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Förord

I över ett decennium har studenter kunnat göra fältstudier i syd genom Svenska missionsrådets fältstu-
dieprogram (FSP). Denna skrift är ett svar på en återkommande önskan från studenter om en metod-
skrift till hjälp i deras arbete.

Fältstudieprogrammet har utmärkts av att särskilt ställa frågor relaterade till mission, religionens roll 
och utvecklingsfrågor. Det är alltså särskilt inom denna ämnessfär som den här skriften kan ge ett bidrag 
till att förmedla metoder och tillvägagångssätt.

Skriftens syfte är att bistå studenter i de metodologiska utmaningar och problem en fältstudie inom 
religionsfrågor och utvecklingsfrågor innebär. Under åren har det samlats kunskap och lärdomar om 
de olika utmaningar och svårigheter som fältstudiestudenter möter och om vilka tillvägagångssätt som 
fungerar och inte. I och med denna skrift är kunskapen lättillgänglig för studenterna, men också för an-
dra aktörer som bedriver verksamhet i olika kulturella kontexter och som genom skriften kan få använd-
bara verktyg i sitt arbete. 

SMR vill rikta ett stort tack till redaktör Ove Gustafsson och medarbetarna på Svenska Institutet för 
Missionsforskning, SIM, för deras aldrig sinande engagemang och djupa kunskap om fältstudier. De 
har inte bara haft en nyckelroll i skriften utan i fältstudieprogrammet i stort. Fältstudieprogrammet har 
också byggts upp av en mängd personer som undervisat och handlett studenter. Personer som bidragit 
med artiklar till denna skrift. Stort tack också till Sida för ekonomiska medel som möjliggjorde att skrif-
ten kunde genomföras. Slutligen vill vi tacka alla studenter som genomfört fältstudier genom SMR, och 
på så sätt bidragit med ny kunskap och erfarenheter om att utföra fältstudier.

Eva	Christina	Nilsson		 	 Joel	Sverker		
Generalsekreterare	SMR		 	 Handläggare	SMR	
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Studier	i	fält	–	en	introduktion
	
Av	Ove	Gustafsson
 
Svenska missionsrådets fältstudieprogram fanns i mer än tio år och till mycket omfattande kunskapsarbe-
te. Efter konsultation med representanter för Sida tog SMR beslut om att påbörja en programverksamhet 
1996. Det första beviljade stipendiet gick till Magnus Trovik, som 1997 presenterade ett examensarbete om 
sophantering från sopstaden Ezbet el Nakhl utanför Kairo, Egypten. Studien genomfördes vid Institutio-
nen för materialvetenskap vid Uppsala universitet. Mer än 350 fältstudier har följt sedan dess.

I fokus stod redan från början ett brett upplagt religionsstudium om religionernas mångskiftande roller 
och funktioner i samhället i länder i syd. Teologiska högskolan i Stockholm hade ansökt om anslag till en 
programverksamhet och SMR beslutade om att påbörja en stipendieverksamhet för studerande vid svenska 
högskolor och universitet. Här anknöt SMR till en verksamhet som hade pågått i ett decennium inom äm-
net missionsvetenskap vid Uppsala universitet. Ett studentinitiativ i mitten av 1980-talet hade lett vidare 
till ett utbildningsprogram under ledning av Carl Fredrik Hallencreutz och Sigbert Axelson. Detta program 
hade rönt uppskattning både på grundutbildningsnivå och fått betydelse för forskarrekrytering

Svenska missionsrådets fältstudieprogram hade från första början en ekumenisk inriktning. Studerande 
med anknytning till den vidare ekumeniska gemenskapen inom Svenska missionsrådet kunde söka stipen-
dier genom de kristna ramorganisationerna: Svenska kyrkan, PMU och Diakonia. Den missionsekumenis-
ka rörelsen har i hög grad genom sin historia varit en kunskapsrörelse. Studier och kunskapsarbete har varit 
viktiga förutsättningar för kvalitativ och hållbar internationell verksamhet för människors bästa. Fältstu-
dieprogrammet med fokus på religionens roll i samhället knöt an till en tydlig tradition av kunskapsarbete 
inom Svenska missionsrådet liksom till religionshistoriska, kyrkohistoriska och andra discipliner vid svens-
ka universitet.

Reflektion över kunskapsarbetet
Föreliggande antologi innehåller artiklar om akademiska fältstudier som har bedrivits inom Svenska mis-
sionsrådet fältstudieprogram. Artikelförfattarna har fått i uppdrag att reflektera över den typ av kunskaps-
arbete som fältstudierna innebär. Antologi som publiceringsform ger utrymme för olikhet i språk och inne-
håll och viss överlappning mellan bidragen. 

Antologin består av tre avdelningar. I den första delen behandlas metodreflektioner. Den andra delen be-
skriver två institutioners syn på processorienterat kunskapsarbete. I den tredje delen diskuteras relevansfrå-
gan och det sker en granskning av hur fältstudier och denna typ av kunskapsarbete kan användas i samhället.

Svenska missionsrådet har tagit initiativ till antologin och identifierat behov som en fältstudieskrift kan 
bidra till att fylla. Utgångspunkten är att fältstudiestudenter har efterfrågat någon typ av skriftligt metod-
material om hur man på grundutbildningsnivå bedriver fältstudier i en annan kultur än den egna. Syftet 
med en fältstudieskrift är att ge stöd till studenter på grundutbildningsnivå i planeringen av fältstudier med 
tonvikt på religion och religionsmöten i en annan kultur än den egna. 

Utvärderingar av programmet
Vid två tillfällen har utvärderingar genomförts av fältstudieprogrammet. Den första ägde rum inom ramen 
för teologiska institutionens verksamhet vid Uppsala universitet. Den andra genomfördes av Svenska mis-
sionsrådet. Båda utvärderingarna gav samstämmiga besked om betydelsen av fältstudier för den enskilda 
studentens yrkeskarriär och framtida inriktning. Ganska många av fältstudiestudenterna har efter fältstu-
dier och genomgången utbildning fått anställning inom samfundens och organisationernas hemmakans-
lier för arbete med internationella frågor och en hel del har även börjat arbeta inom lokala kyrkor och orga-
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nisationer i Afrika, Asien och Latinamerika. Ofta anfördes fältstudierna som en helt avgörande erfarenhet 
för ett starkt engagemang för såväl solidaritet och rättvisa som fortsatt kunskapsarbete inom internationell 
verksamhet.

Fältstudier på mikro- och makronivå
Fältstudiet innebär i det flesta fall att studenten tar sig för att hitta pulsen i samhället i fråga om kommuni-
kationer och samfärdsel, tankar som bryts och människors mötesplatser. Det förekommer ett samspel mel-
lan att studera det okända och det mer kända och kanske invanda, även om det sker i en annan kultur och i 
ett annat samhälle än det man i huvudsak är van vid. Utmaningen ligger i att våga utsätta sig för det okän-
da, annorlunda och det som är olikt den egna uppfattningen eller utgångspunkten. Själva studiet av andra 
människor i andra samhällen är inte bara resenärens resa, det innebär även en beredskap för en inre resa att 
lära känna sig själv och sina egna utgångspunkter i olika avseenden. Ens ögon kan öppnas.

Att delta i fältstudier innebär inte bara ett studium av ett samhälle eller en företeelse inom detta samhälle 
inom ramen för en annan kultur än den egna. Det får ofta till följd att den studerande sätter sig själv un-
der lupp, antingen medvetet och offentligt eller mer omedvetet och på ett personligt plan. Studieprocessen 
tar ofta en ny form, rent av en vändning när den studerande börjar studera sig själv, sina roller, värderingar, 
antaganden om andra personer eller organisationer och samspelet med det omgivande samhället. Oraklet i 
Delphi är känt för uttrycket om att känna sig själv. 

Studium av konflikter i samhället är ofta förekommande temata inom fältstudieprogrammet. Ibland rör 
sig fältstudiestudenterna i krigszoner i länder med repressiva regimer. Regeringsinitiativ, polisiära eller mi-
litära ingripanden och folkligt motstånd studeras. Olika typer av dokument eller aktiviteter blir föremål för 
studium. Denna typ av texter och ageranden ställer höga krav på självständighet och analys. Konfliktstudier 
kan ha en fördel och det gäller att när man väl fått grepp på aktörer, positioner och förlopp, så utkristallise-
ras, i bästa fall tydliga positioner med tydliga ställningstaganden.

Metodseminarier
Svenska Institutet för Missionsforskning (SIM) genomförde två metodseminarier per år på uppdrag av 
SMR och dessa samlade varje gång 20–25 studenter från olika högskolor och universitet. Metodsemina-
rierna fungerade som mötesplatser och var mycket uppskattade av studenterna och institutionerna och 
genom återrapporteringsseminarierna skapades möjligheter för en aktiv dialog för studenterna och deras 
handledare med SMRs kansli och SMRs medlemsorganisationer.

Anordnandet av metodseminarierna var ett sätt att betona SMRs samordnande roll och att kvalitetssäk-
ra metodundervisningen inom fältstudieprogrammet. Nya årskullar av studenter har inom seminariets ram 
fått inte bara grundläggande metodträning utan även goda kontakter med och information om svenska 
kristna rörelsers omfattande verksamhet.

Två processer pågick bland studenterna under metodseminariet. Det var dels studenternas behov av å ena 
sidan bekräftande och igenkännande och å andra sidan utmaning till nytänkande. De stimulerades att inte 
bara söka efter likheter i ämnesval, metoder och genomförande utan att även lära av olikheter i studiernas 
inriktning och genomförande. Metodundervisningen på institutioner och i metodseminarierna kan beskri-
vas som en övning i konsten att utveckla redskap för inlevelse, förståelse och förklaring och kanske bidra till 
självkritik. 

I. Nytt och gammalt bland nyfikenhetens redskap

Hur får man öron som hör och ögon som ser?
Helene Egnell reflekterar över metodiska överväganden vid intervjuer. Hon fångar kärnan i och syftet med 



6

metodundervisningen, om att uppöva sin förmåga till att få ett inlyssnande öra. Egnell vill sedan para lyss-
nandets konst med en ödmjuk grundinställning och en ömsesidighet i studiesituationen.

Att i en studieprocess tillämpa både vidvinkel och fokus kan låta som en självklarhet men det kräver ut-
hållighet och ställer krav på att studenten övar sig i reflektion över studieprocessens olika steg. Det förutsät-
ter också att inte vara för fastlåst i vad som är fokus för studiet och vad som kan vara betydelsefullt men en 
aning mer perifert. Ibland måste man tillåta sig att byta plats mellan centrum och periferi. Det kan ge an-
ledning till nya frågor och oväntade svar i ett redan insamlat källmaterial.

Vad är goda förberedelser och när påbörjas de? Kan man hävda att ju bättre förberedelsen är, desto större 
är chansen till flexibilitet om det inte går att genomföra fältstudiet som man först hade tänkt sig? Detta är 
naturligtvis ett önsketänkande men det är svårt att hävda motsatsen. Ett fältstudium genomfört av en per-
son som tabula rasa kan inte förekomma och är inte heller önskvärt. Att hålla som ideal att vi människor 
fungerar opåverkade av sinnesintryck inför, under och efter vår fältstudieresa håller inte. Samtidigt är det 
svårt att förneka fräschören hos förstagångsbesökaren, som lägger märke till det som den invande avtrubbat 
inte längre registrerar och noterar. Inte sällan ställer fältstudiestudenten frågor likt barnet i H C Andersens 
”Kejsarens nya kläder”. Nybörjarens rättighet till att hamna i studiets återvändsgränder äger giltighet ur ett 
lärandeperspektiv och måste försvaras lika väl som tilltron till förstagångsintryckens giltighet och klarsyn. 

Ulf Carmesund diskuterar observatörens olika förutsättningar och rolltaganden. Han fixerar den kritiska 
punkt när de frågor som formulerades under förberedelserna i Sverige plötsligt visar sig besvarade eller rent 
av irrelevanta mot bakgrund av upptäckten av en större och mer genomgripande komplexitet i samhället 
och bland de företeelser som analyseras. Han benämner denna punkt i resan för fältstudiestudentens egent-
liga ankomst. Det finns då uppfordrande vägval i sikte. Reser man hem eller tar man ett steg till?

II. Processorienterat kunskapsarbete
De allmänna förberedelserna och de mer ämnesteoretiska och metodrelaterade förberedelserna inför fält-
studiet organiseras mycket olika vid universitet och högskolor, liksom handledningen av fältstudierna. Vis-
sa institutioner låter det vara upp till den enskilde studenten att i stort sätt på egen hand organisera hela 
sitt fältstudium. Andra institutioner tillämpar andra modeller. Maja Söderbäck vid institutionen för folk-
hälsovetenskap och Birgitta Schwartz, institutionen för ekologisk ekonomi vid Mälardalens högskola, och 
Tomas Lindgren, institutionen för religionsvetenskap vid Umeå universitet, redovisar erfarenheter från fle-
ra års processorienterat studium inom respektive institution. Thomas Lindgren tar fasta på ett studium av 
kultur- och religionsmöten. Han ställer angelägna frågor om hur studenter och lärare förbereder sig för kul-
turmöten och för studiet av kulturmöten.

Vid Mälardalens högskola har ett mångårigt samarbete med byn Maciene i Moçambique tagit form. Två 
inriktningar inom högskolan – Akademin för vård, hälsa och välfärd och Akademin för hållbar samhälls- 
och teknikutveckling – utgör utgångspunkten. De ansvariga lärarna delger reflektioner över fältstudier som 
har bedrivits varaktigt och på en och samma plats i byn Maciene. De behandlar fältstudiearbetet som pro-
cess, om att återkommande göra fältstudier i samma lokala miljö, om interaktionen mellan studenter och 
lokalbefolkning, om hur man bedriver ett ackumulerat fältstudium, om fältarbetesmetodik, olika typer av 
datainsamling och om återföring av resultat till lokalsamhället. 

Hur undviker studenterna och deras institutioner att studiearbetet fungerar som en ny form av kolonia-
lism? Den frågan tarvar omfattande genomarbetning. Mälardalens högskola redovisar flera inslag i att åter-
föra kunskap och ge bidrag till lokalt utvecklingsarbete. 

III. Tillämpat kunskapsarbete
Världsreligionerna upplever en renässans i Afrika, Asien och Latinamerika. Björn Fjärstedt fokuserar inom 
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kristen reflektion och teologisk utveckling i dessa världsdelar. Han granskar en stor grupp av fältstudier 
som relaterar till teologisk utveckling och kyrkornas spiritualitet och han reser frågan om vikten av förbe-
redelse och nödvändigheten att kritiskt granska och ompröva sitt eget medhavda bagage av föreställningar, 
frågeställningar och metodredskap. Risken är annars uppenbar att studiet tenderar att bli en presentation 
av på förhand given allmänkunskap utan att studenten karakteriserar nya tendenser och lokala variationer. 
Är Fjärstedts önskan att begära för mycket? Är kraven på förberedelse och flexibilitet en motsägelse?

Fältstudieprogrammet är en del av en komplicerad studieprocess. Det som redovisas i uppsatser eller rap-
porter ingår i en studieprocess där studenten iakttar, analyserar och redovisar. Fältarbetet genomförs under 
ganska kort tidsrymd och studenten prövar sig fram för att få fram ny kunskap mot bakgrund av en viss äm-
nestradition på grundutbildningsnivå. Det är inte forskningsresultat i egentlig mening utan resultat inom 
ramen för en utbildning. Huvudsyftet för varje fältstudie oavsett ämnesteoretisk inriktning är att skapa nya 
källor. Mehari Gebre-Medhin diskuterar djup och bredd i studenternas första steg i kunskapsarbetet och 
hur långt ansatserna och resultaten som redovisas håller. 

Ida Svensson, Joel Sverker och Joel Malmvall, tidigare och nuvarande handläggare på Svenska missions-
rådet, lyfter fram lärdomar från fältstudierna och vill visa hur de kan komma till nytta i kristna rörelsers ar-
bete med att stärka det civila samhället i syd. Huvudsyftet är att visa hur fältstudierna kan bidra till kunskap 
om det civila samhället och att upptäcka fattiga människors möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor och 
stärka sina rättigheter som medborgare. 

Det finns naturligtvis samband mellan världsbild och världskarta. Att nollmeridianen en gång bestämdes 
att gå igenom det brittiska imperiets huvudstad var inte någon slump. Om vi fick rita om världskartan, var 
skulle vi då förlägga nollmeridianen? 

Utifrån vissa geopolitiska och ekonomiska förändringar med nya aktörer på världsarenan kan man disku-
tera hur tyngdpunktsförskjutningar tar sig uttryck. Håller den kognitiva mappens nollmeridan på att för-
flyttas? Vi kan leka med tanken. Att Washington har en ledande position, kanske i ensamt primat efter det 
kalla krigets bipolära kraftmätning, ifrågasätts knappast av någon. Men är det så ställt? Jerusalem drar stän-
digt åt sig stort intresse och får oproportionerligt stort medieutrymme kan man tycka. Bangalore och Bei-
jing pockar på intresset hos studenter i Sverige och media rapporterar åtskilligt. 

Fredrik Fällman behandlar akademiska fältstudierapporter som bidrag till landanalys av Kina och dess 
närmaste omvärld. Han diskuterar och hävdar att fältstudiestudenterna trots vissa språkliga hinder kan ta 
sig an Kinastudier. Återspeglar studenternas intresse en tyngdpunktförskjutning? Är det Stilla havet som 
tillsammans med Atlanten utgör två nav i världen i dag. Om vi följer fältstudiestudenterna i spåren, vart 
kommer de att leda oss geografiskt, kulturellt och ekonomiskt? Inom vilka områden sker tyngdpunktför-
skjutningar och inom vilka andra befästs gamla hegemonier? Att fältstudierna leder till formulerande av nya 
frågor och ett väckt intresse för fortsatt kunskapsarbete är en kampsignal så god som någon. 
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I.	Nytt	och	gammalt	bland	nyfikenhetens	redskap

Öronen, ömsesidigheten, ödmjukheten – tankar om intervjun som vetenskaplig metod
	
Av	Helene	Egnell	

När jag undervisar om intervjuteknik på fältstudiekursen brukar jag börja med att rita ett huvud med 
mycket stora öron på tavlan. ”Detta”, förklarar jag, ”är intervjuaren. Intervjuaren har stora öron.” Därmed 
vill jag slå fast att konsten att intervjua är lyssnandets konst. Det kan låta som en självklarhet – men det 
finns mycket som hindrar oss från att verkligen höra vad intervjupersonen faktiskt säger. Lyssnandets konst 
är något som måste övas.

Till att börja med kan det vara mycket som rent fysiskt gör det svårt att höra vad intervjupersonen säger 
i en fältstudiesituation. Det kan handla om att båda talar ett språk som inte är deras första språk, kanske 
med en delvis svårbegriplig accent. Intervjun kan försiggå i en bullrig miljö, med trafiklarm, skällande hun-
dar, galande tuppar, brusande luftkonditionering med mera. Allt detta gör att det är viktigt att lyssna i själ-
va intervjusituationen – för när man sedan lyssnar på den inspelade intervjun är de störande bi-ljuden ofta 
förstorade. 

Men de största hindren för lyssnandet är förstås kulturella faktorer och intervjuarens attityd. Är jag verk-
ligen intresserad av vad intervjupersonen svarar på mina frågor, eller är jag mer ute efter att få min egen bild 
av intervjupersonen, av den grupp hon tillhör, av den situation hon befinner sig i, bekräftad? Med andra 
ord, finns det en risk att jag utövar ”epistemologiskt våld” gentemot mina informanter? 

”Epistemologiskt våld” kan utövas av forskare gentemot forskningsobjektet som ”den andre”, som den 
etniskt, klassmässigt och sexuellt annorlunda och enligt rådande värdeskalor underlägsna. Inom fältstudier 
har västerländska forskare i generationer utövat epistemologiskt våld gentemot människor i andra kulturer 
genom att tolka det dessa sagt och gjort utifrån sin egen förförståelse, och pressat in dem i system och för-
klaringsmodeller som förvrängt det de har förmedlat. Det är denna förvrängda världsbild, detta epistemolo-
giska våld, som dagens postkoloniala teoretiker vill göra upp med. 

Djupintervju – en gemensam vandring
Men även inom vår egen kultursfär utövas epistemologiskt n vinnlägger sig om att använda öronen, när-

mar sig intervjupersonerna med ödmjukhet och skapar en situation av ömsesidighet, vara den ultimata me-
toden. En djupintervju, när den är som bäst, är en gemensam vandring, en upptäcktsfärd i intervjuperso-
nens livsvärld, där den intervjuade kan leda intervjuaren på oväntade vägar, dit de i förväg uttänkta frågorna 
aldrig hade nått – men intervjusituationen kan också göra att intervjupersonen kan verbalisera nya insikter, 
får nya perspektiv på sig själv.

”Listening into speech” var ett motto som Nelle Morton myntade för att beskriva det medvetandegöran-
de samtalets metodik i den ”andra vågens” feminism.

Inom feministisk forskning är djupintervjun den ”paradigmatiska metoden”, som kan utveckla intersub-
jektivitet och icke-hierarkiska relationer mellan forskaren och intervjupersonen.1 Den malaysiska forskaren 
Sharon Bong resonerar i en essä kring hur informanter kan bli ”medforskare” i en kvalitativ intervjuunder-
sökning. Det handlar om forskningens demokratisering, ”’collaborative theorizing’, that constitutes the rare 
involvement of the research participants in the interpretation of data that culminates in theory-building”.2 

1		�ong,	Sharon,	2004,	�An	Asian	Postcolonial	and	Feminist	Methodology�	Ethics	as	a	Recognition	of	�imits�	i	King,	�r-		�ong,	Sharon,	2004,	�An	Asian	Postcolonial	and	Feminist	Methodology�	Ethics	as	a	Recognition	of	�imits�	i	King,	�r-
sula	&	�eattie,	Tina,	2004,	Gender, Religion and Diversity, Cross-Cultural Perspectives,	�ondon	och	New	York,	Continuum	
International	Publishing	Group,	s.	243f
2		�ong,	Sharon,	2004,	s.	241f
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Bong beskriver hur hon för sin avhandling om religionens och kulturens inflytande på malaysiska kvinnors 
politiska aktivism genomförde djupintervjuer med 27 kvinnor. Hon hade en ståndpunktsepistemologisk 
utgångspunkt för sitt arbete, och en politisk agenda som handlade om att verka för social rättvisa och kvin-
nors rättigheter. En ståndpunktsepistemologisk undersökning är inte automatiskt befriad från den ojäm-
lika maktbalansen mellan forskare och forskningsobjekt – det är lätt att forskaren på ett lite nedlåtande 
sätt ser sin uppgift som att ”ge röst åt” dem som inte hörs, som om de inte hade någon egen röst och behöv-
de ”medvetandegöras” av forskaren, påpekar hon.3 Risken finns också att forskaren homogeniserar inter-
vjusvaren och skapar ”den malaysiska kvinnan” som ett monolitiskt subjekt, som om det inte fanns många 
röster och olika ståndpunkter bland dem.

Tillståndsblankett
För att undvika dessa fallgropar lät Sharon Bong sina informanter skriva under en tillståndsblankett som 

förklarade syftet med undersökningen, hur intervjupersonerna valts ut, hur deras svar skulle användas, och 
vilka rättigheter de hade. Detta, menar hon, lade grunden till det förtroende och den dynamiska interak-
tion som skedde mellan henne och informanterna.

Vidare inbjöds informanterna att ge feedback på de utskrivna intervjuerna, med rätt att ändra såväl or-
dalydelse som mening och ta tillbaka yttranden som kunde vara känsliga. När man läser en talad utsaga i 
skrift kan man skämmas över klumpiga uttryckssätt. Bong medger att detta var en tidsödande process, som 
innebar mycket tjat för att få in svaren och förhandling om vad som kunde få citeras i den tryckta texten. 
Till saken hör att det politiska klimatet i Malaysia är tämligen repressivt och att religion är en känslig fråga.

Bong avstod alltså från rätten att själv välja vilka citat som skulle ingå i texten, liksom privilegiet att ensam 
tolka det som informanterna sagt. På så sätt blev de medforskare snarare än forskningsobjekt.

Sharon Bong betonar också vikten av att forskaren blir synlig som subjekt. Hon menar att det faktum att 
hon själv har varit aktiv i kampen för social rättvisa och kvinnors rättigheter i Malaysia gjorde att hon både 
hade en förståelse inifrån av kontexten, och att de intervjuade kvinnorna hade förtroende för henne. 

Detta feministiska perspektiv utmanar den traditionella uppfattningen om forskarens objektivitet och 
neutralitet, och ställer frågan om inte empati, ömsesidighet och strävan att avslöja och förändra maktrela-
tioner fångar andra sidor av verkligheten än den förmenta objektiviteten.

