelser och manifestationer 
såväl lokalt som globalt gjort sig bemärkta, särskilt det senaste decenniet. 
Internet har blivit den nya mötesplatsen för kommunikation och organisa-
tion. Dessutom möts ungdomar i stora festivaler med dans och musik där de 
ger uttryck för ställningstaganden, snarare än i traditionella demonstrations-
tåg.  

Exempel på livsstilsrörelser är Lesbian och Gay Rights som har regel-
bundna Pride-festivaler, Straight Edge, Reclaim the street.  

Straight Edge är en livsstilsrörelse med Ian McKaye som förgrundsfigur. I 
grunden handlar det om renlevnad i form av avståndstagande från alkohol, 
rökning och droger. Inom vissa falanger förespråkar man dessutom vegeta-
rism/veganism. Begreppet Straight edge myntades av Minor Threat i deras 
låt Straight Edge. I Sverige har rörelsen sina rötter i Umeå, där band som 
Refused, Abhinanda och Final Exit förespråkat straight edge.22  

Reclaim the street och Reclaim the city är ett annat handlingsinriktat nät-
verk för global och lokal socio- ekologisk revolution mot hierarkiska och 
auktoritära samhällen. Aktivisterna har demonstrerat mot överdriven bilism 
exempelvis genom att dansa på gatorna, och att bryta upp asfalt och plantera 
träd. Reclaim the streets existerar knappast som organisation mellan de olika 
fester de arrangerar.23 

Djurrättsaktivister agerar mer målinriktat genom att exempelvis släppa ut 
djur ur sina burar som protest mot djurplågeri i profitskapande syften. De 
bildar nätverk och försöker få människor att ta sitt ansvar för djuren genom 
att bli veganer.  

Vi finner också såväl lokala som globala nätverk som bildats kring någon 
specifikt uppmärksammad aktuell motsättning, diskriminering eller förtryck. 
Exempel på problem på hemmaplan som engagerat ungdom är homofobi, 
rasism, pedofili, barnporrhandel, brist på ungdomsbostäder och ungdomslo-
kaler samt den i och för sig traditionella men ändå förnyade kampen emot 
ojämlikhet mellan könen och former av förtryck av kvinnor. 

Ett exempel på rörelse är AFA (Anti Fascist Action). AFA uppkom 1993 
efter en omfattande demonstration i Stockholm som var en motdemonstra-
tion emot det fascistiska firandet den 30 november, årsdagen för Karl XII:s 
död. AFA är ett löst nätverk av sympatisörer utan ledare. På Internet beskri-

                               
22 Ref: http://susning.nu/Straight_edge 
23 Ref: http://www.reclaimthestreets.net 
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ver den sig som antihierarkisk, decentraliserad, militant och resultatinriktad 
antifascistisk praktik. Det övergripande målet är att skapa en bred och stark 
frihetlig, socialistisk rörelse. Rörelsen agerar framför allt emot rasism, sex-
ism, homofobi och kapitalism.24 På kort varsel som på bara ett par timmar, 
kan tusen sympatisörer mobiliseras i en demonstration mot fascism. Sympa-
tisörerna själva uttrycker att de föredrar att agera för sina åsikter än att bara 
sitta och prata som de etablerade politiska partierna gör enligt dem. 25 

Som reaktion på globaliseringsprocessen har flera rörelser organiserats. 
Ett väl känt exempel på detta är Attac, som verkar för en så kallad ”Tobins-
katt” och för en avskrivning av de fattiga ländernas skulder. Stora manifesta-
tioner av denna globala solidaritetsrörelse har ägt rum i Argentina, Seattle, 
Quebec, Genoa och i Göteborg. Dessa rörelser samlar deltagare från flera 
generationer, inte bara från den yngre.  

Reclaim the streets’ fester har ofta urartat i kravaller som fått stor mass-
medial uppmärksamhet. AFA’s icke organiserade aktionsorienterade strategi 
har medfört konfrontationer med polisen och orsakat uppseendeväckande 
sensationer i media. Attac’s globala nätverk är väl organiserade, men inci-
denter har inträffat på alla platser med våldsamma konfrontationer mellan 
polis och demonstranter. Det är dessa olycksaliga händelser som tagit upp 
större utrymme i rapporteringarna än innehållet i de budskap och krav, som 
framförts. Dessa problem leder till frågor om demokratin i vårt land och 
globalt.  

Demokrati 
Många studier visar att intresset för traditionell representativ demokrati har 
sjunkit så till den grad att själva systemet börjat bli hotat. 26 Det är dock vik-
tigt att framhålla att det minskade medlemskapet i de politiska partierna ut-
trycker en misstro mot de hierarkiskt organiserade politiska partierna. Som 
vi redan sett innebär inte detta att den yngre generationen är ointresserad av 
politiska frågor.  

Det sjunkande medlemsantalet i de politiska partierna har fått politikerna 
att reagera genom att framställa ungdomar som viktiga resurser för samhället 
som bör tas till vara i beslutande församlingar. För att komma från politiskt 
håll är detta en ny syn på ungdomar. Traditionellt har ungdomar snarare 
uppfattats som problematiska och politiken har förenklat uttryckt gått ut på 
att styra, påverka, fostra, behandla och utbilda ungdomarna i syfte att integ-
rera i samhället som goda medborgare. Då nu ungdomar som värdefulla re-

                               
24 Ref: http://www.antifa.se/index.php?sida=4 
25 Ref. Ander, Birgitta (2000): “Alla andra sitter bara och pratar”. D-uppsats, Gbg universitet, 
inst. för socialt arbete.  http://www.rif.o.se/kommande/afa1.htm 
26 Ungdomsstyrelsen, 1998. 
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surser betonas, så diskuteras också möjligheter att erbjuda ungdomar möjlig-
heter att få mer direkt inflytande i beslutande sammanhang. Allmänt diskute-
ras decentralisering av politisk makt i Sverige för att försvara demokratin 
och för att ta tillvara ungdomars särskilda erfarenheter och kompetens för 
förnyelse och vidareutveckling av samhället. Den ändrade inställningen till 
ungdomar och den yngre generationen kan också tolkas som en fördröjd 
följd av alternativrörelsen på 70-talet. Den inställning som kan spåras är att 
det inte bara är ungdomarna som är problemet, utan det är motsättningar i 
samhällsutvecklingen som är problemet och att de ungas farhågor, motstånd 
och protester kan alltså vara befogade och väl värda att beakta.  

Diskussion 
I detta kapitel har vi påvisat att motkulturen och alternativrörelsen på 70-
talet i flera avseenden verkligen hade långsiktiga konsekvenser, så som re-
dan förutspåddes av en del samtida forskare. Dessa rörelser spreds över den 
industrialiserade världen just i en brytningstid då det stora rationella moder-
na samhällsbygget nådde sin framgångsrika höjdpunkt. Inte förrän betydligt 
senare kunde det konstateras att den strukturomvandling som sedan skett i 
samhället inleddes då, i slutet av sextiotalet. Omvandlingen har senare be-
skrivits som ett historiskt skifte från den moderna till post-, sen-, eller hög-
moderna eran, framför allt karakteriserat av globalisering och individualise-
ring. Global solidaritet och individuellt självförverkligande var ett par av de 
centrala temana i sjuttiotalets alternativrörelser, som på ett ideologiskt plan 
fått långsiktiga konsekvenser.  

En ny generation, född på 70-talet, har vuxit upp sedan dess. Ungdomarna 
är mycket medvetna om problem av politisk art, men i stället för att under-
kasta sig partiorganisationer agerar de genom att ta mer personligt ansvar 
exempelvis genom sitt val av livsstil och sin konsumtion. Denna trend från 
förlitan på traditioner och hierarkier till individuellt ansvar och medveten 
reflexion har uppmärksammats som den huvudsakliga aspekten i individuali-
seringsprocessen.  

Sammanfattningsvis finns en bred variation av rörelser som engagerar den 
yngre generationen även idag. De unga förenas i att söka lösa risker och 
framtidshot mot global överlevnad som miljöförstöring och klimatförändring 
eller kämpar för diskriminerade gruppers rättigheter och även djurens rätt. 
Metoden att agera kollektivt tycks ha förskjutits från traditionell massmobili-
sering till kommunikation på Internet och även festivaler eller karnevaler 
som utnyttjar symboliska och dramaturgiska uttryck för sina budskap i dans 
och musik. Det finns också rörelser som ser det som nödvändigt att använda 
våld och tyvärr har just våldsamma inslag i samband med demonstrationer 
och manifestationer en tendens att få större uppmärksamhet i massmedierna 
än själva budskapen och åsikterna. Detta är mycket olycksaligt eftersom det 
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skrämmer bort många från deras demokratiska rätt att offentligt uttrycka sina 
åsikter.  

Såväl individualiseringen som globaliseringen har dock mörka och hotful-
la sidor. Den frihet och det personliga ansvarstagande som individualisering-
en innebär är inte enbart av godo. Tvånget att välja och personligen ta kon-
sekvenserna av sina val är för många unga en tung börda. Dessutom är inte 
valmöjligheterna jämnt fördelade. Även om valmöjligheterna framställs som 
vidgad för alla, så är inte möjligheterna lika tillgängliga för alla.  

Någon återvändo från globaliseringens allt snabbare flöden av varor, kapi-
tal, finanser, människor och idéer lär knappast finnas. Men frågan är om den 
globaliserings- och individualiseringsprocess som alltmer kommit att påver-
ka vardagslivet under ett antal decennier är på väg att nå en kulmen. Är det 
vi bevittnar en växande brunsvart våg i världen, en våg som även finns före-
trädd i Sverige? Eller rymmer denna dominerande globala process också 
livskraftiga möjligheter till någon radikalt annorlunda vidareutveckling, kan-
ske i riktning mot ett mer fredligt världssamhälle?  
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Globalisering och fredsrörelsen i diasporan. 
Provsprängningarna av kärnvapen i Sydasien 
1998 

Av Ishtiaq Ahmed 
 
I efterspelet till de provsprängningar av kärnvapen som Indien och Pakistan 
genomförde i maj 1998 visade sig Internet vara ett enastående redskap som 
gjorde det möjligt för intellektuella i förskingringen få kontakt, sluta sig 
samman och ibland även fungera som förmedlande länk mellan fredsrörel-
serna i de båda länderna. Det här kapitlet är ett försök att skissera den roll 
som indiska och pakistanska intellektuella bosatta utanför Sydasien spelar i 
den sydasiatiska fredsrörelsen. Den behandlar två huvudfrågor: 

 
1. Hur och varför spelade intellektuella i diasporan en förmedlande 

roll? 
2. Vilka implikationer har globala nätverk, särskilt sådana där syd-

asiater i diasporan fungerar som förmedlande knutpunkter, för 
sydasiatisk politik i allmänhet och i synnerhet för främjandet av 
ett civilt samhälle och institutioner som ägnar sig åt att främja 
fred och fredlig konfliktlösning? 

Bakgrund 
Den 11 och 13 maj 1998 sprängde Indien sammanlagt fem kärnladdningar. 
Pakistan följde efter med en egen serie om sex provsprängningar. Ett per-
verst lyckorus i regeringarna inspirerade folk till att börja dansa på gatorna 
och att dela ut sötsaker för att fira den storhet man menade hade uppnåtts. 
Plötsligt hade de självuppfyllande profetiorna från fruktans, hatets och ag-
gressionens krafter på båda sidor blivit bekräftade för femte gången (den 
blodiga delningen 1947 av Indien i två olika stater – Pakistan och Indien, 
krigen 1948, 1965 och 1971 samt sprängningarna 1998) på inte mer än drygt 
50 år: dom på andra sidan är oförbätterliga fiender, ett dödligt hot mot oss på 
den här sidan, mot vår identitet och mot vår överlevnad. Den grundläggande 
orsaken till de två staternas hektiska och eskalerande ansträngningar att få 
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kapacitet att slå till först och att slå hårt var det fundamentala problemet 
nationell säkerhet. 

Begreppet säkerhet är emellertid en komplicerad social konstruktion som 
har olika innebörd bland olika grupper, samhällen och stater. Det speglar i 
sin tur identitetsproblem.1 En gång i tiden utkämpade katoliker och protestes-
tanter bittra krig i Europa. Det är endast på Irland som denna fiendskap allt-
jämt tar sig våldsamt uttryck. Vad gäller den indiska subkontinenten har 
relationerna mellan hinduer, muslimer och kristna också växlat genom tider-
na. Präster och t o m lekmän bland intellektuella i de tre grupperna (i lös 
mening för det finns olika riktningar inom alla tre religionerna) har rutin-
mässigt medverkat när deras kollektiva medlemskap  avgränsats gentemot 
andra. Från och med andra hälften av 180-talet började religösa identiteter 
att ta sig allt starkare politiska uttryck. På 1920-talet började hinduer, mus-
limer och sikher på högerkanten att organisera sig längs religiösa linjer. I den 
processen framträdde militaristiska religiösa rörelser närda av misstänksam-
het, fruktan och aggression.2 

Det gjordes också ansträngningar i motsatt riktning, att skapa mer sam-
mansatta och smidigare identiteter, men delningen av Indien 1947 ledde till 
mellan 1 och 2 miljoner människors död, hinduer, muslimer och sikher, och 
en påtvingad förflyttning av 14 till 18 miljoner människor. I nyckelprovinsen 
Punjab, som delades efter religiösa linjer, följdes den påtvungna förflytt-
ningen av etnisk rensning. Detta var en draksådd av djup misstänksamhet 
och hat mellan de två nya staterna Indien och Pakistan liksom också, föga 
förvånande, mellan deras befolkningar, särskilt flyktingarna. Den kontrover-
siella internationella gränsen som fastställdes i den s.k. Radcliffe Award 17 
augusti 1947 skapade bitterhet på båda sidor men det var först vid mitten av 
1950-talet som man vidtog åtgärder för att strama åt kontrollen.3 Den full-
ständiga åtskillnaden blev dock verklighet först i och med krigen mellan de 
båda staterna 1965 och 1971. Efter dem förekom det knappast någon kontakt 
eller något utbyte mellan de två folken. Det blev nästan omöjligt att få visum 
om man inte kunde hävda att man hade släkt på den sidan. Trots att de två 
staterna gränsade till varandra, trots att deras folk levt i tusen år i samma 
region, trots att den folkliga kulturen var densamma och att samma språk och 
dialekter förekom i de båda länderna – samtidigt som människor på båda håll 
var medvetna om att de tillhörde si eller så grupp med dess egna känneteck-
en – bröts banden mellan de indiska och pakistanska folken och skars helt 
av. 

Det är därför inte förvånande att båda sidorna har en bedrövlig tradition 
av dåligt uppträdande gentemot grannen. Varje kväll när fanan halas på 

                               
1 Weiner, 1993, s. 1-35. 
2 Farquhar, 1967. 
3 Ahmed, 1999, s. 116-64. 
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ömse sidor gränsen vid Wagah och Attari (belägna mellan Lahore på den 
pakistanska sidan och Amritsar på den indiska) manifesteras denna fiend-
skap på ett utstuderat och ostentativt sätt. Före Indiens delning brukade en 
del människor ta morgontåget de ca 45 kilometrarna från Lahore eller Amrit-
sar till arbetet i den andra staden och sedan återvända hem på kvällen. Nu 
förseglar soldaterna gränsen symboliskt varje kväll genom att slå igen järn-
grindarna med en våldsam smäll för att visa att det mellan de båda länderna 
och folken finns en oöverstiglig barriär. Vanligen är det stora folksamlingar 
på båda sidor som beskådar denna skräckinjagande scen av ömsesidig för-
kastelse. De förhöjer stämningen vid ceremonin ytterligare genom att ner-
vöst klappa händerna och genom andra gester. 

På en annan nivå kunde kontakterna emellertid inte helt skäras av – kon-
takten som radion gav. Sändningar med indisk filmmusik fortsatte att åtnjuta 
stor popularitet i Pakistan, medan Lahore-radions program i Västpunjab re-
gelbundet följdes i det indiska Östpunjab (kanske av gammal vana sedan 
tiden före Indiens delning då Lahore-radion sörjde för hela Punjab). Detta 
slags kontakter ökade dramatiskt med televisionens ankomst. På 1970-talet 
började den statsägda indiska Doordarshan television sändningar som nådde 
över gränsen. Indiska filmer hade varit otroligt populära i Pakistan och chan-
sen att få se sådana igen väckte entusiasm hos dem som bodde inom räckhåll 
för sändningarna. Jag minns hur en del människor till att börja med försum-
made sina affärer och sina arbeten. Det rapporterades om fall, där människor 
för andra gången uppgivit att deras far- eller morföräldrar dött för att på så 
sätt slippa gå till sitt college eller kontor och i stället se en indisk film. I si-
nom tid skulle också Pakistans överlägsna TV-pjäser vinna ivriga och lojala 
tittare i Indien.4 Alltsedan 1990-talet har kommersiell TV starkt ökat möjlig-
heterna att se nyheter och underhållning. Åtskilliga indiska och på senare år 
även pakistanska privata kanaler har nått en ivrig allmänhet. Begränsad kon-
takt återupptogs i och med att många cricket- och hockeymatcher spelades 
mellan de båda länderna. Trots att fysisk kontakt och möten öga mot öga 
bara förekommer i försumbar utsträckning, har alltså nyfikenheten på den 
andre retats både bland indier och pakistanier. 

Emellertid måste det starkt betonas, att relationen mellan de båda länder-
nas makteliter från och med 1970-talet gick från dålig till sämre. Botten nåd-
des med kärnsprängningarna i maj 1998.5 Båda sidor har stött och uppmunt-
rat separatiströrelser på andra sidan gränsen. Båda ger igen med terroristat-
tacker som utförs av agenter från underrättelsetjänsten på lättillgängliga mål 
som marknadsplatser, gator, bussar och tåg på andra sidan. Dispyten om 
Kashmir – ett klassiskt exempel på det nyckfulla och mångtydiga resultatet 
av en kolonialmakts tillbakadragande – väcktes på 1980-talet till liv igen i 
den av Indien administrerade delen av den före detta furstestaten Jammu och 

                               
4 Bernstroff, 2000, s. 6. 
5 Samad, 1999, s. 14-22. 
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Kashmir.6 De kashmiriska muslimerna kräver rätt och slätt ett slut på det 
indiska vanstyret. Indierna hävdade att Pakistan var inblandat, men Pakistan 
tillbakavisade alla sådana anklagelser.7 Under 1990-talet fick vi se hur ultra-
nationalistisk retorik och smädelser nådde en feberaktig höjdpunkt när ex-
tremister demoniserade och avhumaniserade folket på andra sidan gränsen. 
Följaktligen fick hökar ledningen i de båda ländernas försvars- och säker-
hetsetablissemang.8 I Indien kom det nationalistiska partiet Bharatiya Janata 
Party (BJP) till makten 1998 på ett program med djupa klanger av stor-
maktsambitioner. Hinduiska extremister hade blivit starkt uppmuntrade se-
dan de i december 1992 lyckats riva en moské i Ayodhya i norra Indien, 
vilken påstods ha byggts år 1528 på order av grundaren av moghulimperiet 
Zahiruddin Mohammad Babur på exakt den plats där den hinduiska guden 
Rama anses ha fötts.9  I Pakistan hade en regering under Nawaz Sharif kom-
mit till makten med mandat att genom förhandlingar få fred med Indien och 
nå en hedersam lösning av Kashmirkonflikten. Väljarnas stöd för detta var 
massivt, och Nawaz vann två tredjedelar av platserna i parlamentet. Folk i 
allmänhet tycks inte ha brytt sig om den annars starkt laddade, vanvettigt 
anti-indiska retoriken från högerextremistiska islamister, som en del betrak-
tare träffande beskrev som ”jihadis” (muslimska erövrare).10 

Det var i detta läge som de två stridslystna staterna genomförde sina 
provsprängningar. Euforin och jublet i de båda ländernas storstäder återspeg-
lade både hat och fruktan, känslor som griper samhällen och kollektiv när de 
överhetsade reagerar på följderna av att tillfoga fienden och sig själva ömse-
sidig skada. 

