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Abstract 
 
When immigrants move to Sweden from their native country it is not unusual that they 
experience some kind of identity crises. Their own experience of their cultural identity can be 
very problematic and they often lose a part of what they previously saw as their own identity. 
To handle such crises the immigrants can use different strategies. They can for example 
accept their disparity, deny it or emphasize it. The aim of this study is to examine how 
immigrants in Sweden experience that their cultural identity has changed since they moved 
here from a country that has a culture that is different from the Swedish culture. To reach my 
goal with this study I interviewed immigrants/refugees from Chile, Lebanon and Thailand. 
Some of the results are that my presentation of the problem and the aim with the study were 
not profound enough. I intended to only write about cultural identity but I came to the 
conclusion that individual identity and different adaptation strategies were no less important. 
A further conclusion is that these three ingredients are completely different things; an 
immigrant can have one individual identity, another cultural identity and use a strategy that 
does not correspond with any of these. Moreover I also found that a person’s identity does not 
need to change when moving from their native country to Sweden. Finally I want to stress that 
my study is not about making sweeping statements, it is rather exemplifying. Identity and 
strategies are different from one person to another.  
 
 
 
Keywords: individual identity, cultural identity, adaptation strategies.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Till Sverige kommer invandrare från olika länder av olika orsaker. En del av dem har valt att 
komma hit självmant, andra var mer eller mindre tvungna av särskilda omständigheter. När 
dessa invandrare kommer till Sverige blir deras upplevelse av den egna kulturella identiteten 
väldigt problematisk. Identitetskriser av olika slag är inte sällsynta. För att hantera den inre 
krisen som uppkommer i samband med flytten kan invandrarna använda sig av olika 
strategier. De kan exempelvis acceptera sin olikhet, förneka den eller betona den. Jag tycker 
att själva problematiken kring kulturell identitet ur denna synvinkel är intressant. Den aspekt 
som jag tycker är mest intressant är hur dessa personer själva känner samt tycker och tänker 
om sin kulturella identitet och hur denna påverkats av flytten. Detta är också syftet med min 
studie, det vill säga att undersöka hur invandrares kulturella identitet har påverkats i samband 
med flytten från en kultur till en annan. Jag har alltid varit intresserad av ämnen som sådana 
delvis av den anledningen att jag har många invandrarkompisar. Jag själv känner mig också 
kluven i detta sammanhang. Dock har jag inte flyttat från något land utan har bott i Sverige 
hela mitt liv. Men mina föräldrar är från Finland vilket gör mig till andra generationens 
invandrare.   
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Det är en svår period som många stöter på när de brutit upp från sin hemkultur. Uppbrottet 
känns mer ju större det är och ju mindre självvalt uppbrottet var. Det är mer eller mindre svårt 
om inte omöjligt att direkt förstå sig på den nya kulturen och det nya språket. Den kulturella 
identiteten hamnar i sådana omständigheter ofta i gungning och man kan bli osäker på vem 
man egentligen är. Som migrant förlorar man en del av det som man tidigare uppfattade som 
sin identitet. I det nya landet kan man sedan utsättas för fördomar och få sin identitet speglad 
som en medlem av ett kollektiv snarare än en individ. Det är viktigt för oss människor att 
känna att vi hör till en grupp för att vi ska känna oss trygga. En identitet möjliggör just en 
känsla av tillhörighet och är viktig på så vis att den ger en person en fast punkt i hennes 
omgivande värld och en grund att stå på. Vare sig man vill eller inte så förändrar resan 
migranten. Flytten från ett land till ett annat där kulturen skiljer sig åt påverkar individers 
kulturella identitet och olika personer hanterar den inre konflikten på olika sätt.  
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad som händer med den kulturella identiteten när 
man flyttar från en kultur till en annan. Jag vill med andra ord ta reda på hur invandrare i 
Sverige upplever att deras kulturella identitet har förändrats sedan de flyttade hit från ett land 
som har en kultur som skiljer sig från den svenska. Övergripande frågor som jag kommer att 
utgå ifrån för att uppnå mitt syfte är följande:  
 
- Hur har flytten påverkat den egna kulturella identiteten? 
- Har den kulturella identiteten förändrats över tid? 
- I vilken grad sker en förstärkning av ursprungskulturen och den ursprungliga identiteten? 
- I vilken grad sker en assimilering till den svenska kulturen och befrielse från den 

ursprungliga identiteten? 
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- I vilkan grad sker en samverkan mellan eller en sammansmältning av ursprungskulturen 
och den svenska kulturen? Har detta lett till en dubbelidentitet eller till en ny 
hybrididentitet?  

 
 
1.4 Avgränsning: 
 
Jag har valt att göra en geografisk avgränsning på så sätt att jag har valt tre länder varifrån 
mina intervjupersoner härstammar. Länderna är Chile, Libanon och Thailand. Jag valde just 
dessa länder av den anledning att de sinsemellan har olika kulturer. Jag har däremot valt att 
inte göra någon geografisk begränsning här i Sverige, det vill säga var i Sverige 
intervjupersonerna bor i dagsläget. Orsaken är delvis att en flytt från sitt hemland inte sällan 
innebär ett kringflyttande i det nya landet, och delvis för att jag inte är intresserad av den 
svenska kulturen. Jag är endast intresserad av hur intervjupersonerna tagit till sig eller inte 
tagit till sig den svenska kulturen.  

Jag har även gjort en åldersavgränsning och endast genomfört intervjuer med 
invandrare/flyktingar i åldersgruppen 15-35. Denna avgränsning är till för att unga och äldre 
påverkas på lite olika sätt när de lämnar en kultur och flyttar till en annan vilket kommer att 
redogöras för i teoridelen i uppsatsen. Åldersavgränsningen är även till för att eventuellt 
kunna urskilja likheter och olikheter mellan de intervjuade. Jag kunde lika gärna ha valt en 
annan ålderskategori, men valde just denna då jag är mer intresserad av hur yngre uppfattar 
sin kulturella identitet i samband med flytt från hemlandet. Dessutom föreställde jag mig att 
invandrare i dessa åldrar mest aktivt tvingas förhålla sig till skillnaderna mellan en egen 
etablerad kultur och den nya de ska leva i.  
 
 
1.5 Definitioner 
 
Det finns en mängd olika definitioner på vad kulturell identitet innebär och vad som menas 
med invandrare respektive flykting. Nedan kommer jag endast att ta upp de definitioner som 
jag använder mig av i min undersökning.  
 