Om Sharon Bong och hennes informanter delade erfarenheter, kultur och kontext, var Carrie Pember-
tons utgångspunkt då hon forskade kring de afrikanska kvinnliga teologernas organisation ”Circle of Con-
cerned African Women Theologians” helt annorlunda.

Carrie Pemberton beskriver hur hon startade sitt avhandlingsprojekt utifrån en stark önskan att göra de 
insikter kvinnor förmedlat till henne under flera års vistelse i Kongo till en del av det västerländska teologis-
ka tänkandet, att sätta freds- och rättvisefrågor och postkoloniala identiteter i högsätet. Men hur skulle hon 
kunna göra detta utan att trots allt bli en akademisk variant på kolonisatörerna vars skepp förde bort Afrikas 
rikedomar, dess folk, kultur och föremål för att berika västerlandet? 4

Detta var inte bara fråga om en överdrivet samvetsöm forskares inre kamp utan resultat av ett ifrågasät-
tande hon mötte från de medvetna afrikanska kvinnor som tvekade att utsätta sig för den västerländska ob-
jektifierande blicken, även om den kom från en syster som var engagerad i deras kamp.

För Carrie Pemberton gällde det att finna en metod som möjliggjorde ett samtal på lika villkor, ”in which 
the other was not misrepresented, misconstrued or misheard because of the very presence of the outsider, 

3	�ong,	Sharon,	2004,	s.	243
4	Pemberton,	Carrie,	2004,	�Whose	Face	in	the	Mirror?	Personal	and	Post-colonial	Obstacles	in	Researching	Africa’s	
Contemporary	Women’s	Theological	Voices�	i	King,	�rsula	&	�eattie,	Tina,	2004,	Gender, Religion and Diversity,	�on-
don	och	New	York,	Continuum	International	Publishing	Group,	s.	252
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the researcher-advocate”. 5 Kanske kan den attityd hon ger uttryck för sammanfattas i ordet ödmjukhet: 
att erkänna den ”koloniala ryggsäck” man som västerländsk forskare inte kan undgå att släpa på, att inse 
att även om målet för min forskning är att låta mina forskningsobjekts röst bli hörd, så är deras liv så fjärr-
ran från mitt att min förståelse inte kan bli annat än begränsad. Men Pemberton vill samtidigt inte ge upp 
idealet om ömsesidighet, utan menar att i ”an attitude of active attention with fluid boundaries” där fors-
karen vågar vara sårbar och själv öppnar sig för den andre, kan mening skapas i det ömsesidiga utbytet av 
livsberättelser och drömmar. 6

Intervjun som metod handlar alltså framför allt om en lyssnande attityd, som är medveten om hur de 
maktförhållanden som råder i vår värld kan påverka såväl vad informanterna är beredda att berätta för oss, 
som vad vi hör dem säga. 

5	Pemberton,	Carrie,	2004,	s.	253
6	Pemberton,	Carrie,	2004,	s.	253f
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Deltagande observation – med samhället som lärosal och bibliotek

Av	�lf	Carmesund

Inledning – Subjekt möter subjekt
Länge betraktade kyrkan och vetenskapen i Europa invånare i Nya världen som icke-människor. Sedan 
den andre blivit människa för oss européer har han och hon inte sällan behandlats och beskrivits nedvär-
derande som annorlunda, exotisk eller undermålig. Edward Said har kallat en form av denna västerländska 
”vetenskapliga” attityd för orientalism. Inom Europa har samhällsvetenskapen under de senaste 500 åren 
också använts av makten och präglats, som Ulrich Beck sagt, av en metodologisk nationalism. Liksom fri-
märkssamlaren, säger Beck, utgår samhällsvetaren från att de sociala gränserna sammanfaller med statens.1 
När konstruktionen av sociala strukturer stod i nationens och statens tjänst, var gränsen mellan inkluderad 
och exkluderad knivskarp och en gräns mellan liv och död. Klokt använd kan metoden deltagande observa-
tion hjälpa oss ur detta europeiska ”vetenskapliga” arv och genom studier av andra människor kan vi samti-
digt vinna en ny självbild som förändrar vår konstruktion av ”oss” och ”dom”. 

Alternativ till att betrakta ”den andra” som exotisk eller icke-människa innebär inte mindre än att för-
ändra de tankebanor som under flera hundra års vetenskapshistoria satt djupa spår i Europas intellektuel-
la mylla. Jag vill ändå föreslå några tumregler. Den första har jag hämtat från en lärd judisk forskare, den 
tysk-israeliske filosofen Martin Buber. Dess enkla utgångspunkt är att varje person som jag möter är en per-
son som agerar och resonerar begripligt i sin egen mångfacetterade kontext, utifrån sitt perspektiv. Varje 
person du träffar är lika mångbottnad som din egen bild av dig själv. Varje person du träffar är ett subjekt 
som ser på dig och bedömer dig självständigt och begripligt. Tillämpat i det vetenskapliga studiet möter 
vi inte längre ett studieobjekt utan en annan levande person i en situation där två subjekt möter varandra.  
Den andra tumregeln tar spjärn mot Beck och Said och innebär att du tänker tanken att dy kan bli vän med 
dem du studerar, även om du reser långt hemifrån. Det vill säga den person du möter är inte med nödvän-
dighet underlig och sociala gränser sammanfaller inte alltid med de politiska gränser som staten formulerat 
för frimärkssamlare. För det tredje bör studiet syfta till att vara en replik i ett samtal med dem du studerar. 

Ingen tredje part
Deltagande observation innebär att du som student/deltagare umgås med och lever tillsammans med 

dem du vill förstå i deras vanliga liv. Det finns ingen tredje part – ingen lärare – närvarande som lägger re-
pliker tillrätta eller ordnar händelser i en ordning som ska underlätta inlärning. Den grupp människor som 
i lärosalen är studieobjektet blir i deltagande observation – idealt sett – ens medmänniskor, eller medsub-
jekt. I denna metod deltar man i och tolkar samhällets och alla människors fortgående liv. 

Om läraren i vanlig undervisning är den tolk eller handledare som väljer ut delar av samhället, naturen el-
ler historien och presenterar denna del för elev och student i lektionssalen, står den deltagande observatören 
fri med öppet intellekt mitt i samhället utan tolk, handledare och lärare. Det är bra med metodträning, men 
den deltagande observatören har inte något läromedel. Stoffet för inlärning är de oräkneliga händelser som 
samhället hela tiden spelar upp i ett oräkneligt antal scener och händelser, med olika slags samband. 

Genom att den deltagande observatören klivit ut ur lärosalen, till den plats dit nyfikenheten leder honom 
eller henne, är det inte lärarens eller skolans planering utan studenten som styr. I deltagande observation är 
det inte professorernas lärda böcker som avgör vad studenten tittar efter när världen tolkas. 

Han eller hon vrider själv på huvudet och styr därmed vilket ljus och vilka synintryck som lämnar av-
tryck och skapar minnesbilder i hjärnan. Det är studentens egna anteckningar som ska beskriva och tol-
ka världen. Genom anteckningar och andra former av dokumentation – foton, teckningar och ljudupp-

1		�eck,	�lrich,	2005,	Den kosmopolitiska blicken eller: krig är fred,	Daidalos,	s.	52	
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tagningar skapar den deltagande observatören sina egna källor. Historien upprepar sig aldrig och många 
konstellationer i samhällets buller och bång är unika. Det går inte i förväg att räkna ut hur varje per-
son i en stad ska agera varje morgon. Det går inte heller att i efterhand repetera en given konstellation 
av personer, sammankomster och möten som formade sig på Stora torget i Storstad den 2 februari 1995. 

Vi är säkra på att de flesta människor går upp på morgonen, tar på sig kläder, äter frukost, går till jobb el-
ler skola och så vidare. Men denna kunskap räcker inte för att göra livet intressant, begripligt eller för att 
beskriva varför människorna går upp varje morgon. Kvantitativa och deskriptiva studier som beskriver elåt-
gång, vattenförbrukning, skoslitage etc. ger nödvändiga om än inte tillräckliga kunskaper om hur männis-
kor lever, men besvarar inte helt frågan varför. Deltagande observation ger andra möjligheter. Genom att 
följa sitt unika intresse kommer den deltagande observatören att se och dokumentera händelser som inga 
andra ser än de som finns på hans eller hennes plats just då. Och troligen ser den deltagande observatören 
dessutom också en unik flik av förloppet, som gör att han eller hon kan skildra samtiden på ett unikt sätt. 
Kanske ger detta en bild som gör världen meningsfull för just honom eller henne, och kanske för några till. 
I deltagande observation gäller det att kunna fånga detaljer i samtidens huller om buller, detaljer som du 
som student/deltagare uppfattar som viktiga, att kunna återge dem på ett trovärdigt sätt och att kunna tolka 
dem i ljuset av teorier som gör dem begripliga för en vidare grupp människor. 

 
Förberedelser 
Ofta bedrivs deltagande observation på annan ort än den där studenten bor och arbetar i vanli-
ga fall. Kanske reser universitetet sedan många år till Indonesien eller till Israel/Palestina för att 
man har väl etablerade kontakter med kunniga samarbetsparter. Förberedelser för studier på an-
nan ort eller i annat land inbegriper därför en hel rad praktiska nödvändigheter som har att göra med 
biljetter på f lyg eller tåg, vaccinationer, visum, boendeort, kontaktinstitutioner, intervjuer på eng-
elska eller andra språk och så vidare. Det finns en stor risk att dessa praktiska aspekter tar mycket tid 
och skymmer sikten för det man egentligen ska göra – lära sig något nytt om samhället man besöker.  
Det är samtidigt viktigt att påminna om att resan inte är nödvändig. Deltagande observation kan med för-
del bedrivas i miljöer där studenten är mycket väl hemmastadd och förtrogen med stort och smått. Om 
metoden tillämpas noggrant kommer studenten att lära sig nya saker även i invanda miljöer. På så vis kan 
studenterna/deltagarna upptäcka metodens fördelar redan före avresa. Det är i regel bra träning att ge sig 
ut i hemmamiljön för att öva metoden. Men det kan samtidigt ge oroande resultat, metoden gör i regel att 
studenten kan utsätta sin hemmamiljö för den nyfikenhet som man annars endast har på resor. Resulta-
tet kan tvinga många att ompröva gamla invanda mönster och sanningar, eller avslöja egna fördomar och 
blinda fläckar. 

Förberedelser för deltagande observation bör vara mångfacetterade, lika mångfacetterade som platsen du 
bor på eller ska besöka, de begränsas endast av vidden av dina egna intressen. Det är bra att börja i ditt eget 
intresse och sedan se vartåt det leder, och att regelbundet lägga in återkommande hållpunkter då du ställer 
dig frågan: ”Vad är det egentligen jag är ute efter?” eller ”Vad är det egentligen denna undersökning hand-
lar om?” 

Som förberedelse har jag ibland läst den tyske journalisten Günther Wallraffs undersökningar av tysk ar-
betsmarknad, om hur kärnkraftindustrin behandlar gästarbetare. Wallraff har publicerat sina resultat i form 
av avslöjande reportage. Det visar sig att kärnkraftsindustrin utnyttjar gästarbetare till att göra det smutsi-
gaste renhållningsarbetet, med undermålig skyddsutrustning. I samband med kärnkraftsomröstningen i 
Sverige 1980 fick jag inte rösta, men skulle ha röstat på Linje 3, det vill säga avveckling av kärnkraft. Jag 
tycker att det är viktigt att vi avslöjar att kärnkraft är en farlig energiform, även när det inte händer olyckor. 

En annan person kanske tycker att kärnkraft är ett bra sätt att producera elektricitet, och kan förstås ock-
så använda deltagande observation. Men vi som skriver kan öka läsarens möjlighet att tolka vår text om vi 
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avslöjar våra egna politiska och moraliska preferenser. Om vi avslöjar våra egna preferenser går det inte att 
gömma oss bakom en mer eller mindre uppnådd objektivitet, utan vi tvingas i stället återge dem som skild-
ras korrekt, både när vi håller med och när vi inte delar deras uppfattning. 

Om du som student nu utgår från dina egna intressen, snarare än läromedlens kapitel eller lärarens fö-
reläsning, är det viktigt att du frågar dig vad du egentligen är intresserad av, och hur långt intresset leder. 
Olika deltagande observatörer har naturligtvis olika intressen. En del kan vara intresserade av till exempel 
hur poliser uppfattar invandrare, prostituerades självbild, kristen teologi i Egypten, eller kanske gängmenta-
litet inom organiserad brottslighet. Andra kanske vill studera judiska bosättare eller muslimer i palestinska 
flyktingläger som motiverar politisk kamp med citat från Torah eller från Quran. Intresset för studenten till 
olika platser och till olika grupper. 

Ofta kan det vara svårt att få kontakt med rätt grupp på rätt sätt. Är man kvar i sin hemmiljö kan det vara 
enkelt att börja sin studie, men svårt att redovisa sina resultat. Inom deltagande observation är vi ofta be-
roende av samtycke från studieobjektet, och därför är det viktigt att återkoppla till dem vi studerat och att 
skicka något resultat till dem. Vi vill ju kunna träffa dem igen och vi vill ju att de ska vilja träffa oss igen. 

Kanske får du råd och förslag på litteratur att läsa från dem du träffat under förberedelser inför resan. Sök 
upp den poesi, den litteratur, de filmer, den historia som dina intervjupersoner föreslagit. Om du vill träffa 
dem igen måste du läsa den litteratur de fört på tal. Ett nästa samtal kan med samma personer handla om 
det de föreslog dig att läsa eller göra. I samband med att du läser deras poesi, ser den film de föreslog eller 
samtalar med personer i föreningar eller kyrkor, anteckna i din anteckningsbok. Var noga med att skriva 
ned dina frågor, dina misstankar samt dina reflektioner över dina egna känslor och reaktioner på det du lär 
dig och är med om. Är det någon som beter sig märkligt? Känner du dig obekväm? Varför, varför inte? Ef-
ter en tid och efter flera samtal har du sammanställt en serie frågor som är ditt frågebatteri och som är grund 
för den text du skriver till ditt lärosäte eller din handledare som motivering till varför du vill delta i denna 
deltagande observation. Kanske har du fem eller tio huvudfrågor som du vill få besvarade under den kom-
mande resan. Dessa frågor ska du ha formulerat i skrift och de ska tas med på resan. Vi talar nu om en resa, 
men deltagande observation kan alltså bedrivas enligt samma mall vart ens intresse än leder en. Så snart du 
möter ett socialt fenomen som gör dig nyfiken kan metoden användas – om du har tid. Innan vi diskuterar 
vidare vill jag föreslå fyra olika sätt att genomföra deltagande observation på plats. 

Genomförande 
När jag utför deltagande observation är jag den som producerar källor. Detta innebär att jag bör anteck-
na och dokumentera mycket. I konkret mening betyder detta ofta att man antecknar ett par timmar varje 
dag, att man fotograferar, gör ljudupptagningar samt samlar tidningsklipp och protokoll från organisatio-
ners och personers möten och verksamhet. En anteckningsbok är ett bra arbetsredskap. Om min resa kom-
mer att pågå i till exempel tio veckor är det bra att under fältstudiens första sex till sju veckor göra anteck-
ningar endast på bokens högra sidor. Under den sista tredjedelen av resan ska du använda de vänstra sidor-
na i boken, men mer om det nedan. 

Den totala deltagaren är en person som deltar i gruppen han eller hon studerar på samma villkor som de 
andra i gruppen. Om du är intresserad av organiserad brottslighet kommer du som den totala deltagaren att 
ta dig in i den organiserade brottsligheten på samma sätt som alla i gruppen tagit sig dit. Du blir en av dem 
och ditt uppsåt att studera dem är hemligt. Metoden kan skapa forskningsetiska problem, och kanske kom-
mer du aldrig att tillåtas använda denna metod av ditt lärosäte eller handledare. Men likafullt finns det troli-
gen fakta och sammanhang som det bara går att ta del av på detta vis. Är det till exempel möjligt att ta reda 
på om eller hur gästarbetare i Tyskland utnyttjas av kärnkraftsindustrin om du i förväg berättar för företa-
gets ledning om din ambition? Går det att få reda på hur pingstförsamlingen i Knutby nu fem år efter mor-
den i Knutby resonerar om Helge Fossmo och Åsa Waldau om du utger dig för att vara student från ett uni-
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versitet som vill studera sekter? Eller omvänt formulerat, under vilka villkor skulle du acceptera att få till-
träde till en grupp som du misstänker bedriver organiserad brottslighet som till exempel Hells Angels? Man 
kan komma runt de etiska dilemman som metoden skapar genom att lova sig själv och handledaren att i ef-
terhand avslöja sitt uppsåt och den roll man haft i den studerade gruppen. Men samtidigt är det ändå inte 
säkert att man vinner acceptans i den grupp man studerat. Och om man vill lära känna militanta politiska 
grupper, till exempel europeiska mineralsmugglare i DR Kongo som skyddas av legosoldater, eller politiska 
motståndsgrupper i Indonesien eller Sydamerika kan det var mycket farligt att närma sig dessa grupper och 
än farligare att försöka lura dem. Kanske måste vi dra slutsatsen att vetenskapen, med sina nuvarande etiska 
regler, inte når överallt. Kanske måste vi också dra slutsatsen att det fortfarande finns vita fläckar på kartan 
över områden som undersökts av vetenskapen. 

Vinna förtrogenhet
Den deltagande observatören har en viktig sak gemensamt med den totale deltagaren i och med att de 

lever tillsammans med studieobjekten under lång tid, så länge att de vinner en förtrogenhet med många 
personer i gruppen och med personer på olika nivå och med olika status i gruppen. De hinner lära sig nå-
got av deras språk och skaffa en känsla för logiken i det nya samhällets egna normer och traditioner. Men 
detta tar tid. Det är enklare att förklara skillnader mellan ”oss” och ”dem” med att de är annorlunda än att 
studera den andre till dess hans eller hennes liv utgör en begriplig väv av händelser som man själv kan leva i. 
Ett mått på en lyckad deltagande observation är att studenten/deltagaren kan redogöra för viktiga händelser 
så att den som vill själv kan delta. Man kan tänka sig en svensk midsommar eller en julafton som exempel. 
Om en person från Angola kommer till Sverige och studerar svenska sommarriter via deltagande observa-
tion ska denna person efter lyckade studier kunna redogöra för den svenska midsommaren så att en annan 
person från Angola kan lära sig riten nog för att kunna delta genom att läsa rapporten. Den stora skillnaden 
mellan en total deltagare och en deltagande observatör är att den senare avslöjar sitt uppsåt. Man berättar 
att man studerar dem man umgås med. Men i båda fallen lever man med sina studieobjekt. 

Akademiker och journalister är ideala spioner. De personer som vi svenskar besö-
ker och intervjuar i Afrika, Asien och Latinamerika kan ha goda skäl att vara misstänksam-
ma mot oss. Som främlingar i landet kan vi dokumentera och ställa frågor till vem vi vill un-
der täckmanteln att vilja finna sanningen. Frågan är vilken sanning vi söker och vems sanning.  
Det kan också vara så att du som student på plats i ett stift – i ett annat land eller i Sverige – blir vittne till 
oväntade händelser som placerar ledande personer i ofördelaktig dager. Om en präst ofta placerar sina hän-
der på konfirmandernas axlar på ett sätt som de uppfattar som närgånget, hur ska du som observant student 
rapportera om den saken? Kanske är prästen en internationellt respekterad teolog och du riskerar att skada 
relationen mellan ditt stift och kyrkan i det här landet, hur agerar du då? Hur ska du göra för att bli trodd? 
Om du inte blir trodd på ditt ord, så löper du risken att bli betraktad som otillförlitlig. Det kanske kan vara 
svårt att få jobb i svensk organisation med samarbete i det här landet om du kritiserat samarbetet. Deltagan-
de observation innebär att du kommer att se unika händelser. Det är nödvändigt att du dokumenterar dem 
så att du kan lita på dina egna källor och resultat. 

En besökande observatör vistas kanske några veckor i landet och har en stor del av tiden uppbokad av 
i förväg beslutade intervjuer och möten. Medan resan förbereds vill man naturligtvis att vistelsen ska vara 
”effektiv” och ambitiösa studenter vill ofta kunna visa upp för handledaren att de är aktiva. Det kan även 
vara så att man på lärosätet oroar sig för att studenterna kanske reser för att med stöd från institutionen ta 
några veckors semester som avbryts för några enstaka intervjuer. Effektivitetskrav kan minska möjligheten 
att finna landets egen puls. Det kan också vara så att studenten/besökaren inte har tid att vistas mer än tre 
till fyra veckor i landet. Men då måste man minnas att ens resultat inte bottnar lika djupt som om man rest 
under tre till fyra månader. Det är svårt för att inte säga omöjligt att vara deltagande observatör under en-
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dast ett par veckor. Tänk om en person från Indien eller England skulle besöka en förening, kyrka eller ar-
betsplats i Sverige under tre till fyra veckor, och sedan skriva en rapport där han eller hon drar långtgående 
slutsatser. Vi skulle kunna hävda att de inte egentligen vet vad de talar om. De kan inte svenska och allt som 
görs här, alla predikningar och styrelsemöten äger rum på svenska, och vad kunde egentligen den där perso-
nen uppfatta av arbetet under dessa tre korta veckor? 

Om den besökande observatören har tiden fullbokad av möten, för att vara effektiv, då hinner han el-
ler hon sällan fram till den egentliga ankomsten, och hinner inte se och anteckna så mycket av vardagslivets 
cykler att mönster blir synliga. Slutresultatet efter en sådan resa blir i regel en text där ens i förväg formule-
rade frågor besvaras och att dessa koloreras med intryck från en konversation med en taxiförare eller en gui-
de på ett museum. Djupare kontakter med personer i landet utanför ens intervjuschema hinner man sällan 
med som besökande observatör. Resan för en besökande observatör är inte meningslös, men den är något 
annat än den möjlighet till att se och tolka samhällets huller om buller som ges den totale deltagaren eller 
den deltagande observatören. Metoden har för- och nackdelar. 

Den fjärde varianten är när besökaren delar ut enkäter och inte egentligen pratar med eller lever med 
dem han eller hon studerar. Metoden ställer mycket höga krav på frågeformuläret, nyanser i språket och 
förtrogenhet med lokala villkor som kan påverka innebörden i centrala begrepp från timma till timma. Om 
vi studerar konfliktladdade områden är det utomordentligt svårt att använda denna metod just för att loja-
liteter och maktförhållanden inte sällan skiftar snabbt och drar med sig skiftande innebörder i språkbruket. 
Metoden kan givetvis användas men kräver i regel ingående samarbete med lokala akademiker som deltar i 
att utforma enkäter och formulär. Egentligen har den inte alls med deltagande observation att göra utan jag 
nämnder den här endast som ett exempel på en ytterlighet. 

Genomförandets dagliga arbete
Under genomförandet ser det dagliga arbetet olika ut, beroende på hur lång tid du tänker vistas i landet. 

De två första metoderna – total deltagare och deltagande observation – pågår under flera månader och ofta 
runt ett år. Under så lång tid hinner du som observatör leva med i det dagliga livet och identifiera återkom-
mande och viktiga mönster i de sociala strukturerna. De senare två metoderna innebär kortare besök. Det 
finns ett direkt samband mellan antal veckor och månader på en plats och den kännedom om platsen och 
dess sociala liv som du tillgodogjort dig. Under de fältstudier som bedrivs inom Svenska missionsrådets fält-
studieprogram är studenterna på plats endast sex till åtta veckor. 

Under genomförandet ska du varje dag återvända till de frågor du formulerade under förberedel-
serna i Sverige. Det kommer att visa sig att flera av frågorna är snabbt avklarade, medan andra inte rik-
tigt var relevanta. Arbetet i Human Rights-gruppen har kanske andra fokus än du trott, kyrkans pro-
blem är andra än de du förutsåg efter samtal med dem du mötte i Sverige. Efter en kortare eller läng-
re tid i landet där du gör din deltagande observation kommer du till en punkt där dina frågor är be-
svarade eller visar sig irrelevanta. Du har kanske bokat några intervjuer i förväg och de är nu avklarade. 
Vad gör du då? För det första ska du vara uppmärksam på att de första dagarna och veckorna är en 
resa på väg mot den punkt som jag kallar din egentliga ankomst. Fram till denna punkt har dina frå-
gor, planer och antaganden från förberedelserna i Sverige väglett dig och gett dig en riktning i arbetet. 
Men från denna punkt har du insett att det nya samhället och den nya kontexten är mer komplex än 
du hade kunnat föreställa dig. Du står där full av nya intryck i ett nytt land, men du är mycket osäker 
på hur du ska strukturera dina intryck och hur arbetet under resans kommande veckor ska organiseras.  
Studenter reagerar olika på denna ankomst. En del vill resa hem, för deras frågor är besvarade. Andra blir 
lättade över att det gick så fort och tar några dagar ledigt på stranden. Andra blir frustrerade över att de inte 
vet vad de ska göra, trots att det är flera veckor kvar innan de ska resa hem. Men detta är alltså din ankomst, 
det är den punkt när din resa börjar. I detta skede måste du släppa Sverige och bara följa med. Det är viktigt 
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att du är nyfiken och flexibel. Du ska följa med och delta i det arbete som några av dem du träffat utför i sin 
vardag. Under tiden ska du anteckna flera timmar per dag, på höger sida i din anteckningsbok. 