Globalisering 
De idag gängse definitionerna av globalisering beskriver alla en tendens mot 
sociala fenomens världsomspännande räckvidd, inflytande eller samman-
knytning. Den ögonblickliga och samtidiga kommunikation som genom den 

                               
6 Kashmir är ett omstritt område i gränsområdet mellan nordvästra Indien och Pakistan med 
huvudsakligen muslimsk befolkning. Vid delningen mellan Indien och Pakistan 1947 styrdes 
det av en hinduisk furste och tillföll därför Indien. Huvuddelen av befolkningen vill dock 
tillhöra Pakistan. 1948 besatte Pakistan den nordvästra tredjedelen av Kashmir. Den sydöstra 
delen tillhör nu den indiska delstaten Jammu Kashmir. Kina ockuperar sedan 1962 den nord-
östra delen av Kashmir. Krig utbröt 1965 och 1971 mellan Indien och Pakistan pga. Kashmir. 
7 Schofield, 2000. 
8 Hoodbhoy, P., Our Blind Nuclear Prophets, opublicerat paper distribuerat med e-post av 
Ishtiaq Ahmed 9 februari 2001 inom Pakistanis for Peace and Alternative Development 
(PPAD) 
9 Jaffrelot, 1998, s. 449-68. 
10 Gardezi, H. N., The Islamist and Hindutva Politics: Identities of Outlook and Objectives, 
paper presented to a joint session of Pakistan Council of Social Sciences, Islamabad Cultural 
Forum and Islamabad Social Sciences Forum on January 5, 2001.  
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allra senaste uppfinningen under den nu pågående revolutionen inom kom-
munikationer – Internet – gjort möjlig är unik i historien. Den syns ha gjort 
territoriella begränsningar föråldrade och överflödiga. Territorialitet ersätts 
av supraterritorialitet.11  Kraften bakom denna förändring är den ständigt 
expanderande globala marknadsekonomin. 

Appadurai förstår den globala ekonomin som ett antal ”brott” (disjunctu-
res) mellan ekonomi, kultur och politik. Sådana brott är resultatet av den 
dialektiska spänning som skapas av att det samtidigt pågår dels en process av 
kulturell homogenisering, dels en med kulturell heterogenisering.12 För sin 
analys använder han en ram med fem dimensioner av kulturella flöden: etno-
skap (ethnoscapes), mediaskap (mediascapes), teknoskap (technoscapes), 
finansskap (financescapes) och ideoskap (ideoscapes).  Idén bakom är att 
dessa skilda former av landskap är oregelbundna och flytande, och de ser 
annorlunda ut beroende på varifrån de betraktas. Etnoskap, ideoskap och så 
vidare är inte objektivt givna relationer utan 

… konstruktioner där perspektivet bryts av olika slags aktörers historiska, 
språkliga och politiska belägenhet. Det kan gälla nationalstater, människors 
med blandad nationell bakgrund, grupper i diasporan liksom subnationella 
grupper och rörelser (religiösa, politiska eller ekonomiska) och familjer.  I 
denna uppsättning av perspektiv för landskap kommer den enskilde aktören i 
sista hand, för dessa landskap styrs ytterst av krafter som både erfar och bil-
dar större formationer, delvis beroende på deras egen uppfattning av vad des-
sa landskap erbjuder.13 

Landskapen är byggstenar i föreställningsvärldar, och dessa mångfaldiga 
världar är danade av de historiskt betingade föreställningarna bland enskilda 
och grupper spridda runt jordklotet. Dessutom lever många enskilda och 
grupper i sådana föreställda världar och kan ibland t o m undergräva de offi-
ciella världarna som stater föreställer sig.14 

För denna undersöknings syften är etnoskap och ideoskap relevanta.  Ett 
etnoskap är ett landskap bestående av personer som bildar den föränderliga 
värld vi lever i. Fastän det alltjämt finns stabila grupper och nätverk baserade 
på olika slags solidaritet, präglas alla mänskliga relationer av rörlighet. Folk 
fantiserar om att flytta, långt eller kort, och många förverkligar också sådana 
drömmar och flyttar av ekonomiska skäl, blir politiska flyktingar eller söker 
humanitär asyl. De etniska banden kan lätt politiseras vilket får till resultat 
att de ursprungliga banden blir globala. Det är genom ideoskapet – den kedja 
av idéer som till stor del härrör från upplysningstiden på 1700-talet, sådana 

                               
11 Scholte, Globalization: A Critical Introduction, Houndsmill and London: Macmillan, 2000, 
s. 48-9. 
12 Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis: Uni-
versity of Minnesota Press, 1996, s. 32-33. 
13 Ibid., s. 33. 
14 Ibid.  
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som frihet, rättigheter, välfärd, suveränitet osv. – som etnisk politik artikule-
ras. Tidigare ingick dessa i det västliga systemet men de sprids nu globalt 
och bärs upp av grupper i diasporan liksom av enskilda, särskilt intellektuel-
la.15 

Nedan vidareutvecklar jag några centrala begrepp för att skapa en ram för 
analysen av den roll intellektuella i förskingringen spelar i fredsrörelsen. 
Termen diaspora förknippas traditionellt med en grupp människor som läm-
nat sitt land under tvång men som längtar efter att återvända dit en dag. I en 
ideal mening fjärmar diasporan sig från eller isolerar sig mot den plats eller 
den kultur där den befinner sig och riktar sitt känsloliv mot minnet av det 
förlorade hemlandet.16 En sådan diasporisk grupp försöker vidmakthålla ban-
den  mellan gruppmedlemmar varthelst de må ha spritts sedan de fördrevs 
från hemlandet, och det görs genom att man särskilt betonar troheten mot det 
landet. 

Vad beträffar de sydasiatiska diaspororna gäller detta endast med viktiga 
modifieringar. I den rådande ordningen med territoriellt bestämda stater ka-
tegoriseras människor vanligen med hänvisning till en statsorienterad natio-
nalitet. Så snart gränsen överskrids, definieras individer av det internationel-
la systemet huvudsakligen på grundval av den statsbaserade nationaliteten – 
de är indier, pakistanier, bangladesher, spanjorer osv. För folk som inte läm-
nat sina hem under direkt hot mot sina liv utan snarare för att för att förbättra 
sin levnadsstandard eller allehanda slags ekonomisk vinnings skull, blir et-
noskapet ännu mer varierat än för grupper som lever under politiskt hot. 

De flesta indier i diasporan som kommit till väst hör till höga kaster, och 
de flesta pakistanierna kommer från Punjab eller är urdu-talande med ur-
sprung i Indien (dvs. de hör till de dominerande grupperna i sina respektive 
länder), och de har flyttat dit av olika ekonomiska skäl. Efter andra världs-
kriget lättade reserestriktionerna från Syd till Nord, först av de före detta 
europeiska kolonialmakterna men senare också av Kanada, USA, Australien 
och Nya Zealand. Som en följd härav har betydande antal indier och pakista-
nier bosatt sig i västerländska samhällen. En del är högutbildade, men de 
flesta är arbetare. Eftersom tendensen mot assimilering är stark i den väster-
ländska kulturella miljön, finns det också en tendens till att utveckla ett 
överkänsligt förhållande till ursprungsstaten och till dess dominerande reli-
giösa kultur.17 Därtill kommer att man sänder pengar hem för att hjälpa fa-
miljemedlemmar eller för att förvärva fastigheter, land för jordbruk eller 
företag förstärker det emotionella bandet med diasporan. 

Samtidigt är dessa människor involverade i verksamheter som stärker de-
ras band till de nya omgivningarna. De viktigaste är att de skaffar sig ett 
hem, gör affärer eller karriär. När det etableras centrer för grupper för kultu-

                               
15 Ibid., s. 34-41. 
16 Faist, 1997, s. 273. 
17 Ballard, 1996, s. 1-34; Se även Leonard, 1997. 
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rella möten och för gudstjänster, moskéer och tempel, blir de symboler som 
visar att ”hemma” är i den nya omgivningarna.18 Många vill ha dubbelt med-
borgarskap. De mer politiskt sinnade börjar ta på sig rollen som lobbyister 
för sina respektive stater i det nya samhället och knyter på så sätt de två plat-
serna samman på en global aktionsarena och till ett globalt maktspel. Sådana 
miljöer har också visat sig vara en grogrund för fundamentalistiska religiösa 
organisationer och för deras rekrytering. 

Således finns det numera åtskilliga tidningar, tryckta och på Internet, till-
gängliga i Nordamerika och i Storbritannien liksom också websajter för dis-
kussion, där människor från Sydasien förfäktar sitt fosterlands sak och där 
man sprider kännedom om sin religion och försvarar sina trosfränder.19 En 
del sydasiater har också lyckats i politiken; t ex finns det idag  flera indiska 
och pakistanska lorder i det brittiska överhuset. Men det kan också finnas 
mer perifera grupper som inte vill identifiera sig med majoriteten i sitt ur-
sprungsland. Bland dem kan den politiska verksamheten ta en annan inrikt-
ning – man söker stöd för ett separatistiskt projekt. Sådana grupper, t. ex. 
tamiler, sikher, kashmiris, sindhier, balucher och andra, som i sina hemlän-
der har kämpat för separata stater mot Sri  Lanka, Indien och Pakistan, drar 
fördel av den frihet och säkerhet som finns i väst och stöder idéer och krav 
som anses landsförrädiska av diasporans huvuddel.20 I den här antologin tar 
de två artiklarna om kurderna och den om tibetanerna upp den typen av 
grupper/folk. 

Här måste också bildandet av hybridstrukturer och -nätverk, som för 
samman den indiska diasporan med den pakistanska, tas med i analysen. Det 
gäller både majoritetsbefolkningen i dessa länder och mer perifera grupper. 
När indier och pakistanier i diasporans huvudfåra kommer i direkt kontakt 
med varandra på arbetsplatsen eller i gemensamma bostadsområden är det en 
erfarenhet helt annorlunda än den som deras landsmän hemma haft. Ett mått 
av själsfrändskap börjar växa fram, eftersom problemen med att anpassa sig 
till värdlandets samhälle, kultur och språk är gemensamma. Erfarenheterna 
av diskriminering och rasistiska hot ger upphov till en sydasia-
tisk/asiatisk/svart etnisk identitet och därmed ett nytt landskap där nya före-
ställda världar börjar ta form. Sikher, hinduer och muslimer förs samman av 
identiteter de delar med andra såsom punjabier, bengaler och sindhier.21  

Vidare får en gemensam kultur bland de bildade nytt liv när författare, 
poeter och dramatiker umgås i väst. Den grundas på ett delat poetiskt och 
konstnärligt arv som har sitt ursprung i de två huvudspråken på subkontinen-
ten, urdu och hindi, vilka visserligen skrivs med olika alfabet men lätt förstås 
i sin talade form av alla skikt i subkontinentens norra del. Den gemensamma 

                               
18 Ibid. 
19 Samad, 1998, s. 3-5.  
20 Ahmed, 1998, s. 273-4. 
21 Ibid., s. 22-3. 
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kulturen förstärks ytterligare av att man har ett gemensamt arv av klassisk 
musik. Och utanför den klassiska musikens kretsar finns en ännu bredare 
krets som lyssnar på pop- och filmmusik. Till följd härav finns det websajter, 
radiostationer och andra reguljära medier för kommunikation, där människor 
från båda grupperna är engagerade.22 Förutom de sammanhang då vägarna 
korsas på så vis är relationerna i det omedelbara grannskapet de mest stabila. 
Där leker barnen i samma parker och på samma lekplatser och går i samma 
skolor. I vilket fall som helst har Sydasiens politik, antingen den rör förhål-
landena mellan regionens olika stater eller inom dem, oundvikligen omedel-
bara följder för diasporiska grupper, och deras reaktioner varierar. 

När kärnsprängningarna i Indien och Pakistan ägde rum år 1998, trädde 
de nationalistiska lobbygrupperna omedelbart in till stöd för sina respektive 
staters officiella ståndpunkter. Väletablerade och förmögna hinduiska väck-
elserörelser i förskingringen såsom Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal, 
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and BJP firade explosionerna. Några 
dagar senare såg deras motsvarigheter bland majoriteten av pakistanierna 
skäl att jubla. Många menade att en islamisk bomb behövdes för att omintet-
göra de planer som Indien ansågs nära på att göra slut på Pakistan. För några 
var det en bedrift som ställde den islamska civilisationen på samma nivå som 
andra rivaliserande civilisationer. De nationalistiska diaspororna fungerade 
vid den här tiden som bastioner för patriotism, och såväl den indiska som 
den pakistanska lobbyn började samla in pengar för att hjälpa sina foster-
land, när USA , Japan och andra länder införde sanktioner.23 

Men det uppstod också en motrörelse av traditionella intellektuella – för-
fattare, vetenskapsmän, lärare osv.24 Antonio Gramsci tilldelar traditionella 
intellektuella en nyckelroll i en demokrati. De är relativt autonoma i förhål-
lande till den härskande klassen tack vare sin i lag skyddade ställning. Därför 
fungerar de som medlare mellan de politiska och civila instanserna genom 
att ta upp frågor rörande demokratiska rättigheter och rättssäkerhet. Fastän 
Gramsci utformade sina teorier i den miljö som den moderna nationalstaten 
Italien erbjöd, noterade han att traditionella intellektuella också kan bli spri-
dare av kosmopolitiska idéer.25 

Demokratiskt sinnade indier och pakistanier är kritiskt inställda till den 
styrande klasen.  Vidare har globaliseringen inneburit, att de har integrerats i 
världsomspännande rörelser för fred och mänskliga rättigheter. Många 
NGOs hade redan etablerats, en del med pengar från Väst eller Japan. Till-
sammans med andra aktörer i det civila samhället har de spritt och förmedlat 
kosmopolitiska värden, eller upplysningsidéerna som Appadurai kallar dem. 
Ett kosmopolitiskt synsätt har historien igenom fungerat som motvikt till 

                               
22 Samad, 1998, s. 3-5. Se även Leonard, 1997, s. 131-43. 
23 Ibid, 1999, s. 10 
24 Se särskilt Roy, 2000, men också många andra bidrag i Bidwai & Vaniak, 2000. 
25 Gramsci, 1971, s. 2-25. 
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etablerade maktstrukturer i alla samhällen, och i modern tid har det stått för 
längtan efter fred, vänskap och förståelse över gränser, både kulturella och 
andra gränser. I Indien åtnjuter intellektuella mycket större frihet att agera 
och ge uttryck åt sina åsikter, eftersom staten är bunden av olika konstitutio-
nella och juridiska begränsningar. I Pakistan är det civila samhället dåligt 
utvecklat beroende på långa perioder av diktatur och militärstyre.26 

I detta hänseende får den roll som intellektuella i diasporan har speciell 
betydelse. De etnoskap och ideoskap, som formar sydasiaters i diasporans 
föreställda världar, förser dem med kanaler och vägar för kommunikation, 
identifiering och mobilisering som är både globala och lokala men också i 
rörelse, de möts på skilda nivåer och vid olika knutpunkter. Tack vare att de 
befinner sig i en intellektuellt stimulerande, fri och relativt säker miljö i 
Väst, har de ganska stor frihet att ge uttryck för vad de tänker och att sluta 
sig samman. Samtidigt föds hos dem ett känslomässigt och kulturellt främ-
lingskap, dels på grund av att de lever i en främmande kultur, dels på grund 
av de statsorienterade nationalistiska lobbygrupperna bland landsmännen 
omkring dem. Detta får dem att identifiera sig närmare med kampen för de-
mokrati, fred och rättvisa i det land de lämnat. De etniska banden med Syd-
asien, särskilt för de typiska representanterna i dessa länder, knyter dem till 
det gamla hemlandet och ger dem läsare och lyssnare där.  

Det innebar, att när kärnsprängningarna ägde rum och chauvinistiska 
stämningar nådde en feberaktig höjdpunkt i båda länderna, fick kosmopoli-
terna gott bistånd av sina kolleger i diasporan.  Eftersom de senare var utom 
fysiskt räckhåll för staten, kunde de utnyttja Internet, e-post och websajter 
friare för att sprida kännedom om den demokratiska agendans krav på fred, 
samförstånd och samarbete. Den nya teknologin var väl förankrad i Pa-
kistans och Indiens viktigare städer. Genom nätverk med e-post och websaj-
ter deltog redan NGOs i de båda länderna i diskussioner och debatter runt 
hela världen rörande allehanda slags spörsmål. För aktörer i det civila sam-
hället har detta slags förändring vidgat möjligheterna till internationellt sam-
arbete och stöd utifrån.  

Föga överraskande hotar denna förändring den traditionella basen för sta-
tens makt och suveränitet. Och detta för oss tillbaka till frågan om suveräni-
tet och territorialitet. Fastän den gamla typen av totalitära staters tid kanske 
är förbi – då man bl a noga kunde kontrollera post och internationell telefoni 
– kan staten icke desto mindre i den nationella säkerhetens namn inskränka 
många medborgerliga friheter. Eftersom staten innehar suveränitetens tolk-
ningsföreträde, kan den utan straff klara sig undan medan repressionen mot 
den politiska oppositionen är omfattande.  I Pakistan, där en civil stat ännu 
inte etablerats trots att det gått mer än 50 år sedan oberoendet, härskar när-

                               
26 Bernstroff, 2000, s. 84-6. 
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mast permanent politisk repression.27 Det är därför alltför tidigt att anta att 
den territoriella staten har blivit föråldrad. 

Å andra sidan kan staten inte hävda sin vilja utanför sina gränser, och det-
ta ger utrymme för dess kritiker i diasporan att trotsa regeringen mer fram-
gångsrikt. I kritiska ögonblick, t ex när krig bryter ut eller hotar, när över-
vakning och trakasserier av fredsrörelser ökar starkt, kan intellektuella i dia-
sporan spela en betydande roll för att underlätta kommunikationerna mellan 
fredsaktivister på andra sidan gränsen och med internationella aktörer.  

Mot ett sydasiatiskt globalt nätverk för fred 
En sydasiatisk fredsrörelse hade börjat ta form, när ett civilt samhälle bestå-
ende bl a av NGO-grupper främjades under FNs beskydd från 1980-talet och 
framåt som en nödvändig förutsättning i ett världsomspännande demokrati-
seringsprojekt. Pakistanier och indier i kvalificerade yrken hade mötts i in-
ternationella fora och börjat få personlig kontakt. Man insåg att båda länder-
na stod inför oerhörda problem med våld, utbredd fattigdom, miljöförstörelse 
osv. Ur dessa erfarenheter började en ny medvetenhet spira. Kalpana Sharma 
och Ayesha Khan summerar den erfarenheten sålunda: 

Under informella samtal när dagens arbete var över gav indiska och pakis-
tanska deltagare uttryck för sin sorg över att de inte hade bättre tillgång till 
varandras länder och att regionens oförsonliga politik hindrade dem från att 
tillsammans arbeta på gemensamma problem. Vänskapsband knöts, man dis-
kuterade idéer om förändring och stereotyper bröts sönder.28 

År 1991 förde United States Information Service samman pensionerade 
tjänstemän och makthavare från Pakistan och Indien för samtal i Neemrana. 
Till följd härav  blev kontakter mellan aktörer i civilsamhället vanligare och 
mer regelbundna, och i den processen blev dessa kontakter knutna till den 
rörelse som började framträda för ett globalt civilsamhälle. Det ledde i sin 
tur till att fler officiella kontakter uppmuntrades rörande förtroendeskapande 
åtgärder. Från och med 1992 fördes till och med regeringarna in i direkta 
diskussioner genom olika FN-initiativ. Samtal om frågor av gemensamt in-
tresse började hållas mellan företrädare för de två regeringarna två gånger 
om året.29 

År 1994  föddes Pakistan-indiskt folkforum för fred och demokrati (Pa-
kistan-India People’s Forum for Peace and Democracy). Detta forum blev 
den huvudsakliga bäraren av den s k spår-3-diplomatin, dvs ett forum för 
samverkan och utbyte mellan indiska och pakistanska organisationer i civil-

                               
27 Malik, 1998. 
28 Sharma & Khan, 1998. 
29 Ibid. 
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samhället. Till alla de sociala frågor och miljöfrågor som kräver samarbete 
mellan de två staterna lades nu också Kashmirfrågan, vilken av olika skäl är 
kärnan i den ideologiska och nationalistiska konfrontationen mellan dem.  
Båda regeringarna tillät grupper på ungefär 150-200 aktivister, intellektuella 
och oroade medborgare som ville engagera sig att resa till andra sidan och 
diskutera och debattera problem som hindrar en normalisering mellan län-
derna.30 Pakistansk-indiskt folkforum för fred och demokrati, som höll möte 
årligen i en större stad, vartannat år i Indien, vartannat i Pakistan,  visade sig 
bli en mötesplats där intellektuella i diasporan började träffas. Detta ledde 
till att nätverk skapades mellan aktivister på platsen och i diasporan. När så 
kärnsprängningar genomfördes av Indien och Pakistan i maj 1998, blev e-
postkontakter, som hitintills hade varit sporadiska, kanaler för omedelbara 
konsultationer, diskussioner och informationsflöden. 