Individuell/personlig identitet: ”…självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ. 
Identitet består i första hand av medvetenhet om sitt jag, dvs. upplevelsen att vara levande 
(vitalitet), att det finns en skarp gräns till andra (demarkation)...”1 
 
Kollektiv identitet: ”…identifierar sig eller av andra identifieras med en grupp andra 
individer med åtminstone till synes definierbara egenskaper som särskiljer denna grupp från 
andra grupper.”2  
 
Kulturell identitet: personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd 
kultur.3 
 
Invandrare: person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid. I 
min undersökning avser definitionen personer som är utrikes födda.4  

                                                 
1 Nationalencyklopedin på nätet: http://0-
www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858&i_word=identitet  
2 Ilicki, 1988, sid 105 
3 Nationalencyklopedin, 1992, band nio, sid 342 
4 http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212806&i_word=invandrare 

http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858&i_word=identitet
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858&i_word=identitet
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858&i_word=identitet
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212806&i_word=invandrare
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212806&i_word=invandrare
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212806&i_word=invandrare
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Flykting: ”…en person som lämnar sitt hemland och inte kan återvända dit på grund av 
fruktan för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, 
religiös eller politisk uppfattning”.5  
 
 
Vad gäller identitet kommer jag att både använda mig av enskild samt kollektiv identitet. 
Således både hur personen själv känner sig, exempelvis svensk eller chilensk, samt vilket 
kulturell identitet han/hon har. Därmed sammanställer jag kulturell identitet med kollektiv 
identitet då de går båda ut på att identifiera sig med en större grupp människor och i mitt fall 
är det kulturen jag är ute efter, det vill säga vilken kultur personerna känner att de tillhör.  

När det gäller skillnaden mellan invandrare respektive flykting kommer jag i min 
undersökning ganska förenklat endast att intressera mig för följande: invandrare flyttar till 
något medan flyktingar flyttar (flyr) från något.6 Anledningen till att jag väljer att inte skilja 
mellan invandrare och flyktingar utöver detta är att jag inte hittat någon tidigare forskning 
som fastslår om dessa olika grupper upplever den kulturella identiteten på olika sätt i samband 
med flytt från sitt hemland till annat land. Det finns dock skrivet att flyktingar oftast upplever 
en dubbel kris om man jämför med invandrare men det står inget om på vilket sätt flyktingar 
upplever invandringen värre som är relevant för min studie. Jag har dock hittat lite teorier om 
flyktingars eventuella anpassning/ icke anpassning till den nya kulturen. Dessa är dock i 
väldigt litet omfång och finns i kapitlet om anpassningsstrategier.    
 
 
1.6 Disposition 
 
I det första kapitlet återfinns bakgrund till ämnet, problemformulering, syfte och 
frågeställningar, avgränsning samt definitioner. Andra kapitlet redogör för de metoder som 
jag använt mig av under arbetets gång. Följande kapitel, kapitel tre, innehåller den teoretiska 
referensramen. Teorin tar först upp postmodernism och kulturens geografi. Postmodernism är 
den idétradition som jag låtit mig inspireras av och kulturens geografi är den inriktning inom 
kulturgeografi där min studie hör hemma. Teorikapitlet redogör även för begrepp som kultur, 
identitet, kulturell identitet, segregation, assimilation samt integration. Vidare finns 
redogörelser för språkets inverkan på identiteten, kulturomställning samt invandringskrisens 
olika faser och olika anpassningsstrategier. Märk dock att det finns två stycken som handlar 
om identitet, stycke 3.2.3 samt 3.4. Det första stycket redogör för hur inriktningen kulturens 
geografi ser på identitet medan det andra stycket redogör för hur jag använder mig av 
begreppet i min studie. Det fjärde kapitlet redovisar min empiri, det vill säga de genomförda 
intervjuerna. Analys följer därefter i kapitel fem. Därpå redovisar jag mina slutsatser i kapitel 
sex och kapitel sju innehåller egna reflektioner. Slutligen följer en sammanfattning av den 
genomförda studien.   
 

                                                 
5 Franzén, 2001, sid 99 
6 Söderlindh, 1984, sid 29-30 
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2. Metod 
 
Jag påbörjade min undersökning med litteraturstudier. Jag letade fram lämpliga böcker inom 
området för att få en bakgrund till problematiken. Jag har främst använt mig av böcker från 
Karlstads universitet samt Internet i mindre omfång. Sedan talade jag med några personer som 
varit med om en flytt från en kultur till den svenska kulturen för att se lite hur problematiken 
kan se ut men jag gick inte något djupare in på ämnet i det stadiet. Sedan formulerade jag ett 
antal intervjufrågor utifrån vad jag lärt mig fram till dess. Dessa provade jag sedan genom att 
utföra personliga intervjuer med tre personer som även utgjorde min pilotundersökning. Syftet 
med dessa intervjuer var att se om frågorna var bra, klara och förståeliga. Samtidigt ville jag 
se om det fanns något som fattades, om någon/några fråga/or behövde läggas till samt se om 
jag fick ut det jag ville av intervjuerna.  

Anledningen till att jag valde att genomföra personliga intervjuer är att man som 
intervjuare får en god referens till svaren. Dessutom får man även med kroppsspråk och annat 
som registreras av sinnena. Den intervjuform som jag använde mig av var ostrukturerade 
intervjuer. I en ostrukturerad intervju presenteras frågorna på ett systematiskt sätt och 
registreringen av svaren sker på ett osystematiskt sätt.7 Ibland kallas sådana intervjuer för 
”open ended interview” eller intervju med öppna frågor. Den sistnämnda kallas den för på 
grund av att intervjuaren ställer öppna frågor där den intervjuade får svara öppet. Jag hade 
således ett färdigt frågeformulär som jag utgick ifrån men hade inga fasta svarsalternativ för 
respondenten. Alla de intervjuade frågades samma frågor i samma följd. Denna strukturerade 
strategi menar Kitchin och Tate ska underlätta jämförbarheten mellan svaren. Författarna 
menar även att denna intervjumetod som de benämner ”structured open-ended interview” 
påstås minska intervjuareffekter samt ser till att intervjuaren får svar på varje ställd fråga. 
Svagheter som Kitchin och Tate ser med denna metod är att den minskar flexibiliteten när det 
gäller att relatera intervjun till särskilda personer eller omständigheter och begränsar 
naturligheten och relevansen i frågorna och svaren. Vidare menar författarna att ett intressant 
svar inte kan följas upp mer detaljerat.8 Jag har dock som syfte att följa upp svar som jag 
finner intressanta inom det undersökta ämnet.   
 Dock utfördes inte alla intervjuer i form av personliga intervjuer. Några av mina 
första intervjupersoner kunde inte vara med i undersökningen av olika anledningar varför jag 
fick hitta nya personer att intervjua. När sedan dessa hittades var tiden alltför knapp för att åka 
till respektive plats och genomföra personliga intervjuer. Jag valde därför att genomföra 
telefonintervjuer med dessa personer och anledningen var som sagt tidsbrist. Svenning skriver 
att telefonintervjuer inte används mycket i akademiska sammanhang, inte i Sverige i alla fall, 
och att den typen av intervjuer blir grunda. Dock skriver författaren vidare att intervjuer per 
telefon, rätt använt, möjligtvis förtjänar en starkare ställning. Dessutom är detta en relativt 
snabb metod då ena handen alternativt båda händerna är fria och intervjuaren kan skriva 
svaren direkt på ett frågeformulär.9   

Nämnvärt är även att intervjuerna jag genomförde skedde utan bandspelare. Av den 
orsaken att jag inte hade tillgång till bandspelare fick jag nöja mig med att anteckna i ett 
block. Detta kan vara till en nackdel eftersom det är lättare att missa detaljer på detta sätt men 
jag tyckte att intervjuerna gick bra utan bandspelare. En fördel med att själv sitta och skriva 
ner svaren så som jag ser det är att man kanske lyssnar noggrannare eftersom man måste 
anteckna det som sägs och att man som intervjuare i sådana fall inte har någonting att gå 
tillbaka till, som en bandspelare. Men för att undvika att missa något bad jag om att få 
återkomma till intervjupersonerna om jag undrade över något.  
                                                 