Att anteckna under deltagande observation är inte det samma som att anteckna under intervjuer eller när 
du tar reda på svar på frågor du förberett i Sverige. Under deltagande observation, den fas i resan som inträ-
der efter din egentliga ankomst, har du ofta inget intervjuobjekt inplanerat, utan måste i stället välja aktivt 
vad du ser på och letar efter. Ofta är det väsentligt att lägga märke till vilka personer i en grupp eller organi-
sation som träffas formellt och informellt liksom vilka personer som antas bestämma i organisationen både 
formellt och informellt. Det är värdefullt att träffa personer med olika formell status i organisationen. På 
ett mer individuellt plan kan det vara värdefullt att observera vilka personer som verkar nöjda och vilka som 
verkar missnöjda. Ibland yttrar sig missnöje i öppna gräl, eller i sammandrabbningar mellan grupper som 
befinner sig i konflikt med varandra. Om du råkar befinna dig nära ett sådant tillfälle, ta ett steg tillbaka. Ta 
fram din anteckningsbok och börja rita och skriva. Rita små kartor över händelsen. Om det var ett gräl i ett 
fikarum, rita upp rummet, ange personernas namn och position. Om du blev vittne till ett större eller min-
dre övergrepp, en chef som tafsar, en person som kränks, eller om det var extra uppsluppet på mötet du del-
tog i: anteckna alla de närvarande personernas status på arbetsplatsen eller i organisationen. Sök sedan upp 
var och en från mötet och samtala om händelsen. Anteckna. Att fotografera, filma eller göra en bandinspel-
ning kan uppfattas som provocerande eller fientligt och därmed bli farligt för dig själv. 

Om händelsen eller sammandrabbningen äger rum i det offentliga rummet, till exem-
pel som en demonstration eller en spontan protest – gör på samma sätt. Sätt dig avsides och an-
teckna. Rita en bild över vägnätet, hus, affärer, kaféer, personer som är inblandade. Vem var le-
dare? Vem var vän och vem var fiende? Hur ser de olika grupper ut som ingick? Vem löd, vem 
löd inte? Vad gjorde polisen, militären, andra fotgängare, andra invånare, andra medborgare?  
Beroende på händelsens natur kan dina kommande veckor gärna ägnas åt att leva med några av dem som 
deltog i dessa händelser. Du kan använda tiden till att teckna deras umgänge i arbetet och på fritid. Kartlägg 
deras dygn, timma för timma. Vad gör de? Vem talar de med, vad läser de, vilka filmer ser de, vilka möten 
och konstellationer deltar de i bredvid arbetet? Är de politiskt aktiva, är de med i en fotbollsklubb, är de kri-
minellt belastade eller är de samhällets stöttepelare utan lik i garderoben?

Efterarbete
Efter två tredjedelar av resan – nota bene när du fortfarande är på plats i landet – ska du vika ett par 
dagar till att gå igenom dina egna anteckningar. Det är alltså anteckningar förda i antecknings-
boken på dess högra sidor. Under resans gång har du antecknat cirka två timmar per dag och kanske 
skaffat dig flera hundra sidor anteckningar. Börja nu läsa. Läs igenom intervjuernas svar, läs igenom 
dina egna reflektioner, läs igenom de första anteckningarna från din geografiska ankomst, och läs nog-
grant anteckningarna från din egentliga ankomst. Läs dina egna reflektioner om personer, händel-
ser, dig själv och landet. Ser du några mönster? Är det några händelser eller personer som återkommer? 
Vad talar folk om i de grupper där du rört dig? Vad är de nöjda eller missnöjda med? Vem är de nöj-
da eller missnöjda med? Vem är vän och vem är fiende? Vad är roligt och vad är tråkigt i deras arbe-
te och i deras liv? Vad är viktigt och vad är oviktigt i deras arbete och på deras fritid? Finns det situa-
tioner som du anar att du inte har begripit, finns det ord som återkommer som du inte riktigt förstår?  
Nu ska du börja göra anteckningar på vänster sida i din anteckningsbok. Du ska formulera orienteringsteo-
rier. En orienteringsteori är de första antydningarna till samband och mönster i dina källor, det vill säga i dina 
egna anteckningar. Du kommer troligen att märka att händelser som du kanske har lagt märke till men glömt 
följa upp visade sig viktigare än du trott. Repliker i ett gräl eller parterna i ett samtal kanske återkommer i andra 
sammanhang. Om du gör orienteringsteorier i god tid före hemresan har du tid att undersöka detta närmare.  
Det är bra att använda den sista tredjedelen av resan till att läsa dina egna anteckningar och verifiera dem 
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med andra uppgifter – du triangulerar dina anteckningar. Om du funnit att en demonstration eller an-
nan händelse ett visst datum var viktig, leta i tidningsklipp, protokoll, press och offentliga kommunikéer 
efter uppgifter som kan verifiera – eller falsifiera – dina uppgifter. Kanske har du sett en händelse som ägde 
rum inne i organisationens lokal, men som du i efterhand inser har samverkat med en händelse ute på ga-
tan, i parlamentet eller med någon annan samhällelig tilldragelse. Sök upp dem som deltog och kontrollera 
dina iakttagelser. Om du återger händelsen för dem som du tolkar den, och om de delar din tolkning eller 
i vart fall accepterar den, då har du etablerat en intersubjektiv kommunicerbarhet som är ett tungt stöd 
för dina källors trovärdighet. Med hjälp av dina iakttagelser kan du kanske kasta ljus över denna händelse 
på ett unikt vis och relatera deras arbete till samtiden på ett sätt som ger förslag på orsak och verkan. Eller 
också kan du visa hur dina iakttagelser indikerar att den organisation du besökt verkar utforma sin verk-
samhet i ett vakuum, helt utan kontakt med den övriga samtiden. 

Att referera ett objektspråk och att bruka ett eget analysspråk
Det är viktigt att du är noggrann med att beskriva vilken terminologi dina informanter använder när de 
kategoriserar sin egen omvärld och hur de resonerar. Därefter ska du tolka deras sätt att resonera, deras cen-
trala termer, deras övergripande språkbruk och deras bevekelsegrunder. Det kan vara så att du håller med 
dem om deras sätt att kategorisera världen och då ska du ange och motivera detta. Men det kan också vara 
så att du inte håller med dem och då är det lika viktigt att du anger och motiverar detta. I korthet bör du 
skilja på det språkbruk som används av det studerade objektet – objektspråket – och det språkbruk du an-
vänder för att analysera dem – analysspråket. 

Många ord har skiftande innebörder i skiftande kontexter. Att göra dessa skillnader rättvisa kan vara av-
görande för om du ska kunna förstå den kontext och de personer du kommit till. Begrepp som familj, na-
tion, folk, kyrka, moské, stat, lojal, trogen-otrogen, aktiv-inaktiv, religiös-sekulär har vitt skilda innebörder 
för olika grupper i samma land. Vilka inkluderas och vilka exkluderas? Är kvinnor och män del i alla kate-
gorier, eller bara ett av könen? I en europeisk idéhistoria har till exempel ordet ”folk” en mängd konnota-
tioner som är motstridiga. I många bruksorter i Sverige finns ett ”Folkets Hus”. Men vem ingår i den grupp 
som kallas ”Folket”? I viss nationalistisk retorik är det svenska folket sammanbundet av en historisk erfaren-
het, med språk och kultur som sammanlänkande krafter. Vi ser här två olika innebörder i det vanliga ordet 
”folk”. De beror av olika ideologiskt arv från den tyska romantiska nationalismen och den franska republi-
kanska nationalismen. Men frågan är om alla svenskar som använder ordet kan reda ut dess olika konnota-
tioner och idéhistoriska samt politiska innebörder. Om ordet folk används i en utomeuropeisk kontext, vad 
betyder det då? Analysen kräver mycket av den deltagande observatören. Familjens betydelse i amerikanska 
filmer är en annan än familjens betydelse i Sverige och till exempel på Västbanken. Innebörden beror bland 
annat av kärnfamiljens och den utökade familjens roll för social välfärd och för individens ansvar/trygghet. 
Detta i sin tur beror bland annat av hur offentlig och privat sektor är organiserade. Och detta i sin tur beror 
av de komplexa historiska processer som ligger bakom skillnader mellan till exempel Sverige och USA. Kan-
ske har du fördomar om landet du reser till eller kanske har de du möter fördomar om landet du kommer 
från. Under en resa till Kenya på 1980-talet berättade jag att jag kommer från Sverige. I olika sammanhang 
blev reaktionen olika. En del drog på munnen och frågade om jag sett filmerna ”Nyfiken Gul” och ”Nyfi-
ken Blå”. Andra antog att sex var fritt och ville prata med mig om sex i offentliga parker. 

Den bästa metoden för att komma tillrätta med dessa osäkerheter är att långsamt och respektfullt lära 
känna den andre och utgå från att det i hans eller hennes liv, liksom i mitt liv, för det mesta finns någon 
slags logik eller begripligt motiv i bakgrunden. Och ju längre du vistas på en plats desto bättre insikt får du 
om hur livet ter sig. Men insikterna når dig inte automatiskt. Du måste våga fråga och fråga igen. Du måste 
ställa följdfrågor till dess du är nöjd, och ändå komma tillbaka dagen därpå för att reda ut det du ändå inte 
begripit. Vanliga frågor att ställa till materialet är vilka personer som inkluderas och vilka som exkluderas i 
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grupper du funnit, liksom om du kan identifiera hierarkier på arbetsplatsen, i organisationen eller kyrkan. 
Det kan vara så att du har lagt märke till informella strukturer eller informella hierarkier som ifrågasätter el-
ler konkurrerar med de formella. När det gäller samarbetet mellan Sverige och kyrkan, eller när det gäller 
förmedling av pengar och innehåll i arbetet, kan ditt resultat spela stor roll för hur eller om samarbetet ska 
utvecklas. 

Använd tiden på plats i landet du besöker till att skriva. För ju mer du skriver när du är på plats, desto fler 
uppgifter vill du kontrollera. Och desto mer genomarbetad blir din triangulering. 

En skriven slutprodukt – rapport eller uppsats?
Arbetet under en vetenskaplig fältstudie avslutas ofta med att resultaten sammanfattas av studenten i form 
av en text. Denna text kan ges olika namn och ha olika struktur. I detta stycke vill jag beskriva två olika 
slags texter och ange vilken som är lämplig efter en deltagande observation. I korthet vill jag uppmärksam-
ma skillnaden mellan att skriva med dina egna anteckningar som huvudsakliga källor eller med annan lit-
teratur som huvudsakliga källor. En text som utgår från litteraturstudier i ett bibliotek bygger alltid på det 
någon annan sett. Men när du skriver med egna anteckningar som källor är det dina egna iakttagelser som 
spelar roll. 

I en studie över religionsundervisning i Ghana publicerad 2008 berättar Joel Herko om en lärare som un-
dervisade i tre klasser parallellt. Läraren gick mellan tre klassrum och bad varje klass att skriva på tavlan det 
hon förberett. I nästa klassrum upprepades samma procedur. Herko såg själv detta och noterade det i sin 
anteckningsbok. I sin rapport/uppsats använder Herko källor från sina anteckningar och gör teoretiska re-
flektioner som lyfter iakttagelserna till en mer generell nivå. Genom sitt sätt att skriva gör han det möjligt 
för läsaren att se för sin inre blick hur religionsundervisning i Ghana genomförs.2 

Genom dessa okontroversiella iakttagelser, som endast närvaro kan ge, blir det tydligt att lärarens och 
elevernas arbetssituation påverkar religionsundervisningen. Den situation som Herko beskriver väcker 
många reflektioner (till exempel vilken status religionsämnet har om en lärare har tre klasser) som kanske 
inte hade väckts om inte Herkos anteckningar använts som källor i hans rapport. Om vi tänker oss att Her-
ko inte hade suttit i klassrummet och antecknat, utan nöjt sig med att intervjua läraren, hade han då tänkt 
på att ställa frågor om lärarens och elevernas arbetssituation under religionsundervisningen? 

Ett besök på plats ger upphov till mer relevanta frågor i intervjuer, eller motiverar till kontroll av uppgif-
ter i redan genomförda intervjuer. 

Alltså förutsätter deltagande observation att du använder dina egna anteckningar som källor. Detta kan 
vara krävande, i synnerhet om det man skriver om är politiskt känsligt. 

I en uppsats kallad ”Längst ner i den sociala hierarkin – en kvalitativ studie om dalitkvinnor och mänsk-
liga rättigheter i Indien”3 diskuterar Sofie Börjesson bland annat ”oberörbarhet” och annan ”kastdiskrimi-
nering”. Börjesson gör flera intervjuer, men använder inte observationer från sina fältanteckningar som hon 
skulle ha kunnat göra. Dock använder hon flera olika lokala dagstidningar och rapporter från till exempel 
människorättsinstitut samt rapporter från EU på ett förtjänstfullt sätt. På detta vis kan hon lätt placera re-
spondenternas svar i en vidare lokal samtid som gör att läsaren genast får förtroende för de uppgifter som 
hon valt att bygga sin text omkring. Genom sina många referenser mellan intervjuerna och andra källor vin-
ner Börjesson i trovärdighet. Om hon hade valt att dessutom använda egna iakttagelser som hon noterat i 
fältanteckningarna hade hennes text kunnat nå ännu längre i konkret skärpa. Genom det sätt Börjesson valt 
att arbeta på med flera olika källor, har man som deltagande observatör inga skäl att tvivla på de egna note-

2		Herko,	Joel,	2008,	Religionsundervisning i en afrikansk kontext: en jämförelse av tre olika skolor i Accra, Ghana,	Religi-
onsvetenskap	C,	Högskolan	i	Gävle
3 Börjesson, Sofia, 2008 Längst ner i den sociala hierarkin – en kvalitativ studie om dalitkvinnor och mänskliga rättigheter i 
Indien, C-uppsats, Teologiska Högskolan, Stockholm
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ringarnas trovärdighet. Man kan visa att andra personer gjort ungefär samma iakttagelser vid ungefär sam-
ma plats under ungefär samma tidsrymd. Detta styrker hennes egna iakttagelser. 

Att författa en vetenskaplig rapport som slutprodukt efter deltagande observation är ganska krävande och 
ställer höga krav på att du arbetat konsekvent och tillförlitligt under hela fältstudiens gång. Det går inte att i 
efterhand skapa anteckningar. Men rätt använd innebär metoden att du kan låta din nyfikenhet leda dig att 
se nya saker och ifrågasätta rådande auktoriteter inom ditt område. Med denna metod kan du dokumente-
ra din samtid och dina iakttagelser på ett sätt som gör att vetenskap ifrågasätter gamla sanningar och skapar 
nya som gör världen mer begriplig. 

Deltagande observation som replik 
Många samhällsvetenskaper försöker likt Ulrich Beck ta sig ur den metodologiska nationalismen och for-
mulera andra vetenskapliga utgångspunkter än staters politiska ambitioner och gränser. I globaliseringens 
tid påverkas det sociala rummet påtagligt via migration och multimedia i olika digitala varianter. Våra so-
ciala strukturer förändras, och ingen stat kan stänga dem ute. Ett vetenskapligt bidrag till denna strävan 
kunde vara att tillämpa en subjekt-möter-subjekt-metod i studier av hur Sverige och Europa fungerar. De 
sociala strukturerna är förvisso mer flexibla än staternas gränser, och deltagande observation kan vara ett 
sätt att upptäcka andras – men också egna – sociala och politiska konstruktioner. När vi identifierat dessa 
konstruktioner kan vi enklare behålla och utveckla dem vi gillar, och välja bort eller motarbeta de kon-
struktioner vi ogillar. 

Förslag på litteratur att använda: 
Bourdieu, Pierre, Algeria 1960: essays, Cambridge 1979 

Beck, Ulrich, Den kosmopolitiska blicken eller: krig är fred, Diadalos, Göteborg 2005

Mamdani, Mahmood, When Victims Become Killers. Colonialism, Nativism and the Genocide in Rwanda, 
Fountain Publishers Kampala, E&D Limited Dar es Salaam, reprint 2007

May, Tim, Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund 2001 

Whyte, William Foote, Street Corner Society. The social structure of an Italian slum, Chicago 1955, printed 
1966 
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II.	Processorienterat	kunskapsarbete

Mälardalen möter Moçambique – fältstudier som processorienterat kunskapsarbete
 
Av	Maja	Söderbäck	och	�irgitta	Schwartz

Introduktion
År 2002 inleddes ett samverkansprojekt mellan Mälardalens Högskola och dess dåvarande institutioner1, 
Västerås stift2 och Libombostiftet3 samt Svenska missionsrådet. Med ekonomiskt stöd från SMRs fältstu-
dieprogram har fyra till sex studenter från högskolans program Folkhälsovetenskap och Ekonomi för håll-
bar utveckling varje år rest till byn Maciene i södra Moçambique för att samla information till uppsatser på 
grundutbildningsnivå (kandidatuppsats) eller avancerad nivå (magisteruppsats). Målet har varit att genom 
fördjupade studier inom de olika ämnesområdena kunna stödja byns utveckling.4 Under åren 2002–2008 
har tjugonio studenter genomfört fältarbete i Maciene. Uppsatserna skrivs inom ämnesområdena Folkhäl-
sovetenskap samt Företagsekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi. 

Tjugo examensarbeten/uppsatser har hittills examinerats. Uppsatsämnen har varit demokrati, avfallshan-
tering, vattensituation, miljöfrågor, jordbruk, hälso- och sanitetsproblematik ur kvinnors och skolbarns 
perspektiv, att vara drabbad av hiv och aids samt om hjälporganisationers arbete. 

Aktörsperspektivet framträder i alla fältarbeten, där olika aktörers upplevelser av miljö- och hälsorelatera-
de frågor är i huvudfokus. Skillnader kan ses i att fältarbeten inom folkhälsovetenskap beskriver studenter-
nas förståelse för bybornas livssituation och synsätt. Inom ekologisk ekonomi relaterar studenterna mer till 
bybornas erfarenheter och syn på problem och till synsätt hos aktörer utanför byn som till exempel regiona-
la och centrala myndigheter och hjälporganisationer och hur dessa ser på utvecklingsarbete i Moçambique.

Syftet med fältstudierna har varit att:

• bidra till internationaliseringen på institutionerna vid Mälardalens högskola

• ge enskilda studenter möjlighet att få erfarenhet av fältstudier i ett låginkomstland

• ge en möjlighet till tvärvetenskapliga studier vid Mälardalens högskola

• bidra till det lokala utvecklingsprojektet i Maciene

• skapa ökad medvetenhet om utvecklingsarbete i låginkomstländer

Maciene – en moçambikisk by för återkommande fältarbeten
I kärnan av byn Maciene5 bor omkring 1 000 människor. Där finns en marknad, skola, vårdcentral och 

kyrka. Totalt räknas dock ungefär 7 500 invånare till Maciene. Byborna i Maciene lever främst av småska-
lig odling och viss uppfödning av boskap samt fiske i mindre skala. Jordbruket sköts mestadels av kvinnor 

1	Institutionen	för	vård	och	folkhälsovetenskap	ingår	sedan	2008	i	Akademin	för	vård,	hälsa	och	välfärd.	Ekonomihög-
skolan	ingår	sedan	2008	i	Akademin	för	hållbar	samhälls-	och	teknikutveckling
2	Svenska	kyrkan
3	Anglikanska	kyrkan	i	Moçambique
4	Maciene Vision,	1999,	Opublicerat	manuskript,	Maciene,	Anglikanska	kyrkan
5	Maciene	är	en	by	i	Gazaprovinsen	och	ligger	23	mil	norr	om	huvudstaden	Maputo	och	3	mil	norr	om	provinshuvudsta-
den	Xai-xai.	Det	är	cirka	3	kilometer	från	byn	till	kusten	vid	Indiska	Oceanen.	Klimatet	är	subtropiskt.	Det	officiella	språ-
ket	i	Moçambique	är	portugisiska	och	lokalspråket	i	Gazaprovinsen	är	shangana.	Moçambique,	beläget	i	sydöstra	Afri-
ka,	har	cirka	18	miljoner	invånare	varav	nästan	hälften	under	15	år.	Två	tredjedelar	av	befolkningen	lever	i	absolut	fattig-
dom,	mindre	än	en	amerikansk	dollar	om	dagen.	Majoriteten	av	befolkningen	bor	på	landsbygden.
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och barn, medan männen arbetar i Xai-xai, i Maputo eller är borta i långa perioder för arbete i Sydafrikas 
gruvor. 

Maciene by byggdes upp i början av 1900-talet som en engelsk missionsstation med kyrka, skola och 
sjukhus samt bostäder för kyrkans folk, lärare och personal vid sjukhuset. Katedralen i Maciene är fortfa-
rande centrum för Libombostiftet. Byggnaderna ägs av kyrkan, men det är de offentliga hälso- sjukvårds- 
och skolmyndigheterna som driver verksamheten.

Skolan i Maciene har succesivt byggts ut och hade 2008 plats för 1 500 barn från årskurs 1 till 8, sjuk-
huset används som hälso- och vårdcentral med tillhörande förlossningsklinik och tar varje månad emot 
cirka 4 000 besökare. Dessutom finns en konst- och designskola samt en snickeriskola där ungdomar ut-
bildas till att kunna försörja sig som egna hantverkare. Dessa två skolor finansieras och drivs av lokala 
hjälporganisationer.

Fältarbetets metodik
När studenterna anlänt till Moçambique har de först tillbringat några dagar i huvudstaden Maputo. Det-

ta har haft betydelse för omställningen till det moçambikiska samhällslivet och klimatet. I mån av möjlighet 
har de besökt en förort till huvudstaden för att få en bild av hur vardagslivet ser ut för människor som lever 
där. Detta har varit värdefullt för att kunna jämföra med livet på landet. Beroende på syftet med fältstudie-
arbetet har kontakter även tagits med företrädare inom offentliga (myndigheter och departement) och fri-
villiga institutioner.

Inträde i byn 
Ett fältarbete som har karaktären av att undersöka en enhet, som en speciell by utgör, är en typ av fallstu-

die. Den syftar främst till att förstå ett fenomen i sitt sammanhang. Studenternas fältarbete i byn Maciene 
har genomförts under fyra till sex veckor. Studenterna har vistats i byn som Anglikanska kyrkans gäster och 
bott på gästhemmet. De första studenterna som anlände 2002 hade inte tillgång till el, vilket installerades 
2005. Möjligheterna att använda material som dator, mobiltelefon och bandspelare/MP3-spelare har för-
ändrat fältarbetet och dokumentationen under åren som fältstudieprojektet pågått. 

För att kunna genomföra fältstudierna har kontakten med byborna varit av största betydelse. Den allra 
första och viktiga kontakten med byborna har skett vid den första söndagsgudstjänsten efter ankomsten. 
Prästerna i den lokala församlingen har varit koordinatorer för studierna och viktiga personer för inträdet i 
byn Maciene. De har även fungerat som första dörröppnare vid urval av de familjer och personer som stu-
denterna behöver få kontakt med. I sin presentation av studenterna under gudstjänsten har de lagt betoning 
på att ”de svenska studenterna vill lära sig av byborna om vad livet i Maciene innebär, och kommer därför 
att vilja träffa byborna och ställa viktiga frågor”. Studenterna har sedan fått presentera sig. Språket som stu-
denterna använt är engelska, vilket har krävt översättning både till portugisiska och lokalspråket shangana. I 
samband med presentationen har även den person introducerats som fungerat som översättare i fältarbetet 
med studenterna. Dessa har varit språkkunniga moçambikiska ungdomar som studerar i Maputo. Vi kom-
mer i fortsättningen att använda ordet ”översättare” i stället för tolk, eftersom dessa personer inte har någon 
utbildning i att fungera som förmedlare mellan olika språk.