Reaktionen på den första indiska provsprängningen 
Omedelbart efter Indiens första provsprängningar 11 och 13 maj började 
indiska fredsaktivister organisera demonstrationer och fredsmarscher i Indi-
en. Achin Vanaik skrev en artikel där han fördömde det regerande partiet 
BJPs chauvinism. Han avfärdade det indiska påståendet att proven utfördes 
för att stärka Indiens försvar mot Kina.31 Ett yttrande av ett antal indiska 
vetenskapsmän var lika föraktfullt gentemot de indiska sprängningarna. De 
påpekade, att Indien nu övergivit sin tidigare politik att inte gå vidare med 
utveckling av kärnvapen fastän förmågan att spränga en ”nukleär anordning” 
(a nuclear device) hade uppnåtts 1974. De utryckte fruktan att proven skulle 
leda till en kapprustning i Sydasien.32 I ett brev till tidningen Indian Express 
17 maj fördömdes de indiska proven kraftigt av ett antal ledande indiska 
personligheter, bland dem Lalita Ramdas (gift med den pensionerade amira-
len Ramdas) och generallöjtnant Gurbir Maningh.33 

Vad gäller Pakistan kontaktade en japansk journalist från Hiroshima,  
Akira Tashiro, en ledande pakistansk fysiker vid Qaid-e-Azam.universitetet i 
Islamabad, A.H. Nayyar, för att få höra dennes reaktion. Den kontakten följ-
des av ett telefonsamtal från Princeton från den pakistansk-födde lektorn i 
Public and International Affairs. Båda erinrade om att de alla tre tillsammans 
skrivit en artikel som publicerades i Bulletin of Atomic Scientists (July-
August 1996). I den hade de förutspått att om BJP kom till makten skulle de 
genomföra nukleära prov och att Pakistan otvivelaktigt skulle följa efter med 
egna.34 I Islamabad var uppståndelsen stor. Den 14 maj ledde fredsaktivister 
                               
30 Bernstroff, 2000, s. 86-93. 
31 Harsh Kapoor, e-postsändning 15 may 1998, aiindex@mnet.fr. 
32 Ibid. 
33 Ibid, 30 maj 1998.  
34 E-postinterju med A. H. Nayyar gjord av Ishtaiq Ahmed 17 januari 2001. 
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en marsch mot den indiska High Commission (motsvarar ambassad) och 
överräckte en protestnot. Den framlidne Eqbal Ahmed, en intellektuell och 
veteran i anti-krigsrörelsen, skrev artiklar i ledande pakistanska tidningar där 
han fördömde den indiska provsprängningen. Mellan de indiska och de pa-
kistanska proven skrev han en artikel i den engelskspråkiga tidningen The 
News där han enträget vädjade till den pakistanska regeringen att avstå från 
att göra egna prov.35  

I ett brev skrivet till New York Times 14 maj, dvs dagen efter den indiska 
sprängningen, fördömde ett antal oroade personer, de flesta av dem indiska 
akademiker som arbetade vid amerikanska universitet, BJP-regeringens be-
slut att genomföra dessa nukleära prov: 

Vi fördömer starkt dessa kärnsprängningar och BJPs nukleära hökpolitik. Det 
finns tillräckliga indikationer på att BJP har tillgripit denna politik för att pis-
ka upp ultranationalistiska stämningar i landet […] Indien måste avsäga sig 
den nukleära optionen för att på nytt starta en moralisk kampanj syftande till 
att avskaffa kärnvapnen i världen. Detta är den enda kloka lösningen, men 
den är inte möjlig om BJP förblir vid makten.36 

Reaktionen på den första pakistanska sprängningen 
Den 29 maj, en dag efter det första pakistanska provet, gick Zia Mian skarpt 
tillrätta med de två regeringarnas beslut att ge igen med samma mynt.37 I ett 
paper kallat ”Sydasien nukleära galenskap” (South Asia’s Nuclear Folly) 
skrev den Kanada-baserade Hassan N. Gardezi: 

Kärnvapenproven i Indien och Pakistan i maj 1996 har kastat en mörk och 
lång skugga av massförstörelse över hela subkontinenten. De har inlett den 
sista fasen av en dödlig kapprustning med kärnvapen mellan de två länderna. 
Om detta är kulmen på den ära som 50 års självständighet givit, såsom det 
tycks att döma av de två ländernas ledares retorik och av den högröstade eu-
forin bland delar av befolkningen, vittnar detta bara om hur långt de tillsam-
mans förirrat sig från förnuft och grundläggande mänskliga värden.38 

Gardezi spårade hur konfrontationspolitiken vuxit sig starkare, och ställde då 
makteliterna i de båda länderna till svars för deras nationalistiska förhåll-
ningssätt. Han förebrådde den amerikanska regeringen för att ha börjat kapp-
rustningen på subkontinenten genom att locka Pakistan in i regionala mili-
tärpakter och förse landet med bättre vapen. Som svar på detta hade Indien 

                               
35 Ibid. 
36 Letter to New York Times (May 14 1998), by South Asians Protesting the Indian Nuclear 
Tests, http://www.mnet.fr/aiindex/NYT.html. 
37 Kapoor, H., e-postsändning 5 juni 1998. 
38 Ibid., 14 juni 1998.  
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tagit tillbaka sitt löfte att hålla en folkomröstning i Kashmir och börjat stärka 
sin egen militära förmåga. En annan vinkel på argumentet var: 

Den snabba kommersialiseringen av kärnenergi i de industrialiserade länder-
na för vinstsyften har också varit en viktig bidragande faktor som lett till den 
ökade nukleära faran i Indien. Den typ av kärnreaktorer som sålts till Indien 
och Pakistan av Kanada och Frankrike har varit huvudkällan till de klyvbara 
material som behövs för att nukleära cykeln mot framställningen av nukleära 
sprängmedel.39 

Han förkastade också föreställningen att de fem permanenta medlemmarna 
av FNs säkerhetsråd skulle ha rätt att inneha kärnvapen.  

I en gemensam artikel beskrev A.H. Nayyar och Zia Mian ett scenario där 
en indiska kärnvapenattack på Islamabad och Rawalpindi resulterade i full-
ständig förstörelse.40 I en annan tidning skrev en annan ledande pakistansk 
fysiker, Pervez Hoodhboy (vid den tiden verksam vid Princeton) och Zia 
Mian 

Om regeringsmakten skulle bryta samman, kan premiärminister Nawaz Sha-
rif liksom den nuvarande arméchefen, en moderat person, komma att ersättas 
av företrädare för en hård linje från islamistiska grupper. Inom armén är det 
eldsprutande typer som den pensionerade generalen Hamid Gul, f.d. chef för 
försvarets gemensamma underrättelsetjänst, som har att vinna på det. Dessa 
grupper är de som jublade högst över Pakistans provsprängningar. De är pa-
tologiskt anti-indiska och beslutna att en gång för alla göra upp med Indien. 
Vad detta innebär i den nukleära tidsåldern är förfärligt. 

När hårdföra män från det muslim-hatande indiska partiet BJP lockade 
och förledde Pakistan till att genomföra provsprängningar (den första gången 
en stat har försökt tvinga en motståndare att pröva kärnvapen!), kanske de 
hoppades att Kalla krigets historia skulle upprepa sig. BJP skulle gärna se 
Pakistan utmattat och brutet av en kapprustning och det är fullt möjligt att de-
ras förhoppning infrias. Men till skillnad från sovjetstatens stålbur, vilken sä-
kerställde att vissa avgörande strukturer i styret överlevde också sedan allt 
annat rasat samman, så är Pakistan redan brutet av mångfaldiga, våldsamma 
etniska och religiösa konflikter. Upplösning i ett inbördeskrig med många 
småstater och krigsherrar är en förfärande möjlighet. Om detta skulle inträffa, 
innebär det att Indien frammanat ett sydasiatiskt kärnvapenbeväpnat Somalia 
som sin granne.41 

I Islamabad arrangerade en NGO, Institutet för hållbar utvecklingspolitik 
(the Sustainable Development Policy Institute, SDP) ett möte 2 juni på ett 
hotell där A.H. Nayyar och Eqbal Ahmad var huvudtalarna. Samma dag 
arrangerade Indiskt-pakistanskt forum för fred och demokrati en presskonfe-
rens. Den avbröts av arga, anti-indiska protester, huvudsakligen från det 

                               
39 Ibid. 
40 Ibid, 29 juni 1998. 
41 Ibid., 10 juli 1998. 
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högerinriktade partiet Jamaat-e-islami och dess hejdukar samt från gäng från 
Shahab-e-Milli (en islamistisk extremistgrupp), bland dessa också personer 
som låtit påskina att de var journalister som kommit för att täcka händelsen. 
Stolar kastades och fysiskt våld användes mot talarna och organisatörerna. 
Råskinnen skrek: ”Den som är vän till Indien är förrädare.”42 

Tidigt i juni bildades en organisation i Indien kallad Rörelsen i Indien för 
kärnvapennedrustning (Movement in India for Nuclear Disarmament, 
MIND). Den 9 juni hölls ett möte i New Delhi mot kärnvapen med deltaga-
nade av ett brett spektrum intellektuella, politiker och framträdande personer 
från allmänheten.43 

Fredsprocessen och de intellektuella i diasporan 
Om någon enskild har förtjänsten av att det knutits bestående band och ska-
pats nätverk med global räckvidd mellan sydasiatiska fredsaktivister, så är 
det Harsh Kapoor. Han är född 1962, sociolog och har bott i Europa sedan 
1985. Ursprungligen hjälpte han till med att organisera möten med indiska 
och pakistanska aktivister engagerade i undersökningar av multinationella 
företag och deras behandling av arbetare. Rivningen av moskén vid Ayodhya 
fick honom att starta en databas kallad ”Resurser mot kommunalism44 och 
fundamentalism i Indien” (Resources against Communalism and Fundamen-
talism in India). Han var också involverad i det allra tidigaste skedet av den 
process som ledde till grundandet av Pakistansk-indiskt forum för fred och 
demokrati 1994. Han reagerade mot att indier och pakistanier på högerkan-
ten använde Internet i stor utsträckning medan fredsaktivisterna saknade 
tillgång till en fungerande websajt, och därför beslöt han sig för att starta 
Sydasiatiska medborgares web (South Asian Citizens’ Web) för att ge möj-
lighet till samverkan mellan sydasiatiska NGO-grupper och andra aktörer i 
civilsamhället. Den började fungera 1996 och hade 1999 haft närmare 
35.000 besökare. 

När han hörde nyheten om de indiska sprängningarna, skyndade Kapoor 
hem till Frankrike från New York, där han var på besök hos vänner, och 13 
maj startade han ännu en websajt, Sydasiater mot kärnvapen. Det var genom 
e-post som han började kontakta likasinnade personer i Sydasien liksom 
även utomlands. Mellan november 1998 och februari 1999 hade e-postlistan 
växt till 21.000 kontakter. BBC, åtskilliga universitet och olika FN-organ har 
använt denna websajt som källa till information och som ett standardverk för 
referenser. Fram till juni 2000 hade omkring 619.000 besökare konsulterat 

                               
42 Ibid., 3 juni 1998. 
43 Ibid., 11 juni 1998. 
44 Kommunalism (eng. ”communalism”), en typ av politik som bygger på religiösa gruppers 
föregivna särintressen. 
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den.45 Fastän han bor i en liten fransk by med bara 30 invånare, har Kapoor 
varit knutpunkten iden globala e-posttrafiken mellan indiska, pakistanska 
och internationella fredsaktivister. Den 15 maj 1998 skickade Kapoor föl-
jande e-brev till en stor skara indier och pakistanier. 

Kära vänner! 

De prov som Indien nyligen genomfört kommer att föra de indisk-
pakistanska relationerna till en avgrund och regionen kommer att ledas in i en 
vansinnig kapprustning. 

Vi måste höja våra röster i protest. 
Om någon antikärnvapen- eller fredsgrupp i Sydasien (eller inom diaspo-

ran i Europa eller USA) organiserar fredsdemonstrationer eller om sådana or-
ganisationer gör gemensamma uttalanden, skulle vi kunna samordna sådana 
protestaktioner och stödja deras ansträngningar. Under alla omständigheter 
skulle vi stärka varandra genom dessa protester. Låt oss, varhelst det är möj-
ligt, sluta oss samman och samarbeta med fredsrörelser och –grupper från 
hela världen som höjer sina röster. Som andra har nämnt, återspeglar dessa 
prov och den retorik som beledsagat dem fascismens tillväxt i Indien, perso-
nifierad av BJP och dess allierade. Den måste utmanas till alla pris. 

Bästa hälsningar 

Harsh Kapoor46 

Med detta budskap skickades också en berömd dikt av urdupoeten Sahir 
Ludhianvi (1921-80). Den återges här i Kapoors engelska översättning. 

Dear Civilised People 
Be this blood ours or theirs 
Humanity is bloodied 
Be this war in East or West 
A peaceful earth is bloodied 
 
Whether the bombs fall on homes or borders 
The spirit of construction is wounded 
Whether it is our fields that burn or theirs 
Life is wracked by starvation 
 

                               
45 Hela framställningen baseras på Kapoors svar med e-post 24 januari 24 januari på ett antal 
frågor från Ishtiaq Ahmed samt på en telefonintervju och ett telefonsamtal 25 januari. 
46 Kapoor, H., e-postsändning 15 maj 1998. 
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It matters not that tanks advance or retreat 
The womb of the earth becomes barren 
Be it a celebration of victory or loss' lament 
The living must mourn the corpses 
 
That is why, o civilized people 
It is better that war remains postponed 
In your homes, and in ours 
It is better that lamps continue to flicker47 

 

Skapandet av sydasiater mot kärnvapen (South Asians 
against Nukes) 
Den 20 maj meddelade Kapoor att han startat en websajt ägnad uteslutande 
åt kärnvapenfrågan. Han skickade också ytterligare en dikt, ”Parchaniyan” 
(Skuggor) som Sahir Ludhianvi skrev för att protestera mot tidigare ameri-
kanska prov. Efter sprängningarna i Sydasien fick den omedelbar relevans 
också där. S.M Shahed har på min begäran gjort en översättning till engels-
ka. 
 

Shadows 
Our love could not survive the burden of mishaps 
But at least let the new generation achieve their dreams 
We were mired constantly in the struggle to survive 
At least let them realize their beautiful dreams 
 
For too long now it has been the pastime of politicians 
That when children achieve youth, they be sacrificed 
For too long now it has been an obsession with rulers 
That they sow seeds of famine in fields far and wide 
 
For too long now the dreams of youth have been barren 
For too long love has been seeking protection 
For too long on these highways, full of torture 
Life itself has been seeking honour and refuge 
 

                               
47 Ibid. 
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Come, let us speak with all downtrodden souls 
And ask them to place a tongue in every wound 
Our sorrow is not just our own, let us share 
Come let us make the whole world our confidante 
 
Come and let us tell these gamblers in politics 
That we hate the ways of war and strife 
The clothing that likes nothing better than the colour of blood 
We hate this garb of war on our youth 
 
Declare that if any warrior comes this way 
At every step Earth itself will restrain him 
Every wisp of wind will turn fiercely against him 
Every field and bough will rise to stop him 
 
Rise and let us say to every warmonger 
That we need our young for our work and well-being 
We have no desire to wrest anyone else’s land 
We are satisfied with our own land for our livelihood 
 
Declare that no trader should turn this way 
No daughter of ours will be sold here any more 
These lands have woken up, the harvest is ready 
No fields of ours are for sale any more 
 
This land is the land of Gautam and Nanak 
This sacred land will not support any cruelty 
Our blood is guarantee to the new generation 
Our blood will not sustain hordes any more 
 
Speak out, for if we even today stay quiet 
Then this gleaming bowl of dust is not safe 
With this atomic menace cast in feelings of rage 
This earth is not safe; the sky is not safe any more 
 
In the last war, only houses were destroyed, but this time 
It is no surprise that even our solitude will be burnt up 
In the last war, bodies were burnt, but this time 
It is no surprise that even our memories will be burnt up 
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Att man på detta vis kunde falla tillbaka på de mest berömda dikterna av en 
av de största romantiska och humanistiska poeterna i modern tid var verkli-
gen en klassisk manifestation av den djupa kulturella gemenskapen med 
rötter i den bildade kulturen landskap, en gemenskap som gjorde det lätt för 
kosmopoliternas världsföreställningar, etnoskap såväl som ideoskap, att mö-
tas. Det faktum att man nämnde de båda inhemska förebilderna vad gäller 
fred och rättvisa, Gautama (Buddha) och Nanak (sikhismens grundare), illu-
strerade tydligt att det partikuljära och det universella inte är ömsesidigt 
uteslutande, när det gäller fred och samförstånd utan snarare är ömsesidigt 
kompletterande. Varje människa som rönt inflytande från det moderna Syd-
asiens humanistiska och radikala tradition och var förtrogen med den bildade 
urdu- och hindikulturen kunde omedelbart identifiera sig med de bilder, den 
fruktan, de värden och förhoppningar som kom till uttryck i dessa kosmopo-
litiska rader. Ja, också de som inte fullt förstod ren urdu rördes djupt och 
kunde lätt förstå budskapet. Lalita Ramdas (den pensionerade indiske amira-
len Ramdas fru), en freds- och kvinnorättsaktivist uttryckte sina känslor i 
följande ord: ”Tack Harsh för att du förmedlat denna text – trots min dåliga 
urdu är den rörande och så passande.”48 Hur som helst började genast en 
global kedja av e-postmeddelanden mellan indier och pakistanier bildas. 
Regelbundna rådslag ägde rum. Sedan dess har Kapoor från sitt hem i Frank-
rike regelbundet, nästan dagligen, skickat e-meddelanden med de senaste 
nyheterna om fred, relationerna mellan olika religiösa grupper, allehanda 
regeringspolicies och mycket mer, huvudsakligen rörande Sydasien. De båda 
sajterna innehåller nästan alla uttalanden som gjorts om fred, om relationerna 
mellan olika religiösa grupper och mellan stater, de förtrycktas kamp – det 
må vara sociala klassers, kasters, minoriteters, kvinnors – om regeringars 
militarisering och kärnvapenutveckling och om NGO-grupper och andra 
internationella aktörer. 