7 Hellevik i Svenning, 2003, sid 113  
8 Kitchin & Tate, 2000, sid 214 
9 Svenning, 2003, sid 126 
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Eftersom jag valde att genomföra en kvalitativ undersökning, vilket intervjuer är, 
valde jag att göra en urvalsundersökning och grundtanken är att exemplifiera och inte 
generalisera. Vid kvalitativa studier är det sällsynt med totalundersökningar av den 
anledningen att de är resurskrävande. Istället gör forskaren/undersökaren därför icke-
statistiska urval, ett selektivt urval. Det är inte meningen att detta urval ska vara en 
miniatyrkopia av populationen och att den ska vara slumpmässigt framtagen utan man går 
efter andra kriterier.10  I en intervjuundersökning kan urvalet ske på många olika sätt och 
metoden jag valde var snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att man låter varje intervju 
leda fram till en ny intervju på så sätt att namn som uppkommer under intervjuns gång följs 
upp i nya intervjuer. Enligt Svenning är detta ett utmärkt sätt att välja ut intervjupersoner.11 
Jag kontaktade således en person från respektive land (Chile, Thailand och Libanon) och lät 
sedan dessa personer leda mig till nästa intervjuperson.  

En fara med snöbollsmetoden är att denna kan leda till att flera av intervjupersonerna 
ingår i samma umgängeskrets. Faran består i att intervjuaren eventuellt kan få likvärdiga svar 
från dem och därmed inte kan urskilja några olikheter. Men detta förutsätter att de har 
överensstämmande upplevelser eller skapat sådana genom att umgås med de som befinner sig 
i samma situation. Jag kommer dock att intervjua personer från olika länder och olika kulturer 
varför jag har tilltro till att jag inte kommer få likvärdiga svar från de intervjuade utan tror att 
dessa har olika upplevelser av den kulturella identiteten i samband med flytten. Dessutom är 
identitet ytterst personligt och jag tror av den anledningen inte att snöbollsmetoden kommer 
ha några större effekter på min undersökning. Jag kommer även att se till att försöka välja ut 
intervjupersoner så att inte alltför många ingår i samma umgängeskrets om så skulle vara 
fallet. Jag betonar således att varje människa är unik och ser man till nyanser och 
upplevelsekvaliteter är inte någon människas upplevelse av en situation i alla delar lik någon 
annans.  

Andra faror i samband med intervjuer är uppmärksamhetseffekter, mäteffekter och 
intervjuareffekter. Med uppmärksamhetseffekter menar Svenning att människor inte riktigt är 
sig själva i en intervjusituation. Med mäteffekter vill författaren påstå att intervjuaren kan 
tvinga fram ett svar från en intervjuperson. Personen i fråga kanske aldrig funderat över det 
intervjuaren vill ha svar på. Slutligen menas med intervjuareffekter att  det är lätt hänt att 
intervjuaren styr intervjun i en oförutsägbar riktning med minspel, utrop och inpass.12 Misstag 
i samband med intervjuer är att intervjuaren inte lyssnar tillräckligt noggrant, ställer ledande 
frågor, upprepar frågor, hjälper intervjupersonen att svara på en fråga samt ställer vaga 
frågor.13   

Kitchin och Tate menar att det finns faror med att undersöka ett fenomen som man är 
personligt involverad i. Författarna menar framförallt att det kan vara svårt att isolera sig från 
ämnet och vara opartisk. Dock vill de inte påstå att forskaren/undersökaren för den skull ska 
undvika att undersöka ämnen som är personligt relevanta utan snarare att man ska vara 
medveten om farorna med en sådan undersökning. Författarna menar vidare att det även finns 
fördelar med personlig involvering såsom entusiasm, motivation, kontakter samt personliga 
kunskaper.14 Min personliga involvering i min undersökning om kulturell identitet är den att 
jag är lite kluven om var jag själv står. Kort och gott är jag född här i Sverige men är finsk 
medborgare då mina föräldrar är födda där. Jag känner mig finsk men är medveten om min 
svenskhet. Dock har jag aldrig flyttat från ett land till ett annat varför min erfarenhet inte är 
riktigt densamma som de jag har intervjuat. Jag skulle inte vilja påstå att min bakgrund skulle 

                                                 
10 Svenning, 2003, sid 101-102 
11 Ibid. sid 111 
12 Ibid. sid 164 
13 Kitchin & Tate, 2000, sid 217 
14 Ibid. sid 29-30 
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påverka min undersökning delvis av denna anledning och delvis för att alla har personliga 
erfarenheter och upplevelser där den egna identiteten är högst personlig.  
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Postmodernism 
 
Postmodernismen är den idétradition som jag kommer att låta mig inspireras av i min 
undersökning och jag kommer att redogöra för den nedan. Postmodernismen tillhör en av de 
kritiska idétraditionerna och representerar en kombination av olika idéer. Termen 
postmodernism är förvirrande och har en väldigt oklar och mångskiftande innebörd. I 
huvudsak kan två olika positioner inom postmodernism urskiljas. Å ena sidan de som 
argumenterar för att det ägt rum en förändring mot ett postmodernt samhälle, ett radikalt brott 
mot det moderna samhället. Å andra sidan de som hävdar att det är möjligt att urskilja vissa 
radikala kulturella förändringar men att vi fortfarande lever i ett modernt samhälle, ett 
senmodernt samhälle. I det senmoderna samhället har den kulturella nivån fått ökad betydelse 
och frågan om identitet hamnat i fokus.15  

Postmodernism är baserat på att det inte finns ett svar som är rätt och det finns ingen 
sanning utanför tolkning. Denna idétradition erbjuder just tolkningar snarare än observationer 
och upptäckter. Postmodernister menar även att det inte heller finns en diskurs som är 
överlägsen alla andra.16 Postmodernismen gör motstånd mot de som försöker föra fram 
dominerande uppfattningar och menar att man ska försöka låta bli att göra påståenden som 
slår fast ”sanningar”.17 Modernism är en idétradition som tillämpar sådant och 
postmodernismen kan ses som en reaktion mot modernism där mätning, analys, logik, ordning 
och framsteg är några av de centrala elementen. Postmodernismen fokuserar åter på de 
exkluderade, marginella och undertryckta; sådant som har blivit ignorerat i de moderna 
skolorna. 
 Alvesson skiljer mellan postmodernism som periodiseringsbegrepp 
(postmodernitet) och postmodernism som en särskild kulturell, intellektuell stil eller 
inriktning. Jag kommer att använda mig av den senare som Alvesson benämner 
postmodernismen som filosofi. Många författare har uppfattat postmodernism som filosofi 
som en fråga om att bedriva samhällsforskning om det postmoderna. Postmodernismen som 
filosofi använder sig av riktlinjer för att förstå sig på den sociala världen: ambivalens, 
variation, fragmentering, intuition och känsla. Den ser den sociala verkligheten som flytande 
och kan bedriva forskning genom att till exempel skapa berättelser som återspeglar nutida 
upplevelser av detta eller dekonstruera texter. Postmodernismen som filosofi förkastar 
traditionella ideal som rationalitet, visshet och ordning.18 Ett av postmodernismens centrala 
teman i sin egenskap som filosofi är fragmenterade identiteter.19  
 Postmodernismen avfärdar idén om en trygg och enhetlig identitet. Kritik som 
finns till en enhetlig identitet är att en individ skulle reagera och skapas på nytt om denne 
skulle placeras utanför sin miljö och ställas inför en ny diskurs. Kritiken menar att det aldrig 
funnits en mänsklig väsenskärna. Människans väsenskärna beskrivs istället som 
anpassningsbar samt har föränderliga och flexibla kvaliteter. En annan kritisk röst menar att 
identiteten kommer att vara relativt stabil i homogena och oföränderliga samhällen med få 
dominerande diskurser under den förutsättningen att identiteten är en social skapelse. 
Samtidigt talar man om att samhället numera är alltmer heterogent och globalt med en 