 
Genomförande

Att genomföra fältstudier innehåller vanligtvis att ta reda på vad som händer i en naturlig miljö. Det 
kan ibland också kallas för naturalistiska undersökningar6. Det innebär att man oftast använder kvalitativa 
forskningsmetoder, men kvantitativ metod som enkät har också använts i vissa fältstudier.7 

6	�incoln,	Yvonna	S.	&	Guba,	Egon	G.,	1981,		Naturalistic Inquiry,	Newbury	Park,	�ondon	och	New	Dehli,	SAGE	Publications
7		Den	metodlitteratur		våra	studenter		vanligtvis	utgått	ifrån	är�	�urgess,	R.G.,	1984,	In the Field: An Introduction 
to Field Research,	�ondon,	Routledge;	Crang,	M.	&	Cook,	I.,	2007,	Doing ethnographies,	�ondon,	SAGE	Publications;	
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Ett kvalitativt angreppssätt innebär att som främsta syfte förstå innebörder av företeelser, erfarenheter 
eller upplevelser. Utgångspunkten är att det finns många verkligheter, att världen är en konstruktion av 
människors sociala samspel. Verkligheten är subjektiv och måste förstås i sitt sammanhang. Metoder som 
huvudsakligen har använts inom detta fältstudieprojekt är explorativa, induktiva och lägger tyngdpunkten 
på att beskriva bybornas perspektiv. Inom detta synsätt är intresset riktat mot förhållanden och processer. 
Vad man gör är att observera, samtala och använda sin erfarenhet för att få veta och lära av de personer som 
finns i den aktuella naturliga miljön.

I några studenters fältarbete har ett mer deduktivt arbetssätt använts då de försökt att omsätta en mer 
kartläggande undersökning om skolbarnens syn på sitt liv och sin hälsa. I andra studenters arbeten har ett 
abduktivt arbetssätt använts vilket innebär att de är öppna för vad bybor och andra intervjupersoner för-
medlar men har en teoretisk utgångspunkt utifrån sin utbildningsbakgrund.8 

Studenterna har utgått från den vision som formulerats av den lokala anglikanska kyrkan kring en önskan 
om samhällsutveckling9 samt det som studerats genom åren av tidigare fältstudiestudenter när de valt sitt 
problemområde. Studenten har sedan anknutit detta till sitt ämnesområde och fokuserat på hur syftet är re-
levant inom ekologisk ekonomi respektive inom folkhälsovetenskap.

Att göra intervjuer
Den vanligaste formen av metoder som använts vid fältstudierna i Maciene är intervjuer. Den är vanligast 

då man vill studera många individer under en förhållandevis kort period. En intervju innebär att få reda på 
saker som man inte kan iaktta direkt. Vi kan inte observera känslor, tankar, erfarenheter och avsikter och 
inte observera vilka innebörder människor ger fenomen. Vi måste fråga människor om dessa saker (Mer-
riam, 1994). Syftet med valet av att göra intervjuer har för de flesta fältstudenter i Maciene varit att försöka 
inta en annan människas perspektiv, att söka ett inifrånperspektiv. Hur frågorna formulerats blir avgörande 
för vilken information studenterna får fram. Det finns tre variabler som inverkar i varje intervjusituation 
och kommer att avgöra hur samspelet fungerar mellan intervjuare, översättare och respondent. Studentens 
personlighet, förberedelse och färdighet som intervjuare är av allra största vikt. 

Här är naturligtvis samma variabler hos översättaren av största betydelse. Bybornas/respondenternas vil-
lighet och inriktning är betydelsefull, liksom hur alla parter ser på den speciella situationen. När och var 
sker intervjun är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Valet av informanter/respondenter har oftast förberetts 
med koordinatorerna i byn, men under fältstudieperioden har ibland studenterna själva upptäckt flera per-
soner som varit av värde att få samtala med. Här har översättaren haft stor betydelse eftersom han/hon blir 
länken mellan studenterna och byborna. Ett tätt samarbete har varit viktigt där översättaren är väl insatt i 
frågeställningen och vet vad studenterna vill fånga i sina intervjuer. Detta har varit särskilt viktigt vid äm-
nen som relaterar till ett västorienterat sammanhang som demokrati och miljöfrågor där dessa begrepp helt 
enkelt inte finns på lokalspråket. Intervjufrågorna måste därför förberedas med översättaren för att finna 
lämpliga ord som speglar fenomenet.10 
Dahlgren,	�.	Emmelin,	M.	&	Winkvist,	A.,	2004,	Qualitative Methodology for International Public Health,	�meå,	Print	
och	Media,	�meå	�niversity;	DePoy,	E.	&	Gitlin,	�.,	1999,	Forskning: en introduktion,	�und,	Studentlitteratur;	Esaias-
son,	P.,	Gilljam,	M.,	Oscarsson,	H.,	Wängnerud,	�.,	2003,	Metodpraktikan,	Stockholm,	Elanders	Gotab;	Fangen,	K.,	2005,	
Deltagande observation,	Malmö,	�iber;	Gilje,	N.	&	Grimen,	H.,	1992,	Samhällsvetenskapens förutsättningar,	Göteborg,	
Daidalos;	Holme,	I.	M.	&	Solvagn,	K.	�.,	1997,	Forskningsmetodik,	�und,	Studentlitteratur;	�incoln	&	Guba,	1981;	Kvale,	
S.,	1997,	Den kvalitativa forskningsintervjun,	�und,	Studentlitteratur;	Merriam,	S.	�.,	1994,	Fallstudien som forsknings-
metod,	�und,	Studentlitteratur;	Olsson,	H.	&	Sörensen,	S.,	2007,	Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa per-
spektiv,	Stockholm,	�iber;	Starrin,	�.	&	Svensson,	P-G.	(red.),	1994,	Kvalitativ metod och vetenskapsteori,	�und,	Student-
litteratur;	Trost,	J.,	1993,	Kvalitativa intervjuer,	�und,	Studentlitteratur.	Valen	är	dels	beroende	på	vilket	ämnesområde	
studenterna	tillhör	dels	metodisk	inriktning	i	fältstudiearbetet.
8	Dahlgren,	�.	,	Emmelin	M.	&	Winkvist	A.,	2004.
9	Maciene Vision,	1999
10	Folkesson,	�.	&	Grönhagen,	P.,	2004,	Dreams of a sustainable Mozambique: an actor study of environmental views,	
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Teknikerna för att dokumentera intervjuer har varierat. Studenterna inom ekologisk ekonomi har an-
tecknat bybornas svar på frågorna under intervjuerna. De har gjort detta av hänsyn till att byborna är osäk-
ra i intervjusituationen, och att olika språk genom flera översättningar mellan bybor, översättare och stu-
denter gjorde det svårt att efteråt transkribera bandinspelningar.

Att göra observationer
Kombinationen av systematiska intervjuer med inslag av observationer har varit vanliga i studenternas 

fältarbeten. Riskerna med dessa inslag av observationer har ibland varit att de blivit alltför generella och 
normerande för livet i byn. Här är det viktigt att studenten beskriver i sin metod vilken avsikt som finns 
med observationerna. Det kan till exempel vara att ge en förståelse för den miljö som informanterna befin-
ner sig i, eller hur det visar sig att informanter relaterar sig till varandra under en intervju.

Etnografiskt fältstudiearbete
Några av studenterna har arbetat med deltagande observationer utifrån en etnografisk ansats.11 En etno-

grafisk hållning på fältet är mera öppen. Syftet är att i en viss miljö studera ett visst fenomen på plats un-
der en längre tid.12 Det speciella fältet för de etnografiska studierna som genomförts i Maciene har varit en-
skilda ’hushåll’. Ingångsfrågorna på fältet, har varit ”vad gör människor” och ”varför gör människor som 
de gör?” Här får systematiken i genomförandet av observationer en viktigare innebörd tillsammans med de 
samtal som förts omkring företeelsen. En checklista över faktorer som skall observeras har varit bra att ha. 
Miljön; Hur ser omgivningen ut? Vilka beteenden uppmuntras, tillåts, motverkas eller hindras? Hushålls-
medlemmarna; Vilka är närvarande i olika situationer? Vilka får vara med? Vilka roller har de? Aktiviteter och 
samspel; Vad händer här? Hur relaterar hushållsmedlemmarna med varandra? Hur kopplas människor och 
aktiviteter samman? Varaktighet; När börjar en situation? Hur länge håller den på? Är den återkommande? 
Svårfångade faktorer? Mindre uppenbara men viktiga aktiviteter, relationer med mera. 

Att genomföra en enkätundersökning
Ett par av studenterna som genomfört fältstudier i Maciene har använt sig av en enkät som riktat sig till 

skolbarnen för att få en bild över hur de ser på vissa hälsorelaterade faktorer13. Genomförandet av dessa 
fältstudier har gett både studenterna och oss handledare många viktiga erfarenheter. En student beskriver 
svårigheter med att arbeta med enkätformulär så här: ”Huvudproblemet var att layouten på enkäten ska-
pade svårigheter för barnen att förstå hur frågorna skulle besvaras. Mycket stöd behövdes för att förklara 
svarsalternativen. När möjligheten gavs att genomföra ifyllandet av enkäten utanför klassrummet, innebar 
detta även att det gick att underlätta visuellt hur enkäten skulle fyllas i och hur barnen/ungdomarna skulle 

Thesis	in	�usiness	administration	with	alignment	towards	Ecological	Economics,	15	ECTS;	Ahl,	S.	&	�jörklund,	M.,	2004,	
Local politics in Maciene, Mozambique: three educational arenas,	Masterthesis	in	�usiness	administration	with	align-
ment	towards	Ecological	Economics,	15	ECTS;	�indén,	A.,	2005,	Waste in Maciene: what kind of issue? A case study of ru-
ral Mozambique,	Thesis	in	�usiness	administration	with	alignment	towards	Ecological	Economics,	15	ECTS;	Holmgren,	
T.	&	Thorsén,	M.,	2007,	Agriculture, a Key Area in Achieving a Sustainable Development in Mozambique?,	Masterthesis	in	
�usiness	administration	with	alignment	towards	Ecological	Economics,	15	ECTS;	Jama,	A.,	2007,	“Some are affected but 
we all are affected” experiences among household members affected by HIV/Aids in Maciene, Mozambique,	Masterthesis	
in	Public	health	Science,	30	ECTS		
11	Gidlund,	A.,	2006,	Everyday life conditions and beliefs regarding wellbeing  An ethnographical study among house-
holds in Maciene community, Mozambique,	Masterthesis	in	Public	health	Science,	30	ECTS;	�dén,	M.,	2008,	“We are the 
first doctors here at home”   Women’s perspective on sanitary conditions in Maciene,	Masterthesis	in	Public	health	Sci-
ence,	30	ECTS
12	Crang,	M.		&	Cook,	I.,	2007
13	�erglöf,	�.,	2008,		�erglöf,	�.,	2008,	A questionnaire survey with focus on health characteristics in a rural school in Mozambique,	Master-
thesis	in	Public	health	Science,	30	ECTS;	Witfalk,	J.	2008, Perceived health and human right issues in everyday life – with-
in a group of adolescents in Maciene, Mozambique,		Masterthesis	in	Public	health	Science,	30	ECTS
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fylla i enkäten. Sanden gjorde det möjligt att rita och förklara. Det gick även då att gå runt bland dem och 
förklara.”14

Att arbeta med översättare 
De svårigheter alla studenter har haft kan hänföras till att arbeta med översättare. De har påtalat att fle-

ra tolkningar sker när översättare används. Först tolkar översättaren studenternas frågor och ställer därefter 
den tolkade frågan till byborna som ger sina svar till översättaren, denne tolkar i sin tur dessa svar och ger 
dem vidare till studenterna på engelska. Studenterna skall därefter tolka de svar som översättaren ger i för-
hållande till sin fråga. Studenterna har beskrivit hur de känt en osäkerhet kring om de verkligen fått veta 
vad byborna svarat genom dessa flertalet tolkningar. De har också beskrivit hur de upplevt att ”byborna 
pratar länge och översättaren ger så korta svar”. Att de upplevt att de ibland fått så liknande svar från fler 
bybor har också lett till tveksamhet om översättaren gör sin egen summering och inte vidareförmedlat olika 
nyanser i svaren från bybor. Detta visar att studenterna inte haft tillräcklig kännedom om hur man uttryck-
er sig på portugisiska eller shangana. 

Analys och presentation av data från fältstudier
Insamling av information och analys sker i kvalitativa undersökningar parallellt. Analysen börjar redan 

vid den första intervjun eller den första observationen. Insikter, idéer och tankar som efterhand dyker upp 
styr vad som kommer härnäst. Detta påverkar i sin tur revidering eller specificering av frågeställningar el-
ler intervjuguide. Att förhålla sig till sin insamlade information för att uppnå ett trovärdigt resultat har varit 
alla studenters önskan. Att tillhandahålla ett perspektiv och ett kontextbundet resultat och inte göra genera-
liseringar är en hållning som fältstudiestudenterna rekommenderats. Vistelsen i en afrikansk by och insam-
lingen av information har tagit mycket energi av studenterna. Nya livserfarenheter som gjorts vid fältarbetet 
har fått balanserats mot att uppsatsarbetet ännu inte är avslutat. När analysarbetet av allt insamlat material 
har tagits vid har det gällt att samla kraft och ha tålamod. Den här processen har varit mer slitsam än många 
av våra studenter anat i förväg.

Att vara fältstudiestudent i byn
Rollen som fältstudiestudent i kvalitativa studier kan inte betonas tillräckligt. Det är som individuell per-

son vid datainsamling och analys som fältstudiestudenten är det främsta instrumentet. Att delta i vardags-
livet i en afrikansk by och att möta dess invånare, både privat och i rollen som fältstudiestudent, fordrar en 
medvetenhet om de skilda rollerna. Dessutom en insikt om den förförståelse studenten bär med sig utifrån 
sin västerländska bakgrund. Vad som är lämplig klädsel och bemötande är viktiga aspekter under fältstu-
dierna. Att visa genuint intresse för personernas liv och erfarenheter är viktigt, likaväl som att dela med sig 
av egna erfarenheter för att lära känna varandra och skapa en relation. Studenternas möten med byborna 
innebar reflektioner över det egna levnads- och förhållningssättet.

Jama (2007)15 beskriver hur hon ville bygga sina intervjuer på att först skapa ett gott förhållande till dem 
hon ville samtala med om hiv och aids. Därför besökte hon dem först utan avsikt att intervjua dem. Det 
etnografiska arbetssättet har för andra studenter16 inneburit att de kommit mycket nära byborna och de-
ras levnadssätt, vilket inverkat på deras utformning av sin dokumentation, men även på deras personliga 
utveckling.

14	�erglöf,	�.,	2008
15	Jama,	A.	2007	
16	Gidlund,	A.,	2006;	�dén,	M.,	2008	
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Bybornas erfarenheter av att årligen möta nya nyfikna studenter har varit viktiga att ta hänsyn till i detta 
fältstudieprojekt. I en utvärdering som genomfördes år 2006 17, då projektet pågått i tre år och sexton stu-
denter befunnit sig i byn för fältstudier, gjorde byborna viktiga reflektioner. I utvärderingen framkom att 
de uppskattade att möta studenterna och diskutera olika ämnen med dem. Byborna betonade också att in-
tervjuerna blev en ömsesidig lärandeprocess. De tyckte att de hade något att berätta för studenterna, samti-
digt som studenterna lärde dem mycket. De upplevde inte att det var svårt att möta studenterna och svara 
på frågor. Frågorna upplevdes också viktiga för att kunna göra förändringar i byn. De tyckte studenterna 
var väl förberedda och ställde relevanta frågor på ett trevligt sätt. Flera bybor beskrev att de uppskattade när 
studenterna anlände till byn två gånger om året och att de som bybor kunde ha något att lära dem. En lärare 
vid byns skola uttryckte att flera bybor menar att det är av stort värde att studenter åker så långt för att fråga 
människor om deras levnadssätt. 

Att studenten influerat bylivet med sin närvaro har upplevts både positivt och negativt. Byborna har ut-
tryckt önskemål om att studenterna ska vara bättre informerade om deras kulturella vanor innan de anlän-
der till Maciene, för att till exempel undvika kvinnliga studenters ibland olämpliga klädval. Flera bybor me-
nar att samtalen med studenterna tvingat dem att förklara sitt dagliga liv, vilket inneburit att de börjat tänka 
på varför de har ett särskilt beteende. Den här självreflektionen, om för-givet-tagna aktiviteter som de inte 
tänkt på tidigare, upplevdes utmanande. Några av skolans lärare menade att de hade startat att arbeta med 
visa ämnen influerade av de svenska studenternas studier, som hantering av avfall. Dessutom menade de att 
det är bra för skolbarnen att möta studenter från ett land långt borta från Mozambique.

Fältstudiearbete som ackumulerad kunskapsprocess
Detta fältstudieprojekt är unikt genom den ackumulerade kunskap utifrån olika perspektiv den gett om 

lokala förhållanden i Maciene över en tidsperiod av sex år: 2002−2008. Ackumuleringen består också av 
att kunskap som studenter har inhämtat vid tidigare fältstudier har använts i senare fältstudier av andra 
studenter. 

I samband med ett seminarium vid Mälardalens högskola 29 september 2008, om hur fältstudier kan bi-
dra till hälsofrämjande aktiviteter och hållbar utveckling i Maciene, gjorde professor Per Tillgren en meta-
analys av alla uppsatser sedan fältstudieprojektets start 2002. Hans slutsat är att det har varit möjligt för stu-
denterna att genomföra meningsfulla fältstudier i ett lokalt samhälle utifrån en relevant forskningsfråga och 
metod. Fältstudieuppsatserna reflekterar grundläggande principer och områden relaterade till begreppen 
hälsofrämjande arbete och hållbar samhällsutveckling och håller en god akademisk kvalitet.

Det framkom också att erfarenheter från fältarbeten har haft inverkan på enskilda kurser och utbildnings-
program vid Mälardalens högskola. Fältstudieprojektet har även visat att det är möjligt med flerpartssam-
verkan i ett långsiktigt projekt. 

Tillgren betonar även dynamiken i att vara delaktig i ett lokalsamhälles utveckling. Ett lokalt samhälle 
där det pågår utvecklingsprojekt, som i Maciene by, genomgår hela tiden en process som påverkar lokala 
beslut i skola, vård och kyrka. Det dagliga livet pågår samtidigt med allehanda aktiviteter för människor 
i byn. Det är därför relevant att fråga sig i vilken mån fältstudiearbetena har bidragit till en ackumulerad 
kunskap som kunnat användas för visionen om byns utveckling. Maciene Vision (1999), om möjligheter 
för hälsomässig och andlig utveckling, formulerades utifrån den lokala anglikanska kyrkans perspektiv. Den 
uttryckta visionen har varit en viktig utgångspunkt för planeringen av fältstudierna, där domprost Carlos 

17	Matsinhe,	C.,	Schwartz,	�.	&	Söderbäck,	M.,	2006,		Matsinhe,	C.,	Schwartz,	�.	&	Söderbäck,	M.,	2006,	Evaluation of the field study project at Mälardalen University and 
Maciene village in Mozambique,	November	2002-	May	2006,	Mälardalens	högskola
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Matsinhe har haft en viktig roll för att bekräfta ämnen för fältstudier som varit relevanta för byn och för 
kyrkans utvecklingsarbete. 

Från Mälardalens högskola har syftet med fältstudieprojektet huvudsakligen varit att bidra till studenters 
internationalisering av sina studier, att ge enskilda studenter möjlighet att få erfarenhet av fältstudier från 
ett låginkomstland och att skapa ökad medvetenhet om utvecklingsarbete i låginkomstländer. Fältstudier-
na har haft karaktären av att inventera och kartlägga förhållanden i byn angående hälsa och miljö och förstå 
detta utifrån bybornas och andra aktörers perspektiv. Därför har förslag på lösningar inte varit studenternas 
fokus. Studenterna har haft en utredande, teoretisk och reflekterande ansats i sina fältstudiearbeten utifrån 
sina utbildningsprogram och sin ämnestillhörighet. 

Varje enskild students fältstudie har skett under en begränsad tid. Därefter har studenten åkt tillbaka till 
Sverige och slutfört sitt uppsatsarbete. När uppsatsarbetet examinerats och utbildningen genomförts läm-
nas livet som student. Det har därför funnits små möjligheter, både ekonomiskt och praktiskt, för dem att 
återvända och återföra sitt resultat av fältstudien. Återkoppling till Maciene har i huvudsak skett genom att 
uppsatser, som färdigställs på engelska med ett abstract på portugisiska, har levererats till byn. Fältstudie-
uppsatserna kan användas av Libombostiftet inom den anglikanska kyrkan, nationella och internationella 
organisationer som är verksamma i Maciene, samt av andra intressenter som myndigheter och departement 
som varit medverkande aktörer i studenternas fältstudier. När den lokala anglikanska kyrkan arrangerar 
utbildningsseminarier med nationella experter inom områden som hälsofrågor och miljöfrågor kan fält-
studieuppsatserna användas, samt vid information till olika hjälporganisationer om de behov som finns i 
Maciene.

De dagliga möten som skett mellan bybor och studenter kan ha påverkat och förändrat beteenden och 
vanor genom den självreflektion som byborna haft i samband med kontakten med studenterna och deras 
intervjuer. Ett fåtal bybor kan engelska men för att möjliggöra att de ändå kan ta del av uppsatser har de se-
naste tre årens studenter gjort en svensk populärversion som även översatts till portugisiska. Dessa popu-
lärversioner blir mer lättlästa då de mer lyfter fram resultat, vilket kan innebära att fler bybor kan använda 
dem. 

Fältstudieuppsatsernas eventuella påverkan på det lokala utvecklingsarbetet måste ses på längre sikt. Åter-
föring av fältstudieuppsatser har genomförts av handledarna18 då ett antal seminarier anordnades utifrån ge-
nomförda uppsatser. Dessa seminarier rönte stort intresse från bybornas sida och diskussioner fördes kring 
hur de kan lösa problem rörande miljöförstöring och avfallshantering samt kring hälsofrågor. 

Som ytterligare ett led i den ackumulerade kunskapsprocessen gjordes under juli 2009 ännu en återre-
sa till Maciene för en seminarievecka. De teman som hanterades handlade om skolbarns hälsa, om avfall 
och sanitet, om genus- och generationsperspektiv samt om hjälporganisationers samarbete. Dessa semina-
rier riktades mot mindre grupper av utvalda deltagare som politiska och traditionella byledare, bybor, lä-
rare, sjukhuspersonal, volontärer inom olika ideella organisationer och kyrkans folk. Dessa var valda uti-
från kriterier som att de var verksamma eller intresserade av något/några av temana, att de hade möjlig-
het att utifrån sina positioner påverka utvecklingen i byn, att de var yngre personer vilka kommer att driva 
utvecklingen vidare (tvåtredjedelar av deltagarna). Planeringen skedde i samarbete med domprost Carlos 
Matsinhe.19 Flera av deltagarna tog i utvärderingarna upp att de hade lärt sig mycket och att det var viktigt 
att olika grupper i byn möttes i diskussioner för att kunna gå vidare att arbeta med olika frågor som hade 
behandlats under seminarieveckan. Förslag att skapa arbetsgrupper med personer med olika funktioner i 
byn diskuterades som ett sätt att arbeta vidare. En gemensam glädje fanns hos alla före detta studenter i att 
ha fått återvända till Maciene och delge sina resultat av fältstudiearbetena, men också att åter få möta den 

18	Matsinhe,	C.,	Schwartz,	�.,	&	Söderbäck,	M.,	2006	Matsinhe,	C.,	Schwartz,	�.,	&	Söderbäck,	M.,	2006
19	Denna	återföring	av	fältstudiearbeten	i	form	av	seminarier	har	möjliggjorts	genom	ekonomiska	medel	från	Väster-
ås	stift	och	Svenska	kyrkans	internationella	avdelning	för	återresa	med	några	före	detta	studenter.	
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miljö och de människor som kommit att få så stor betydelse för deras utveckling som både människor och 
de yrkesområden de valt. De ansåg också att seminariedeltagarna lärde dem mycket i att utvärdera de fält-
studier de hade genomfört i Maciene och få feedback på sina uppsatsresultat. De kände att de hade gjort 
något bra i Maciene med sina studier med tanke på den respons de fick vid seminarierna. Det stora engage-
mang vi mötte bland seminariedeltagarna visar ett intresse för de fältstudier som har gjorts och genomför-
da resultat. Den återkoppling som denna seminarievecka i Maciene gav möjlighet till blev viktig för att ge 
något tillbaka till alla de människor som har deltagit i fältstudierna, och för deras intresse att fortsätta sitt 
arbete med den vision om lokal utveckling som finns i byn.

Epilog
Fältstudieprojektet i Maciene har bidragit till internationaliseringen vid Mälardalens högskola och gett 

studenter erfarenheter av att studera livet i ett låginkomstland och möta en annan kultur. Fältstudieprojek-
tet har ökat flera studenters medvetenhet om utvecklingsarbete i ett låginkomstland. Denna erfarenhet har 
av flera studenter beskrivits som mycket värdefull att bära med sig i sitt kommande yrkesliv, men även för 
dem som enskilda personer. 

Fältstudieprojektet har varit viktigt för Mälardalens högskola genom samverkan mellan två ämnesområ-
den som folkhälsovetenskap och företagsekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi. Det tvärveten-
skapliga samarbetet i relation till utvecklingsarbete i Mozambique har breddat kunskapsutvecklingen. 