Demonstrationer 
De kosmopolitiska intellektuella grupperna i diasporan mottog nyheten om 
kärnsprängningarna med stor förfäran, och många demonstrationer och pro-
tesmöten arrangerades. Exempelvis hölls 13 juni, exakt en månad efter den 
första indiska sprängningen, en fredsdemonstration i Montreal.  Omkring 
100 människor deltog.  Den arrangerades av Sydasiatiska kvinnors gemen-
skapscenter (South Asian Women’s Community Center, SAWCC) och Cent-
rum för sydasienstudier och sydasienforskning (Centre d’études et recher-
ches de l’Asie du sud, CERAS). Det senare är en NGO som arbetar med 
gräsrotsorganisationer i Pakistan, Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Nepal 
på områden som utveckling, genus, hälsa, fred och sekularism. En tredjedel 
                               
48 Kapoor, H., e-postsändning 31 maj 1998. 
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av deltagarna var av pakistanskt ursprung, en tredjedel av indiskt och resten 
var andra människor engagerade för freden.  Talarna, Naushad Siddiqui, 
Humeira Iqtidar och Dolores Chew fördömde proven. De sade också, att de 
fem i kärnvapenklubben, däribland USA, inte har någon rätt att kritisera 
Indien och Pakistan så länge de själva behåller en kärnvapenarsenal och 
utför prov.49 Det påpekades att: 

Ett möte sådant som det i Montreal var nu ett ouppnåeligt privilegium i Indi-
en och Pakistan, eftersom möten, samtal och protester mot kärnvapenproven 
av framstående vetenskapsmän, intellektuella och aktivister angreps.50  

Den 15 juni höll Samar (South Asian Magazine for Action and Reflection), 
krigsmotsåndarnas förbund (War Resisters League) och Internationell freds-
aktion (Peace Action International) gemensamma demonstrationer i New 
York. De fördömde de indiska och pakistanska proven men kritiserade också 
införandet av sanktioner mot länderna. Det uttalande som gjordes vid detta 
tillfälle innehöll följande anmärkning: 

Vi förfäras också över det hycklande ställningstagandet bland kärnvapensta-
terna som har blockerat varje internationellt initiativ mot en kärnvapenfri 
värld genom att insistera på att behålla sina egna kärnvapenarsenaler. Varak-
tig fred är möjlig först när kärnvapenstaterna går med på att nedrusta. Annars 
kommer i sinom tid de indiska och pakistanska regeringarnas handlingar att 
upprepas av andra som aspirerar på att bli medlemmar av kärnvapenklubben. 
Vi motsätter oss kategoriskt det amerikanska beslutet att införa sanktioner 
mot Indien och Pakistan, vilket kommer att krossa de mest sårbara delarna av 
dessa samhällen, dem som mest sannolikt skulle ha motsatt sig beslutet att 
utveckla kärnvapen. Som vår tids världsmedborgare kräver vi en rättvis pro-
cedur ledande till global nedrustning, med god vilja, och där samma regler 
gäller för alla nationer.51 

Den 19 juni publicerades en annons i tidningarna India Abroad och India 
West som en del i en kampanj av sydasiater utomlands för att väcka opinion 
mot kärnvapnen. Dessförinnan hade många meddelanden utbytts mellan 
pakistanska och indiska aktivister. Bland dem fanns också meddelanden 
mellan Ijaz Syed (en pakistanier) och Bannerji (en indier) som vidarebeford-
rades av Kapoor i dagliga sändningar. Där ingick en diskussion om ett utkast 
till ett uttalande om proven och att donationer på 10 dollar skulle samlas från 
alla som stödde projektet att publicera uttalandet i tidningar i diasporan.52 
Följande punkter togs upp i uttalandet: 

                               
49 Mehdi, F., Montrealers Demonstrate for Peace in South Asia, 
http://www.mnet.fr/aiindex/NoNukes.html 
50 Ibid. 
51 Statement from SAMAR (South Asian Magazine for Action and Reflection, New York, 
http://www.mnet.fr/aiindex/NoNukes.html. 
52 Kapoor, H., e-postsändning 3 juni 1998. 



 188 

Indien och Pakistan har utkämpat tre krig och har förblivit fientliga till var-
andra sedan 1947. Den intolerans som visats av de nuvarande regeringarna 
har skurit av de kommunikationslinjer som nyligen öppnats mellan de båda 
länderna. Implikationerna av BJP-regeringens radikala avvikande från Indi-
ens traditionella politik för fred i Sydasien […] och det hot om kärnvapen-
kapprustning som följt på detta i Sydasien bör oroa alla fredsälskande männi-
skor i världen. Utöver risken för radioaktivt nedfall efter sådana prov är vi 
också djupt oroade av de fattiga medborgarna i Indien och Pakistan kommer 
att få bära den tyngsta börden av de väldiga kostnaderna för att bygga kärn-
vapen, ty kostnader av ett slag Indien och Pakistan knappast har råd med 
kommer nu av dessa regeringar att stjälpas över på fattiga människor, och 
därmed kommer de som redan nu har det svårt att hamna i en än allvarligare 
belägenhet.  

Vi vill ha global fred och nedrustning, och inte eskalering av krig. Vi be-
klagar djupt att kärnvapen- och missilprogram finns i Indien. Fredsälskande 
människor i Sydasien får inte låta sig provoceras av dessa ansvarslösa hand-
lingar. De båda länderna bör inleda förhandlingar för att undanröja den ome-
delbara risken för en nukleär konflikt för att sedan gradvis trappa ner den i 
verifierbara steg.53 

Fastän olika NGO-grupper i Sydasien redan var i kontakt både inom sina 
respektive länder och över gränserna, blev Harsh Kapoors mejl ett avgörande 
hjälpmedel under de första veckorna och månaderna för spridningen av ny-
heter som annars undertrycktes. Exempelvis skrev Lalita Ramdas till Kapoor 
och bad honom att cirkulera ett uttalande om sprängningarna, vilket de in-
diska tidningarna hade vägrat publicera. 

Hon gjorde också denna intressanta anmärkning om ett möte som hållits i 
Ottawa: 

En av talarna från New York, en fysiker vid namn dr Vinod Mubayi, sade att 
RSS [en hinduisk extremistgrupp] nu hade dödat Gandhi två gånger; hans 
kropp 1948 och arvet efter honom 50 år senare. Men jag tvivlar på att han 
kommer att förbli död länge till; liksom Jesus får han en lycklig dag då han 
uppstår och vandrar kring bland oss.54 

Nätverket av fredsorganisationer 
En annorlunda slags struktur utvecklades genom Pritam K. Rohila (född 
1935 i det ännu odelade Punjab), en neuropsykolog baserad i USA. Efter 
rivningen av Babri-moskén i Ayodhya started han Föreningen för endräkt 
mellan olika trosbekännare i Asien (Association of Communal Harmony in 
Asia (ACHA), en process som blev klar 1993. ACHA är en frivilligorganisa-
tion utan vinstsyfte ägnad åt att främja harmoniska relationer mellan olika 

                               
53 Ibid. 
54 Ibid., 31 maj 1998. 
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trosbekännare. Han förklarade sina skäl för att grunda organisationen i föl-
jande ord: 

Många av oss hade genomlevt de traumatiska händelserna 1947.  Vi hade 
också varit oroade av sådana saker som relationerna mellan hinduer och sik-
her i Punjab, hinduer och muslimer i Bangladesh och Indien, angreppen på 
ahmediyas [en förföljd muslimsk minoritetsgrupp] och kristna liksom även 
motsättningar mellan sunniter och shiiter i Pakistan, behandlingen av lågkas-
tiga och etniska uppror i nordöstra Indien, etnisk krigföring i Sri Lanka och 
slutligen fientligheten mellan Indien och Pakistan. Förstörelsen av Babri-
moskén var den sista droppen. Vårt syfte var att skapa ett forum för den tysta 
majoritet av sydasiater som vi trodde hade velat ha fred och samförstånd. Vi 
ville också visa de välorganiserade, välfinansierade och frispråkiga fanatiker-
na och hatiska uppviglarna att de inte representerade oss.55 

Rohila förklarade vidare att organisationen hade arrangerat möten för att 
främja religiös endräkt och indisk-pakistanska vänskapsdagar samt att man 
gav föreläsningar om fred och konfliktlösning. Men dessa ansträngningar var 
inte särskilt framgångsrika, eftersom de var begränsade till de områden där 
ACHA-aktivisterna var baserade. Under några år publicerades också ett ny-
hetsbrev om fred och endräkt och om det arbete som bedrivs av organisatio-
ner för att främja detta, men bl a produktionskostnaderna medförde att sprid-
ningen var dålig. När kärnsprängningarna i Sydasien 1998 ägde rum, hade 
ACHA inte tillgång till någon websajt.  Man gav uttryck för sin oro i ett brev 
till presidenterna i Indien och Pakistan 14 juni 1998. Det löd: 

Vi undertecknade, ursprungligen från Indien och Pakistan, är mycket oroade 
över de nukleära anordningar som nu testas av Indien och Pakistan och över 
den eskalerande kapprustningen mellan länderna. Det är tragiskt att redan 
magra resurser, som borde ha använts till att förbättra medborgarnas liv, slö-
sas bort på massförstörelsevapen. 

Vi vädjar därför till Er och genom Er till regeringstjänstemän och till båda 
ländernas folk att omedelbart stoppa ytterligare prov och att göra Ert yttersta 
för att minska spänningen och fientligheten mellan de båda grannarna.56 

En prioritet för ACHA är att samordna sina aktiviteter med andra anti-
kärnvapenorganisationer och –nätverk i Sydasien och i diasporan. År 1999 
grundades utgivningen av en e-postbulletin, ACHA Bulletin (numera ACHA 
Peace Bulletin). Plötsligt hade möjligheten att nå ut globalt ökat dramatiskt. 
ACHA har en styrelse bestående av frivilliga. Rohila är talesman och mode-
rator för ACHA aktiviterer.57 

När detta skrivs får ca 2.000 personer och organisationer runt jordklotet 
den elektroniska bulletinen. Olika nordamerikanska fredsorganisationer in-

                               
55 E-postsvar 23 januari 2001 från Pritam K. Rohila på en rad frågor från Ishtiaq Ahmed. 
56 E-brev 12 februari 2001 från Pritam K. Rohila till Ishtiaq Ahmed. 
57 E-postsvar 23 januari 2001 från Pritam K. Rohila på en rad frågor från Ishtiaq Ahmed 
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går i nätverk tillsammans med ACHA. Det har gjorts en katalog med den här 
typen av information. Den finns tillgänglig för alla via ACHAs websajt.  
Vidare skickades år 2000 en vädjan till aktivister och organisationer för fred 
och endräkt att sluta sig samman för en allsidig ansträngning utan avbrott. 
Dess höjdpunkt blev kampanjen ”Fred i Sydasien” som stöds av omkring 30 
enskilda och organisationer. Pritam K Rohila och jag är tillsammans ordfö-
rande. Nätverket Fred i Sydasien kommer att försöka föra en kampanj på ett 
sammanhållet och samordnat vis för att främja fred och samförstånd i Syada-
sien. Idén att bygga ett minnesmärke vid Waga till minne av offren för Indi-
ens delning 1947, vilken Pakistanier för fred och alternativ utveckling (Pa-
kistanis for Peace and Alternativ Development, PPAD) lanserade 4 januari 
2000, har antagits som en huvudpunkt för kampanjerna år 2001.58  

Skapandet av ett pakistanskt nätverk i diasporan 
Fram till kärnsprängningarna i maj 1998 fanns det inget riktigt, globalt nät-
verk av pakistanier ägnat åt fred i Sydasien. Den 25 juni bad jag Kapoor att 
med e-post cirkulera en petition mot provsprängningarna. Den ursprungliga 
idén var att endast pakistanier utomlands skulle inbjudas att underteckna 
den.59 Kapoors bistånd var av avgörande betydelse i initialskedet, men grad-
vis började ett nätverk utvecklas av sig självt. Det är intressant att notera, att 
många meddelanden om stöd började komma från Pakistan. Därför fattades 
snabbt beslut om att öppna det för alla pakistanier. Snart började diskussio-
ner äga rum om många frågor rörande fred, mänskliga rättigheter och demo-
krati. En del föreslog att också indier skulle inbjudas att underteckna petitio-
nen. Efter grundliga överväganden bestämdes att inbjudan skulle begränsas 
till pakistanier. Tanken bakom detta var att det mot bakgrund av de vitt skil-
da petitioner som nu gjordes på olika håll var nödvändigt att bibehålla ett 
tydligt pakistanskt svar. Aktivister i Shirkat Gah, en NGO för kvinnors rät-
tigheter, och Pakistans kommission för mänskliga rättigheter bildade de 
största grupperna bland dess stödjare. Den London-baserade arkitekten Ayub 
Malik arbetade i nära kontakt med mig med att sprida budskapet bland pa-
kistanier runt hela världen. Den pakistanske sociologen Yunas Samad vid 
universitetet i Bradford betonade att faran för överraskningsanfall måste 
framhävas i petitionen.60 Hasan Gardezi, Ahmed Shibli and Mahir Ali före-
slog en del ändringar och förbättringar i texten. 

Självfallet var det inte alla i diasporan som gillade idén att lägga skulden 
för eskaleringen av kärnvapenrustningen på både Pakistan och Indien. Några 
pakistanier klagade och sade, att Indien hade provocerat Pakistan som inte 

                               
58 Ibid.   
59 Ahmed, I., e-postsändning 25 juni 1998. 
60 Yunas Samads e-brev till Ishtiaq Ahmed of 18 juli 1998. 
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hade något annat väl än att svara med samma mynt.61 I princip rådde emeller-
tid enighet att freden på subkontinenten hade satts på spel genom prov-
sprängningarna. Under de fem-sex veckor som kampanjen pågick anslöt sig 
många fler. Resultatet blev ett världsomspännande nätverk av människor 
som delade en principiell tro på fred, tolerans, rättvisa och demokrati i Pa-
kistan samt vänskapliga förbindelser mellan Pakistan och Indien. 

Den 11 augusti skickades en petition till premiärministrarna i Pakistan 
och Indien och till tidningar i de båda länderna.62 Den bar rubriken Pakista-
nier över hela världen fördömer kärnvapenprov och kärnvapen och hade 
undertecknats av pakistanier i världens alla hörn. Petitionen fördömde prov-
sprängningarna och betonade behovet att lösa alla motsättningar genom dia-
log. Utöver åtskilliga andra punkter sades också att ”… antagandet att full-
skaligt krig nu är omöjligt på ett förvänt sätt kan uppmuntra lokala befälha-
vare att höja intensiteten i sina krigsspel.”63 Man hävdade att riskerna ökade 
dramatiskt för att ett krig med bruk av kärnvapen skulle utbryta genom en 
olyckshändelse eftersom det inte förekom något informationsutbyte mellan 
de två länderna och eftersom deras kapacitet att övervaka varandra var ex-
tremt dålig. 

Därför finner vi den försvars- och säkerhetspolitik som Pakistans och Indiens 
regeringar för, särskilt vad gäller förvärvandet att kärnvapenkapacitet, omöj-
lig att rättfärdiga av något som helst skäl. Vi finner också det nuvarande ar-
rangemanget, som innebär att USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och 
Kina kan fortsätta att besitta kärnvapen, godtyckligt och fördärvligt. Vi upp-
manar därför de båda regeringarna att arbeta för en global regim ägnad att 
uppnå fullständig förstörelse av alla kärnvapen inom en specificerad tids-
rymd, utan att till denna fråga knyta sin egen rätt att skaffa kärnvapen. Som 
ett omedelbart steg mot detta skall båda länderna deklarera att de inte kom-
mer att inleda något program för att bygga kärnvapensystem.64 

Ingen av regeringarna svarade och petitionen behandlades inte i massmedia. 
Trots denna nedslående respons började ett globalt nätverk av pakistanier att 
ta form. En diskussion började mellan Ayub Malik, Faisal Ahmed Gilani, 
Ahmed Shibli, Bilal Hashmi och mig själv om vi skulle arbeta för att skapa 
ett permanent nätverk av likasinnade pakistanier. Den 2 oktober 1998 till-
kännagavs formellt att ett sådant bildats. Dess namn var Pakistanis for Peace 
and Alternative Development (PPAD). Dess verksamhet skulle handhas av 
en kommitté av frivilliga med Ishtiaq Ahmed som koordinator. Dess ända-
mål fastställdes i nio punkter. 
 

                               
61 Akhtar Lodhis e-brev till Ishtiaq Ahmed  27 juli 1998.  
62 Ahmed, I., e-postsändning  11 augusti 1998. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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1. Att formulera upplysta ståndpunkter rörande mänskliga rättighe-
ter, tolerans, social rättvisa samt balanserad ekonomisk och 
mänsklig utveckling. 

2. Att hävda alla människors lika värde oberoende av klass, kast, tro, 
etnisk tillhörighet eller kön. 

3. Att bekämpa religiös och sekteristisk intolerans och våld. 
4. Att uppnå idealet om allmän läskunnighet, upphäva barnarbete 

och skuldslaveri liksom ekonomisk utsugning av kvinnor och 
andra förtryckta och marginaliserade grupper. 

5. Att otvetydigt ta ställning mot militarisering i allmänhet och i 
synnerhet mot ökning av kärnvapen. 

6. Att främja fred mellan Pakistan och Indien och att uppmuntra de 
båda länderna att lösa sina motsättningar genom diskussion och 
ömsesidigt tillmötesgående. 

7. Att stärka strävandena efter att främja alternativa strategier röran-
de utveckling och förändring, strategier som skall grundas på 
principer om social rättvisa, deltagande demokrati och skydd av 
miljön. 

8. Att främja ett civilt samhälle som kan motstå påtryckningar både 
från en tyrannisk regering och transnationella bolag som exploate-
rar Pakistans resurser. 

9. Att delta i internationella initiativ rörande fred och alternativ ut-
veckling.65 

PPAD har varit involverat i ett antal initiativ rörande kränkningar av mänsk-
liga rättigheter, inskränkning av medborgerliga friheter, frågor om fred och 
rättvisa i Sydasien och på andra håll i världen. Varje initiativ har tagits efter 
diskussion inom den speciella PPAD-kommittén, eller så har någon sympati-
sör i Pakistan eller diasporan fäst uppmärksamheten vid ett sådant problem. 
Nedan summeras några av de uttalanden som gjorts. 

(1) Den 14 januari 1999 sändes ett brev till president Bill Clinton och till 
premiärminister Tony Blair med en protest mot den förnyade bombningen av 
Iraq. Båda ledarna uppmanades att respektera FN-stadgan som förbjuder 
bruket av våld som lösning av konflikter. Detta uttalande stöddes av 85 per-
soner.66 

(2) Den 17 maj 1999 sändes ett brev till premiärminister Nawaz Sharif för 
att protestera mot arresteringen av ett antal pakistanska journalister, särskilt 
Najam Sethi. Denne hade anklagats för att vid ett möte i Delhi ha gjort ytt-
randen som betraktades som opatriotiska av regeringen. Han misshandlades 
och togs i fängsligt förvar.67 

                               
65 Ibid., 2 oktober 1998. 
66 Ibid., 14 januari 1999. 
67 Ibid., 17 maj 1999. 
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(3) Den 4 januari år 2000 gjorde PPAD ett uttalande där man begärde att 
ett monument skulle sättas upp vid Wagah-Attari-gränsen mellan Pakistan 
och Indien och ett annat vid gränsen mellan Indien och Bangladesh till min-
ne av offren för den våldsamma och blodiga delningen av Indien 1947. 
Bland annat sades: 

Det är vår uppriktiga önskan och förhoppning att dessa minnesmärken kom-
mer att bidra till att ett nytt kapitel börjas i subkontinentens historia – ett som 
är grundat på en bättre förståelse av det förflutna och på ömsesidig tillit och 
respekt i framtiden.68 

Alla fredsälskande människor i världen inbjöds att söka medlemskap. I viss 
mening innebar detta ett brott mot den tradition som etablerats att begränsa 
PPADs verksamheter till pakistanier. Det var ett tecken att PPAD nu vidgade 
sitt intresse i den större frågan rörande fred mellan Indien och Pakistan och 
deras folk. Följden blev att PPADs e-postlista blev längre. Pakistanier och 
indier från andra delar av världen fördes samman på en gemensam grund. 
Många nya kontakter skapades och PPAD blev ett diskussionsmedium med 
e-post. På den finns nu fler än 300 adresser, enskilda och organisationer. Där 
finns intellektuella, akademiker och andra från subkontinenten och från öv-
riga världen. Listan har använts för ett ständigt meningsutbyte och för med-
delanden runt hela jorden. 