                                                 
15 Nationalencyklopedin på nätet: http://0-
www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=286169&i_word=postmodernism&i_
history=2 
16 Kitchin & Tate, 2000, sid 16 
17 Alvesson, 2003, sid 16 
18 Ibid. sid 28-32 
19 Ibid. sid 21 

http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=286169&i_word=postmodernism&i_history=2
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=286169&i_word=postmodernism&i_history=2
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=286169&i_word=postmodernism&i_history=2
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=286169&i_word=postmodernism&i_history=2
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mångfald av föränderliga diskurser. I sådana samhällen är det svårt att komma undan 
fragmentering av den mänskliga identiteten. Alvesson menar att de identitetsstabiliserade 
krafterna går förlorade i ett alltmer fragmenterat samhälle.20  

Postmodernismen har när det gäller identitet två olika hållningar; en kategorisk och en 
som mer uppmärksammar aktuella historiska tendenser. Det kategoriska synsättet på identitet 
menar man är giltig för alla historiska och sociala sammanhang och påstår att grundvalar och 
legitimerade berättelser alltid varit ett påhitt. Även det andra synsättet på identitet menar att 
det finns en misstro mot försök till legitimering. Lyotard menar att det kanske bara är lokala 
berättelser som återstår, berättelser som gäller en speciell miljö och som bara i ytterst ringa 
mån kan generaliseras över tid och rum.21 Det är detta senare synsätt som jag kommer att 
använda i min uppsats, jag kommer att försöka se likheter och olikheter mellan de personer 
jag intervjuar men jag har inte som tanke att generalisera detta längre så att det skulle vara 
giltigt i andra samhällen och så vidare. Under postmoderna villkor finns bara partiella, 
subjektiva och individuella sanningar.22 Med detta sagt vill jag slutligen påpeka att jag inte 
kommer att anamma postmodernismens idéer och traditioner fullt ut, jag kommer endast att 
låta mig inspireras av dem. Alvesson illustrerar detta bra i sin bok med följande ord när det 
gäller identitet: ”Att identiteter är fragmenterade kan betraktas som ett påstående värt att 
undersöka snarare än en ”sanning” eller metodologisk doktrin”.23  
 
 
3.2 Kulturens geografi 
 
Författarna till boken ”Kulturens plats/Maktens rum” anser att närheten mellan de båda 
begreppen kulturgeografi och kulturens geografi kan vara förvirrande.24 Gren och Hallin 
däremot definierar kulturens geografi som: ”en systematisk subdisciplin…inriktad mot studiet 
av geografiska aspekter av kultur och kulturella aspekter av geografi.” 25 Kulturens geografi 
handlar som det låter om kultur. Men vad är kultur? Mitchell menar att kultur både är 
”structure of feeling” som något oklart definierar människors liv samt en rad produktioner 
som reflekterar, talar till, eller försöker forma denna ”structure of feeling” genom olika 
representationsstrategier. Kultur är med andra ord dels människors totala livsstil och omfattar 
språk, klädsel, matvanor, musik, bostad, religion, familjestrukturer och värderingar, och dels 
konst, musikalproduktioner och saker som visas i museum, konsertsalar, tv, bio med mera.26 
Gren och Hallin å andra sidan menar att kultur handlar om ”…människors sätt att se på och 
uppfatta världen, om deras föreställningar och konstruktion av mening och identitet, om 
värderingar och kommunikation ”.27 Mitchell talar om ”cultural wars” och menar att de 
nutida, 1900- och 2000-talets, ”kulturella krig” handlar om strider om kulturella identiteter, 
exempelvis hur de formas och bestäms och menar fortsättningsvis att kultur även är en term 
som visar på vår tillhörighet i en grupp och som därigenom skiljer mellan oss och dem.28  

                                                 
20 Alvesson, 2003, sid 43-44 
21 Ibid. sid 46 
22 Nationalencyklopedin på nätet: http://0-
www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=28617500&i_word=postmodernism
&i_history=1 
23 Alvesson, 2003, sid 52 
24 Gren, Hallin, Molina, 2000, sid 14 
25 Gren & Hallin, 2003, sid 220  
26 Mitchell, 2000, sid 13 
27 Gren & Hallin, 2003, sid 172 
28 Mitchell, 2000, sid 11, 14 

http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=28617500&i_word=postmodernism&i_history=1
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=28617500&i_word=postmodernism&i_history=1
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=28617500&i_word=postmodernism&i_history=1
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=28617500&i_word=postmodernism&i_history=1
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Mitchell anser att det är svårt att sammanfatta kulturens geografi då ämnet 
exploderade med bland annat nya teman och nya teoretiska utvecklingar under 1990-talet.29 
Jag ska således inte göra någon heltäckande sammanfattning om ämnet utan väljer att göra 
några nedsteg i en mer traditionell kulturens geografi för att sedan gå över till den kulturella 
vändningen och avsluta det hela med en nerdykning om identitet.  
 
 
3.2.1 ”Traditionell” kulturens geografi 
 
Mitchell skriver mycket om Carl Sauer och hans inflytande inom kulturens geografi. I Sauers 
arbete kan många teman spåras som dominerade kulturens geografi på 1900-talet, exempelvis 
det materiella landskapet, kulturell ekologi och människans påverkan på naturen. Sauers 
kanske mest kända verk är ”The Morphology of Landscape”. Detta verk var till stor del en 
reaktion mot de fel som Sauer såg med miljödeterminism (naturdeterminism med annat ord) 
och eftersträvade att sätta kultur i centrum av geografi.30 Ratzel var en av de främst 
inflytelserika när det gällde miljödeterminism och teorin om detta innebar att miljön (naturen) 
orsakade kulturella olikheter genom att tillgodose olika förhållanden där kultur ”växte” och 
överfördes från generation till generation.31 Sauer menade dock att det inte var naturen som 
orsakade kultur. Sauer var särskilt intresserad av landskap och menade att landskap var ett 
uttryck för den kultur som skapade den. Sauers idéer var väldigt inflytelserika och satte igång 
en tradition av landskapsstudier inom kulturens geografi.32 Sauer skrev att ”Culture is the 
agent, the natural area is the medium, the cultural landscape the result…”.33 Sauer omkastade 
därmed teorin om miljödeterminism och menade att kulturella landskap härstammar från 
människan och inte naturen och är således kulturella uttryck. Sauer skapade en metodologi 
som visade hur kulturell utveckling och förvandling hela tiden skapade och omskapade de 
platser och landskap där människor bor.34 