I vilken mån projektet har bidragit till utveckling i Maciene är svårare att uttala sig om då projektet en-
dast har pågått under sex år och lokal utveckling och kunskapsbildning är komplexa, subtila och långsiktiga 
processer som styrs utifrån idéer om insatser från många håll. Dock kan fältstudiearbetets kartläggning av 
människors liv och hälsa i Maciene och om de organisationer som är verksamma i byn ge kunskap för fram-
tida insatser i byn.

Litteraturförteckning
Burgess, R.G., 1984, In the field – an introduction to the field research, London, Routledge
Crang, M. & Cook, I., 2007, Doing ethnographies, London, SAGE Publications
Dahlgren, L. Emmelin, M. & Winkvist, A., 2004, Qualitative Methodology for International Public Health,  
Umeå, Print och Media, Umeå University
DePoy, E. & Gitlin, L., 1999, Forskning: en introduktion,  Lund, Studentlitteratur
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L., 2003, Metodpraktikan, Stockholm, Elanders 
Gotab
Fangen, K., 2005, Deltagande observation. Malmö, Liber
Gilje, N. & Grimen, H., 1992, Samhällsvetenskapens förutsättningar, Göteborg,  Daidalos
Holme, I.M. & Solvagn, K.B., 1997, Forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur 
Kvale, S., 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund,  Studentlitteratur
Lincoln, Y-S & Guba, E-G., 1985, Naturalistic Inquiry, London, Sage Publications Inc.
Maciene Vision, 1999, Opublicerat manuskript, Maciene, Anglikanska kyrkan.
Matsinhe, C., Schwartz, B., Söderbäck, M., 2006, Evaluation of the field study project at Mälardalen Univer-
sity and Maciene village in Mozambique, November 2002–May 2006, Mälardalens högskola
Olsson, H., Sörensen, S., 2007, Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, Stockholm, Liber
Starrin, B. & Svensson, P-G. (red.), 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund, Studentlitteratur
Trost, J., 1993, Kvalitativa intervjuer, Lund, Studentlitteratur

Fältstudieuppsatser vid Mälardalens högskola
Folkhälsovetenskap, Akademin för hälsa, vård och välfärd:



28

Grundutbildningsnivå (Kandidatuppsats)
Forsberg, E., 2003, Gravida och ammande kvinnor i Maciene, Mozambique, Kandidatuppsats 10 p
Lengstrand, E., 2003, Familjesituationen för barn, 1−5 år i Maciene, Mozambique, Kandidatuppsats, 10 p
Näslund, S., 2003, Uppfödning av spädbarn mellan 0−1 år I Maciene, Mozambique, Kandidatuppsats, 10 p
Karevik, E. & Svensson, A., 2004, The socio-economic situation and women’s descriptions concerning educa-
tion and access to health information: a study in a rural village in Mozambique, Thesis in Public health Sci-Thesis in Public health Sci-
ence, 15 ECTS. 

Stenström, M., & Tolf, E., 2006, Orhans and vulnerable children – an interview study in the rural village of 
Maciene, Mozambique, Thesis in Public health Science, 15 ECTS.
Strömberg, P., 2004, Socioeconomic condition and family planning: a study of women in Maciene, Mozam-
bique, Thesis in Public health Science, 15 ECTS.

Avancerad nivå (Magisteruppsats)
Berglöf, U., 2008, A questionnaire survey with focus on health characteristics in a rural school in Mozambique, 
Masterthesis in Public health Science, 30 ECTS.
Gidlund, A., 2006, Everyday life conditions and beliefs regarding wellbeing − An ethnographical study among 
households in Maciene community, Mozambique, Masterthesis in Public health Science, 30 ECTS. 
Jama, A., 2007, “Some are affected but we all are affected” − experiences among household members affected by 
HIV/Aids in Maciene, Mozambique, Masterthesis in Public health Science, 30 ECTS.
Lidqvist, H., 2008, Collaboration between health promoting actors in a rural community – Maciene, Master-
thesis in Public health Science, 30 ECTS.
Udén, M., 2008, “We are the first doctors here at home” − Women’s perspective on sanitary conditions in Ma-
ciene, Masterthesis in Public health Science, 30 ECTS .
Witfalk, J. 2008, Perceived health and human right issues in everyday life – within a group of adolescents in 
Maciene, Mozambique,  Masterthesis in Public health Science, 30 ECTS.

Ekologisk ekonomi, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling:

Grundutbildningsnivå (Kandidatuppsats)
Davaro, N. & Gunnarsson, A., 2008, How do aid organizations and specifically World Vision work with de-
velopment in Mozambique from a central level to a local level? A study of development projects in rural Maciene, 
Thesis in Business administration with alignment towards Ecological Economics, 15 ECTS.
Folkesson, L. & Grönhagen, P., 2004, Dreams of a sustainable Mozambique: an actor study of environmental 
views, Thesis in Business administration with alignment towards Ecological Economics, 15 ECTS.
Holtmar, M. & Wretling, N., 2003, The water issue in the village of Maciene: an actor perspective approach 
to rural Mozambique, Thesis in Business administration with alignment towards Ecological Economics, 15 
ECTS.
Lindén, A., 2005, Waste in Maciene: what kind of issue? A case study of rural Mozambique, Thesis in Business 
administration with alignment towards Ecological Economics, 15 ECTS
Schwartz, M. & Widefjäll, L., 2006, Women and Agriculture – A case study of a rural village in Mozambique, 
Thesis in Business administration with alignment towards Ecological Economics, 15 ECTS.

Avancerad nivå (Magisteruppsats)
Ahl, S. & Björklund, M., 2004, Local politics in Maciene, Mozambique: three educational arenas, Masterthe-Masterthe-
sis in Business administration with alignment towards Ecological Economics, 15 ECTS.
Holmgren, T. & Thorsén, M., 2007, Agriculture, a Key Area in Achieving a Sustainable Development in 



29

Mozambique?, Masterthesis in Business administration with alignment towards Ecological Economics, 15 
ECTS.
Sigvardsson E. and Söderberg, H., 2005, The electrification process in rural Mozambique: an actor study of 
views, needs and attitudes, Masterthesis in Business administration with alignment towards Ecological Eco-Masterthesis in Business administration with alignment towards Ecological Eco-
nomics, 15 ECTS.



30

Kultur- och religionsmöten under fältstudier

Av	Tomas	�indgren

Förberedelse
En väl utförd fältstudie kännetecknas av att den är genomtänkt och välplanerad, att det finns en tanke 

bakom alla de steg som tagits under forskningsprocessens gång. Det är förberedelserna som skapar förut-
sättningar för att en studie ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt och mynna ut i en övertygan-
de uppsats eller rapport. Förberedelser är alltså A och O. 

Till dessa förberedelser hör naturligtvis att sätta sig in i det ämne som ska studeras och att i förväg for-
mulera ett väl avgränsat forskningsproblem med utgångspunkt i tidigare forskning. När detta är avklarat 
måste man fatta ett flertal beslut och lära sig ett antal färdigheter innan forskningsuppgiften kan påbörjas. 
Det handlar bland annat om att välja plats för studien, välja metod för insamling och analys av data och att 
lära sig hantverket, det vill säga hur man går tillväga när man exempelvis utför deltagande observationer el-
ler kvalitativa intervjuer. Det bör naturligtvis löpa en röd tråd genom forskningsprocessens olika steg, så att 
den studiemiljö väljs som är bäst lämpad för att lösa forskningsproblemet, och att de metoder väljs som är 
maximalt anpassade till hur forskningsfrågorna är formulerade. När man planerar att utföra en fältstudie i 
en annan kultur än den egna ställs man inför ytterligare en utmaning, nämligen att förbereda sig själv för 
mötet med den andra kulturen och att anpassa hela forskningsuppgiften utifrån det faktum att de personer 
som ska studeras har en annan kulturell tillhörighet. Vad är kultur och hur förbereder man sig för mötet 
med en annan kultur?

Att förstå kultur
Kultur är ett begrepp som används förhållandevis ofta av allmänheten, media och forskare inom vitt 

skilda vetenskapliga discipliner. Det är ett omdiskuterat begrepp som används för att beskriva och förklara 
människors handlingar och resultatet av mänskliga aktiviteter, såsom berättelser, konsthantverk och bruks-
föremål. Kulturer kan förstås som dynamiska system av attityder, föreställningar, normer och beteende-
mönster som produceras, distribueras och reproduceras av en grupp människor. Även om dessa kunskaper 
delas och kontinuerligt omtolkas bör man vara uppmärksam på att det alltid finns individuella avvikelser 
i alla grupper med avseende på i vilken omfattning som enskilda personer internaliserat gruppens kunska-
per och att det finns individuella skillnader gällande de personliga betydelser man tillskriver de kollektiva 
kunskaperna.

I kulturellt orienterad psykologisk forskning har man på ett övertygande sätt kunnat visa hur kultur 
bland annat får återverkningar på människors tänkande, varseblivningar, känslor och handlingar. Det inne-
bär att det finns ett flertal kulturspecifika variabler som inverkar exempelvis på hur en person uppfattar en  
intervjusituation, hur en person reagerar på en bestämd fråga och hur frågan besvaras. 

Detta har blivit uppenbart för flera studenter i religionsvetenskap vid Umeå universitet som bedrivit fält-
studier i Indonesien. De har bland annat kunnat notera att intervjufrågor som uppfattas som förhållandevis 
naturliga i Sverige kan uppfattas som mycket närgångna, på gränsen till oförskämda, i en indonesisk kon-
text. I vissa fall har man även funnit en tendens till att de intervjuade anpassat sina svar på intervjufrågorna 
till hur de tror att intervjuaren vill att de ska svara. 

En orsak till att javaneser tenderar att ge denna typ av svar är sannolikt relaterat till kultur. I javanesisk 
kosmologi betonas att tillvarons olika element utgör en enhet och ett prioriterat värde är att skapa förut-
sättningar för harmoni i kosmos. För att det ska kunna råda harmoni i makrokosmos måste mikrokosmos 
– individen och samhället – också befinna sig i ett tillstånd av harmoni. Detta får sina återverkningar på de 
mellanmänskliga relationerna och således även på intervjusituationen; att man svarar på ett sådant sätt att 
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man kan vidmakthålla den harmoniska relationen i mötet i stället för att riskera att en situation av dishar-
moni uppstår.

Studenterna har också i vissa fall funnit att informanter och uppgiftslämnare inte följt de oskrivna reg-
lerna för hur man – utifrån ett västerländskt perspektiv – förväntas bete sig i en intervjusituation, vid ifyl-
lande av enkäter och under mer experimentella situationer, vilket har medfört att man i viss utsträckning 
sett sig nödgad att anpassa materialinsamlingen till den aktuella situationen. Det har också inneburit att 
studenterna själva blivit uppmärksamma på hur väl de har internaliserat den egna kulturens beteendekoder. 
Dessa exempel visar att det är utomordentligt viktigt att lära sig hur en kultur fungerar innan man konstru-
erar mätinstrumenten, såsom intervjufrågor och enkäter, och att man tar kultur i beaktande både när man 
iscensätter datainsamlingen och tolkar de data som man får del av. Hur ska man kunna tolka ett beteende 
som noteras under en observation om man inte har kunskap om de underliggande meningssystem som be-
gripliggör handlingarna? För att kunna ge en rättvis tolkning av det som sägs under en intervju krävs det 
kulturell kunskap. Det handlar både om att kunna förstå de implicita betydelser som förmedlas genom det 
sätt saker sägs på, såsom intonationer, pauseringar och gester, och de kulturspecifika värden och föreställ-
ningar som är knutna till bestämda ord och fraser. Tolkningen av data är alltså i stor utsträckning beroende 
av en viss kulturell sensitivitet. De svårigheter som kan uppstå vid tolkning av data indikerar dessutom att 
det kan vara en god idé att samla in olika typer av material som man kan spegla mot varandra, att man ex-
empelvis kombinerar deltagande observationer med intervjuer eller enkäter.

Det är viktigt att vara medveten om att det inte enbart är i mötet med informanter och uppgiftslämnare 
som kulturell kompetens är nödvändig. En viktig förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna ut-
föra en studie i en främmande miljö är att man förmår etablera goda relationer med de personer som finns 
på den plats där studien ska utföras och att man kan identifiera de personer som har en särskilt god insyn i 
den grupp eller organisation som ska studeras. För att detta ska lyckas måste man bland annat veta vad som 
uppfattas som lämpligt och olämpligt beteende i den aktuella miljön. Om man misslyckas med detta finns 
det påtaglig risk att man nekas tillträde till de miljöer som man är primärt intresserad av att studera. Hur 
uppnår man en kulturell kompetens?

Kultur på distans
Det ideala är naturligtvis att vistas i ett område under en längre tid innan studien påbörjas så att man på 

detta sätt kan lära känna kulturen på plats, men detta är inte alltid möjligt. I sådana fall måste man lära kän-
na kulturen på distans innan studien påbörjas. Detta kan man bland annat göra genom att läsa litteratur 
som behandlar landets historia och kultur. Man bör också läsa skönlitteratur och poesi skrivna av kulturens 
författare. Vidare är inhemskt producerad film ofta en guldgruva för den som vill lära känna en kultur och 
få inblick i de aktuella frågor som diskuteras i det land som ska besökas. Detta är en typ av material som re-
gelbundet används och diskuteras i anslutning till den obligatoriska metodkursen för alla studenter som ska 
åka på fältstudier vid Umeå universitet. Slutligen är det idealt om man även läser antropologisk och kul-
turpsykologisk litteratur. Religionsvetarstudenterna från Umeå läser genomgående denna typ av litteratur 
såväl inför som under fältstudierna och de behandlas under seminarieformer, något som många studenter 
sett som en stor tillgång under sina fältstudier. Det har bland annat hjälpt dem i deras strävan att undvika 
onödig exotifiering av den plats och de människor som studeras.

När man är ute på fältstudier är det viktigt att inse att religion är en central komponent i många kulturer 
och därför också något som många människor uppfattar som viktigt. Det innebär att man alltid måste ta 
religion i beaktande när man planerar och genomför en studie av en annan kultur. Religion kan exempelvis 
få konsekvenser för när det anses lämpligt att samla in data och att människor kan vara mer eller mindre in-
tresserade av att delta i en undersökning under vissa delar av dagen, veckan, månaden eller året.

Detta får emellertid inte förleda oss att tro att religion är den enda, eller ens främsta, faktorn som inverkar 
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på människors tänkande och handlande. När man blivit observant på religionens betydelse finns det alltid 
en risk att man drar slutsatsen att religion ensamt är den avgörande faktorn som bestämmer hur en person 
tänker, känner och uppfattar tillvaron. Man blir således blind för hur exempelvis ekonomiska och politiska 
förhållanden inverkar på människors agerande. Vidare finns det en risk att man bortser ifrån att alla religio-
ner är ytterst heterogena företeelser som rymmer vitt skilda tolkningar om hur man ska förstå och uttrycka 
religionen.

Det är viktigt att komma ihåg att det råder ett intimt samband mellan kultur och religion i det avseendet 
att all religion och alla religiösa uttryck påverkas av det kulturella sammanhanget. Detta är inte så märk-
ligt om man betänker att religiösa människor inte kan undgå att uppfatta, förstå och uttrycka den egna re-
ligionen på annat sätt än genom sina kulturellt konstituerade kroppar och psyken. Detta är en faktor som 
förklarar varför världsomspännande religioner som islam och buddhism tar sig så skiftande uttryck världen 
över. Detta har blivit ytterst påtagligt för de studenter som följt mig på fältstudier till både Marocko och In-
donesien. En av mina studenter sade med ett visst eftertryck att hon knappt kunde tro att det rörde sig om 
samma religion (islam) i de båda länderna. Detta indikerar något viktigt, nämligen att man inte på ett opro-
blematiskt sätt kan utgå ifrån att djuplodande kunskaper om en religion i en bestämd geografisk och kultu-
rell kontext betyder att man är väl förberedd att möta samma religion i ett annat område. Ett viktigt inslag i 
förberedelserna för en fältstudie är således att skaffa sig kunskap om hur religionen, eller religionerna, prak-
tiseras i det specifika område där undersökningen ska utföras. Detta är särskilt angeläget när man ska stu-
dera en annan religion än den egna och när man har för avsikt att studera minoritetsreligioner, såsom kyr-
kans situation i en muslimsk majoritetskultur, eller religionsdialog. En viktig källa till kunskap om hur en 
bestämd religion tolkas och praktiseras i olika kulturer finner man bland annat i den omfattande religions-
antropologiska litteratur som publicerats under det senaste decenniet.

Egen och annans kultur
Jag har tidigare antytt att mötet med andra kulturer kan synliggöra våra egna sociokulturella glasögon 

som filtrerar och tolkar allt det som vi varseblir. De kulturmöten som sker under fältstudier kan således 
innebära att vi blir medvetna om oss själva och de kulturbundna mönstren för våra egna upplevelser och 
handlingar. Hur denna situation hanteras bestäms bland annat av den egna självreflexionen inför fältstu-
dien och hur villig man är att revidera sina egna föreställningar och attityder.

Inför en fältstudie kan det således vara en god idé att reflektera över sig själv, vem man är och hur man 
förhåller sig till sin egen historia, kultur och religion. Jag har flera gånger bevittnat hur fältstudiestudenter 
blivit tagna på sängen när de vid sina första möten med indonesier fått frågan: ”Vad har du för religion?” 
Det är en fråga som kan vara ganska naturlig i en indonesisk kontext men som många svenskar känner sig 
förhållandevis obekväma med. När frågan ställs pockar den på ett svar och det är viktigt att man redan i för-
väg gör klart för sig hur man på bästa sätt vill besvara frågan. Man bör vara beredd på följdfrågor, det blev 
mycket klart för en av mina studenter som besvarade frågan nekande med att han inte hade någon religion. 
Den som ställde frågan blev nämligen konfunderad och insisterade att alla människor har väl en religion 
oavsett om man tror eller inte, så: ”Vad har du för religion?” Studenten tittade ängsligt på mig och svara-
de sedan lågt: ”Kristen, typ.” Men inte heller detta svar tillfredsställde frågeställaren som fortsatte: ”Vilken 
typ av kristendom?” Studenten tittade återigen ängsligt på mig och sökte efter svar och sade sedan: ”Pro-
testant.” Vilket ledde fram till ännu en följdfråga: ”Vilken typ av protestant?” Efter många om och men 
kom studenten slutligen fram till att han var lutheran. När jag av en tillfällighet kunde höra samma student 
få samma fråga några veckor senare kom svaret snabbt: ”Jag är kristen, lutheran, men…” Det behöver väl 
knappast sägas att studenten vid det senare tillfället gav ett betydligt säkrare, mer genomreflekterat, intryck 
och detta kom att återspeglas i det samtal som följde.

När man har för avsikt att bedriva fältstudier i tredje världen är det dessutom angeläget att reflektera över 
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det faktum att man som ”fattig student” i Sverige faktiskt är rik och välbärgad i många människors ögon. 
Man måste därför räkna med att möta många frågor och funderingar relaterade till en orättvis världsord-
ning som man som västerländsk student är en ofrånkomlig del av. Hur ska man hantera verklig fattigdom 
som ”fattig svensk student”? Vad orsakar fattigdom och underutveckling? Det är några av de frågor man bör 
ställa sig innan man åker iväg på ett fältstudium i tredje världen. Den orättvisa världsordningen bör även få

återverkningar på hur en studie planeras och genomförs, exempelvis att man tar i beaktande hur fattig-
dom och underutveckling inverkar på den företeelse som studeras. När man anlägger ett sådant perspektiv 
kan sådana vitt skilda företeelser som socialisationspraktiker och religiöst motiverad terrorism få andra be-
tydelser och innebörder än när man tolkar dem helt frikopplade från aktörernas ekonomiska och politiska 
sammanhang.

Självreflexion handlar också om att söka göra klart för sig själv (och andra) hur man uppfattar och förhål-
ler sig till de fenomen och de religionstolkningar som ska studeras under fältarbetet. Det handlar exempel-
vis om att klargöra de uppfattningar och attityder som ligger till grund för ett brinnande intresse för kvin-
nors situation i islamistiska grupper, omvändelser till kristen tro eller de kristnas situation i en muslimsk 
majoritetskultur. Det är angeläget att försöka reda ut vad man har för uppfattningar och attityder och hur 
man har kommit fram till dessa (ofta outtalade) övertygelser. Det handlar alltså om att kritiskt analysera vad 
man själv tänker och tror om en given företeelse och hur välgrundade dessa föreställningar och attityder är. 
Det är viktigt att man på allvar tar itu med dessa frågor, bland annat därför att forskarens förförståelse in-
verkar på hur en studie planeras och genomförs. Det får exempelvis återverkningar på vilka frågor som ställs 
under en intervju, hur intervjufrågorna formuleras, vilka personer som intervjuas, hur man interagerar med 
de personer man möter och hur det insamlade materialet analyseras och tolkas. I en välskriven uppsats är 
det numera kutym att det finns en reflexion över hur man själv som forskande subjekt inverkat på studiens 
utformning och den betydelse detta fått för det slutliga resultatet. Det är också viktigt att diskutera om man 
själv reviderat sina uppfattningar under studiens gång, exempelvis om man ändrat sina frågeställningar, me-
todiska grepp eller teoretiska antaganden. Min erfarenhet är att fältstudier ofta tvingar fram vissa föränd-
ringar av studiens uppläggning och utförande orsakade av att studenterna upptäcker något hos sig själva 
som de inte var medvetna om innan studien påbörjades, exempelvis att man bar på vissa antaganden om 
samband som i själva verket inte existerar i verkligheten. När självreflexionen synliggörs i texter som skrivs 
ned före, under och efter fältstudierna, kan de bli en integrerad del av det egna arbetet som sedan inkluderas 
i den färdiga uppsatsen.

Fältstudier som process
Hur väl förberedd man är när man åker på fältstudier varierar naturligtvis väldigt mycket från person 

till person, bland annat beroende på det sammanhang inom vilket fältstudierna sker. Religionsvetarna vid 
Umeå universitet har utvecklat en processinriktad modell där den faktiska fältstudien endast utgör ett, om 
än synnerligen centralt, moment. De som vill göra fältstudier inom ramen för sina religionsvetenskapliga 
studier ska anmäla sitt intresse till institutionen ett knappt år innan den aktuella fältstudien ska äga rum. 
Vid denna anmälan blir studenterna upplysta om de krav och förväntningar som institutionen har på dem 
som vill bedriva fältstudier. Hit hör bland annat att samtliga studenter ska ha minst 95 högskolepoäng i re-
ligionsvetenskap eller teologi innan fältstudien påbörjas. Inom ramen för dessa poäng ska det ingå en obli-
gatorisk kurs i etnografi och kvalitativ metod omfattande 7.5 högskolepoäng. Under denna kurs behand-
las såväl metod- och teorifrågor som kultur och religion i det område som ska besökas under fältstudierna.

På plats i Indonesien har institutionen etablerat ett samarbete med ett mottagande universitet, Univer-
sitas Gadjah Mada, och en koordinator som hanterar det praktiska runt fältstudierna. När studenten efter 
samråd med handledaren bestämt uppsatsens inriktning är det studentens uppgift att meddela koordina-
torn vad man vill studera, så att vederbörande kan påbörja arbetet med att rekrytera en fältassistent som är 
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särskilt lämpad för detta ändamål. Det är vår målsättning att samtliga studenter ska veta vem som är ens 
fältassistent senast två månader innan fältstudien påbörjas. Det beror på att vi vill att alla studenter ska kun-
na inleda samtalet med sina fältassistenter via e-post för att på bästa sätt skapa en god grund för ett givande 
fältstudium. Detta medför att fältarbetet kan effektiviseras och att man relativt snabbt kan komma igång 
med att samla material till uppsatsen. En av studenterna uttryckte sig på följande sätt med avseende på hur 
fältstudierna var organiserade: ”Allting har varit så otroligt planerat och fixat och uppstrukturerat. Alltsedan 
i höstas tills vi kom hem. De förberedande kurserna har varit väldigt nyttiga och jag kände mig väl rustad 
inför arbetet när jag kom dit. Självfallet kan man inte förbereda sig på allt, men så gott som det gick i alla 
fall. När vi så väl kom dit var det mycket som redan var fixat. Bokade intervjuer och deltagande observation 
och så vidare. Assistenten hade verkligen gjort ett fantastiskt förberedande arbete så man kunde sätta igång 
direkt utan att behöva ägna en massa tid i början åt att styra upp saker och ting.”

Det har knappt förekommit någon negativ kritik från studenthåll när det gäller den processinriktade mo-
dellen. Det några har uttryckt ett visst missnöje över är att man inte i tillräckligt hög grad haft egen kontroll 
över urvalet av informanter och uppgiftslämnare. I de fall studenterna har varit otydliga i sina önskemål har 
vissa känt sig styrda i riktningar som man inte tänkt sig från början. I några fall har studenter även uttryckt 
ett missnöje över att fältassistenterna saknat tillräckliga kunskaper i engelska, vilket försvårat fältarbetet och 
den efterföljande analysen av materialet.