(4) Den 8 maj 2000 skickade Ayub Malik en kopia till mig av ett brev 
som skrivits av den pakistanske vetenskapsmannen och debattören i sociala 
frågot A.H. Nayyar. Brevet handlade om en smädelsekampanj mot honom i 
de pakistanska urdu-språkiga tidningarna Nawa-i-Waqt (i Lahore) och Ausaf 
(i Islamabad).69 De båda tidningarna hade anklagat honom för opatriotiskt 
och oislamiskt uppträdande, eftersom han kritiserat officiella tolkningar av 
historien och framhållit behovet av att normalisera förbindelserna med Indi-
en. PPAD gav uttryck för sin oro och krävde ett omedelbart slut på detta 
slags trakasserier och häxjakt.70 

(5) PPAD har givit spridning åt en rapport över en konferens kallad Ut-
veckling och vetenskap i det nya årtusendet, vilken hölls i Karachi 18 sep-
tember år 2000. Ahmed Shibli, som är medlem av PPADs kommitté, var 
huvudorganisatör. Ytterligare en kommittéledamot, Bilal Hashmi, deltog. 
Konferensen som förde samman forskare från hela världen ägnades åt frågor 
rörande alternativ utveckling och antalet deltagare från Tredje världen var 
stort.71 

(6) En medlem av PPAD, Group Captain Cecil Chaudry, som engagerat 
sig mot valsystemet i Pakistan, enligt vilket religiösa minoriteter röstar i 

                               
68 Ibid., 4 januari 2000. 
69 Ayyub Maliks e-brev till Ishtiaq Ahmed 8 maj 2000. 
70 Ahmed, I., e-brev 12 maj 2000. 
71 Ibid., 18 september 2000. 
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särskilda valkretsar, riktade uppmärksamheten mot den fortsatta diskrimine-
ringen av icke-muslimer i Pakistan i valtider. Den 27 september år 2000 
sändes ett brev till Pakistans ledare general Pervez Musharraf, i vilket han 
ombads använda sitt ämbete för att avskaffa systemet med åtskilda elektorat. 
Vi fick inget svar på vårt brev.72 

(7) Den 18 oktober skrev PPAD ett brev till FNs  High Commissioner för 
mänskliga rättigheter, Mary Robinson, med en begäran om en internationell 
intervention och skydd för det palestinska folket. I brevet sades: 

Vi skriver till Er för att enträget be Er såsom FNs High Commissioner för 
mänskliga rättigheter att intervenera och återetablera en FN-närvaro i cent-
rum för den israelisk-palestinska konflikten och att återställa ett ramverk med 
internationella rättsliga principer i sökandet av lösningar för att få slut på kri-
sen i Mellanöstern. 73 

(8) Den 19 oktober fick PPAD den oroväckande informationen att dr Younas 
Shaikh hade arresterats i Islamabad anklagad för hädelse. Uppenbarligen 
hade han sagt att profeten Muhammads föräldrar inte var muslimer. Den som 
befinnes skyldig till hädelse kan dömas till döden. I ett brev till general Mu-
sharraf krävde PPAD att lagen om hädelse skulle upphävas och att dr Shaikh 
skulle få en rättvis rättegång.74 

(9) En lång diskussion via e-post ägde rum sedan en artikel av Hassan N. 
Gardezi (en av grundarna av PPADs kommitté) hade cirkulerats på PPADs 
lista 27 december 2000. Gardezi hade funnit att den extrema religiösa högern 
i Pakistan och Indien delade samma värden och hade samma mål. Detta hade 
föranlett den pensionerade pakistanske brigadgeneralen Usman Khalid att 
skriva ett argt svar. Som PPADs koordinator skrev jag i min tur ett svar till 
honom.75 Vi utväxlade sedan en lång serie brev om sådant som kollisionen 
mellan civilisationer, och i denna diskussion hävdade Usman Khalid att den 
hinduiska och muslimska civilisationen var ömsesidigt uteslutande, medan 
jag hävdade att alla civilisationer har sina goda och sina dåliga sidor och att 
det gäller att kombinera de goda sidorna hos dem alla för att på så vis skapa 
en universell civilisation. I diskussionen deltog också Iftikhar Malik (en 
historiker baserad i UK), Ahmed Shibli (en av grundarna av PPAD), Sukla 
Sen, Vineeta Gupta, Anindita Dasgupta (baserade i Indien), Jawaid Quddus, 
Siva Digavalli), S.M. Shahed, Fawzia Afzal Khan (baserade i USA), Brian 
Cloughley och Yunas Samad (baserade i UK) med flera.76 

                               
72 Ibid., 27 september 2000. 
73 Ibid., 18 oktober 2000. 
74 Ibid., 23 oktober 2000. 
75 Ibid., 27 december 2000. 
76 Ibid, mellan 28 december and 5 februari 2001. 
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PPAD har deltagit i flera fredsinitiativ i Sydasien. Fasta band har nu knutits 
mellan fredsgrupper i Indien och Pakistan, och den förmedlande länk i dia-
sporan som Harish Kapoor skapade fortsätter att spela en viktig roll för in-
formationsförmedling globalt och mellan de två länderna. 

Slutsats 
Kärnsprängningarna i maj 1998 chockerade många fredsälskande människor 
runtom i världen. Kosmopoliter i Sydasien och fredsaktivister svarade genast 
med olika protestmöten och demonstrationer. Också i diasporan var reaktio-
nen omedelbar.  En sak som alla dessa protester hade gemensamt var den 
vikt de fäste vid att motsätta sig inte blott den nukleära kapplöpningen i Syd-
asien utan också andra länders innehav av kärnvapen. Fastän kontakter redan 
etablerats mellan indiska och pakistanska fredsaktivister liksom mellan olika 
organisationer i civilsamhället, skapade den nya situationen ett behov av ett 
mer systematiskt nyhetsflöde på båda sidor. En person som kunde kommuni-
cera effektivt på båda sidor var bäst ägnad att fylla det behovet initialt. Harsh 
Kapoor var den som kunde spela denna historiska roll. Han utnyttjade Inter-
net, både e-post och sajten South Asians Against Nukes som ett virtuellt in-
formationscenter och en knutpunkt där nyheter rörande fred, demokrati och 
endräkt mellan religiösa grupper i Sydasien kunde samlas för att sedan 
snabbt spridas i nästan dagliga utskick till olika nätverk.  Han har arbetat 
ensam från en fjärran fransk by, och hans främsta funktion har varit som 
informationskälla. ACHA har å andra sidan från alla första början koncentre-
rat sig på att bygga ett nätverk av personliga kontakter i Nordamerika. Ut-
över månatliga fredsbulletiner arbetar ACHA aktivt för att knyta ihop nät-
verk mellan organisationer och arrangerar diskussioner och andra slags akti-
viteter som kan främja endräkt mellan olika religiösa grupper.  PPAD har å 
sin sida fungerat mer som ett nätverk för intellektuell debatt och politisk 
opinionsbildning. Eftersom diskussionsfriheten i Pakistan är begränsad, har 
PPAD kunnat fullgöra sitt uppdrag med större frihet från utlandet, även om 
några av dess kommittémedlemmar är bosatta i Pakistan. Fastän PPAD kon-
centrerar sig på Pakistan, har det alltmer engagerat sig i regelbundna diskus-
sioner med indiska intellektuella liksom med freds- och mänskorättsaktivis-
ter därifrån. Vidare har de kulturella banden till den bredare muslimska värl-
den inneburit att det också engagerat sig i frågor om fred och rättvisa i Mel-
lanöstern och i arabvärlden. Medan Harsh Kapoor och ACHA väsentligen 
har ett sydasiatiskt perspektiv, deltar PPAD också i debatter om Västasien 
och Mellanöstern såsom den vanligen uppfattas. I alla tre fallen innehåller de 
etnoskap och ideoskap, där föreställningsvärldar skapas och varifrån verk-
samheter får sin inriktning, en blandning av kulturella faktorer och idéer av 
såväl sydasiatiskt som globalt ursprung.  Emellertid är de flesta intellektuella 
i diasporan mer benägna att följa en demokratisk agenda inom sina ur-
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sprungsländers existerande gränser än de intellektuella från förtryckta mino-
riteter som kanske föredrar att territoriella gränser dras om. 

Det tycks som om den tid är mer eller mindre över, då stater kunde på-
tvinga sina folk isolering, och i framtiden kommer transterritoriella band 
sannolikt att spela en större roll än vad som hittills varit möjligt. Eftersom 
intellektuella i diasporan kan verka utom räckhåll för de två staterna, kan de 
också motstå trakasserier och hot med större framgång än om de kunde nås 
av de nationalistiska råskinnen på båda sidor.  Internet kan ses som ett in-
strument som gör det möjligt för människor att börja förverkliga den gamla 
drömmen att handla och tänka som världsmedborgare.  Med detta nya 
hjälpmedel kan internationalisten överskrida gränser och bortse från gräns-
kontroller, befordra meddelanden ögonblickligen och på så vis trotsa be-
gränsningar som påbjudas av nationalistisk stolthet, fruktan och perverterade 
uppfattningar om säkerhet. Således är globaliseringens mest genomgripande 
påfund, e-post, kanske den mest oroande uppfinningen för dem som i det 
förflutna har kunnat frodas genom att bibehålla ömsesidigt fientliga och öm-
sesidigt uteslutande identiteter baserade på förseglade gränser. 

Men man får inte glömma att samma redskap också är tillgängligt för 
chauvinistiska och ultranationalistiska lobbygrupper. De nationalistiska in-
diska och pakistanska nätverken fortsätter att konfrontera varandra med hård 
retorik och skällsord, och därför kan kampen för fred och endräkt mellan 
religiösa grupper endast vinnas på plats. Intellektuella i diasporan kan i bästa 
fall underlätta genom att hålla kommunikationskanalerna öppna och genom 
att fungera som knutpunkter för snabba meddelanden och för meningsutbyte, 
och på så vis stärka kampen för fred och demokrati. Inflytandet må vara 
marginellt, eftersom de styrande eliterna och etablissemangen fattar de avgö-
rande besluten, men om vi antar att ultranationalisterna fortsätter på sina 
krigiska vägar, är det inte desto mindre fredsrörelsen och i synnerhet dess 
anhängare i diasporan som har mest att vinna på friheten att kommunicera 
med varandra över hela världen och mellan de två länderna. På det hela taget 
är Internet en vinst för denna grupp. 

 
 
 

 
Intervjuer med e-post 
Harsh Kapoor (även telefonledes) 
A. H. Nayyar 
Pritam K. Rohila 
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Tibetaner från traditionell fredskultur till 
modern ickevåldsrörelse 

Av Katrin Goldstein-Kyaga 
 
Forskning visar att snarare än att göra världen till en enda kultur har globali-
seringen lett till heterogenisering, kreolisering och nya tolkningar och former 
av kulturer.1 Människors kulturer konfronteras med varandra på ett annat sätt 
än tidigare och i mötet framhävs ofta den egna kulturen i opposition mot 
andra.2 Detta är ett av skälen till det ökande antalet etniska konflikter under 
1900-talets senare del.3 Men man kan också urskilja en globalisering av 
fredsrörelser. Den traditionella tibetanska fredskulturen har utvecklats till en 
modern, politisk ickevåldsrörelse för frihet och demokrati som påverkar hela 
Asien, och tibetanska företrädare som Dalai lama, har kontakt med den bur-
mesiska regimkritikern Aung San Sukyi, kinesiska demokratiförespråkare, 
den östturkestanske ledaren Erkin Alptekin, östtimoresiska ledare som t.ex. 
José Ramos Horta. Gemensamt för dessa är att de försöker använda sig av 
ickevåldsstrategier för att åstadkomma politisk förändring och också samar-
betar för att uppnå detta.4 Dalai lama själv har väckt internationell uppmärk-
samhet för sin fredsfilosofi, särskilt efter att han 1989 fick Nobels fredspris.  

Tibetanska flyktingungdomar, som är spridda i olika länder samarbetar 
med varandra och de olika ländernas invånare via tibetanska politiska orga-
nisationer, stödgrupper för Tibet, buddhistiska organisationer och fredsgrup-
per. Samtidigt har journalister och andra intresserade noterat att representan-
ter för den tibetanska ungdomen opponerar sig mot ickevåldsstrategin och 
förespråkar våld för att återta Tibets självständighet. Den tibetanska ung-
domsföreningen i exil, Tibetan Youth Congress, som har 20.000 medlemmar 
har gjort sig känd för att vara beredd att ta till våld för att uppnå Tibets själv-
ständighet, samtidigt som man lojalt underordnar sig Dalai lama.5 Hur går 
detta ihop? I det här kapitlet argumenterar jag för att fredsfilosofin utgör en 
viktig del av den tibetanska identiteten, och det gäller också i allmänhet ung-
                               
1 Jfr Meyer & Geschiere, 2003, s. 1-2. Se även Ålund, 2000. 
2 Geschiere och Meyer, 2003. 
3 Gurr & Harff, 1994. 
4 Angående ickevålsrörelser i Asien, se t.e.x. Goldstein-Kyaga, (ed.) Nonviolence in Asia – 
the Art of Dying or a Road to Change? Stockholms universitet: Centrum för stillahavsasien-
studier, Pedagogiska institutionen 1999. 
5 Tibetan Youth Congress [www.tibetanyouthcongress.org/abouttyc.htm], nedladdad 28.1.05 
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domen. Detta sammanhänger bl.a. med den starka identifikationen med Da-
lai lama, och att man präglats både av den traditionella tibetanska fredskultu-
ren och den moderna politiska ickevåldsrörelsen för frihet och demokrati. 
Samtidigt är man beredd att försvara Dalai lama och Tibets frihet med våld, 
och denna motsättning mellan våld och ickevåld uttrycks symboliskt i Dalai 
lamas egen roll som både nationell och religiös ledare. Att döma av intervju-
er som gjorts inom ramen för projekten Ickevåldets kultur och förutsättning-
ar i Centralasien - den tibetanska ickevåldsrörelsen och Från kommunism 
till nationalism. Den kinesiska regimen i Tibet och Sveriges ståndpunkt,6 
framhäver unga tibetaner Dalai lama främst som nationell ledare, även om 
hans roll stärks av det faktum att han också är den högste religiöse ledaren. 
Intervjuerna har gjorts med flyktingar, varav nästan två tredjedelar kommit 
från Tibet under de senaste åren. De flesta av dessa nya flyktingar är unga 
män, som vuxit upp under den kinesiska, kommunistiska regim som infördes 
1949-50 i samband med Kinas ockupation av Tibet, och många av dem 
kommer från områden utanför den tibetanska autonoma regionen (TAR).7 
Huvuddelen har sina rötter på landsbygden och har vuxit upp under enkla 
förhållanden. De flesta är bönder, nomader eller halvnomader. 

Den motsägelsefulla bild som framträder av spänningen mellan våld och 
ickevåld både i Tibet och det tibetanska flyktingsamhället måste förstås ut-
ifrån en dynamisk, dialektisk och kontextuell syn på kultur. Kultur är något 
ständigt föränderligt och motsägelsefullt som måste sättas in i sitt samman-
hang. Det finns inom tibetansk kultur och identitet både aspekter av vålds- 
och ickevåldsideologi, men ickevåldsaspekten har hittills övervägt, trots den 
oerhört våldsamma och blodiga nutidshistoria tibetanerna genomlevt. Detta 
sammanhänger med Dalai lamas starka roll, hans kompromisslösa ställnings-
tagande mot våld och den fredskultur som präglat tibetanernas samhälle se-
dan tusentalet dominerat Tibet. 
 

                               
6 Det här kapitlet baserar sig på resultaten av två forskningsprojekt finansierade av Veten-
skapsrådet. Undersökningsmaterialet består av ungefär 100 intervjuer, huvudsakligen med 
tibetaner som nyligen flytt från Tibet., men även av smatal med tibetaner i Tibet. Materialet 
har analyserats med Grounded Theory med hjälp av dataprogrammet Atlas. Jag är tacksam 
mot de personer som låtit sig intervjuas och dem som hjälpt till med projektet, bl.a. Lobsang 
T. Kyaga, Pempa Tsering, Ngawang och Sofia Eriksson, liksom för de anslag jag fått från 
Vetenskapsrådet. 
7 TAR etablerades 1965 och motsvarar ungefär hälften av det kulturella Tibet, dvs. det områ-
de som fram till 1950 dominerades av tibetaner. 
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Den tibetanska identiteten i ett globalt sammanhang och 
Dalai lamas roll 
Tibetanernas identitet har formats av de speciella förhållanden som råder 
uppe på den tibetanska högplatån, en landmassa som i genomsnitt ligger på 
en höjd av 4000 meter. Det etnografiska Tibet, dvs. det område som traditio-
nellt befolkats av folk som talar olika dialekter av tibetanska, sträcker sig 
över ett enormt område, som motsvarar en yta lika stor som Europas. Det är 
glest befolkat och olika regioner åtskiljs av höga berg. Skilda grupper av 
tibetaner lever isolerade ifrån varandra och språket karaktäriseras av stora 
dialektala skillnader. Ändå sammanhålls det tibetanska kulturområdet av 
lamakulturen och den omfattande samling texter, såväl buddhistiska som 
från bön-religionen, inklusive ett utbildningssystem som överfört denna text-
tradition. Som Smith framhåller har texter, liturgi och prästerskap en avgö-
rande betydelse för en etnisk grupps möjlighet att överleva under många 
generationer och t.o.m. århundraden.8 Gellner menar att folk som är knutna 
till en hög literat kultur genom tillhörigheten till en världsreligion, har de 
största möjligheterna att utveckla en kraftfull nationalism.9 Trots att tibeta-
nerna levt under kinesiskt styre sedan invasionen 1949-50 har därför den 
tibetanska identiteten förblivit stark, och det kinesiska maktövertagandet har 
snarare stärkt tibetanernas identitet. 