Mitchell menar dock att kultur var underteoretiserat i Sauers verk då Sauers intresse 
låg i att undersöka effekterna av kultur men inte hur kultur verkade, hur den formade naturen. 
En av Sauers elever, Zelinsky, tog sig an den uppgiften istället, att teoretisera kultur. Zelinsky 
teoretiserade kultur som ”superorganic”, detta innebär en tro på en kraft som är större och 
relativt oberoende av människors liv. ”Superorganic culture” hänvisar därmed till antagandet 
att kultur är en kraft som existerar ovan och oberoende av människors vilja eller intentioner. 
Kulturens geografi borde således fokusera på att undersöka ”…how culture itself works itself 
out across space and in place.”35   

Alla geografer var dock inte beredda på att följa Zelinskys spår utan hans teori om 
kultur kritiserades. En av de som kritiserade Zelinsky var Duncan som menade att 
superorganicismen suddade ut individernas roll i samhället och att teorin reducerade 
människor till robotar som omsatte kulturens kraft i handling. Duncan ansåg att teorin innebar 
att människor agerade som Pavlos hundar med avsaknad av kontroll över deras eget beteende. 
Duncan ansåg att kultur istället skulle ses som interaktion mellan människor och inte som en 
egen variabel. Duncan föreslog därmed en mer sociologisk definition av kultur som skulle 
fokusera på sociala, politiska och ekonomiska förhållande som styr våra liv. Kultur ska 
således inte ses som något som skiljer sig ifrån samhället samt det politiska och ekonomiska.36  
                                                 
29 Mitchell, 2000, sid 63 
30 Ibid. sid 21 
31 Ibid. sid 17-18 
32 Ibid. sid 21-22 
33 Ibid. sid 27 
34 Ibid. sid 27-28 
35 Ibid. sid 29-30, 32 
36 Ibid. sid 34 
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Runt 1950, ungefär samtidigt som Duncan kritiserade superorganicismen, började de 
brittiska kulturella studierna att bana väg i geografin. Många av de brittiska geograferna var 
inte utbildade i traditionerna av kulturens geografi utan snarare i social geografi. De flesta av 
dem tyckte att den amerikanska kulturens geografi var irrelevant,  då den fokuserade på den 
kulturella transformationen av landskapet.37 Jackson uttryckte det såsom följer: ”…American 
cultural geography’s reliance on superorganicism – or more accurately, its unwillingness to 
think hard about the ”inner workings of culture”- led to ”an almost obsessional interest in 
the physical or material element of culture rather than its more obviously social 
dimensions.”38 Kulturens geografi hamnade snart i centrum av teoretiska utvecklingar i 
geografi. Geografer som Duncan och Jackson efterfrågade politisk relevans då de ansåg att 
kultur var politik. De brittiska geograferna ansåg både att kultur var en form av politik men 
även som något fristående från politik. För dessa geografer var det en ”map of meaning” för 
att förstå hur sociala relationer är uppbyggda och formade och även hur dessa är upplevda, 
förstådda och tolkade. Kort och gott var de brittiska geograferna angelägna om att utforska en 
central och ytterst relevant del av det sociala livet nämligen ”the structure of experience in a 
changing world.”39 
 Världen förändrades på 60- och 70-talet och kulturens geografi behövde 
förändras i takt med detta. Mitchell tar bland annat upp uppkomsten av en ny form av rasism i 
Frankrike, en ny våg av feminism och globaliseringen av kapital som exempel på förändringar 
i världen på den tiden.40 Olika forskare och författare talar om olika förändringar och 
vändningar. Harvey menade att det hade ägt rum en fullständig förvandling inom kultur eller 
”sea change” som författaren uttrycker det. Förvandlingen är förenad med uppkomsten av nya 
sätt att som vi uppfattar tid och rum. Harvey menar, och Mitchell menar att författaren har rätt 
i sin sak, att denna förvandling är oskiljbar från de strukturella förändringar i det globala 
ekonomiska systemet. Vidare menar författaren att superorganiska syner av kultur är 
otillräckliga när det gäller att beskriva nya och kanske till och med gamla erfarenheter av tid 
och rum.41 Äldre kulturteorier betonade på många sätt tid och föreslog att kulturella 
traditioner gick i arv från generation till generation. Nya kulturteorier däremot betonar rum 
och menar att kultur bildas genom rum och som ett rum.42 
 
 
3.2.2 Den kulturella vändningen 
 
Den kulturella vändningen inom samhällsvetenskapen ägde rum under 1990-talet och innebar 
ett ökat intresse för kultur och kulturteori. Dessutom utmanades en del traditionella 
gränsdragningar mellan samhällsvetenskap och humaniora. Den kulturella vändningen 
försökte förändra ordningen där kultur länge uppfattades som en biprodukt av till exempel 
ekonomi. Med andra ord ville geograferna visa att kultur var en viktig sak i sig och inte skulle 
ses som en biprodukt av något annat.43 Mitchell menar att den kulturella vändningen är ett 
resultat av förändringar i ideologi och social struktur. Den kulturella vändningen i geografi 
har på många sätt varit ett skifte från förklarande till utforskande ”meaning”. I och med 
vändingen behövde geografer finna sig i postmodernitetens karaktär som till sin natur är 
rumslig. Postmodernismen betonar heterogenitet och tittar på multipla, konkurrerande 

                                                 
37 Mitchell, 2000, sid 34-35, 41 
38 Ibid. sid 35 
39 Ibid. sid 36, 41 
40 Ibid. sid 36 
41 Ibid. sid 40-41 
42 Ibid. sid 63 
43 Gren & Hallin, 2003, sid 172 
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diskurser.44 Mitchell menar att den kulturella vändningen inom samhällsvetenskap på ett 
ungefär är likvärdig med den postmoderna vändningen. Vidare menar författaren att en 
rumslig vändning kan läggas till av två anledningar nämligen att kultur är rumsligt och att 
postmodernismen betonar rumslighet.45 I samband med detta talar författaren om 
multikulturalism och menar att det kan argumenteras att det primära målet för kulturella 
studier är att analysera världens mångfald.46 

Den kulturens geografi som utvecklades benämndes till en början den ”nya” kulturens 
geografi där kultur inte längre var avgränsat eller bundet till naturlandskapet eller den 
materiella geografin. Den nya kulturens geografi handlade således inte så mycket om det 
fysiska landskapet utan mer om den föreställda geografin och människors meningsvärldar. 
Gren och Hallin menar att kulturens geografi tidigare främst var mer inriktad mot de synliga 
materiella aspekterna av kultur medan den numera har utvecklats till att även innefatta 
”immateriella” aspekter.47 Kulturteorier som  presenterades i samband med detta framhävde 
kultur som dynamiskt, mångfacetterat och motsägelsefullt och innefattar till exempel 
maktrelationer, social praktik, kroppens känslor, människors symbolvärldar och 
meningssystem.48 Den nya kulturens geografi bröt således med geografins tidigare 
traditionella betoning på att beskriva det synliga och materiella på jorden. Olsson talar om en 
osynlig geografi när det kommer till människors meningsvärldar, våra språkliga berättelser 
om oss själva och världen. Olssons synvinkel medför ett rumsligt tänkande där vi behandlar 
immateriella fenomen som om de vore materiella. Olsson menar att vårt tänkande även om 
immateriella fenomen är geografiskt strukturerat.49  