De religionsvetenskapliga fältstudierna sker i grupp till ett i förväg bestämt område, de senaste fem åren 
har det varit Indonesien. Att bedriva fältstudier i grupp uppfattas av studenterna generellt sett som mycket 
positivt. Det man framför allt har lyft fram efter fältarbetet är att de andra studenternas närvaro har med-
fört att man kunnat ventilera sina erfarenheter med någon som förstår samt att man på detta sätt har kun-
nat bredda det egna intresseområdet i och med att man ofrånkomligen blir insatt i de andras projekt. Detta 
sätt att bedriva fältstudier är också viktigt för dem som inte är särskilt beresta och känner ett visst motstånd 
mot att åka iväg på egen hand för att åstadkomma något som kan vara en viktig del av den egna utbildning-
en. För många studenter har dessutom möjligheten att träffa sina studentkamrater till frukost eller på kväl-
len inneburit att man kunnat hantera hemlängtan och det som skulle kunna beskrivas som kulturchock. Jag 
har själv förvånats som handledare hur väl kollektiva fältstudier fungerar, att studenterna mycket väl förmår 
att jobba intensivt med sina egna projekt även när andra studenter finns på plats. Det är klart att det har fö-
rekommit spänningar och problem i vissa grupper men det har alltid gått att hantera på ett eller annat sätt. 
Det är enbart i något extremfall som jag som handledare varit tvungen att hjälpa till att lösa en uppkommen 
konfliktsituation.

Handledaren på plats
En integrerad del av det processinriktade fältarbetet är att handledaren följer med och biträder studenter-

na plats. Detta har visat sig vara ovärderligt och många studenter har påtalat det positiva med handledarens 
närvaro. Den främsta fördelen enligt studenterna är att man snabbt har kunnat ventilera och lösa problem 
som uppstått under fältstudierna, såsom när man kommit fram till att man omöjligen kan göra den studie 
som man tänkt sig eller när studenter som planerat att skriva i par insett att de inte alls kan arbeta tillsam-
mans när det kommer till kritan. Handledaren på fältet har inte endast till uppgift att göra katastrofutryck-
ningar utan även hålla i de regelbundna seminarier då metodiska och teoretiska problem diskuterats utifrån 
litteratur och studenternas eget arbete. 

Under de senaste tio åren har jag handlett studenter som varit ute på fältstudier både på distans från 
Umeå och tillsammans med studenterna på plats. Jag har svårt att se att handledning ute på fältet med-
för några tydliga nackdelar för studenterna, några indikationer på att så är fallet har inte kommit till min 
kännedom.
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Medhavt bagage och teologiska insikter på plats
 – om fältstuderande från väst på resor i öst och syd

Av	�jörn	Fjärstedt

Det är fascinerande att så många genom fältstudier inom missionsvetenskap, religionsvetenskap och 
några andra ämnen kommit i beröring med och fått insikter i miljöer och aktuella situationer på de 
mest skilda håll i världen. De har varit i Afrika och på flera håll i Asien, i delar av Latinamerika och på 
kristenhetens äldsta marker i Mellanöstern.

Anledningen till att jag ombads se igenom de rapporter från fältstudierna som kunde tänkas beröra teolo-
gi och kyrkoliv, nära nog nittio till antalet, var att jag under ett par emeritusår försökt följa upp den bok jag 
fick utgiven 1984 med den något pretentiösa titeln ”Asiatisk gryning: Om kristen teologi från öst”. Den var ett 
försök att teckna en bild av vad teologer i Asien ville föra fram och bidra med efter att det så kallade nord-
atlantiska tolkningsföreträdet i teologin kommit att ifrågasättas, eller bestämt avvisas, i vad som då kallades 
tredje världens kyrkor. Sedan dess, på 20 år och litet till, har mycket hänt. 

Den latinamerikanska befrielseteologin intog scenen och kom att dominera, inte minst genom bildan-
det av ”The Ecumenical Association of Third World Theologians”, EATWOT.1 Men befrielseteologin har 
också kommit att förlora sitt av många för självklart tagna tolkningsföreträde efter att den marxistiska ana-
lysen, som den anknöt till, visat sig bristfällig eller i vissa avseenden bedräglig. Vidare har Afrika vunnit in-
träde på respekterad plats i den världsvida teologiska reflektionen. Där hade Kairos-dokumentet och senare 
”The Truth and Reconciliation Commission” stor betydelse.2 Den pentekostala vågen, eller stormvinden, 
över Latinamerika, Afrika och inte minst bortre Asien, har förändrat kristenhetens ansikte utanför det gam-
la Europa. Skillnaden mot den västerländska akademiskt-vetenskapliga framtoningen i teologin är påfallan-
de. Till detta kommer att de orientaliska kyrkorna framträtt på nytt, främst i kraft av klostrens förnyelse i 
syrisk och koptisk kristenhet. Alla har de efter den turbulenta utvecklingen i Iran, Irak, Turkiet och Syrien 
kommit att forma starka diasporaförsamlingar i såväl Europa som Nord- och Sydamerika och i Australien. 
Det har i hög grad ställt nya frågor om tolkningsföreträdet inom den kristna trostraditionen. Frågan blir 
om det hörs i rapporterna från studierna på fältet?

Infallsvinklar till teologi och kyrkoliv som överraskat – Teologiska upptäckter under fältstudiet
Jag fick frågan om dessa rapporter ”har sett” något av det som afrikanska, asiatiska och latinamerikanska 

teologer presenterat som förslag till nyorienteringar inom teologin, insikter som gått nordatlantisk teologi 
förbi. 

En sådan insikt blir tydlig i rapporter från fältstudier i de orientaliska kyrkornas miljö, i Egypten, Syrien 
och Etiopien.3 

1	Ett	första	internationellt	ekumeniskt	möte	hölls	i	Dar	es	Salam	1976.	Flera	internationella	men	även	regionala	konfe-
renser	hölls	under	åren	fram	till	och	in	på	2000-talet.	En	höjdpunkt,	tycks	det,	blev	mötet	i	Mexico	1806,	då	den	latina-
merikanska	befrielseteologin	var	som	mest	inflytelserik.	�tvecklingen	och	dominerande	trender	kan	följas	i	tidskriften	
Voices	from	the	Third	World	(Voices).
2	The	Kairos	Document,	ett	teologiskt	uttalande	från	1985	av	en	grupp	svarta	sydafrikanska	teologer	mot	den	�State	
of	Emergency�,	som	deklarerades	i	Sydfrika	1985.	�The	Truth	and	Reconciliation	Commission�	(TRC)	sattes	upp	på	basis	
av	�The	Proclamation	of	National	�nity	and	Reconciliation	Act	1995�	för	att	hantera	följderna	av	Apartheid-systemet	i	
Sydafrika.	Ordförande	var	den	kände	ärkebiskopen	(emeritus)	av	Cape	Town,	dr	Desmond	Tutu.
3	Exempelvis	Klintefelt,	Samuel,	2003,	Att forma vardagshelgon: Ett studium av en helgonpraktiks påverkan i formandet 
av en socialpraktik i sopstaden Mokattam,	Kairo,	Örebro	Missionsskola;	Elf,	Ingemar,	2007,	Kloster i Etiopien: En Studie av 
kloster och klosterliv inom Etiopiens ortodoxa kyrka i historia och nutid;	Davidsson,	Jonas,	2003,	Beredd mark – Liv i öken-
fädernas spår: Fältstudierapport från St. Paulos Koptiskortodoxa kloster i Egypten.
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Kristenheten och kyrkogemenskaperna där är inte några udda utkantsfenomen till huvudtraditionen i 
Europa och norra Amerika, inte rester som blivit kvar av det som en gång var eller egenartade sidospår. De 
är vitala, ofta hårt prövade kyrkotraditioner, som har sina rötter tillbaka till äldsta kristen tid och av erfa-
renhet vet vad som bär och vad som inte bär i trostolkningen. Om detta finns nästan ingenting skrivet i 
väst. Antropologer och konstvetare har visat intresse, men inte många teologer. Några öppningar i teologin 
ger sig i en fältstudie om ekoteologi.4 Där ”upptäcks” att stilbildande teologer som Augustinus, Tomas av 
Aquino och Franciscus var ”skapelseteologer”. Från dem går att knyta an till nutida afrikanska teologer som 
Kwame Bediako och Mercy Amba Odyoye men också många fler, som lyft fram en afrikansk spiritualitet, 
där ekologi och folklig livsstil hålls samman. 

Att teologin i flertalet kyrkor med så kallad ”main line tradition” av protestantiskt slag en längre tid fo-
kuserat på ekonomiska och sociala klyftor och orättvisor är väl bekant. Då är det intressant att en fältstudie 
vågar sig in på ämnet konst och religion sett i ett indiskt perspektiv.5 Det leder direkt in på sambandet mel-
lan inkulturation och inkarnation och berättelser i bilder och skulptur. ”Bilden berör”, något traditionell 
teologi från väst haft svårt med, präglad som den alltjämt är av bildstriderna i den tidiga kyrkan, de radikala 
reformatorernas utrensning i kyrkorummen och 1800-talets upplysning och rationalism. Det leder också 
till frågor om den universalism som kommit att dominera i västlig teologi, även den latinamerikanska befri-
elseteologin, där det som anses gälla, gäller för allt och alla, globalt. I det förmärks ett imperialistiskt drag. 

Bortre Asien och särskilt Kina erbjuder nya eller nygamla marker för kristet engagemang. Nya utmaning-
ar väntar teologin och en sådan, som en rapport noterar, är hur den västerländska ”tvåvåningsvärlden” ska 
hanteras.6 Det visar sig att intervjufrågorna bygger på föreställningen om en sådan tvåvåningsvärld, där det 
jordiska och det himmelska åtskiljs, världsligt och andligt, medan det naturligt kinesiska är att hålla sam-
man allt i harmoni, i en intern balans.

Möten med pentekostala missioner har i några fall varit överraskande. Bilden av en pingsttradition i 
gängse europeisk miljö stämde inte i Asien och Afrika. Mission, fromhetsliv och utåtriktat socialt arbete hör 
ihop. I ett sammanhang noterades att de heltidsanställda lever ogifta och helt engagerade i församlingens 
liv.7 Fältstudenten har slagits av likheten med en romersk katolsk klosterrörelse. De församlingsledande bär 
vita kläder och lever i klosterliknande hus. Det stämmer med vad pentekostala teologer själva vill framhål-
la. De har del av pingstvinden från Azusa Street 1906, men de är inte kopior av amerikansk eller europeisk 
pingströrelse.

Om flera fältstudier i Afrika och särskilt Tanzania lett till tämligen mediokra rapporter, synes det, som 
redan berörts, bero på en ensidig sociopolitisk eller socioekonomisk infallsvinkel. Det ger föga nytt. Men i 
några fall visar det sig att ett rejält arbete med afrikanska teologers syn på kultur och helande ger resultat.8 
Ögonen hade tydligen öppnats. 

Det ”upptäcktes” att Jesu predikan i Nasarets synagoga, skildrad i S:t Lukas 4, som i liberal teologi länge, 
och även i befrielseteologins tradition, tolkats sociopolitiskt nu kan läsas i ett karismatiskt perspektiv med 
helandet som huvudmotiv. 

4	Elmelid,	Anneli,	2007,	Ekoteologi: Lärdomar från Kenya med särskild hänsyn till Wangari Maaathais arbete,	Examens-
arbete,	�unds	�niversitet
5	�euckars,	Anna,	2007, Konst	och	religion�	Förmedlande	länkar.
6	Persson,	Ola,	1999,	�Chinese	Christians	and	Traditional	Exercise,	a	study	in	the	Attitudes	of	Chinese	Christians	to-	Persson,	Ola,	1999,	�Chinese	Christians	and	Traditional	Exercise,	a	study	in	the	Attitudes	of	Chinese	Christians	to-
wards	Qigong	and	Tai-Chi�,	i	�undström,	K.		&	�reimert,	D.	(eds),	1999,	The Foreign Religion: Transformation of Christi-
anity in China.
7	�äcklund,	�rita,	2003,	�’The	Pentecostal	Mission’	i	Chennai	–	mission,	fromhetsliv	och	utåtriktat	arbete	i	en	indisk	
pingstkyrka.�	i	�undström,	Klas,	Church Life and Theological Education in Tamil Nadu: Indian Christianity in a Hindutva 
State,	2003,	�ppsala,	Svenska	institutet	för	missionsforskning
8	Elmelid,	Anneli,	2007
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Jesus är den främste helaren. I det finns ingen konflikt med vad som görs på sjukhus och kliniker. Ett fy-
siskt helande måste alltid kombineras med andlig återupprättelse. Ett dualistiskt tankemönster passar inte 
in i Afrika.

En fältstudie har fångat upp en afrikansk teologs artikel om trosbekännelsens ”nederstigen till dödsriket” 
och förstått vad det kan betyda för uttolkningen av kristologin i meningen att Jesus i solidaritet med oss i 
det fördolda gick in i en kamp till döds mot nedbrytande andemakter och krafter i tillvaron.9 En följd av det 
blir att tron på ”livet efter döden” blir stark i Afrika, mer så än på det västerländska ”själens odödlighet” och 
den gnostiska böjelse det innebär.

Som nämnts är flertalet rapporter präglade av ett medhavt bagage av socioekonomiska eller sociopolitis-
ka perspektiv från 1700- och 1800-talens upplysningstradition och rationalistiska vetenskapssyn trots att 
ämnesvalet leder till en förväntan på teologiska reflektioner. Nästan alla rapporterna noterar därvid ett gap 
mellan det egna medhavda och lokala kulturer i Afrika och Asien och ursprungsbefolkningar i Latinameri-
ka. Inkulturationsproblemet inses, men redskapen och tiden för att bearbeta har saknats. Med kultur menas 
då också andevärlden, föreställningar om ”witchcraft”, anfäder, krafter och makter och drömmar i männis-
kors liv. Några noterar att en inkommande pentekostal våg i Afrika och bortre Asien skapar ett skifte från 
omvändelse och syndernas förlåtelse som huvudtema till helande och upprättelse.10 Tron kan åstadkomma 
bot mot dryckenskap, bristande familjeansvar, häxkonst och liknande ondskor. Väckelserörelser, ”revivals”, 
upplevs ge frihet, självtillit och en ny värdighet. Kvinnor tycks ha mest att vinna på sådana ”revivals”. Båda-
dera avviker från förväntningarna i traditionella protestantiska kyrkosamfund.

Imponerande mycket information har hämtats in trots så korta sejourer på respektive plats och i en del 
fall också insikter i hur saker och ting förhöll sig. Det förefaller som om det senare, insikter, som inte fanns 
med i bagaget hemifrån, lättare trängde sig på i sammanhang som var nya eller oväntade för västerlänning-
en. Det kan noteras särskilt vid mötet med de orientaliska kyrkorna, med den kinesiska kontexten och i 
pentekostala sammanhang. Afrikanska kyrkomiljöer, trots att de självfallet inneburit utmaningar, tycks ha 
upplevts som mera hemtama. 

I rapporter som anlagt en socioekonomisk eller sociopolitisk infallsvinkel har nog föreberedelsemateria-
let i form av västerländska studier och undersökningar varit överväldigande, om hiv och aids, ekonomisk 
utveckling, utbildning, patriarkala mönster och så vidare, så att inte mycket från kontexten blivit hört, in-
tervjuerna till trots. Men så blixtrar det till i några fall även i mötet med afrikanska sammanhang.11 Att det 
finns en inkulturationsproblematik och en kritik mot missionsöverförd teologi är nästan alla medvetna om, 
men vad gäller saken allmänteologiskt, kristologiskt, pneumatologiskt, ecklesiologiskt och soteriologiskt? 
Inkulturation innebär långt mer än färgskiftningar på ytan.

Risker som rapporterna direkt eller indirekt noterar
Det spännande företag som fältstudierna utgör rymmer några påtagliga risker. I flera fall berör rappor-

9	Maric,	Darko,	2002,	�Traditional	Religion	and	the	Christian	Faith�	A	Study	of	Attitudes	of	Christians	in	Southern	Tan-	Maric,	Darko,	2002,	�Traditional	Religion	and	the	Christian	Faith�	A	Study	of	Attitudes	of	Christians	in	Southern	Tan-
zania	toward	Traditional	Religion�,	i	�undström,	Klas,	Church Life and Christian Initiatives in Tanzania,	2002,	�ppsala,	
Svenska	institutet	för	missionsforskning
10	Persson,	Ola,	1999.;	Castor,	David,	2000,	�Chinese	Protestant	Christianity	and	Sino-Swedish	Relations�,	i.	�undström,		Persson,	Ola,	1999.;	Castor,	David,	2000,	�Chinese	Protestant	Christianity	and	Sino-Swedish	Relations�,	i.	�undström,	
Klas	&	�reimert,	Daniel,	The Foreign Religion: Transformation of Christianity in China,	2000,	�ppsala,	Svenska	institutet	
för	missionsforskning;	Friberg,	�lrika	m.fl,	1997,	Pacha Kuti, Ett studium av de fattigas situation i Bolivia och kampen för 
upprättelse;	Vikström,	Joakim,		2002,	�Concepts	of	Mission	in	the	E�CT�	Mission	Concepts	in	Three	Dioceses	in	Southern	
Tanzania	Compared	to	Two	Swedish	Mission	Societies�	i	�undström,	Klas,	Church Life and Christian Initiatives in Tanza-
nia,	2002;	Svensäter,	Fredrik,	2002,	�Concepts	and	Practices	of	Healing	in	the	�utheran	Church	in	Tanzania,	with	Special	
Focus	on	Iringa	Diocese�,	i	�undström,	Klas,	Church	�ife	and	Christian	Initiatives	in	Tanzania,	2002,	�ppsala,	Svenska	in-
stitutet	för		missionsforskning;	Roos,	Olof,	1999,	Uamshu and Society: A Study of the Revival within the Lutheran Church 
in Ukinga in the Southern Highlands of Tanzania: Its History, Attraction and Influence in Society.
11	Elmelid,	Anneli,	2007	Elmelid,	Anneli,	2007
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terna själva sådana risker.12 Först förstås att tiden var så kort och att språket trots tolkar blev en svårforce-
rad barriär. Hann det bli ett möte på djupet? Genomgående inte. Vad fick de i fältmiljön som tog sig tid för 
dessa möten med intervjuer ut av dem? Blev det en envägskommunikation fast åt andra hållet än det som 
väl var tänkt? 

Den andra svagheten ligger i metoden med intervjuer. Troligen en följd av religionssociologins dominans 
inom teologin. Som några rapporter insiktsfullt noterar: intervjufrågorna var formulerade utifrån en väster-
ländsk, dualistisk verklighetsuppfattning och västerländska sociologiska och psykologiska föreställningar.13 
Bäst fungerade intervjuerna därför med personer som var bekanta med västerländska tankemönster efter 
akademiska studier i den traditionen. På ett mera folkligt plan blev gensvaret mer eller mindre stumt. 

Några fältstudiestudenter hade anlänt efter rejäla förberedelsestudier men många inte. Särskilt förvå-
nande blir känslan av att socioekonomiska och sociopolitiska föreställningar tänkts igenom ordentligt före 
studiet på platsen men mycket litet teologiska trender och skiftningar. Någon grundkurs i eller ordentlig 
orientering om teologi utanför det nordatlantiska dominansområdet kan knappast ha getts till de presum-
tiva deltagarna. Om så ändå varit fallet uppstår frågan varför det inte märks i rapporterna.  

Några råd på vägen för studier på fältet
En föreberedande orientering om nutida teologiska trender och strömningar i Afrika, Asien och Latin-

amerika är nog nödvändig för att öppna ögonen för teologiska lärdomar som finns att hämta i fältstudier av 
detta slag, så att studiet inte fastnar i medhavda förutfattade förståelsemönster.

En rejäl diskussion bör tas om intervjufrågornas karaktär, deras bundenhet till nordatlantiska föreställ-
ningar. Ett stort antal av rapporterna röjer en medvetenhet om att det är något som inte stämmer med frå-
gorna. Redan att översätta dem var svårt, än mer att göra dem begripliga.

På något sätt måste fältstudiestudenterna befrias från en fångenskap i sociopolitiska och socioekonomiska 
föreställningar som vägöppnare in i teologiska problemkomplex. Alltför många förutfattade meningar följer 
med den infallsvinkeln, vilket också många av fältstudiestudenterna tydligt känner på sig. 

12	Exempel�	Ahlforn,	Jonas	,	2007,		Exempel�	Ahlforn,	Jonas	,	2007,	The Need for Theological Education by Extension in the Evangelical Lutheran Church in 
Tanzania;	Persson,	Ola,	1999,;	Johansson,	Erik,	1999	�Nugaa	�usa	–	Pouring	out	Peace�	Reconciliation	Processes	within	
Previously	Persecuted	Congregations	in	some		Evangelical	Churches	in	Ethiopia�	i	Eriksson,	�o	m.fl.,	1999,	The	Gospel	of	
Restoration;	Vikström,	Joakim,	2002,	�Concepts	of	Mission	in	the	E�CT�	Mission	Concepts	in	Three	Dioceses	in	Southern	
Tanzania	Compared	to	Two	Swedish	Mission	Societies�	i	�undström,	Klas,	Church Life and Christian Initiatives in Tanza-
nia,	2002
13	Vikström,	Joakim,	2002
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III.	Tillämpat	kunskapsarbete

Välfärdens barn möter de utsatta i världen

Av	Mehari	Gebre-Medhin

Följande genomgång är baserad på ett urval av sjutton uppsatser skrivna inom ramen för fältstudier utförda 
på C-uppsatsnivå vid olika lärosäten i Sverige under tioårsperioden 1997 till 2007. 

Kvinnors villkor och status
Inom temat kvinnors hälsa gäller frågeställningarna förlossningsvård, amning, problem i samband med 

lepra vid hushållsarbete samt kvinnlig omskärelse. De lika lockande och välbekanta ämnesområdena mala-
ria, amning, uppfödningsproblem och att vara föräldralös dominerar uppsatserna om barn och ungdomar.

I sex skiftande fältstudier närmar sig studenterna en rad hälsoproblem och andra sociala och praktiska 
hinder som visar på den utsatthet som präglar kvinnors situation i Tanzania och Sydafrika. I Tanzania gör 
studenterna observationer på faktorer som bidrar till den höga mödradödligheten på 1 500 av 100 000 le-
vande födda barn. Endast en tredjedel av de gravida kvinnorna föder sina barn på en förlossningsenhet. En 
del av anledningarna till dessa höga dödlighetssiffror är att finna i långa avstånd till hälsocentraler, bristande 
transportmedel, akut påkommande krystvärkar långt bort från förlossningsenheter eller avsaknad av anhö-
riga att följa med till hälsocentraler.

En studie om omskärelse av flickor mellan 6 och 14 år ger en grym påminnelse om förlegade och skadliga 
seders grepp om traditionella samhällen i Kenya. Kvinnors rättslösa tillstånd, okunskap och rädsla att säga 
ifrån gör att de utsätts för våld och kränkningar av olika slag. En intressant diskussion om realistiska, före-
byggande åtgärder avslutar rapporten.

Det otillgängliga Tibet med sina tusenåriga traditioner i samband med barnafödande och hälsa lockar en 
student till en fascinerande men utmanande antropologisk reflektion kring spänningsfälten mellan det för-
gångna, nuet och framtiden och folkets möte med kristendomen.

En av vår tids mest uppmärksammade och tragiska historier gäller det sexuella våld mot kvinnor och 
unga flickor som ingick som ett genomtänkt led i krigföringen mellan olika etniska grupper i Östra DR 
Kongo under åren 1996 till 2006. Genom omfattande litteraturgenomgång, intervjuer och fältbesök analy-
seras frågor som rör beskrivningen och förståelsen av sexuellt våld mot kvinnor, världssamhällets särintres-
sen och ansvar och de kristna organisationernas syn och reaktion på detta fenomen. Bakom det hela skym-
tar svåra etniska motsättningar, underblåsta av girighet inför landets överväldigande naturresurser och det 
sexuella våldets nedbrytande kraft.

I Tanzania får läsaren följa med i en studie av sju kvinnor med den ”bibliska sjukdomen” lepra. Man får 
vara med och observera kvinnornas dagliga kamp för att klara av hushållsarbetet med fingrar och tår som 
inte känner kontakten ens med glödande kol och med fötter som trampar på vassa stenar. Det hela leder till 
att fingertopparna eller tårna sakta och obemärkt slits bort med tiden. Den grannlaga uppgiften att stödja, 
trösta och skydda dessa kvinnor beskrivs på ett trovärdigt sätt.