Tibetanerna har förutom en kultur också skapat en hel civilisation som 
sedan länge dominerar stora delar av Asien. Den representerar en unik typ av 
Mahayana-buddhism, en tantrisk variant, som påverkats av den förbuddhis-
tiska bön-religionen och formats av den speciella miljö, som råder på den 
tibetanska högplatån. Denna civilisation utgör en ram inom vilken tibetaner-
na organiserar sitt liv och som också innebär stark social gemenskap och 
kulturell homogenitet.10 Tibet utgör kärnområdet i denna civilisation, som 
omfattar både tibetaner och mongoler, men också mindre folk i Himalayas 
som bhutaneser, sherpa och ladakhier. Denna civilisation omfattar till en del 
det gamla tibetanska imperiets territorium, som från 600-800-talet domine-
rande en stor del av Asien.11 Förutom tillhörigheten till denna civilisation 
utgör tibetanerna ett distinkt folk, som karaktäriseras av en skriven historia 
och egna ursprungsmyter, en gemensam kultur med ett eget språk och skrift 

                               
8 Smith, 1989, s. 2-5, 16. 
9 Gellner, 1983, s. 83. 
10 Norbu, 2001, s. 382. 
11 Under kung Songtsen Gampos efterföljare erövrade tibetanerna stora delar av Asien och 
periodvis inkluderade det tibetanska riket delar av nuvarande Pakistan, Östturkistan, övre 
Burma, Nepal och Indien ner till Gangesfloden. Tibetanerna företog militärexpeditioner ända 
bort till Samarkand, och trängde allt djupare in i T’ang-imperiets territorium. Tibetanska 
generaler och ministrar administrerade nästan hela Kansu, större delen av Szechuan och övre 
Yunnan, och år 765 ockuperade de under en kort period den dåvarande kinesiska huvudstaden 
Chang’an. Se vidare Smith, 1997. 
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och religion. 12 De har sedan 600-talet levt i en buddhistisk stat, med ett eget 
regerings- och lagsystem, som inte upphävdes förrän 1959, då Dalai lama 
och den huvuddelen av den tibetanska regeringen flydde till Indien och upp-
rättade en exilregering där.13 De befolkar ett väl avgränsat geografiskt områ-
de, omgivet av höga bergskedjor. I denna knutpunkt mellan den indiska, den 
kinesiska och iranska civilisationen har den tibetanska identiteten formats 
under seklernas lopp.14  

Den moderna tibetanska identiteten har vuxit fram pga. ökande kommu-
nikationer och en framväxande sekulär, intellektuell skriftkultur. Den karak-
täriseras av den starka identifikationen med Dalai lama. Lojaliteten med 
Dalai lama, snarare än tron på honom som en religiös symbol, kan i viss 
mening ses som en aspekt av definitionen på etnisk tillhörighet, eftersom 
även icke-buddhistiska tibetaner, som bön-anhängare och muslimer betraktar 
honom som sin ledare och respekterar ickevåldsideologin.  

När man frågar dagens flyktingar varför de flyr, svarar de flesta att de vill 
träffa Dalai lama, och att de vill ha en utbildning. Utbildningsnivån är låg i 
Tibet, både i jämförelse med Kina som helhet och jämfört med bland de 
tibetanska flyktingarna i exil,15 och flykten innebär en möjlighet att slippa 
ifrån fattigdomen på landet i Tibet. I städerna har tibetanerna svårt att kon-
kurrera med kineserna, som sedan invasionen 1949-50 dominerar nästan alla 
ekonomiska nischer. Önskan att träffa Dalai lama sammanhänger med ett 
annat behov, som kan relateras till deras identitet. Även om en del svarar, att 
de vill träffa Dalai Lama för att på ett enkelt sätt slippa ifrån att förklara en 
komplicerad process som lett till det personliga beslutet att lämna Tibet, är 
det uppenbart att önskan att få träffa Dalai lama verkligen utgör ett viktigt 
skäl till att fly.  

För att förstå varför en ung person är redo att riskera sitt liv genom att på 
natten ta sig över pass på 5000 meters höjd, oftast på vintern, när gränsen är 
mindre väl välbevakad, för ett möte med Dalai lama, måste man sätta sig in i 
den situation han befinner sig i. Större delen av flyktingarna är bönder och 
nomader. De har oftast ingen eller kort utbildning bakom sig och deras kun-
skap om omvärlden är begränsad. De lever under politiskt och religiöst för-
tryck, skatterna ökar och deras möjligheter att försörja sig och att få ett jobb 
minskar alltmer med den ökande invandringen av kineser till Tibet. En man 
från Amdo, nordöstra Tibet berättade:  

Jag är en vanlig människa från Amdo-provinsen. Kineserna säger att dom in-
fört religionsfrihet, men alla religiösa festivaler måste genomföras som dom 
vill, annars är det ett stort brott mot deras kommunistiska lag. Dom säger att 

                               
12 Norbu, 2001, s. 381-385. 
13 För det tibetanska regeringssystemet, se t.ex. Goldstein, 1991, s.10-20. För det juridiska 
systemet, se French, 1996, s. 438-457. 
14 Norbu, 2001, s. 381-385. 
15 Bass, 1998; Goldstein-Kyaga, 1993. 
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det finns ungefär tio spioner i varje distrikt, så allt man säger rapporteras till 
dom kinesiska myndigheterna. Så vi har ingen frihet alls. Det blir värre år 
från år. Det finns bara några lamor kvar i Tibet; dom flesta flyr, så jag oroar 
mig verkligen för Tibet. Vi är i stort behov av andlig vägledning på det ena 
eller andra sättet.  

Innan kineserna kom till vårt land hade min familj fyra hundra får och tju-
go jakar och jakhonor, och vi hade inga problem att försörja oss. Jag säger 
inte att det inte fanns problem då, men vi var lyckliga och hade inte så tunga 
skatter som nuförtiden. Nu är vi tolv i familjen och har trehundra får. Just nu 
slåss dom tibetanska nomaderna och dödar varandra för ett stycke betesmark. 
Det är för att de kinesiska militärerna uppför sig som rövare och stjäl noma-
dernas får och betesmark, trots att de får lön från regeringen. Jag tycker att 
det är outhärdligt och helt enkelt oacceptabelt. Varje år måste vi betala tre-
hundra yuan för en jordlott. 1997-1998 deklarerade kineserna att skatterna 
skulle sänkas för folkets skull. Istället blir dom tyngre och tyngre för varje år. 
Allt går i tjänstemännens fickor och nomadernas standard blir bara sämre. 
Om en nomad inte klarar av de obligatoriska skatterna kommer regerings-
tjänstemännen och tar får och jakar till straff, och dom betalar mycket mindre 
än marknadspriset.  

Det här intervjucitatet illustrerar hur ekonomiska, politiska och kulturella 
faktorer är sammanflätade med en önskan om frihet och att uppehålla den 
egna nationella identiteten. Den känsla av vilsenhet som avsaknaden av en 
andlig ledare, som bl.a. Dalai lama representerar, präglar många människor, 
vilket den här mannen ger uttryck för.  För de flesta är Dalai lama en symbol 
för ett liv och ett samhälle utan det ökande förtryck, såväl ekonomiskt, reli-
giöst som politiskt, som de upplever. 

Förr i tiden red eller vandrade människor över enorma avstånd bara för att 
få se Potala, Dalai lamas palats, och kanske en glimt av Dalai lama. Dalai 
lama var inkarnationen av Chenrezig, medlidandets boddhisattva, och Tibets 
obestridde härskare. Samtidigt utgjorde Dalai lama en länk till det gamla 
imperiet och dess grundare kung Songtsen Gampo, som även han ansågs 
vara en inkarnation av Chenrezig. En audiens med Dalai lama innebar att 
alla deras önskningar i livet uppfylldes.  

I dagens Tibet anses Dalai lama inte bara vara Chenrezig och Tibets be-
skyddargudom, utan han utgör också hoppet om befrielse från det kinesiska 
styret. Bland vissa utbildade grupper och munkar framstår Dalai lama som 
en demokratisk symbol. Mötet med honom blir både en stark religiös upple-
velse och en känsla av hopp om den personliga framtiden liksom om Tibets 
framtid. Hur stark denna känslomässiga upplevelse kan vara beskrev, Takna 
Rinpoche, en av Tibets mest kända politiska fångar som nyligen släpptes fri 
och drevs i exil. Han berättade hur hela hans kropp skakade, och hur han inte 
kunde tala, bara gråta. Helst hade han velat omfamna Dalai lama om det inte 
hade varit emot traditionen.16 

                               
16Tidskriften Tibet, nr. 4, 2002, s. 8-9. 
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Dalai lama är en personifikation av de flesta tibetaners etniska och reli-
giösa identitet. Minsta kroppsliga åkomma som drabbar honom mobiliserar 
hela flyktinggruppen och böner reciteras och ritualer utförs för att han ska bli 
frisk. Det finns en stark övertygelse att Dalai lamas bortgång inte bara skulle 
innebära en risk att de tibetanska flyktingarna utan också att hela Tibet går 
under. Detta är ett av skälen att den kinesiska regimen är så angelägen om att 
få kontroll över nästa reinkarnation, och att en politisk strid, som lett till att 
många lamor fängslats och t.o.m. begått självmord, uppkommit när det gäller 
erkännandet av Panchen lama. Den senare är den lama, som kommer att 
erkänna den nye Dalai lama.17 Denna strid utgör ett exempel på den symbo-
liska maktkamp som förs, som delvis har rent komiska poänger. De kinesis-
ka, kommunistiska myndigheternas anspråk på rätten att utse Panchen lama 
får dem att tävla med höga lamor om vem som är mest traditionell, när det 
gäller att utse nästa Dalai lama. 

Dalai lamas betydelse för tibetanerna framgår bl.a. av det faktum att han 
nämndes en eller flera gånger under de intervjuer som gjordes i samband 
med de forskningsprojekt om Tibet, som jag arbetat med. Även under de 
resor jag gjort i Tibet, är alltid de senaste nyheterna om Dalai lama, ett hu-
vudämne för konversationen, när man vet att ingen utomstående lyssnar. 

Något som förvånat mig vid analyserna av de omkring 100 intervjuerna är 
att Dalai lama oftast beskrivs som en ledare och mer sällan som en guru eller 
religiös symbol. Detta har kanske delvis med ämnet för intervjuerna att göra, 
men speglar antagligen också tibetanernas syn på Dalai lama. Bara två av de 
intervjuade talade om honom i religiösa termer, bl.a. en ung nunna, som 
beskrev honom som Chenrezig, medlidandets boddhisattva, varför hon ansåg 
det omöjligt att använda våld för att befria Tibet. Annars beskrev de flesta 
honom i termer av nationell och politisk ledare. En ledare för den tibetanska 
ungdomsföreningen talade t.ex. om honom som demokratisk ledare för tibe-
tanerna i exil:18 

Jag tycker att Hans helighet verkligen är den största statsmannen under det 
här århundradet. Han vill ge tibetanerna demokrati. I många delar av världen 
måste folk slåss för demokrati. I Kina slogs studenterna för demokrati och det 
ledde till att många tusen kinesiska studenterna blev massakrerade. Ändå fick 
de inte demokrati. De måste offra sina liv för att få det, men vi tibetaner slogs 
inte för demokrati. Det är Hans helighet som har gett oss det. Jag tycker verk-
ligen att det är stort.  

När jag frågade honom hur den tibetanska ungdomsföreningens deklaration 
att man är beredd att ta till våld om det är nödvändigt för att uppnå självstän-
dighet går ihop med Dalai lamas uttalade ickevåldspolitik, svarade han att 

                               
17 Angående den politiska striden runt Panchen Lama, se t.ex. Information om Tibet, Panchen 
Lama på www.tibet.a.se 
18 Intervju med Pema Lhundup 19.10.99, Dharamsala. 
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Dalai lama är deras ledare, men i ett demokratiskt samhälle har var och en 
rätt till sin egen åsikt. 

Det faktum att de intervjuade talar om honom som en ledare innebär dock 
inte, att de uppfattar hans religiösa ställning som oväsentlig. Den snarare 
stärker hans ställning som Tibets ledare. Den starka tilltron till honom och 
lojaliteten med honom hänger säkert ihop med detta.  

Det finns en förvånande motsägelse i synen på honom som en gudomlig, 
ouppnåelig varelse och det familjära sättet man talar om honom på, som en 
familjemedlem eller någon man känner. En annan motsägelse ligger i tron på 
honom som en allsmäktig, allvetande gudom, en mäktig härskare över Tibet, 
samtidigt som han beskrivs som en skör, helig symbol för Tibet, som måste 
beskyddas. Det senare påminner om den gamla europeiska föreställningen 
om kungen som en gudomlig härskare, kungen av Guds nåde. Det förklarar 
det synbara motsägelsefulla beteendet hos gerillan, som mot Dalai lamas 
önskan tog till vapen på 1950-talet för att beskydda honom, religionen och 
Tibets land. 19 

Föreställningen om honom som skör är också relaterad till en mer mo-
dern, politisk uppfattning om honom som svag, oförmögen och okunnig. En 
del av intervjupersonerna talar t.o.m. om honom som dum och vidskeplig, 
vilket i högsta grad är ett chockerande sätt att uttrycka sig på för de flesta 
tibetaner. En av de intellektuella uttryckte sig på följande sätt, när han tog 
upp de förhandlingar som förs mellan Kina och den tibetanska exilregering-
en: ”Dalai lama försöker förhandla; han gör en massa dumma saker, men de 
ger ingen respons.” 

Den ena extremen är alltså att betrakta honom som en allsmäktig, gudom-
lig ledare, en boddhisattva, en karismatisk ledare som är värd absolut tilltro 
och lojalitet, och den andra extremen som en person som måste beskyddas, 
är oförmögen att hjälpa tibetanerna, som inte aktivt kämpar för Tibet eller 
t.o.m. är inkompetent och okunnig. Mellan dessa två extremer finns före-
ställningar om honom som en demokratisk ledare, som kan ha fel och vars 
åsikter man inte alltid delar, men som man ändå är absolut lojal emot. Dessa 
två extremer kan relateras till de två aspekter av den tibetanska identiteten, 
en mer universell och en mer partikulär, respektive synen på ickevåld och 
våld.  

Det skulle emellertid vara att förenkla att se detta som fraktioner inom 
flyktingsamhället eller åsikter som skiljer nya flyktingar från dagens Kina-
styrda Tibet och gamla flyktingar från 1950-talets självständiga Tibet. De 
flesta tibetaner integrerar dessa motsägelsefulla föreställningar mer eller 
mindre i sin identitet, och det är intressant att konstatera att även de mest 
radikala våldsförespråkarna ofta sticker in en brasklapp med uttryck som 
”men egentligen är jag en buddhist, som tror på ickevåld”. 

                               
19 För en beskrivning av den tibetanska gerillan, se t.ex. Dunham, 2004 och Norbu, 1979. 
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Om man jämför hur de nya och de gamla flyktingarna talar om Dalai lama 
är det tydligt, att de uttrycker sig på lite olika sätt. De som har vuxit upp i 
exil eller tillbringat större delen av sina liv i exil talar om honom som en 
demokratisk, fredlig ledare för tibetanerna, en nationell och etnisk symbol, 
medan de nya flyktingarna uttrycker sig i nästan messianska termer. Han 
förkroppsligar deras hopp om personlig och nationell befrielse. En ung munk 
som flydde när de kinesiska myndigheterna försökte tvinga honom att skriva 
under ett papper, där han förnekade Dalai lama och accepterade den av Kina 
utsedde Panchen lama, uttryckte sig på följande sätt:  

Naturligtvis vill jag ha frihet för Tibet. Som Dalai lama säger kommer vi 
snart att få vår frihet. Jag hoppas att det blir snart, så att tibetanerna slipper 
lida längre under kineserna. Det viktigaste är att mänskliga rättigheter upprät-
tas i hela världen. Under kinesiskt styre får vi aldrig mänskliga rättigheter. 
Om vi får mänskliga rättigheter, kommer religionen och kulturen utvecklas 
på ett naturligt sätt, allt kommer att utvecklas … 

De nya flyktingarna talar om Dalai lama i termer om att ”följa honom”, att 
”tro på honom” i motsats till den kinesiska regimen, ett sätt att uttrycka att 
man tagit ställning för en ideologi mot en annan. Detta måste förstås utifrån 
det liv de lever i Tibet, där det är förbjudet att dyrka Dalai lama och där in-
nehavet av en bild av honom eller ett positivt yttrande om honom kan leda 
till mellan tio och femton års fängelse och tortyr. 

Dalai lamas roll, både som en karismatisk ledare av traditionell typ men 
också en modern typ av landsfader, gör hans ställning mycket stark och till 
en kraftfull nationell och religiös symbol. Han förkroppsligar dessutom som 
både religiös och nationell ledare de två motsatta aspekterna av tibetansk 
identitet, den universella och den nationella. Detta utgör en styrka, som inte 
har något med våldsutövning att göra, och som även den kinesiska ledningen 
i högsta grad är medveten om. Det har lett till att den kinesiska regimen vid 
ett hemligt möte 1994 identifierade Dalai lama som roten till det tibetanska 
motståndet.20  

För många tibetaner är fredsfilosofin det som utmärker dem som folk, i 
motsats till t.ex. de våldsamma kinesiska erövrarna, som ”sparkar in dörrar 
på nätterna” och ”dödar hundar bara för att det är roligt”. En ung kvinna i 
Schweiz sa till mig: 

Innan buddhismen kom till Tibet var tibetanerna krigare. Jag beundrar mitt 
folk. Dom slutade kriga. Otroligt! Dom var mycket framgångsrika krigare, 
men trots det gav de upp kriget. Jag beundrar mina förfäder för det. 

I exil har tibetanerna skapat en flyktingidentitet, som delvis formats av deras 
speciella situation, men också av kontakten med resten av världen. Hur den-

                               
20 International Commission of Jurists, 1997, s. 9.  
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na flyktingidentitet formuleras kan delvis beskrivas utifrån de termer de an-
vänder om sig själva som flyktingar. Tidigare användes ofta uttrycket kyabd-
jorwa, som liksom det engelska ordet refugee bygger på begreppet tillflykt, 
att söka skydd. Många tibetaner tycker inte om ordet, eftersom det för tan-
karna till att de lever på nåder bland indierna. De använder därför vanligen 
ordet tsändjölpa, som betyder ”att fly från våld”. 

De intellektuella bland flyktingarna följer den internationella politiska och 
vetenskapliga diskussionen, och uttalar sig om tibetanernas identitet, deras 
känsla av hemlöshet, längtan till Tibet, även om de är födda i Indien, och 
deras delaktighet i en internationell diaspora. I en känd dikt skriver Tenzin 
Tsundue, en ung tibetansk poet och aktivist, född i Indien: 

Av och till kommer någon fram till mig och kräver att få veta varifrån jag 
kommer … mitt trotsiga svar att ”jag är tibetan” får dem att minst sagt att lyf-
ta på ögonbrynen … Jag bombarderas med frågor och uttalanden och tvivel 
och sympati. Men ingen av dem känner någon medkänsla med det enkla fak-
tum att jag inte har någonstans som jag kan kalla hem, och att allt jag kan bli 
i världen är en  

Många flyktingar värjer sig mot den globala Tibet-myt som skapats. Tibeta-
ner framställs som heliga, andliga varelser utan materiella behov, och även 
fredsfilosofin blir en ursäkt för att undanhålla dem deras rättigheter. Tibeta-
nernas kamp för frigörelse från förtryck kritiseras för att gå emot fredskultu-
ren. I en uppmärksammad artikel skriver forskaren Tsering Shakya sarkas-
tiskt, det inte längre är nödvändigt att rädda Tibet från en totalitär stats härj-
ningar, när man kan träffa heliga lamor bland Manhattans skyskrapor, i myll-
ret av människor på Oxford Street och på de eleganta boulevarderna i Paris.21 

Betydelsen av moderna kommunikationsformer och den 
symboliska kampen för tibetansk identitet 
Vid ett möte i Zűrich den 11-13 augusti 1995, som anordnades inför kvinno-
konferensen i Peking två veckor senare, talade José Ramos-Horta, Östtimors 
nuvarande premiärminister, för en grupp tibetanska kvinnor och deras sup-
portrar.22 Han sa bl. a. att det blivit allt svårare för diktatorer att verka, när 
man direkt från djungeln med hjälp av en dator och en telefon kan skicka en 
nyhet, som når världen på några sekunder. Uttalandet var betydelsefullt, inte 
bara för sitt innehåll, utan också det sammanhang det gjordes inom.23 När 

                               
21 Shakya, 1993, s. 15. 
22 Jag deltog själv i mötet. 
23 Östtimoreser och tibetaner hade bl.a. ett reguljärt samarbete inom organisationen UNPO, 
Unrepresented Nations and Peoples’ Organization, en organisation bestående av 60 nationer 
och folk baserad i Haag. 
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Ramos-Horta talade på mötet i Schweiz var han fortfarande motståndsman, 
och mötet ingick i det regelbundna samarbete mellan olika folk, som på olika 
sätt arbetar för sin frihet, något som i hög grad underlättas av informations-
tekniken. Den medverkar därmed till att underminera diktaturer och också att 
samla grupper som motsätter sig nationalstaternas hegemoni.  