Den kulturella vändningen inom kulturgeografin innebar enligt Gren och Hallin en 
renässans för inriktningen kulturens geografi samt ett ökat intresse av att undersöka 
människors föreställda geografier. Det ämnesteoretiska intresset förflyttades från samhälle 
och rum till kultur och rum. Dock vill författarna påminna om att kultur inte är något nytt 
inom geografin. Kulturens geografi med inriktning på just kultur har länge funnits som en 
subdisciplin till geografiämnet. Författarna menar dock att kultur inte var särskilt teoretiskt 
problematiserat i den traditionella kulturens geografi som hade sina rötter i 
jordbrukssamhällets kultur- och naturförhållanden. De nämner Sauer och hans arbete som 
exempel där kultur ganska enkelt sågs som något organiskt som omvandlade naturlandskap 
till kulturlandskap. Idag däremot framstår identitet, genusrelationer, konsumtion, media, 
etnicitet, mening, informations- och kommunikationsteknologi, rasism, maktrelationer, 
tolkning, representation som centrala kulturella aspekter.50  

Gren och Hallin anser vidare att Jacksons bok ”Maps of meaning: an introduction to 
cultural geography” var den första som mer omfångsrikt redogjorde för den ”nya” kulturens 
geografi. Jackson teoretiserade kultur och såg det som en integrerad del av samhället och det 
sociala. Såsom bokens titel antyder lades stor vikt vid att klartlägga människors osynliga och 
föreställda geografier samtidigt som författaren introducerade områden som var nya för 
många kulturgeografer, exempelvis kultur och ideologi, klass och populärkultur samt 
språkens geografi.51 En central ämnesteoretisk utgångspunkt enligt Gren och Hallin är att 
”…människor inte bara befinner sig i fysiskt påtagliga rum och rumsligheter…utan också i 
imaginära (föreställda, symboliska) rum.”52 

                                                 
44 Mitchell, 2000, sid 58 
45 Ibid. sid 60 
46 Ibid. sid 64 
47 Gren & Hallin, 2003, sid 220 
48 Ibid. sid 174 
49 Ibid. sid 176 
50 Ibid. sid 172-174 
51 Ibid. sid 174 
52 Ibid. sid 174 
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Jackson och Cosgrove var två av de engagerade i nya kulturens geografi. Jackson 
föreslog ett närmande med brittisk socialgeografi för att bättre förstå kulturens och samhällets 
geografi eftersom dessa arbetade tillsammans för att forma erfarenheter av vardagslivet. 
Cosgrove i sin tur föreslog att det var tid att utveckla en radikal form av kulturens geografi 
som fokuserade på frågor om makt, dominans samt elitgruppers kontroll av rum och kultur. 
Målet för Jackson och Cosgrove samt andra engagerade i nya kulturens geografi var att skapa 
som Mitchell benämner det ”thoroughly politicized concept of culture” för att uppmärksamma 
områden av det sociala livet som sällan behandlats av geografer. Det gäller exempelvis 
ideologier av ras, språkets och diskursens roll i att producera kulturrum samt utvecklingen av 
subkulturer. De kulturella studierna fokuserade mest på det lokala vilket innebar en växling 
från studerandet av det sociala livet i dess totalitet till studerandet av det sociala livet i dess 
pluralitet.53 Jackson som var mycket av en talesman för utvecklingarna inom den nya 
kulturens geografi menade att kulturens geografi inte behövde fokusera särskilt på kultur i sig 
utan snarare på ”cultural politics”. Jackson och andra nya kulturens geografer tog avstånd 
från utvecklingar i den amerikanska kulturens geografi och tittade istället närmare på brittiska 
och internationella varianter av kulturstudier. De eftersträvade även att rumsliggöra dessa 
studier genom att visa hur rum och plats är centrala för ”maps of meaning” som utgör 
kulturell erfarenhet.54 
 
 
3.2.3 Identitet 
 
Ovan har jag nu redogjort för kulturens geografi i stora drag, eller jag har närmare bestämt 
gjort några nedsteg då det är omöjligt att sammanfatta hela deldisciplinen i mitt teoriavsnitt. 
Nedan ska jag inrikta mig mer på (kulturell) identitet i relation till kulturens geografi då det är 
huvudtemat på min uppsats. I anslutning till det jag skrev ovan är rumsligt tänkande och 
rumsliga metaforer intressanta inom kulturens geografi när det gäller människors föreställda 
geografier. Gren och Hallin tar upp en kulturteori som menar att människors identiteter skapas 
genom att gränser dras mellan ”vi” och ”dom”. Denna gräns blir därmed en rumslig metafor. 
Författarna menar vidare att det finns ett nära samband mellan identitet och rum samt att 
kultur har att göra med normer och värderingar för hur vi ska bete oss i olika rum. 
Fortsättningsvis talar författarna om nationen som ett rum som kopplar samman ett 
geografiskt område med människors kulturella föreställningar. De menar att olika 
meningssystem är viktiga på så sätt att de kan hålla samman människor över stora avstånd.55   

Identitet och dess ofrånkomliga rumslighet har blivit en viktig fråga inom kuturens 
geografi. Å ena sidan har identitetsfrågan varit synlig i de ökande studierna om kulturell 
resistens. Å andra sidan har intresset inom kulturens geografi angående rumslig 
differentiering och identitetskonstruktion lett till en stor mängd forskning om sexualitet, kön, 
ras och nationell identitet. Identitet är således ett centralt begrepp inom kulturens geografi. 
Matless menar att identiteten är ”…a (spatial) social practice- not just a set of ideas or 
ideologies floating somehow above and beyond  the actions of people.”56 Matless åsyftar 
därmed att identiteten är rumslig. McDowell i sin tur menar att identiteten inte är 
platsspecifik. McDowell anser att lokaliteten i geografiska termer inte spelar någon roll i 
människors uppfattning om en själv. Av denna anledning, och av den att kultur är politik, har 
mer studier gjorts som undersöker geografin om kulturellt medborgarskap samt hur nya 

                                                 
53 Mitchell, 2000, sid 57 
54 Ibid. sid 42 
55 Gren & Hallin, 2003, sid 176-177 
56 Mitchell, 2000, sid 62 
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former av identitet förvandlar eller bekämpar utvecklade politiska, ekonomiska och sociala 
gränser.57 

Flera begrepp är centrala inom den kulturella vändingen och postmodernismen men 
det mest återkommande enligt Gren, Hallin och Molina är identitet. Författarna påstår att 
kulturstudier inriktats mot aktuella frågor kring (kulturell) identitet. De menar vidare att det 
finns de som tror att identiteter är statiska, det vill säga att de är oföränderliga eller som 
författarna själva uttrycker det ”en-gång-för-alla-definierade-kategorier”, särskilt vad gäller 
etnisk och kulturell identitet. Författarna själva menar dock att det är viktigt att problematisera 
denna fråga om identiteters oförmåga att förändras, de menar snarare att identiteter inte är 
fasta, personliga eller kollektiva kännetecken utan istället ”kontextuellt betingade sociala 
konstruktioner”. Författarna menar ytterligare att kulturell identitet handlar lika mycket om 
blivande (framtid) som varande (förfluten tid) och att identitet med andra ord är en process 
som aldrig avslutas. Slutligen är många av den åsikten att identitet är mångtydigt och att den 
skapas och kan ta sig olika uttryck i relation till de olika (geografiska) sammanhang vi ingår 
i.58 