Grannlandet i söder, Moçambique, inbjuder till byn Maciene, som ger inblick i gravida och ammande 
kvinnors livssituation. Genomsnittskvinnan i denna by har bara gått fyra år i skolan, har 2,5 barn, föder 
barn med täta mellanrum och har förlorat något barn. När hon väntar barn äter hon som regel mindre än 
hon gör i vanliga fall trots fortsatt hårt fysiskt arbete.

Barnen – de fattigas underklass
I byn Maciene utförs en annan studie som ger en god bild av småbarnsuppfödning. ”Majoriteten av alla 
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mammor uppger att de kommer att amma sitt barn i två år eller mer. Mammorna börjar ge sitt barn till-
läggskost två till tre gånger om dagen när barnet är fyra till sex månader.” Den metodologiska fallgropen, 
som studenten är medveten om, är uppenbar. Citerar mammorna här de rekommendationer som de fått 
höra på hälsocentralen, svarar som de förväntas svara eller ger de en beskrivning av vad de följer i verklighe-
ten? Omständigheterna kring barnen talar klart för att de får få måltider och som regel endast äter majsgröt 
eller välling utan extra energi eller näringstillskott.

Ytterligare en studie utförd i denna by belyser familjesituationen för barn mellan ett och fem år. Den när-
mast tröstlöst monotona bilden träder fram med kvinnor som har låg utbildning och bristande kunskap 
beträffande basala hälsofrågor, tung arbetsbörda och långa dagar, otillräcklig mat, få måltider med enfor-
mig kost och bristande social kontakt med barnen i samband med måltider. Det konstateras att bakom alla 
dessa förhållanden ligger djup fattigdom.

En femte studie i byn Maciene bearbetar föräldralösa barns situation i ett land med uppskattningsvis 
drygt en miljon barn som saknar eller har mist en eller båda sina biologiska föräldrar. Studien tittar närma-
re på ett interventionsprogram för barn som startats med stöd av stiftelsen Foundation for Development of 
Communities tillsammans med Anglikanska kyrkan. Syftet med programmet är att understödja de lokala 
frivilliga krafternas och nätverkens kapacitet att omfamna dessa utsatta barn genom utbildning, handled-
ning och materiella och ekonomiska bidrag. Trots en viss ökning av de föräldralösa barnens antal i området 
tycks samhället, släktingar och frivilliga krafter kapabla att finna placering för dessa barn. Man benämner 
dessa barn Flowers of Maciene.

Ett sjätte arbete i tre familjer från samma by i Moçambique ger oss en etnografisk inblick i levnadsvill-
kor och föreställningar om hälsa och välmående hos den lokala befolkningen. Vardagens livsvillkor visar 
på bristfälliga boendeformer, brist på basala behov som rent vatten, bra mat och tillgång till hälsovård på 
grund av brist på pengar. Föreställningar om välmående hos de tre hushållens medlemmar skapas av sam-
spel mellan biologiska, psykologiska, sociala och interpersonella förhållanden. Både äldre och yngre med-
lemmar tycker sig leva i en konflikt mellan behov, förväntningar och möjligheter att bidra till hushållens 
levnadsvillkor.

Amning intar en central plats i allt arbete med barnhälsa. En intressant studie i Tanzania fann inget säkert 
samband mellan amning och malaria hos barn. Studien påminner samtidigt om att var trettionde sekund 
dör ett barn i malaria ute i den stora världen. Det var ett glädjande fynd att nästan alla i området där studien 
utfördes använde impregnerade nät som skydd mot malaria.

Lika uppmuntrande var observationen att kunskapen om amningens betydelse för barnens hälsa och till-
lämpningen av denna kunskap i det praktiska livet bland både mödrar och hälsopersonal var imponerande 
hög i det lilla öriket Tonga, vilket framgick av ett väl utfört fältstudiearbete.

Slutligen utförde två studenter i en studie om barnhälsa en viktig och omfattande undersökning i Zam-
bia beträffande tillämpningen av en innovativ modell för ett integrerat omhändertagande av barn med 
akuta infektioner. Denna metod lanserades i utvecklingsländerna av WHO för några år sedan. Bakgrun-
den till denna nya metod var det stora antalet barn som helt i onödan dör i akuta, banala infektionssjukdo-
mar på grund av bristande kunskap om och dålig organisation av akutvård för dessa småbarn. Resultaten 
från denna intervjustudie pekar på behovet av tillräckligt många kritiska och välutbildade hälsoarbetare på 
landsbygden, av god och regelbunden handledning och enkla men välanpassade och avskilda lokaler för un-
dersökning av akut sjuka barn samt sist men inte minst behovet av adekvata mediciner för just detta akuta 
omhändertagande.

Hiv – världens nya pandemi
Det är naturligt och närmast oundvikligt att den galopperande hivpandemin har lockat fyra studenter att 

titta närmare på denna sjukdom, som på ett träffande sätt har kallats för en ”mänsklig tsunami”. En för-
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sta omfattande, kvalitativ intervjustudie i Kapstaden i Sydafrika fokuserar på policyfrågor, landets officiel-
la ståndpunkt när det gäller hiv och aids, synen på kvinnor som leder till deras utsatthet och på mänskliga 
rättigheters centrala plats i sammanhanget. En fyllig analys av orsaker – som okunskap, djupt sittande för-
domsfullhet och fattigdomens fundamentala roll i kvinnors utsatthet – avslutar denna intressanta studie. 
Listan över brådskande, förebyggande åtgärder som behöver tillämpas avspeglar engagemanget, otåligheten 
och frustrationen som hunnit växa fram under den korta studietiden. 

En andra undersökning från Evangeliska Frikyrkans Place of Restoration i Sydafrika inleder med att an-
slå den grundläggande policyn ”att frambära glädjebud till de förtryckta och förkunna frihet för de fångna, 
befrielse för de fjättrade”. Centrala frågor som stöd till kvinnor och barn, upplysning, kondomanvändning, 
öppenhet när det gäller sexuella frågor, inte minst bland kyrkoledare, diskuteras på ett trovärdigt sätt. I en 
något oväntad men genomtänkt och övertygande vändning ger studien Thabo Mbeki rätt i dennes hårt kri-
tiserade uppfattning att fattigdom, förtryck, fångenskap och bristande frihet ”oftast är den underliggande 
orsaken till att hiv sprids”.

En tredje studie tar oss till byn Nkinga i Tabora, Tanzania, och dess omgivning i sökandet efter bybornas 
attityd, tankar och engagemang kring frågor som har att göra med spridningen av hiv i samhället. Inte helt 
oväntat visar studien att de intervjuade har imponerande kunskaper om och uppvisar en sund inställning 
till människor med hiv och aids. Likväl förekommer djup rädsla i samhället för sjukdomen och de som är 
smittade stigmatiseras regelmässigt. Studien slutar med att citera den underfundiga formuleringen ”Aids is 
still an anonymous but very famous disease”.

Denna genomgång av en fascinerande och lärorik serie fältstudier avslutas med ett nedslag bland föräldra-
lösa barn med aids i Tanzania. Dessa barn får stå som symbol för och ett koncentrat av de svagas utsatthet. 
Vi får följa med och uppleva barnens livsvillkor och öden genom hembesök, deltagande observationer och 
fältanteckningar. Som svar på dessa barns situation har den tanzaniska Evangelisk-lutherska kyrkan startat 
ett välfungerande projekt med en genomtänkt metodik. Studien beskriver projektet på ett bra sätt. Projek-
tet har uppenbarligen rönt samhällets uppskattning och skulle, med några förbättringar, kunna bli en mo-
dell för andra att ta efter.

Några reflektioner
Det framgår med all önskvärd tydlighet att alla dessa studenter har fått vara med om överväldigande upp-

levelser i fjärran länder och exotiska samhällen. De har förändrats och radikaliserats. Studierna, som kräver 
uppmärksamhet och systematiska observationer, har inneburit en resa bakåt i tiden, så långt som till medel-
tidens Europa. Den fördjupade kunskapen – men också upprördheten, den heliga vreden och uppgivenhe-
ten inför likgiltighet – går inte att ta miste på. I minst lika stor utsträckning framskymtar glädjen över ny-
vunnen vänskap, respekten för människans styrka inför sorger och bekymmer, kulturernas rikedomar, de 
härliga skratten, generositeten och den varma gemenskapen mitt i all nöd och allt lidande som känneteck-
nar många människors tillvaro. Studenterna är inte längre och kommer heller aldrig att vara samma perso-
ner som de var innan de beslöt sig för att ge sig av på en seglats som inte var utsatt på sjökortet. Deras för-
hållningssätt till sina observationer, deras formuleringar och slutsatser avspeglar den myckenhet av material 
som kommer att ta åratal att bearbeta, samtidigt som det kommer att fjärrstyra deras liv och öden. De har 
grävt djupt i sin innersta själ för att bearbeta existentiella frågeställningar. Med deras erfarenheter har värl-
den blivit rikare och kanske något bättre rustad att möta några av vår tids många utmaningar.

Alla dessa studier har utgått från lärosäten för högre utbildning och forskning. Ett viktigt inslag i dessa 
fältstudier har därför varit att ge studenterna möjlighet att göra systematiska iakttagelser och förhålla sig kri-
tiskt till sina metoder och observationer. Det framgår tydligt att alla har bemödat sig att leva upp till detta 
krav. Ett par citat från en av studierna får representera den befriande och ärliga insikten om att vetenskapen 
har sina begränsningar och att inte alla alltid når ända fram i sina välmenta strävanden: 
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”Jag har inte skrivit mycket om problemen (inom projektet) och det beror på att jag inte funnit så många. 
Det har varit svårt att vara kritisk och det är en brist i uppsatsen. Det kan bero på att jag varit delaktig i de-
ras arbete under så lång tid och överväldigats av positiva intryck och inte kunnat hålla kritisk distans. Om 
man arbetar i ett projekt i Tanzania och allt eftersom känner sig mer som en tanzanier kan det vara svårt att 
se det negativa i arbetet.”

Dessa fältstudier var inte avsedda att vara ett bidrag till vetenskapen. Som framgår av diskussionen ovan 
har målsättningen och utfallen varit ännu ädlare. Det bör dock påpekas att några fältstudier även på denna 
nivå har hamnat i världens mest välrenommerade vetenskapliga tidskrifter, en bedrift som förblir en oupp-
nåelig dröm för den överväldigande majoriteten av forskare i världen.

Fem av arbetena kommer från Mälardalens högskola i Västerås (1-5), fyra från Umeå universitet (6-9), 
tre från högskolor i Stockholm (10-12), två från Örebro (13-14) och ett vardera från universiteten i Göte-
borg (15), Lund (16) och Uppsala (17). Samtliga av Sveriges stora lärosäten, med undantag för Linköping, 
finns således med i denna genomgång.

Elva av arbetena berör hälso- och sjukvårdsfrågor (2-9, 15-17), fyra kommer från teologiska institutioner 
(10, 12-14), ett arbete tar upp sociala faktorers betydelse för hälsa och sjukdom (11) och ett sista arbete be-
arbetar etnografiska frågeställningar (1).

Fem arbeten vardera är utförda i de klassiska biståndsländerna Moçambique (1-5) och Tanzania (7-9, 15-
16), två i Sydafrika (10-11), medan Etiopien (19), Zambia (17), Kenya (12), DR Kongo (13), Tibet (14) 
och Tonga (6) är representerade med ett arbete vardera. Afrika är klart dominerande i studenternas urval 
medan Asien och Oceanien är representerade med ett land vardera, mytomspunna Tibet bortom Himalaya 
respektive det exotiska Tonga med sina knappt tvåhundra öar mitt i det vidsträckta och myllrande Stilla 
Havet.

Sex av arbetena fokuserar på kvinnors hälsotillstånd (5, 8, 12-15), ytterligare sju på barnhälsofrågor (2-4, 
6-7, 16-17), fyra berör hiv och aids (9-11, 16), nykomling i sammanhanget, och ett närmast teologiskt eller 
filosofiskt arbete (1) tar upp aspekter på hälsa och välbefinnande med ett etnografiskt perspektiv.

Femton kvinnliga och tio manliga studenter deltog i dessa fältarbeten. Åtta av dem åkte ut i par, varav tre 
var kvinnliga och fyra manliga par. Ett par bestod av en manlig och en kvinnlig student.
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Det civila samhället som förändringsaktör ur ett fältstudieperspektiv

Av	Ida	Svensson,	Joel	Sverker	och	Joel	Malmvall

Det civila samhällets betydelse som aktör för utveckling ses i dag allt mer som en självklarhet. Flera av de 
senaste årens fältstudieuppsatser belyser särskilt det civila samhällets olika roller i utvecklingssamarbete 
och som förändringsaktör. I den här artikeln vill vi lyfta fram ett antal studier som kan öka förståelsen och 
kunskapen kring det civila samhället och dess bidrag till utveckling. Uppsatserna problematiserar också 
ämnet och visar på både möjligheter, begränsningar och risker. Eftersom många uppsatser studerar kyrkor 
och kristna organisationer fokuserar vi dessutom i hög grad på kyrkans roll i samhällsutvecklingen.

Det civila samhället som komplement till staten 
I många samhällen runtom i världen förmår inte staten erbjuda människor den grundläggande välfärd 

som varje människa har rätt till. Orsakerna till att de mänskliga rättigheterna inte uppfylls kan vara flera, 
men otillräckliga resurser är den mest uppenbara anledningen till att många människor inte kan räkna med 
att deras regering tillhandahåller grundläggande tjänster såsom sjukvård och utbildning. Korruption, brist 
på demokrati och svag samhällsstyrning är också viktiga faktorer. Vissa regeringar väljer att prioritera inves-
teringar i vapen framför sjukstugor eller fungerande skolor och många gånger omintetgörs ansträngningar 
till en god social och ekonomisk utveckling genom förhärjande krig eller återkommande naturkatastrofer. I 
länder där staten är svag eller ovillig att uppfylla sina skyldigheter gentemot medborgarna är det vanligt att 
det civila samhället träder in och tar över delar av dess ansvar för samhällsservicen. Linda Lidzén har skrivit 
en av de uppsatser som handlar om kyrkans roll i en sådan kontext.

Lidzén har studerat hur tre olika kyrkor i Ghana arbetar för att stödja utsatta människor. Överlag ax-
lar det civila samhället i Ghana ett stort samhällsansvar, och inte minst kyrkan spelar en betydelsefull roll 
i att tillgodose människors behov. Kyrkornas sociala verksamhet, visar Lidzén, spänner över ett brett fält 
och innefattar alltifrån fungerande skolor till gatubelysning och basbehov som rent vatten och sanitet. De 
personer som har intervjuats i studien pekar på att engagemanget helt enkelt är kyrkans ansvar och ett sätt 
att tillämpa Bibelns ord om att möta andras behov. Lidzén framhåller att kyrkorna har flera styrkor i rol-
len som social aktör. De har ett flexibelt förhållningssätt där de anpassar sig efter rådande situation och har 
samtidigt en stark lokal förankring. 1

Det civila samhället kan också ha en viktig funktion när det gäller att uppmärksamma behov som makt-
havarna väljer att inte prioritera i tillräckligt hög grad. Ett exempel på detta är Maria Pettersons fältstudie-
uppsats om hiv och aids i Sydafrika. Mot bakgrund av den sydafrikanska ledningens avsaknad av målmed-
vetet ledarskap visar Petterson hur organisationer i det civila samhället uppmärksammat situationen. Hen-
nes infallsvinkel är mäns attityder och beteenden i relation till hiv och aids och hon menar att katastrofen 
kan stoppas om jämställdhet prioriteras, kvinnor blir stärkta och mäns behov erkänns.2

Hjalmar Unosson behandlar i sin uppsats ett framgångsrikt arbete med rehabilitering av gatubarn i Ke-
nya. I avsaknad av tillräckliga insatser från myndigheternas sida bedrivs verksamhet för gatubarnen i den lo-
kala kyrkans regi.3 

1	�idzén,	�inda,	2008,	A Comparative Study of the Social Welfare Provided by Three Christian Churches in Accra, Ghana,	In-
stitutionen	för	humaniora	och	samhällsvetenskap,	Högskolan	i	Gävle	
2	Pettersson,	Maria	�.,	2006,	Male involvement in HIV/AIDS prevention. The Right to Sexual and Reproductive Health 
in South Africa,	Teologiska	Högskolan,	s.	52
3	�nosson,	Hjalmar,	2005,	Rehabilitering	av	gatupojkar	i	Nakuru,	Kenya	–	om	insatser,	ansvar	och	förväntningar,	Social-
högskolan,	�unds	universitet	(E�M-bv),	s.	14-15
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Målet med verksamheten är att återanpassa barnen så att de ska kunna återgå till sin familj alternativt bo 
hos släktingar. Ett ännu påtagligare exempel på hur det civila samhället träder in, där staten inte förmår ta 
ansvar eller negligerar sin egen befolkning, finns i en uppsats skriven av Maombi Kashindi. Kashindi har 
studerat det sexuella våldet mot kvinnor i östra DR Kongo. Med plågsam tydlighet visar Kashindi hur så-
väl nationella som lokala myndigheter blundar för det utbredda och systematiska våldet i regionen. Samti-
digt skildras i uppsatsen det omfattande arbete som bedrivs av den lokala kyrkan CEPAC i samarbete med 
den svenska samarbetsorganisationen PMU.4 

Lidzén pekar på två risker med att det civila samhället bär upp viktiga delar av samhällsservicen. Den ena är att det ci-
vila samhället bidrar till att regeringen under lång tid kan avstå från att utveckla landets sociala välfärd. En tjänsteman 
på Ghanas socialdepartement, som Lidzén intervjuat, sammanfattar problematiken i orden ”When an NGO steps in, 
the government steps out”.5 Det civila samhället svarar på behov i samhället och riskerar därmed att ta över 
det ansvar som egentligen åligger staten. Detta medför att människor ofta hyser större tilltro till det civila samhäl-
lets aktörer än till regeringen, vilket i sin tur minskar trycket på makthavarna att förbättra hälso- och sjukvård, 
utbildning och sociala sektorn i stort. I samma anda beskriver Magnus Lindeman i sin fältstudieuppsats om 
Mauretanien hur regeringsföreträdare öppet medger att organisationen Espoir har lyckats med insatser på 
områden där regeringen har misslyckats.6 Vad dessa två uppsatser visar är att det civila samhället i prakti-
ken, med regeringens goda minne, medverkar till att dölja statens tillkortakommanden. Stater kan då fort-
sätta att investera pengar i militära utgifter eller andra budgetposter, som inte gynnar landets utveckling el-
ler fattigdomsbekämpning.

Den andra risken, som Lidzén behandlar i sin uppsats, kan sammanfattas i begreppet ”pick and choose”.7 

Uttrycket syftar på att organisationer i det civila samhället kan välja en begränsad målgrupp för sina sociala 
insatser. Den primära målgruppen för det sociala arbete som Lidzén har studerat är kyrkornas egna med-
lemmar. Endast en mindre del av arbetet ägnas åt grupper utanför kyrkorna. Lidzén ifrågasätter detta ar-
betssätt, som innebär att grupper utanför kyrkan exkluderas.

Det civila samhället som påverkansaktör
Ett återkommande tema i fältstudieuppsatserna är kyrkors och organisationers balansgång mellan att å 

ena sidan direkt hjälpa utsatta individer och å andra sidan förändra orättvisa strukturer. Något förenklat be-
står dilemmat i om kyrkan ska bekämpa fattigdom med hjälp av till exempel skolbyggnader och barnhem 
eller om kyrkan bör engagera sig i påverkansarbete och därigenom bidra till att förändra samhällets lagar 
och institutioners effektivitet. 

Karin Cedersjö visar i sin analys av de ghananska kyrkornas relation till samhället på mångfalden i kyr-
kornas arbetssätt. Cedersjö jämför två olika kyrkofamiljer som i uppsatsen betecknas som ”protestantiska” 
respektive ”pentekostala” kyrkor. Jämförelsen visar att de protestantiska kyrkorna har haft en starkare tradi-
tion av att spela en politisk och ansvarsutkrävande roll än vad som är fallet i de pentekostala kyrkorna. Un-
der tider då många oppositionella tystats har the Christian Council of Ghana utgjort en viktig kanal för på-
verkan och en röst för demokratisering. Rådet har övervakat val, följt de politiska processerna i landet och 
har varit en vakthund i förhållande till statsmakten. I motsats till detta säger en företrädare för The Ghana 
Pentecostal Council att ”we [the pentecostal churches] solved political issues the easiest way, we just retreat 

4	Kashindi,	Maombi,	2005,	Sexuellt våld mot kvinnor och flickor i östra DR Kongo, 1996-2006, Örebro	Teologiska	
Högskola	(PM�)
5	�idzén,	�inda,	2008,	s.11-12
6	�indeman,	Magnus,	2008,	Eradicate extreme poverty and hunger - About the Development Cooperation Organisa-
tion Espoir and its Influence upon the Society in Mauritania, Örebro	Teologiska	Högskola,	s.	37
7	�idzén,	�inda,	2008,	s.12
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and pray about it”.8 Bland de pentekostala kyrkorna har misstänksamheten mot politik tidigare varit stor 
och man har aktat sig för att blanda sig i den. Cedersjös redogörelse visar dock att detta håller på att för-
ändras. De pentekostala kyrkorna uttalar sig alltmer i politiska frågor och uppmuntrar nu sina medlemmar 
till ett politiskt engagemang inte bara i bön utan också i praktisk handling.9  

Samtidigt som kyrkan kan ha en positiv roll i politiken, som påverkansaktör och vakthund gentemot sta-
ten, finns också faror om kyrkan används som plattform för partipolitik. Cedersjö beskriver också detta fe-
nomen i sin uppsats. Det handlar om karismatiska ledare som agerat andliga ”beskyddare” till regeringen 
och hävdat ”gudomlig inspiration” över särskilda politiska beslut eller utnyttjat sin ställning för att själva 
skaffa sig positioner.10

Flera uppsatser berör frågan om hur ett individcentrerat arbetssätt också kan bidra till en strukturell för-
ändring. Bland annat Emelie Anner som i sin uppsats ”Individperspektiv på förändring av ojämlika sociala 
strukturer” har undersökt den brasilianska organisationen Fepas sociala arbete. Fepas mål är att stärka fatti-
ga individer, främst genom tillgång till utbildning, och på sikt förändra strukturer i samhället. ”På den nivå 
som Brasiliens fattigaste fattiga i dag befinner sig finns det ingen annan väg än att börja med att ge indivi-
duell hjälp och undervisning… Arbeta tydligare på en högre nivå med strukturförändring är inte möjligt 
för den samhällsgrupp Fepas inriktat sitt arbete mot”, skriver Anner.11 Jessica Eriksson belyser också detta i 
sin uppsats Civil Society and Social Capital in Haiti där hon studerar om byggandet av en skola också stärkt 
samhällets sociala kapital. Skolan är inte bara lokal för barnens skolgång utan fungerar som en mötesplats 
mitt i byn. Närheten till skolan har gett kvinnorna i byn mer tid över och i föräldramöten tillägnar de sig 
demokratiska färdigheter. Slutsatsen är att skolan kan ha haft en vidare effekt och bidragit till att förbättra 
byns sociala kapital.12

Den i dag allt starkare betoningen av påverkansarbete inom kyrkor och biståndsorganisationer tar sig 
bland annat uttryck i att man vill utöva inflytande på regeringars policyer och nationella strategier. Andreas 
Henriksson har analyserat i vilken mån det civila samhället i Bangladesh var delaktigt när landets Poverty 
Reduction Strategy Papers (PRSP)13 togs fram. Slutsatsen är att goda relationer med beslutsfattare och nät-
verkande mellan aktörer i det civila samhället är avgörande för att påverka på nationell och strukturell ni-
vå.14 Medan Henrikssons uppsats behandlar strukturell förändring på beslutsfattande nivå har Lindeman 
studerat en liknande förändring bland gräsrötter. I sin uppsats beskriver han hur organisationen Espoir i 
Mauretanien framgångsrikt bidragit till att förbättra och stärka utsattas situation. Deras arbete har i sin tur 
influerat och påverkat regeringens policynivå.15

Det civila samhället som skola i demokrati
Det civila samhällets betydelse för demokrati är ett klassiskt forskningstema, som uppmärksammas av fle-

ra fältstudieuppsatser. En vanlig teoretisk utgångspunkt är att organisationer i det civila samhället fungerar 
som en sorts skola i deltagande där medlemmarna får chans att utveckla demokratiska färdigheter. Det kan 

8	Cedersjö,	Karin,	2006,	Church and Society. Practical Examples and Theological Reflections from Ghana, Örebro	Teolo-
giska	Högskola,	s.	29	 	
9	Cedersjö,	Karin,	2006
10	Cedersjö,	Karin,	2006
11	Anner,	Emelie,	2007,	Individperspektiv på förändring av ojämlika sociala strukturer – en studie av den brasilianska or-
ganisationen FEPAS sociala arbete,	Sociologiska	institutionen,	Stockholm	�niversitet	(EFK),	s.	36
12		Eriksson,	Jessica,	2007, Civil Society and Social Capital in Haiti – Investigating if a school building might promote civil 
society and social capital in Haiti,	Statsvetenskapliga	institutionen,	�ppsala	universitetet
13	I	denna	process	utstakas	hela	landets	fattigdomsbekämpningstrategi	i	samarbete	med	Världsbanken	(IMF),	reger-
ingen	och	organisationer	i	det	civila	samhället.
14		Henriksson	Andreas,	2007,	Civil Society’s Participation in the Poverty Reduction Strategy Papers of Bangladesh – Can 
the Non-Governmental Organisations Influence?,	Statsvetenskapliga	insitutionen,	�ppsala	universitetet	(EFK)
15	�indeman,	Magnus,	2008	�indeman,	Magnus,	2008
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handla om att tala inför gruppen, praktisk ledarträning eller att delta i demokratiska procedurer, vilket i sin 
tur förväntas leda till en större förmåga och vilja att också delta politiskt.