En stor del av kampen är emellertid symbolisk, och det gäller särskilt da-
gens ickevåldskamp i Tibet och bland tibetanerna i exil. Även begreppet 
ickevåld är i sig en stark symbol, som ingår som en del av tibetanernas iden-
titetsskapande medan våld förknippas med vad Kina står för.  

Den kinesiska regimen har på en rad områden dragits in i en symbolisk 
kamp, som förs på den tibetanska kulturella arenan. När tibetanerna demon-
strerar i Lhasa, sker det ofta på Barkhor, den inre pilgrimsväg som leder runt 
Jokhang-templet, och som buddhister rituellt följer medsols. För att inte ge 
intryck av att delta i ”vidskepelsen”, går soldaterna som inkallas för att stop-
pa demonstrationerna motsols, en provokation, som vare sig de är medvetna 
om det eller inte, förstås av alla tibetaner, och som därmed bidrar till att be-
kräfta deras identitet. På samma sätt ökar den symboliska signifikansen av 
vissa datum, då trupper dras samman för att hindra demonstrationer, t.ex. 
den 10 mars, som högtidlighållas till minne av upproret 1959, då Dalai Lama 
och större delen av den tibetanska regeringen flydde till Indien.24 Genom 
dessa politiska manifestationer samverkar kinesisk militär och den tibetanska 
allmänheten till att förstärka den symboliska betydelsen av dessa datum.  

Ytterligare ett exempel på den symboliska kampen är bruket att kasta 
tsampa, rostat korn, i luften. Detta ingår i en vanlig ritual, sangsöl, som ut-
förs att bringa lycka och välgång, men som också kommit att ingå i den 
symboliska kampen om tolkningsföreträde mellan tibetaner och den kinesis-
ka regimen. När Dalai lama fick Nobels fredspris började över tusen tibeta-
ner gå runt Jokhang-templet och kasta tsampa över varandra. Det var en 
öppen demonstration för Dalai lama, som genomfördes utan ett ord. När 
myndigheterna insåg att det inte bara var en vanlig festlighet började solda-
terna leta efter påsar med tsampa och tibetaner, som hade tsampa på fingrar-
na. Tsampa har kommit att bli en nyckelsymbol för den tibetanska identite-
ten och tibetanerna definierar sig som ”tsampa-ätare” till skillnad från de 
kinesiska ”ris-ätarna”.  

De kinesiska myndigheterna har alltså dragits in i en kamp om symboler 
som ständigt tvingar in dem i en försvarsposition.25 Sedan slutet av 1980-
talet har den kinesiska staten fått allt svårare att tvinga tibetanerna till under-
kastelse under maktens symboler. Tibetanerna har ryckt åt sig initiativet och 
skapar ständigt nya symboler och förändrar innehållet i gamla i sin proteströ-
relse.26 

                               
24 Se vidare Barnett, 1994, s. 238-258. 
25 Barnett, 1994, s. 252.  
26 Schwartz, 1994, s. 182. 
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Den tibetanska identiteten utgör det främsta hindret för att Kina fritt ska 
kunna utnyttja Tibets naturtillgångar, bl. a. bestående av världens största 
uranreserv,27 vattenkraft som kan utvinnas ur Asiens största floder, som har 
sina källor i Tibet, och stora skogar, som dock till stor del av huggits. Den 
tibetanska identiteten utgör också en militär säkerhetsrisk, eftersom Tibet 
och andra s.k. minoritetsområden utgör större delen av den kinesiska folkre-
publikens landgräns och dessutom halva Kinas territorium. Uppror i Tibet, 
som mycket väl kan sprida sig till Inre Mongoliet och Xinjiang, kan få 
mycket allvarliga konsekvenser för Kina. Därför har folkförflyttningspoliti-
ken utgjort en viktig strategi för att minska de s.k. minoriteternas inflytande i 
gränsområdena, en politik som i Tibet startade direkt efter att Kina gått in i 
Tibet.28 

Samtidigt undermineras den kinesiska maktutövningen pga. av den mo-
derna informationstekniken. Genom underjordiska radiosändningar, Internet 
och telefon sprids information snabbt till tibetanerna i Tibet om Dalai lamas 
resor och debatterna i FN och andra organisationer om Tibetfrågan. Orolig-
heterna som bröt ut i Lhasa i september 1987 startade för att munkarna i 
Drepung-klostret ville visa sitt stöd för Dalai lamas fredsplan, som han lade 
fram i den amerikanska kongressen några dagar innan. Dalai lamas tal var 
visserligen bara gnistan som fick upproret att flamma upp, för situationen i 
Tibet var redan mycket spänd, men händelsen visar hur välinformerade tibe-
tanerna var om Dalai lamas aktiviteter och deras försök att understödja dem. 

En annan händelse som illustrerar snabbheten i informationsspridning 
mellan omvärlden och Tibet är den tidigare nämnda händelsen då befolk-
ningen i Lhasa började kastade tsampa (rostat kornmjöl) i luften, då Dalai 
lama fick Nobels fredspris. 

Jag blev själv medveten om den politiska betydelsen av informations-
spridningen, när jag var i Tibet sommaren 2000. Vid ett tillfälle noterade jag 
förvånat att några kvinnor, som jag lärt känna i Lhasa på en restaurang, viss-
te precis var i världen Dalai lama befann sig då, vilket de bara kunde ha fått 
reda på genom att regelbundet lyssna på underjordiska radiosändningar. Lik-
nande erfarenheter har jag också av andra delar av Tibet, inklusive tibetans-
ka områden utanför ”Tibets autonoma region” (T.A.R). De kinesiska myn-
digheterna försöker ständigt störa de förbjudna radiosändningarna, som där-
för regelbundet ändrar sina sändningsfrekvenser. Det finns flera radiostatio-
ner som sänder mot Tibet, bl.a. Radio Free Asia, Voice of Tibet och Voice of 

                               
27 International Campaign for Tibet. Nuclear Tibet: Nuclear weapons and Nuclear waste on 
the Tibetan Plateau, Washington DC, 1993. 
28 Av det svenska utrikesdepartementets dokumentation framgår att Kina redan på 1950-talet 
planerade att skicka kolonisatörer till den tibetanska provinsen Amdo (motsvarar ungefär 
Qinghai) för att motverka separatiststrävanden (se vidare Goldstein-Kyaga, under utgivning, 
s. 14). Att denna politik fortsätter och har intensifierats framgår av det beslut som togs vid ett 
möte i kommunistpartiets centralkommitté under det tredje arbetsforumet för Tibet 1994. 
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America, och det är omöjligt för de kinesiska myndigheterna att hindra tibe-
tanerna att lyssna på dem. 

Informationsspridningen medverkar till att uppehålla sammanhållningen 
mellan tibetanerna i olika provinser i Tibet på ett sätt som inte var möjligt 
tidigare. På samma sätt uppehålls kontakten mellan Tibet och i exil, och den 
utgör också grunden för Dalai lamas utövande av sitt ledarskap över alla 
tibetaner, trots att han befinner sig i exil. Även om Dharamsala, den tibe-
tanska exilregeringens högkvarter och Dalai lamas bostadsort i Indien, ligger 
över 2000 kilometer från en nomadbosättning i runt Kokonor-sjön kan Dha-
ramsala upplevas som närmare, kulturellt sett, än en kinesisk stad några ki-
lometer längre bort. Det faktum att tibetanerna i Tibet och i exil står mycket 
närmare varandra kulturellt än tibetanerna och kineserna inom folkrepubli-
kens gränser, visar på den kinesiska nationalstatens begränsade möjligheter 
att hävda sin suveränitet, trots hård statlig utövning av våld, både fysiskt och 
symboliskt. 

I Tibet är dock möjligheterna fortfarande begränsade att kommunicera 
med andra länder av ekonomiska, utbildningsmässiga och politiska skäl. 
Politiskt känsliga Internet-sajter blockeras, och den fattiga befolkningen på 
landsbygden, som dessutom ofta är analfabeter, har små möjligheter att gå 
till Internetkaféer. För dem som är utbildade och har en bättre ekonomisk 
situation är det emellertid möjligt att kommunicera via Internet från Tibet. 
De kan också hjälpa andra och skaffa och skicka information. Via Internet, 
men framför allt per telefon, på senare tid telefon via dator, kan snabbt nyhe-
ter om personer som fängslats av politiska skäl skickas ut ur Tibet, som se-
dan snabbt sprids via Internet i resten av världen. 

I exil har många tibetaner tillgång till Internet, även om de tibetanska 
flyktingarna, som bor i Indien sällan har egna datorer att kommunicera med, 
och det är dyrt och tidsödande att gå till Internetkaféer. Det finns emellertid 
en rad tibetanska hemsidor, och det är uppenbart att tibetanernas identitet 
påverkas av kontakterna med den internationella tibetanska diasporan.  

Framför allt uppehålls kontakten mellan tibetanerna i Tibet och exil via 
flyktingar som besöker Tibet, smugglare, tibetaner med nepalesiska pass 
samt den illegala trafiken över gränsen. De tar med sig kassettband och vi-
deoband med tal av Dalai lamor, filmer m m. 

Från traditionell fredskultur till modern ickevåldsrörelse 
Alla religioner innehåller fredsbudskap och buddhismen skiljer sig inte från 
andra religioner i det avseendet, även om kravet på att undvika att döda är 
särskilt starkt. Det finns många buddhistiska stater som både har arméer och 
förtrycker sina befolkningar, och buddhismen ger inte automatiskt upphov 
till ickevåldsstater. Det som emellertid gjorde Tibet unikt var att det från 
1200-talet uppkom ett helt unikt politiskt system, som baserade sig på budd-
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hism och ickevåld, det s.k. chö-si-nyi-dän (styre genom både religion och 
politik). Denna typ av ickevåldsstat har ingen motsvarighet i europeiska 
statsformer, och den var också unik bland de buddhistiska staterna i Asien, 
såtillvida att det var den enda stat, som styrdes av buddhistiska lamor.29 I 
andra buddhistiska länder var det andliga skiktet underordnat kungen.30  

Den tibetanske forskaren Dawa Norbu konstaterar dock att, även om 
ickevåldet var en grundläggande princip, var ett visst mått av politiskt våld 
nödvändigt, och den tibetanska historien visar att en stat helt byggd på icke-
våld tycks vara en omöjlighet. De styrande lamorna var för sin maktutövning 
beroende av det politiska stödet av världsliga härskare, först av mongolerna 
och senare av manchuerna. Detta ledde till ett beroende som blev allt större 
och slutade med att tibetanerna förlorade sin självständighet 1950, då Folk-
republiken Kina invaderade Tibet.31  

Från det att buddhistiska lamor började styra landet på 1200-talet startade 
Tibet inga krig mot andra länder, och det fanns knappast heller någon militär 
eller polis. Det avgörande var den politiska elitens och den statliga ideolo-
gins hävdande av ickevåldet som princip. Denna ”statliga ickevåldsideologi” 
dominerar i än högre grad dagens tibetanska flyktingsamhälle, inte minst 
därför att Dalai lama så starkt driver den. Det sker genom radiosändningar, 
tibetanska tidningar och genom undervisningen i de tibetanska skolorna, där 
eleverna debatterar ickevåldspolitiken och lär sig att argumentera för sin 
ståndpunkt snarare än att passivt ta den till sig. Den ingår som en del i en 
modern, sekulär ickevåldsrörelse, som i sin tur utgör en väsentlig grund för 
formandet av tibetanernas moderna identitet.32 Denna omvandling av den 
traditionella buddhistiska kulturen är i stor utsträckning följden av införandet 
av ett grundskolesystem i exil. I en intervju förklarade Dalai lamas syster, 
som haft ansvaret för utbildningen i en av de viktigaste skolorna i exil, det på 
följande sätt: 

Förr i tiden var Tibet ett samhälle som bestämde att man kan göra det eller 
det för att man helt enkelt gör så. Det var en norm som alla följde. Genom in-
förandet av utbildning är ickevåld mer en fråga om ett individuellt val. Hur 
var och en tänker har att göra med hans eller hennes utbildning. När man är 
utbildad interagerar man med sig själv. Genom att tänka på fördjupat sätt på 
fred, genom att fundera över vad ickevåld innebär, blir effekten på individen 
en helt annan. En som är utbildad och tänker på fred blir mer samvetsgrann. 

                               
29 I väst används begreppet lama oftast för alla tibetanska munkar och lärde, men i Tibet 
används det bara om högt bildade buddhistiska munkar. Ordet lama (bLa-ma) betyder ”en 
som är upphöjd”. 
30 Norbu, 1985, s. 175. 
31 Det är ingen tvekan om att det rörde sig om en militär ockupation i gängse bemärkelse. Det 
framgår bl.a. av den militära planering som föregick anfallet och den stora hänsynslöshet med 
vilken motståndet slog ned. Se t.ex. Van Walt, van Praag, 1987, s. 142 och 162-163. 
32 Se vidare Goldstein-Kyaga, 2003, s. 89-102. 
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Det finns emellertid också en motsatt mer våldsinriktad aspekt av den tibe-
tanska kulturen, som är mer folkligt förankrad och knuten till den tibetanska 
nationalismen. Den nationella traditionen kan återföras till de tibetanska 
kungarna och den militära aristokratin, den förbuddhistiska bön-religionen 
och det tibetanska imperiet under 600-800-talet, som i hög grad formade den 
tibetanska nationella identiteten.33 

Det faktum att det knappast fanns någon polis eller militär i Tibet ledde 
till att tibetanerna levde ett relativt oberoende liv utan att myndigheterna lade 
sig i det. Samtidigt innebar bristen på politisk kontroll att det fanns många 
rövare, och särskilt i Kham (östra Tibet) måste människorna vara beväpnade. 
Men t.o.m. rövarna var religiösa och bad alltid en bön innan de gav sig ut på 
rövartåg, och de offrade också en del av sitt byte till klostren. De brukade 
meddela karavanerna i förväg, när de tänkte anfalla, och de tog inte mer än 
att de som anfallits kunde ta sig i säkerhet med livet i behåll.34  

Ickevåldet och våldet har utgjort två strömningar som funnits där under 
hela historien, men ickevåldet har dominerat pga. samhällssystemet. 

Innan den tibetanska exilen hade den 13e Dalai lama börjat bygga upp en 
armé. Den tibetanska buddhismen förbjuder alltså inte militär makt, och 
även dagens Dalai lama, den fjortonde, accepterar en tibetansk division på 
omkring 25.000 inom den indiska armén. Det har t.o.m. funnits en typ av 
värnplikt både i Tibet och i exil. Det finns emellertid en stark fredsideologi, 
som överförs från generation till generation via uppfostran. Den påverkar hur 
man på ett dagligt plan beter sig. Man undviker att skada andra och att döda, 
även små insekter. Denna ideologi är fortfarande stark i Tibet på landsbyg-
den.  

Etno-politisk och kosmopolitisk diasporaidentitet 
Ockupationen av Tibet och den följande exilen har lett till uppkomsten av 
nya identiteter bland tibetanerna både på ett personligt och kollektivt plan. 
Under det tidiga 1900-talet fanns knappast en nationell tibetansk identitet i 
modern betydelse. Även om tibetanerna utgjorde ett distinkt folk och hölls 
samman i en stat var den en mycket löst sammanhållen enhet, och vanliga 
människor identifierade sig i första hand med sin by och med sitt kloster. De 
levde sina liv med mycket liten kontroll av någon central myndighet. Den 
kinesiska invasionen och införandet av det kommunistiska systemet, ledde 
tvärtemot den officiella propagandan till ett hårt ekonomiskt, politiskt och 
kulturellt förtryck av hela befolkningen, som i kombination med traditionella 
föreställningar om kineserna som bärare av en överlägsen civilisation fick 

                               
33 Se kronologi i Richardson, 1984, s. 306-307. 
34 Norbu & Thurnbull, 1970, s. 40-43. 



 211

rent koloniala uttryck.35 Det gav upphov till en insikt om gemensamma in-
tressen för alla tibetaner och en önskan att uppehålla den tibetanska livssti-
len. Det är påfallande, både av intervjuer och litteratur om Tibet att en vä-
sentlig del av revolten mot den kinesiska hegemonin inte bara rörde ekono-
misk och politisk ojämlikhet utan också kultur och identitet. Dalai lamas 
bror, Gyalo Thondup säger t.ex. i en intervju:36 

Du förstår, det tibetanska och det kinesiska systemet var helt olika. Jordsy-
stemet, det sociala systemet, det religiösa systemet var annorlunda. Och kine-
serna trodde naturligtvis inte på buddhismen. Tibetanerna hade sin tradition, 
ett uråldrigt system. Allt var helt nytt för tibetanerna, allt som kineserna in-
förde i Tibet. Därför kom sammandrabbningarna. Sedan var det en fråga om 
härstamning och historia. Du förstår, det var mycket olika. Tibetanerna kunde 
t. ex. inte prata kinesiska och kineserna kunde inte tibetanska. … Regerings-
systemet var annorlunda. De kulturella sederna var annorlunda. Sedan var det 
en fråga om det arroganta sättet som de kinesiska generalerna förhöll sig till 
situationen. Dessutom är tibetanerna mycket vidskepliga och kineserna är 
inte alls vidskepliga. De hade ett helt annorlunda tänkesätt. Så det var en 
hundraprocentig skillnad. Sedan tog kinserna sin armé till Tibet. Det hade 
aldrig tidigare varit en armé av en sådan omfattning stationerad i Tibet. Det 
var en oerhörd skillnad. 

Den kollektiva identiteten i Tibet har många drag gemensamma med en klas-
sisk kolonial motståndsidentitet, men också med etno-politisk och separatis-
tisk gruppidentitet som t.ex. bland kurder och misqito-indianer. Den situa-
tion de senare befinner sig under karaktäriseras av närvaron av 1) ett etno-
nationellt samhälle, 2) en verklig eller upplevd ojämlikhet i förhållande till 
den centrala regeringen och 3) territoriell närhet till den förtryckande mak-
ten.37 I exil bor de flesta tibetaner nära varandra i mindre städer och hant-
verks- och jordbrukskooperativ i Indien, Nepal och Bhutan, och har en själv-
klar identitet som tibetanska flyktingar i Indien.38 De har egna skolor och 
andra sociala och kulturella institutioner, och många äldre tibetaner lever 
hela sitt liv i dessa tibetanska områden utan att lära sig ett ord hindi eller 
något annat indiskt språk. Det faktum att de flesta har ett identitetskort utfär-
dat av de tibetanska exilmyndigheterna och få har indiskt medborgarskap 
framhäver deras situation som tillfälliga gäster i det indiska samhället. Sam-
tidigt har en del av flyktingarna en mer kosmopolitiskt färgad diasporaidenti-
tet. Det gäller många intellektuella och de som lever i storstäder som New 
Delhi. Inte minst gäller det andra generationen tibetaner i Europa och andra 
delar av världen. Särskilt är detta uttalat om bara ena föräldern är tibetansk 
eller om de adopterats av icke-tibetaner. 
                               