Sharp menar att platsbaserad identitet ofta är organiserad runt en konstruktion om 
olikheter och ”de andra” och påstår fortsättningsvis att vi människor skapar gränser för att 
hålla ute dem som inte räknas som medlemmar. Sharp ser platser som bundna och anser att 
mycket av platsbunden politik går ut på att skydda platsers gränser; man vill skydda 
människorna från intrång i deras landskap, tradition och identitet. Massey däremot håller inte 
riktigt med om ovanstående. Massey vill mena att den tydliga skillnaden mellan ”inside” och 
”outside” samt ”vi” och ”dom” inte existerar i det verkliga livet då verkligheten inte är 
förtrogen med kartans linjer. Massey menar dessutom att man ska uppmärksamma likheter 
och sammankopplingar som utgör en plats jämte skillnader.59 

Paasi är inne på liknande spår som Sharp och menar att gränser är en väsentlig del i att 
förstå nationell kultur. Författaren påstår vidare att nationella kulturer ständigt förändras i och 
med nya generationer. De nya generationerna kan tillföra något nytt och utveckla perspektiv 
på territorier, gränser och identitet som skiljer sig från de tidigare generationers uppfattningar. 
Med detta vill Paasi visa på att gruppidentiteter baserade på bundna kulturer inte är naturliga 
utan är skapade i specifika sammanhang och som svar på vissa krafter. Paasi konstaterar 
därmed att kulturell identitet är både scenen och objektet för politiska kamper.60 Även 
Mitchell menar att nationell identitet delvis handlar om att tillhöra samtidigt som det handlar 
om utestängande, man håller ute dem man inte gillar och identifierar sig själv i termer om 
vem man inte är. Kinsman menar dock att ”…when a group is excluded from…landscapes of 
national identity…they are excluded to a large degree from the nation itself.”61 Vidare hävdar 
Mitchell att nationalism och kulturell identitet aldrig är fasta utan alltid bestridda samt att de 
är intimt sammanlänkade med maktstrukturer som styr våra liv. Mitchell menar vidare att 
kulturella identiteter numera har mindre att göra med territorier utan skapas utifrån nya 
möjligheter, nya flöden av människor och varor samt medias nya räckvidd.62 Avslutningsvis 
menar Mitchell att identiteter inte kan lösgöra sig från de platser som format dem och att 
”deterritorialized identities” handlar mer om vem man är, inte vart man är.63 
 

                                                 
57 Mitchell, 2000, sid 62 
58 Gren, Hallin, Molina, 2000, sid 9-11 
59 Sharp i Anderson m.fl., 2003, sid 479  
60 Paasi i Anderson m.fl., 2003, sid 467 
61 Kinsman i Mitchell, 2000, sid 260 
62 Mitchell, 2000, sid 262 
63 Ibid. sid 263, 280 
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3.3 Kultur 
 
Ahmadi menar att kultur är viktigt på så sätt att den ger oss människor en möjlighet att 
uttrycka och bearbeta vår situation och våra erfarenheter. Författaren påstår således att 
kulturen är ett språk som gör det möjligt att kommunicera sin situation med andra.64 Bodin 
och Fant menar för det första att kultur är till stor del vad vi gör och hur vi beter oss och att 
kommunikation är en viktig del av våra aktiviteter. För det andra menar författarna att kultur 
även är normer och värderingar som vi överför till varandra och byter åsikter om.65 Bodin och 
Fant definierar kultur som ”…en samling tillvägagångssätt som en grupp människor har 
utvecklat gemensamt i syfte att lösa livets väsentliga problem.”66 Författarna menar att de 
lösningar man kommer fram till i sin tur skapar ett gemensamt tankesätt och beteendemönster 
så att gruppmedlemmarna har lika värderingar och normer. Vidare menar författarna att kultur 
även åsyftar de erfarenheter, tankar och föreställningar som får människor att känna 
gruppsamhörighet. Bodin och Fant påstår att mycket av människors trygghet har att göra med 
identitet. I identiteten ligger sedan den grupp man identifierar sig med (gruppidentitet) och 
författarna menar att alla är del av flera kulturer. Det kan till exempel gälla nationell kultur 
eller i mindre skala en regional kultur. Sedan tillkommer även andra kulturer inom avgränsade 
grupper, det kan exempelvis gälla en ålderskategori, en samhällsklass eller en religiös rörelse. 
Således ger kultur oss människor en gruppidentitet som medverkar till vår känsla av social 
trygghet då vi människor enligt författarna har behov av att kunna relatera till kända 
företeelser och gemensamma normer. Bodin och Fant exemplifierar med nationell 
kulturtillhörighet och etnisk samhörighet där den tidigare innebär att man känner samhörighet 
med dem inom samma gränser och den senare att man känner att man hör till samma folk. Det 
är även härigenom som en vi-känsla skapas samtidigt som ”dom” uppstår på andra sidan.67  

Kultur enligt Salimi är allt det praktiska som omger identiteten och menar att 
förändring och kontinuitet är viktiga inslag av kultur och identitet. Författaren menar vidare 
att kultur är både det som sammanför oss och skiljer oss åt. Salimi betonar att kultur är ett sätt 
att vara som människa, att kulturen är viktig i människans utveckling samtidigt som 
människan skapar kulturen. Fortsättningsvis påstår författaren att kultur är något inlärt som 
kan förändras även om vi människor ofta tänker att kultur är något oföränderligt.68 Även 
Heyman menar att kulturen aldrig står stilla och att både den kultur som invandrare och 
flyktingar lämnat samt den de kommit till förändras hela tiden. I och med att kulturen 
förändras, förändras även människorna i den och människorna är även med och förändrar 
kulturen. Invandrare och flyktingar blir således påverkade av den nya kulturen och det liv de 
lever i det nya samhället trots att detta kan ske under starkt motstånd. Mest påverkade blir 
barnen då dessa enligt Heyman genomgår de allra största uppbrotten.69  
 
 
3.4 Identitet 
 
Det är viktigt att ha en identitet då den enligt Ahmadi ”…ger en person en fast punkt i hennes 
omgivande universum och en grund att stå på; möjliggör för denna att känna tillhörighet och 
att förstå sin plats i sin omgivning.”70  Salimi menar att det är genom det personliga, 