Julia Daniels undersöker i sin fältstudie i Nicaragua sambandet mellan organisering och socialt respek-
tive politiskt kapital (förtroende för demokratin och politiskt deltagande). I studien jämförs medlemmar i 
en demokratiskt organiserad studentförening med medlemmar i en ickedemokratisk studentförening och 
oorganiserade studenter. Resultaten visar tydligt på en högre grad av både socialt och politiskt kapital bland 
medlemmarna i den demokratiskt organiserade föreningen. Det politiska deltagandet i den demokratiska 
föreningen var mycket högre än i de andra två grupperna, vilket skulle kunna tolkas som en effekt av en 
skola i deltagande. Slutsatsen är att det civila samhället inte automatiskt bidrar till ökat socialt kapital och 
politiskt deltagande utan att man måste ta hänsyn till typ av organisation och dess interna struktur.16 Da-
niels citerar en forskare som uttrycker det så här: ”Democracy requires not just more civil society, but bet-
ter civil society”.17

Joel Malmvall gör i sin uppsats en undersökning av politisk socialisation bland medlemmar i en evang-
elisk kyrka i Paraguay. Till skillnad från Daniels kommer Malmvall fram till att trots brister i interndemo-
krati och att församlingarna ”inte utgör några skolexempel på skola i deltagande” förekommer en socialisa-
tion mot ökat politiskt deltagande. Orsaken tycks vara de värderingar som framhålls inom den undersökta 
kyrkan. Ett konkret exempel är att man lägger stor vikt vid respekt för auktoriteter och Jesus undervisning 
om att ”ge kejsaren vad som tillhör honom”. Bland de intervjuade församlingsmedlemmarna represente-
rar staten en auktoritet instiftad av Gud och därmed är det en medborgerlig plikt att rösta. Viktigt att på-
peka är att Malmvalls studie inte finner några belägg för effekter av kyrkomedlemskapet på andra former av 
politiskt deltagande än just röstning. Hans resultat visar att flera olika variabler är viktiga att väga in om vi 
vill förstå hur politisk socialisation kan ske i det civila samhället i allmänhet och inom kyrkor i synnerhet.18

Hur politisk socialisering och samhällets värderingar uppstår är en komplicerad process vilket Jessica Er-
ikssons studie ger exempel på. Tidigare refererade vi till hur Ericsson synliggör hur byggandet av en skola 
kan ha strukturella effekter. Men hennes uppsats är också intressant ur aspekten socialisering. Ericsson ser 
en risk med att den undersökta skolan styrs av en enda person. Hon menar att om man verkligen vill bi-
dra till en demokratisk utveckling är det viktigt att stödja existerande demokratiska strukturer, annars finns 
en risk att man i stället främjar auktoritära tendenser och kanske till och med motverkar en demokratisk 
utveckling.19

Det civila samhället som brobyggare
Flera studenter har valt att skildra det civila samhällets roll som brobryggare. I fältstudieuppsatserna finns 

många intressanta exempel på hur religiösa organisationer bidrar till försoning och ökad förståelse mellan 
olika samhällsgrupper. Rickard Engström framhåller exempelvis att den muslimska välgörenhetsorganisa-
tionen Abu Nur är mycket aktiv inom religionsdialog.20 I en annan uppsats, skriven av Hanna Johansson, 
uppmärksammas det försoningsarbete mellan hinduer och muslimer som bedrivs av kristna Henry Mar-
tyn Institute i Indien.21 I vissa situationer är det dock lättare för ickereligiösa organisationer att arbeta med 

16	Daniels,	Julia,	2004,	Does	Membership	Matter?	A	fi	eld	study	of	social	and	political	capital	in	Nicaraqua,	Statsvetens-	Daniels,	Julia,	2004,	Does	Membership	Matter?	A	fi	eld	study	of	social	and	political	capital	in	Nicaraqua,	Statsvetens-Daniels,	Julia,	2004,	Does	Membership	Matter?	A	field	study	of	social	and	political	capital	in	Nicaraqua,	Statsvetens-Statsvetens-
kapliga	institutionen,	�unds	�niversitet
17	�rysk,	Alison,	2000.	�Democratizing	Civil	Society	in	�atin	America�,	i		�rysk,	Alison,	2000.	�Democratizing	Civil	Society	in	�atin	America�,	i	�Democratizing	Civil	Society	in	�atin	America�,	i	Journal of Democracy,	11.3,	s.	151-165	
18	Malmvall,	Joel,	2006,	Evangelium till himmelsk frälsning och jordisk förändring?, Rapport från en fältstudie i Para-
guay,	Statsvetenskapliga	institutionen,	�ppsala	universitetet	(EFK)
19	Eriksson,	Jessica,	2007
20	Engström,	Rickard,	2008.	Ge åt de behövande – En etnografisk fallstudie över socialt arbete bland muslimer i Dam-
askus. Syrien,	Institutionen	för	humaniora	och	samhällsvetenskap,	Högskolan	i	Gävle
21	Johansson,	Hanna,	2006,	Mänskliga rättigheters relevans i konflikt och arbeta med fred - En fältstudie om konflik-
ten mellan hinduer och muslimer i Indien, Teologiska	Högskolan,	Stockholm
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flera olika religiösa grupper. Magnus Lindeman beskriver hur en organisation i Mauretanien framgångs-
rikt har lyckats involvera olika etniska och religiösa grupper, vilket i sin tur har minskat spänningarna mel-
lan grupperna.22

Sammanfattning
I detta axplock av fältstudier ses det civila samhället som en aktör med stark potential att agera och för-

ändra. I fältstudierna finns goda exempel på hur utsatta individers situation kan förbättras och hur orättvisa 
strukturer förändras genom det civila samhället. Samtidigt visar fältstudierna på risker och fallgropar. Ib-
land blir det civila samhället en välgörare som övertar statens roll i stället för att kräva att staten tar ansvar. 
Det är inte heller någon självklarhet att det civila samhället i sig bidrar till att bygga en demokratisk kultur. 
Ibland kan organisationer i det civila samhället tvärtom främja en motsatt utveckling, vilket några av studi-
erna ger exempel på. 

En rik variation av perspektiv på det civila samhället är ett signum för många fältstudier. Det civila sam-
hällets roll kommer med all sannolikhet att fortsätta analyseras och nya perspektiv tillföras i framtida studier.
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Rena kinesiskan?  Om fältstudier och landanalys i förhållande till Kina
	
Av	Fredrik	Fällman

Under de tio år som SMRs fältstudieprogram har funnits har 15 uppsatser berört Kina på olika sätt. Det 
kan tyckas förhållandevis lite, men dessa uppsatser står faktiskt för en oproportionerlig andel av allt som 
skrivits akademiskt om kyrka, tro och Kina i Sverige. De senaste femtio åren har mig veterligt endast fem 
doktorsavhandlingar lagts fram i Sverige som på något sätt berör kristendomens situation eller utveckling 
i Kina, därav en om luthersk mission (Jonas Jonson, Uppsala 1972), en om Bibelöversättning (Thor Stran-
denaes, Uppsala 1987), en om liturgisk kontextualisering (Rolv Olsen, Lund 2007), en om biskop Dings 
teologi (Li Jieren, Lund 2008) och så min egen om ”kulturkristna” i dagens samhälle (Stockholm 2004).1

Antalet kortare uppsatser av olika slag på B-, C- eller D-nivå är förstås fler men ändå försvinnande få i 
proportion till Kinas storlek och betydelse. Samtidigt skrivs det spaltmeter efter spaltmeter om Kina i våra 
dagstidningar och tv och radio har nästan varje dag nyheter om Kina. Men vad vet vi egentligen om Kina – 
”det stora landet i Öster”? Vilken bild har vi egentligen? När det över huvud taget skrivs något i samfunds-
press eller i dagstidningar om kyrkans roll i Kina är det ofta om den enorma tillväxten av troende, om upp-
delningen mellan officiell och underjordisk kyrka eller kanske om någon mystisk pseudokristen sekt. Men 
går det verkligen att förstå Kina? Blir det inte bara ”rena kinesiskan” av alltihop?

Alltför ofta uttrycker rapporteringen om Kina i Sverige och övriga västvärlden en onyanserad bild. Den 
kan vara överdrivet positiv och bara lyfta fram ekonomiska eller sociopolitiska framsteg, men också ofta 
tvärtom, med en helt svart syn på utvecklingen i landet, utan att se minsta ljusglimt. Verkligheten är förstås 
som alltid någonstans där emellan. Sådana ytterligheter kanske är svåra att undvika i våra media. Allvarli-
gare är däremot bilden av Kina som ett hot mot västvärlden, mot vår livsstil, våra värderingar och kanske 
framför allt mot vår ekonomisk-politiska maktställning, att balansen hotas av Kinas framväxt. Varför inte i 
stället se Kina som en möjlig partner i den framtida utvecklingen? Varför inte gå in i ärliga, raka samtal och 
ha en öppen attityd till Kina-relationer? Det bör gälla både politiskt, ekonomiskt och religiöst. Det betyder 
inte att ”vi” västerlänningar, kristna, svenskar, européer – eller vilken identitet vi nu vill använda – ska ge 
avkall på våra grundläggande värderingar i relationen med Kina. I stället ska vi deklarera våra ståndpunkter 
och försöka diskutera så ärligt och öppet som möjligt med Kina. Vi bör uttrycka vår vilja att verkligen vara 
partners med en öppen dialog. Det kanske är en naiv inställning men om vi inte försöker med den så tap-
par vi snart våra positioner och kommer på efterkälken. Kina är en medspelare på världsarenan vare sig vi 
vill det eller inte.

Vad har då världspolitik och landanalys med Svenska missionsrådets fältstudieprogram att göra? Ingen-
ting skulle man kanske spontant säga, men vid närmare eftertanke finns det många kopplingar. Fältstudier-
na tar oss några steg längre än den vanliga rapporteringen från Kina. Trots språkbarriären, begränsad tid 
och begränsade resurser får man i dessa rapporter en djupare inblick i kinesisk vardag, tänkesätt och livså-
skådning. Flera av de aktuella fältstudierna har berört frågor, om än bara på ytan, som även internationellt 
sett tillhör alltför sällan utforskade områden, till exempel moralundervisning i skolan, kristnas inställning 

1	Jonson,	Jonas,	1972,	Lutheran missions in a time of revolution: the China experience 1944-1951,	�ppsala,	Tvåväga;	Stran-
denaes,	Thor,	1987,	Principles of Chinese Bible translation as expressed in five selected versions of the New Testament and 
exemplified by Mt 5:1–12 and Col 1,	�ppsala,	Almqvist	&	Wiksell	International;	Olsen,	Rolv,	2007,	“Prevailing winds”: an 
analysis of the liturgical inculturation efforts of Karl Ludvig Reichelt,	�und,	Centre	for	Theology	and	Religious	Studies,	
�und	�niversity;	�i,	Jieren,	2008,	In search of the Via Media between Christ and Marx : a study of Bishop Ding Guangx-
un’s contextual theology,	�und,	Centre	for	Theology	and	Religious	Studies,	�und	�niversity	(Studia	missionalia	Svecana	
106);	Fällman,	Fredrik,	2008,	Salvation and Modernity: Intellectuals and Faith in Contemporary China,	�anham,	�niver-
sity	Press	of	America	(revised	edition)
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till qigong och liknande metoder men även frågan om varför så många blir kristna i Kina.2 Den sista frågan 
har det skrivits mycket om men ofta med någon intern kinesisk politisk eller andlig vinkling och sällan ur 
ett utifrånperspektiv.

De korta och informella studier som SMRs fältstudieprogram ger möjlighet till kan mycket väl tjäna som 
inkörsport för större vetenskapliga studier på högre nivåer. En generell problematik med fältstudier i Kina 
är att det fortfarande är känsligt att ge sig ut som forskare med enkäter och att göra intervjuer. Det gäller 
även för inhemska kinesiska forskare, som visserligen allt oftare kan genomföra mer långvariga och fördju-
pande fältstudier men där det i många fall är svårt för dem att få publicera sitt material när studien är färdig, 
beroende på att myndigheterna upplever materialet som känsligt. Ett exempel är Kinas ledande religions-
sociolog, den kvinnliga professorn Gao Shining, som fick ekonomiskt stöd från sin institution, Kinas sam-
hällsvetenskapsakademi, för att göra en studie av kristna i Beijing. När hon efter flera års arbete var färdig 
med studien, som ger mycket intressanta inblickar i affärsmäns och intellektuellas trosliv, kunde den inte 
ges ut i Kina. Inget förlag ”vågade” ge ut boken! Till slut gavs den ut i Hongkong 2006.3

Som sinolog med många års studier i kinesiska bakom mig vet jag att språkkunskaper ibland kan vara av-
görande för att få en förtroendefull relation till människor ”på fältet”, alltså potentiella informanter. Här 
möter Fältstudieprogrammet ett av sina stora problem i förhållande till Kina. Uppsatserna som hittills pre-
sterats är i många fall ganska vaga i relation till hur tolkningen gått till och vilken eventuell relation som 
finns mellan tolken och informanten. Här finns en balansgång som är oundviklig. Samtidigt kan det finnas 
en poäng med att inte kunna språket eftersom man då tydligt markerar att man kommer utifrån och sanno-
likt inte har den större allmänna kulturförståelsen, inte är lika införstådd som den som talar språket borde 
vara. I samtal direkt på modersmålet kan en del viktig information utelämnas men som i stället tas fram och 
förklaras för den som behöver tolkhjälp.

Kina är speciellt i det kristna sammanhanget då man i Väst under 1960- och 1970-talens mest extrema 
maoistiska era hade svårt att tro annat än att kristendomen, och religionen över lag, hade försvunnit, efter-
som allt religionsuttryck förbjöds. Efter att öppnandet och reformpolitiken börjat i slutet av 1978 såg man 
snabbt tecken på att religionen åter fick utrymme, men på många sätt hade man svårigheter att förhålla sig 
till det som skedde. Det gick inte att återgå till att skicka missionärer då de fortfarande var förbjudna att 
verka i Kina. Ingen inom de svenska kyrkorna lärde sig kinesiska och ganska få intresserade sig för missions-
epoken och de unika arkiv som finns i Sverige. Samtidigt häpnade man över den snabba utvecklingen och 
de många troende.

Sverige, och Norden i stort, hörde till de länder i världen som skickade flest missionärer till Kina under 
cirka hundra år före 1949. Mellan 600 och 700 missionärer åkte bara från Sverige till Kina, och hela 56 
svenskar mördades under det så kallade Boxarupproret år 1900. Sverige var också det första land i västvärl-
den som etablerade diplomatiska förbindelser med Mao Zedongs nya folkrepublik i maj 1950. Varför har 
vi då inte satsat mer på Kina tidigare? Varför har inte fler studerat språket? Varför har inte fler läst SMRs 
fältstudierapporter om Kina?

Rapporterna berör i flera fall frågor om hur frälsningen eller omvändelsen går till och hur den relaterar 
till den lokala kontexten. Förutom konkreta intervjuer med informanter, som ofta står ganska för sig själva 

2	Holmberg,	Anna,	2004,	Att undervisa moral i skolan: några kinesiska lärares erfarenheter,	Örebro	Missionsskola;	Pers-
son,	Ola,	2000,	�Chinese	Christians	and	Traditional	Exercise	–	a	Study	in	the	Attitudes	of	Chinese	Christians	towards	
Qigong	and	Tha-Chi�	i	�undström,	Klas,	och	�reimert,	Daniel	(red.),	The Foreign Religion: Transformation of Christianity 
in China,	�ppsala,	Svenska	institutet	för	missionsforskning,	s.	205–235;	�arsson,	Moa,	�Varför	blir	de	kristna?	Motiv	och	
bakgrundsfaktorer	till	varför	människor	blir	kristna	i	Kina	och	Hong	Kong	idag�	i	The Foreign Religion,	s.	45–85;	Nilsson,	
Johann,	2004,	Liv i förvandling – sex kristna kineser berättar om mötet med sig själva och sin omgivning före respektive 
efter omvändelsen,	Örebro	Missionsskola	
3	Shining,	Gao,	2006,	Dangdai Beijing de jidujiao yu jidutu – zongjiao shehuixue gean yanjiu (Christianity and Christians 
in Beijing Today – A Case Study in Sociology of Religion),	Hong	Kong,	�ogos	and	Pneuma	Press
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i materialet och ger intressant information, kan man ibland som luttrad Kina-forskare häpna över naivite-
ten och bristen på källkritik för det material och de fakta man förses med av informanter från officiellt håll. 
Svepande formuleringar om hur situationen för kristna är ”lättare” i ena eller andra delen av Kina utan att 
ge några detaljer borde kunna undvikas genom bättre förberedelser innan utresan. Sådant kan förstås till-
skrivas bristen på erfarenhet och den begränsade omfattningen av uppsatsen, men också bristen på grund-
läggande informationsmaterial eller förberedande föreläsningar. Oftast är fältstudierna betydligt bättre än 
de ibland mycket löst baserade uppgifter som florerar i tidningar och annat material i västvärlden, och det 
som ibland förs fram i förkunnelse och vittnesbörd om Kina i olika kyrkor och församlingar. Det stäm-
mer att situationen för kristna varierar mycket mellan olika provinser men just därför kräver sådana upplys-
ningar också lite mer diskussion. En av uppsatserna försöker analysera den registrerade kyrkan i Kina, dess 
rörelsefrihet och restriktioner och förhållandet till socialismen, och här finns ett mycket intressant ämne 
som skulle kunna utvecklas till en större studie.4

Fältstudierna är unika och viktiga för att inspirera fler till att engagera sig för Kina och kyrkans situation 
där. Det som framför allt blir tydligt genom att läsa uppsatserna är att det ofta händer något med skriben-
ternas syn på sig själva och på Kina, man ser för- och nackdelar, kulturella särdrag – och mänskliga likheter. 
”Exotiserande” på olika sätt är alltid riskabelt men tyvärr också mycket vanligt, inte bara i fallet Kina. Fält-
studierna visar att det trots språkbarriärer går att göra sig en någorlunda nyanserad bild av det mångfacet-
terade Kina. Just nyansering och skapande av bilder som går emot den gängse slentrianmässiga bilden av 
”Kina” är viktigt. Det finns inte bara ”ett Kina” utan en stor mängd olika ”Kina”. De som utför fältstudier-
na är sannolikt lika mycket färgade av sina förutfattade meningar om och sin bild av Kina – liksom alla an-
dra som inte åker dit för fältstudier – och det påverkar naturligtvis resultatet.

Hur kan då fältstudierna användas konkret inom kyrkor och organisationer? Ett scenario är att kyrkor 
och organisationer mycket aktivt uppmuntrar ungdomar att söka till Fältstudieprogrammet och att man 
pekar på intressanta områden där kyrkan själv behöver ytterligare erfarenheter. Fältstudierna, liksom olika 
praktikant- och volontärprogram, kan också bli en viktig bro mellan Sverige och Kina, då de som åker ut 
för att göra studien under ett par veckor ofta får vara med om många starka upplevelser, får ta del av män-
niskors andliga upplevelser och deras vardagsliv. Detta ger perspektiv på det egna livet och bidrar också till 
den egna mognaden och andliga utvecklingen, vilket faktiskt blir en konkret del av det vi kallar ”mission i 
retur” eller ”ömsesidighet i mission”. Dessutom bidrar fältstudierna till en allmänt ökad förståelse för Kina 
och dess mångfald. Här menar jag att betydelsen går utanför SMRs ramar och medlemskrets och att fält-
studierna även borde intressera ett bredare spektrum människor vid olika universitet, sinologer och religi-
onsvetare av olika slag, möjligen antropologer och kanske statsvetare med Kina-inriktning. Här finns också 
något av problematiken. Det är fortfarande väldigt få utanför sinologins värld som arbetar med Kina inom 
humaniora i Sverige och Norden. Många inom företagsekonomins fält har idag samarbeten och ser intres-
santa möjligheter med att engagera sig i Kina-projekt. Inom historia, sociologi, teologi och religionsveten-
skap är synfältet alltför ofta begränsat till antingen Sverige, Norden, möjligen Afrika eller Latinamerika, säl-
lan Asien och nästan aldrig Kina.

I analysen av Kinas utveckling kan fältstudierna i SMRs program också bidra med en annan vinkel. Re-
ligionens roll i det kinesiska samhället förbises alltför ofta, och bilden av kinesisk kultur som ”icke-religi-
ös”, och istället dominerad av konfuciansk etik, dominerar fortfarande. Detta synsätt, delvis med grund hos 
Max Weber och hans analys av konfucianismen i Konfuzianismus und Taoismus (1915/1920)5, har sedan 
länge också fått fotfäste bland kinesiska intellektuella, särskilt de som vill återuppliva konfucianismen som 
dominerande samhällsfilosofi. Weber och andra menade att på grund av konfucianismens dominerande 

4	Kurlberg,	Jonas,	2004,	Tre-självkyrkan och socialismen,	Örebro	Missionsskola	
5	Weber,	Studienausgabe	der	Max-Weber-Gesamtausgabe.	19,	Die	Wirtschaftsethik	der	Weltreligionen�	Konfuzianus	
und	Taoismus	(Schriften	1915–1920),	i	Helwig	Schmidt–Glintzer	(red.),	1991,	Tübingen,	Mohr
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ställning och dess betoning av människans förmåga att gå utöver sig själv och uppnå ett bättre och högre 
tillstånd så har strukturerad religion, särskilt kristendomens utomvärldsliga aspekter, inte lyckats etablera 
sig på djupet i Kina. Detta kan också tyckas långt från SMRs fältstudier men frågan om hur tro i praktiken 
fungerar i det kinesiska samhället, och hur ”kineserna” verkligen är ett religiöst folk, är i högsta grad ange-
läget för fältstudiestudenterna att arbeta med. Konfucianismens roll är dock inte alls ointressant och i dag 
använder kommunistpartiet konfucianska idéer för att skapa en ny värdegrund för det moderna Kina. Det 
är ett mycket tydligt tecken på hur den kommunistiska ideologin, åtminstone som den uttolkats officiellt 
av partiet, inte längre har någon legitimitet i Kina.

Förutom aspekten av att sätta fokus på religiös utveckling i Kina skulle fältstudierna också kunna bidra 
till att man ser ”kineser” som människor och inte bara ”kineser”. Som tidigare nämnts så är Kina mångfa-
cetterat, men också mångkulturellt och mångreligiöst. Inom folkrepublikens gränser finns 56 officiellt er-
kända etniska grupper, varav han-folket (de vi vardagligt kallar kineser) utgör den största gruppen, cirka 92 
%. Flera av fältstudierna har utförts delvis bland etniska minoriteter och åtminstone till viss del berört deras 
speciella situation. I vissa delar av Kina finns en stark spänning mellan den så kallade etniska minoriteten 
(vilken kanske är i majoritet i just det området) och han-befolkningen, till exempel i Tibet, Xinjiang och till 
viss del Inre Mongoliet. 

Den kinesiska staten erkänner officiellt fem religioner: buddhism, daoism, islam, katolicism och protes-
tantism. Den stora och snabba återkomsten för olika typer av folkreligion de senaste 25 åren har oftast kate-
goriserats som ”vidskepelse” av staten eller grupperats in under daoismens tak. I dag finns en större öppen-
het för religiösa uttryck, framför allt om de kan ses som bidragande till samhällets stabilitet och ekonomiska 
utveckling. Denna typ av frågor kunde också vara intressant och högst relevant för fältstudier, att visa på 
mångfalden och pluralismen i Kina, och på det som sipprar ut ur den officiella enhetsbild som visas av ki-
nesiska staten. Att belysa sprickorna i det kontrollerade samhället visar också mer av ”det verkliga Kina” och 
bör vara ett viktigt uppdrag för fältstudierna.