35 Angående koloniala drag i den kinesiska maktutövningen, se t.ex. Smith, 1997, s. 352-353 
och Goldstein-Kyaga, 1993, s. 153-156. 
36 Intervju med mig 6.10.99, Kalimpong. 
37 Gurr & Harff, 1994, s. 79. 
38 Se t.ex. Tiljander Dahlström, 2001. 
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Diskussion 
Ett av skälen till det ökande etniska våldet eller s.k. identitetsbaserade kon-
flikter sedan 1960-talet är att etniska grupper börjat ställa krav på erkännan-
de och politiska rättigheter, och det faktum att detta förvägras dem är den 
viktigaste orsaken till både inomstatliga och internationella konflikter sedan 
det kalla krigets slut.39 En etnisk identitet måste emellertid inte vara lika med 
etniskt våld. Inte heller en koppling mellan religion och politik. Den kinesis-
ka invasionen av Tibet ledde visserligen till revolt och gerillakamp under 
många år, men Dalai lama motsatte sig ständigt den. Med utgångspunkt från 
den traditionella ickevåldskulturen, som vuxit fram under de speciella för-
hållandena i Tibet sedan 1200-talet, har det utvecklats en modern, sekulär 
ickevåldsrörelse. I det här kapitlet har jag försökt visa hur den utgör en vä-
sentlig aspekt av tibetanernas identitet. Den tibetanska exilregeringen lanse-
rar sig på den internationella arenan med ickevåldsideologin och har på 
grund av den fått en hel del politiskt stöd både av nationella parlament och i 
internationella organ, som t.ex. Europapalamentet. Trots tibetanska intellek-
tuellas av och till ironiska kommentarer om att ickevåldspolitiken bara är ett 
spel för gallerierna, är det uppenbart att också de själva måste förhålla sig till 
den, även när de talar emot den. Just detta visar till vilken grad den genom-
tränger det tibetanska exilsamhället och också har inflytande i Tibet.  

Dalai lama förkroppsligar både en universell buddhistisk ickevåldsfilosofi 
och en partikularistisk nationell ideologi i sin roll som både nationell och 
religiös ledare. För en buddhistisk munk som samtidigt är en politisk ledare 
är det naturligt att ta ställning för ickevåldsideologin. Kombinationen religi-
on och politik, som ofta leder till politiskt våld innebär i det tibetanska fallet 
ett ställningstagande mot våld. Ställningstagandet för ickevåld har lett till att 
Dalai lama och exilregeringen givit upp kravet på självständighet, och detta 
motiverar man bland annat med att självständighet inte är viktigt i ett globa-
liserat samhälle, där nationalstaten ändå håller på att förlora sin roll. Det 
förslag om s.k. genuin autonomi40 som Dalai lama lade fram 1988 påminner 
om Tibets tidigare autonoma status i en lös anknytning till det manchuiska 
imperiet.  

Som jag beskrivit i det här kapitlet varierar tibetanernas identitet beroende 
på vilka omständigheter de lever under. Skillnaden mellan en tydlig etnopo-
litisk och kosmopolitisk identitet i de små tibetanska samhällena i Indien och 
storstäderna runt om i världen påminner om Liisa Malkkis beskrivning av 
skillnaden mellan hutuflyktingar, som var bosatta i ett välorganiserat flyk-
tingläger i Tanzania och andra som bodde mer utspritt i den lilla staden Ki-
goma. De som bodde i lägret betraktade sig som en stolt nation i exil och såg 
                               
39 Gurr & Harff, 1994, s. 2. 
40 Se The Middle-Way Approach: A Framework for Resolving the Issue of Tibet The Middle-
Way Approach: A Framework for Resolving the Issue of Tibet, 
[www.tibet.net/en/diir/sino/std/imwa.html], nedladdat 22.12.05. 



 213

exilen som en moralisk prövning, som skulle hjälpa dem att återta sitt hem-
land i Burundi. De som bodde utspritt i staden var mer kosmopolitiska och 
försökte antingen assimilera sig på ett individuellt plan eller utvecklade en 
kreoliserad identitet som förändrade sig beroende på situationen.41 

Den kosmopolitiska identiteten bland hutuflyktingarna i staden påminner 
om den tibetanske poeten som jag citerade i början av det här kapitlet medan 
andra tibetaner mer tydligt motsvarar vad Malkki beskriver som en nation i 
exil. Det finns också politiska skillnader bland flyktingarna, där de som är 
mer nationalistiska tenderar att stödja en befrielse av Tibet med våld medan 
andra företräder ickevåld och krav på enbart autonomi. Som tidigare nämnts 
kan man inte dela upp tibetaner i fraktioner och grupper som representerar 
den ena eller andra identiteten, utan de flesta integrerar motsatta aspekter 
som våld och ickevåld i sin identitet och deras identitet är föränderlig både i 
tidsmässigt och kontextuellt. Detta kan jämföras med vad Idris Ahmedi skri-
ver om kurdiska ungdomar i den här antologin. 

I det här kapitlet har jag också försökt visa betydelsen av den tibetanska 
identiteten, som också i högsta grad styr den kinesiska regimens politik. 
Trots att tibetanerna utgör en så liten procent av invånarna i den Kinesiska 
folkrepubliken och trots att de i allmänhet för en ickevåldspolitik utgör de ett 
allvarligt hot mot den nuvarande regimen. Därför slås minsta motstånd ner 
snabbt och hårt.  I den bemärkelsen är den tibetanska fredsidentiteten en 
projektidentitet med Castells term, eftersom den hotar regimens legitimitet, 
och därmed inte bara Kinas politiska kontroll över Tibet utan hela samhälls-
systemet. För att använda sig av Castells terminologi kan man tala om identi-
tetens makt – också då den är fredlig. 

                               
41 Malkki, 1996, s. 445-446. 
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Slutdiskussion: gränsöverskridande och 
kosmopolitism 

Av Katrin Goldstein-Kyaga och María Borgström 
 
Kan man överhuvudtaget dra någon slutsats om hur globaliseringen påverkar 
människors identitet? Innebär det faktum att världen är ett globalt rum, och 
att vi i allt högre grad ingår i globala processer, att vår identitet är annorlun-
da än tidigare? Vi hävdar att vår identitet är annorlunda idag än tidigare, men 
att man inte kan tala om en enda slags identitet, som blir en följd av global-
schaft. Snarare skapar globaliseringen villkor för uppkomsten av en rad del-
vis nya typer av identiteter och identifikationsstrategier, som vi beskriver här 
– narrativ identitet, reflexiv identitet, kosmopolitisk identitet, etno-politisk 
identitet, dold identitet, diasporaidentitet, hyperverklig identitet, fredsidenti-
tet och kombinationer av detta m. m. Om man ska dra en övergripande slut-
sats, så är det att man inte kan dela in människor i olika grupper utifrån deras 
identitet. Människor formar sin identitet i en reflexiv process, där de integre-
rar en rad olika aspekter, som de ofta inte fritt kan välja. Många gånger 
tvingas de integrera vitt skilda och motstridiga värden och aspekter av verk-
ligheten i sin identitet. Ungdomar i dagens samhälle, särskilt om de har for-
mats av en mångkulturell miljö, om de har utbildning och om de lever i en 
urban miljö, tenderar att vara öppna, reflexiva och kunna växla mellan olika 
kodsystem. Detta, att de ingår i flera kulturella system, leder inte nödvän-
digtvis till identitetskonflikt. Kurdiska ungdomar kan integrera en hybrid, 
kosmopolitisk identitet med en nationell, etnisk identitet, tibetanska ungdo-
mar kan identifiera sig med en fredsideologi samtidigt som de är beredda att 
ta till våld för att göra Tibet självständigt och marockanska ungdomar kan 
demonstrera sin marockanska identitet genom att sjunga och trumma och i 
andra sammanhang dölja den. Växlingen mellan språk blir för dem ett verk-
tyg för att hantera en komplicerad verklighet, där vissa aspekter framhävs 
medan andra döljs. Detta ställer stora krav på flexibilitet, kunskaper och en 
förmåga att hålla ihop verkligheten i en meningsfull, sammanhängande och 
stark identitet, något som bl.a. assyriska/syrianska ungdomar tar upp i en 
diskussion, som refereras i den här antologin. Assyrisk/syrianska ungdomar 
kan omväxlande se sig som världsmedborgare, svenskar, ”nysvenskar”, in-
vandrare, européer, delaktiga i en västerländsk eller i en österländsk kultur 
beroende på kontexten. Identiteten blir en orienteringspunkt, eller en utkiks-
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punkt, ifrån vilken man tolkar och agerar i en föränderlig och ibland motsä-
gelsefull verklighet. Som Ahmedi framhåller i den här antologin skiftar iden-
titeten beroende på den aktuella politiska, sociala och kulturella kontexten, 
och man kan inte tala om ett antingen-eller. 

Det kan kännas lockande att identifiera sig med en evig och trygg nation, 
stat eller religion, som inte ställer krav på flexibilitet, kodväxling och ständi-
ga identitetsbeslut. I extrema fall kan längtan efter evighet, autencitet och 
renhet leda till en civilisationernas kamp.414 De ökande relationer människor 
emellan som uppkommit genom globaliseringen innebär emellertid, att en 
växande del av världens befolkning har flera och överlappande etniska, reli-
giösa och yrkesmässiga tillhörigheter, som korsar civilisations-, kultur- och 
nätverksgränser, vilket motverkar förutsättningarna för en sådan framtidsvi-
sion. 

Nya gränsöverskridande gruppbildningar och synsätt 
Globaliseringen har lett till uppkomsten av nya typer av gruppbildningar, 
och dessa grupper vidmakthålls på ett annat sätt än tidigare. Den viktigaste 
grunden för detta är informations- och kommunikationstekniken. Att männi-
skor skapar sin identitet genom att ingå i religiösa, politiska eller anda ideo-
logiska gemenskaper är inget nytt, men idag kan man forma, utveckla och 
uppehålla relationer med varandra på ett annat sätt tidigare. Med ett klick på 
datorn kan de som delar vissa värderingar eller intressen interagera med 
varandra i realtid över hela jordklotet. Även om olika grupper i samhället har 
mer eller mindre tillgång till IKT, så påverkar det hela samhället och därmed 
människors identitet. Den självklara identifikationen är inte längre enbart 
med nationalstaten. Människor som tillhör samma etniska grupp och är 
spridda över stora avstånd kan på ett annat sätt än tidigare uppehålla och 
utveckla sina kontakter, och nya konstellationer över etniska, sociala och 
kulturella gränser bildas pga. politiska och sociala intressen. Detta framgår 
av artiklarna i den här antologin. 

Vi har påpekat att människors identitet i allt större utsträckning är förän-
derlig, mångdimensionell och situationell, men man kan ändå urskilja vissa 
dominerande drag bland olika folkgrupper, som sammanhänger med deras 
speciella historia och samhälleliga situation. Kurder utvecklar framför allt en 
politisk, territoriell identitet. Bland assyrier/syrianer finns två inriktningar, 
där en (assyrierna) framhäver den etniska aspekten, dvs. språk och historia, 
och en (syrianerna) läger större vikt vid religion, eller närmare bestämt den 
syrisk-ortodoxa kyrkan, som det förenande draget. Tibetanska flyktingar har 
från att ha varit en traditionell buddistisk grupp utvecklat sig till en politisk, 
sekulär fredsrörelse. Samtidigt har de blivit medvetna om sin gemenskap 
                               
414 Jfr Huntington, 1998. 
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som folk. Marockaner i Spanien använder sig av olika strategier, t.ex. att 
dölja eller framhäva sin identitet, för att klara sig som minoritetsgrupp. Detta 
identitetsskapande är i ständig utveckling. Motsättningar och förhandlingar 
inom och mellan grupper leder till att gränser förskjuts och det kulturella 
innehållet förändras. Detta innebär inte att alla blir lika. Beroende på ut-
gångsläget uppstår nya konstellationer. 

Informations- och kommunikationsteknikens betydelse 
för identiteten 
Både kurder och assyrier/syrianer har genom nya TV-stationer och Internet-
sajter utvecklat standardiserade varianter av kurdiska resp arameiska, som 
medverkar till att gruppsammanhållningen stärks. De, liksom indiska och 
pakistanska intellektuella i diasporan, kan verka utanför förtryckande staters 
kontroll. Tibetanerna för en fredlig symbolisk kamp för självbestämmande 
mot den kinesiska nationalstaten med hjälp av informationsspridning via 
Internet, radiosändningar och kassettband som smugglas in i Tibet. Marock-
aner kan med hjälp av IKT hålla sig informerade om släktingars situation 
även om de inte själva har tillgång till dator. Det är t.ex. inte ovanligt att 
imamer i Spanien, som har tillgång till dator har kontakt med imamer i Ma-
rocko, som i sin tur meddelar familjer där, att deras barn har kommit fram 
till Spanien. På detta sätt uppehålls transnationella gemenskaper, vilket utgör 
en grund för identifikation. Detta innebär inte att transnationella gemenska-
per ersätter nationella gemanskaper. Vi ingår samtidigt i olika slags gemen-
skaper, på individ, grupp, nationell och global nivå, och identitetsarbetet 
utgör en ständigt pågående tolkning där olika nivåer och dimensioner integ-
reras i en sammanhållen identitet. 

Ungdomar i storstäderna har kontakter med likasinnade i andra storstäder 
genom ideologiska, politiska, kulturella, värderingsmässiga och yrkesmässi-
ga gemenskaper samt vänskapsband. Kontakterna går inte längre omvägen 
över nationalstaten. Allt detta gör att den självklara identifikationen inte 
längre enbart är nationalstaten utan de ofta gränsöverskridande gemenskaper 
man ingår i. 

Gränsöverskridande identiteter och den kosmopolitiska 
blicken 
Artiklarna i den här antologin har givit exempel på en mängd olika typer av 
gränsöverskridanden. Det kan gälla barn, som överskrider vuxengränsen 
med hjälp av Internet. Det kan gälla nationer, som t.ex. kurder, där nationen 
överskrider de staters gränser där de lever, och det kan handla om ungdomar 
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med multipla identiteter som ingår i mångkulturella och ständigt växlande 
kontexter. Slutligen kan det röra sig om sociala och politiska rörelser och 
nätverk, t.ex. indiska och pakistanska intellektuella, västerländska vishetssö-
kare i Asien och tibetanska fredsaktivister. Dessa möten över olika slags 
gränser tvingar människor och grupper att reflektera över sin identitet. Som 
Robert Lundin och Gunnar Karlsson skriver i sitt kapitel är identiteten som 
mest aktualiserad, när en person genom beslutsfattande är i färd med att ska-
pa identitet. Då vakar den i personens medvetande och gör sig ständigt på-
mind. Det globaliserade samhället kräver ständiga identitetsbeslut på ett helt 
annat sätt än tidigare. Det är först när man konfronteras med människor av 
annan kultur som man blir medveten om den egna identiteten. De gränsöver-
skridande identiteter som globaliseringen gett upphov till kräver reflexivitet, 
öppenhet och medvetenhet och en förmåga att se saker ur olika perspektiv. 
Det är ”både-och”-identiteter, snarare än ”antingen-eller”-identiteter. Precis 
som Ilona i ett av kapitlen i den här antologin genom att se både på svensk 
och arabisk TV blir medveten om olika perspektiv, då hon observerar skill-
naden i ordval som t.ex. ”självmordsbombare” kontra ”martyrer”, så utveck-
lar människor som ingår i transnationella grupper en reflexiv syn på världen, 
en öppenhet och en medvetenhet om motsatta synsätt i världen. De skaffar 
sig vad sociologin Ulrich Beck kallar en ”kosmopolitisk blick”. Det är inte 
fråga om någon ”morgonrodnad om allmän förbrödning mellan folken, ingen 
fritt svävande utblick över världen eller en påbjuden kärlek till människor 
från främmande länder”. Snarare rör det sig om en kosmopolitisk realism, en 
insikt om att de gamla distinktionerna mellan inne och ute, mellan nationellt 
och internationellt och mellan ”vi” och ”dom” i grunden har förändrats.415 

I flera av artikarna ges exempel på att ungdomar integrerar motsatta syn-
sätt i sin identitet. Gränsöverskridandet har lett till uppkomsten av en ny typ 
av kosmopolitiska identiteter, som inte endast är elitistiska. Oavsett social 
klass medför globaliseringen att människor ingår i sammanhang som ofta 
kräver en ”kosmopolitisk blick”, dvs. en förståelse och acceptans av olikhet. 
Detta innebär inte att alla är jämlika i det globaliserade samhället. Människor 
har mer eller mindre resurser och makt till sitt förfogande, och konkurrensen 
har tvärtom skärpts på den globala arenan. Skillnaden går emellertid inte 
mellan en global elit och ett lokalt folk utan mellan grupper som har mer 
eller mindre makt. Den kosmopolitiska blicken grundar sig på att alla nume-
ra är involverade och beroende av de globala processerna. Även om natio-
nalstaterna inte försvinner får de en annan roll. För att över leva måste de 
samarbeta. 416 Det är inte längre möjligt att hålla sig utanför dem. Detta krä-
ver i sin tur en reflexiv hållning och en nödvändighet av att problematisera 
sin egen roll i de sammanhang man ingår. Den nya kosmopolitismen som 
växer fram i det globala samhället gör det omöjligt att avskärma sig.  

                               
415 Beck, 2005, s. 31. 
416 Beck, 2005, s. 271. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att globaliseringen har givit upphov 
till en spänning mellan flöde och slutenhet (flow and closure), där slutenhe-
ten innebär exkluderande identiteter vars yttersta konsekvens är det etniska 
våldet. 417 Även om vi inte ifrågasätter denna uppenbara risk, vill vi framhäva 
de positiva sidorna och t.o.m. nödvändigheten av identitetsskapande i ett 
globaliserat sammanhang. För att citera Stuart Hall “You’ve got to find out 
who you are in the flux of the past and the present”.418 

När vi skriver detta pågår världsmästerskapet i fotboll. För Sverige tävlar 
favoriterna Zlatan och Henke Larsson som båda har sina rötter utanför Sve-
rige. Gatorna genljuder av musik, tutande och glädjetjut från nybakade stu-
denter på lastbilsflak dekorerade med flaggor från alla världens hörn, inklu-
sive Sverige. Denna glada blandning och uppvisning av olika nationaliteter 
ser vi som något mycket positivt. Att framhäva sin identitet, att hävda den 
mot kulturellt förtryck och krav på likriktning, är inte destruktivt så länge det 
inte sammankopplas med värderingar om överlägsenhet respektive underläg-
senhet. Tvärtom är ofta kunskapen och medvetenheten om den egna perso-
nen och gruppen och dess förhållande till andra en förutsättning för relatio-
ner och ömsesidig tolerans. Ungdomar som ingår i mångkulturella samman-
hang kan fungera som brobyggare mellan civilisationer, men detta förutsätter 
en omgivning som inte placerar oss alla i avgränsade, åtskilda rum.  

                               
417 Appadurai, 2003. 
418 Hall, 1996, s. 349. 
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Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid
– ungdomar, migration och kampen för fred

D
en här antologin belyser i en rad exempel hur globaliseringen påverkar
människors identitet. Tvärtemot vad som ofta antas slätar inte globaliserin-
gen ut skillnaderna mellan kulturer världen över. Istället uppkommer nya

kulturer i mötet mellan den globala kulturindustrin och lokala kulturyttringar.
Detta påverkar i sin tur människors identitet, som i allt större utsträckning blir
gränsöverskridande. Det kan gälla barn, som överskrider vuxengränsen med hjälp av
Internet. Det kan röra sig om gränsöverskridande nationer, som t.ex. kurder och
assyrier/syrianer, och det kan handla om ungdomar som ingår i mångkulturella och
ständigt växlande sammanhang i globala städer som Stockholm eller Barcelona.
Slutligen kan det röra sig om sociala och politiska rörelser och nätverk, till exempel
indiska och pakistanska intellektuella, västerländska sökare i Asien och tibetanska
fredsaktivister.

I den här boken lyfter vi fram identitet som en positiv kraft, även om vi inte
förnekar att det finns gott om destruktiva exempel på framhävandet av grupp-
identiteter. Därmed handlar boken mer om möjligheter än om problem.

De flesta – men inte alla – kapitel rör identitetsskapandet hos den yngre genera-
tionen och vad som händer på ett symboliskt och kulturellt plan i ljuset av nya
kommunikationsformer.

Boken rekommenderas till lärare, studerande och forskare på högskolor och
universitet, som intresserar sig för globalisering, identitet, migration, etnicitet och
fredsrörelser och alla dem som vill få insikt i vad som händer med vår identitet i det
globaliserade samhället.
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