                                                 
64 Ahmadi, 2003, sid 101 
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67 Ibid. 1995, sid 11-13 
68 Salimi, 1997, sid 88 
69 Heyman, 1990, sid 39-40 
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individuella och det kollektiva som vi får kunskap om vilka vi är. Allt hänger samman. Vår 
egen väg korsas ständigt av kollektivets vägar.71 Vår identitet utgörs av de roller som vi 
använder oss av i samspelet med våra medmänniskor. Identiteten enligt Salimi är en 
kombination av det man är, hur man uppfattar sig själv samt de roller och positioner man intar 
i olika situationer. Identiteten är vidare en relation mellan en person och andra men även en 
relation mellan ”vi” och ”dem”. Författaren anser att identiteten inte är statisk utan befinner 
sig i ständig förändring i samspel med andra och att identiteten är en blandning av dåtid och 
nutid. Salimi påstår att vi förhandlar och förändrar vår identitet samtidigt som vi skapar nya 
roller åt oss själva.72 Enligt de humanistiska geograferna i sin tur skapar vi människor vår 
identitet genom att leva på platser och utveckla mening där. Därmed är identitet enligt dem 
relaterat till platsbegreppet. De menar att platser strukturerar vardagslivet och att platser 
fungerar som arenor där vi konstruerar och lyfter fram vår personlighet och identitet. Genom 
att vi gör detta menar Gren och Hallin att vi kan använda platsen för att markera vår skillnad 
mot de ”andra”.73 

Heyman påstår att både det man själv känner och vad omgivningen bekräftar är viktigt 
för ens identitet, det är viktigt att bli igenkänd för den man känner att man är. Att aldrig bli 
igenkänd av sin omgivning kan vara mycket farligt för en människas identitetsupplevelse 
påstår författaren och menar vidare att det kan leda till en identitetskris.74 Fortsättningsvis 
påstår Heyman att ett barn inte har någon färdig identitetsupplevelse och att tonåringar söker 
efter sin identitet varför de ständigt söker bekräftelse av sin omgivning. Ibland kan 
omgivningen ge negativa svar eller vara för krävande varpå personen upplever en negativ 
identitet. En annan risk är att unga kan få olika svar på sina bekräftelser, att svaren från 
minoritetskulturen inte är desamma som de från majoritetssamhället. För att barn ska kunna få 
en stark kulturell identitet och därmed fotfäste och trygghet krävs att dess delaktighet i sin 
egen kultur förstärks. Kanske kan barnet så småningom även utveckla en tvåkulturell 
identitet.75 Salimi påstår dock att människor är etnocentriska i den meningen att vi tycker om 
den kulturella identitet vi själva har samtidigt som författaren framhåller att mångkulturella 
identiteter inte är något avvikande fenomen.76 Sjögren påstår att möjlighet till tvåspråkighet 
och mångkulturalism är resurser som kan ge stor utdelning men som kräver särskilda insatser 
för att kunna utvecklas.77 

Enligt Ahmadi krävs stort mentalt och psykologiskt arbete av invandrare för att kunna 
bygga upp en säker identitet i det nya landet, ännu mer för flyktingar. De faktorer som 
författaren menar är med och medverkar i identitetsbyggande är individuella och kollektiva 
faktorer, strukturer och inre egenskaper. Författaren vill mena att vi människor skapar vår 
identitet i relation till omgivningen. Kulturella referenser är bland många andra en faktor i 
identitetsbyggandet.78 Ahmadi menar att vidare att den kollektiva identiteten skapas i relation 
till en större enhet och att en person inte kan definiera sig själv utan att hänvisa till denna 
enhet eftersom man lär sig att uppfatta sig själv som en oskiljbar beståndsdel av den större 
enheten. Fortsättningsvis menar författaren att det blir omöjligt för en person att bekräfta sitt 
jag utanför gruppen då den större enheten ständigt är närvarande och kontrollerar personen. 
Således är det tillhörigheten till en grupp som ger en person dess sociala ställning och därmed 
dess identitet. Det som skrivits ovan handlar om en kollektiv identitet medan en 
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individualistisk identitet är en som man utvecklar själv inom sig och enligt författaren bygger 
på idealen om att vara trogen sig själv och sitt eget sätt att vara.79  

Franzén valde att använda sig av följande definition för identitet som både belyser 
upplevelsen av enhet och kontinuitet samt överensstämmelse mellan sin egen uppfattning och 
omgivningens uppfattning om vem man är. ”Den medvetna känslan av att ha en personlig 
identitet grundar sig på två samtidiga iakttagelser: man märker att ens existens har 
sammanhang och kontinuitet i tid och rum, och man märker att andra också uppfattar ens 
sammanhang och kontinuitet.”80 Även Söderlindh använder sig av samma definition och 
menar att det är viktigt att ta hänsyn till både den inre upplevelsen av identitet och den yttre 
situationen för det är just förändringen i den yttre situationen, omgivningen, som påverkar den 
inre identiteten.81 Franzén menar att identiteten byggs upp i samspel med människorna i ens 
omgivning. Det som händer när man flyttar till ett annat land är att man byter ut de allra flesta 
av människorna i sin omgivning. Ingen i den nya omgivningen vet vem man är och Franzén 
uttrycker detta genom att skriva att man är en ”nyfödd vuxen”. Dock har man ändå kvar sin 
inre identitet och vet själv vem man är. Men av omgivningen bedöms invandrarna ofta som 
representanter av ett kollektiv (exempelvis chilenare) och det säger inte mycket om hur de är 
som personer. De anses även ha kollektivets egenskaper såsom svenskarna uppfattar dem 
(exempelvis finnar är…). Om man under en längre tid får sin identitet speglad som en del av 
ett kollektiv istället för som individ rubbar detta stabiliteten i att veta vem man är och att 
andra uppfattar en på samma sätt. Man kan bli osäker på vem man egentligen är när den yttre 
speglade identiteten inte stämmer överens med den inre identiteten.82 Samtidigt som man 
kämpar med bearbetningen av sin gamla identitet växer nya rötter fram och nya erfarenheter 
läggs till de gamla.83 

Viktigt att påpeka är att många av de teorier som jag kommer att ta upp handlar om 
identiteten som helhet. Identiteten består av många delidentiteter såsom könsidentitet, 
yrkesidentitet, social identitet, intellektuell identitet och så vidare. Sammansmälta utgör dessa 
identiteten som helhet. Den delidentitet som jag kommer att utforska är den kulturella 
identiteten. Jag har valt att ta med teorierna om identitet som helhet för att ge en bakgrund till 
det hela men även av den anledningen att kulturell identitet inryms i dem för att den är en del 
av den totala identiteten.   
 
 
3.5 Kulturell identitet 
 
Nu har jag beskrivit både kultur och identitet och hur man kan se på dessa varpå vi nedan ska 
gå vidare med kulturell identitet. Begreppet kulturell identitet innebär de olika sätt som vi 
människor definierar och positionerar oss själva utifrån föreställningar kring kultur och 
kulturella skillnader. Det kan exempelvis gälla nation, etnicitet, livsstil, religion och 
plats/region. Kulturell identitet kan ses som ett försök att fånga dagens komplexa identiteter 
och omfattar även begreppen etnisk och nationell identitet samt har mer eller mindre kommit 
att ersätta dessa.  

Kulturell identitet kan delas in i två olika perspektiv, det vill säga två olika sätt som 
man kan se på begreppet. Den ena är ett essentialistiskt och det andra ett konstruktivistiskt 
perspektiv. Det essentialistiska perspektivet ser ett antal åtskilda och homogena kulturer som 
har fasta och oföränderliga referensramar. Det finns en föreställning om att det finns en äkta 
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och autentisk kulturell identitet och att kulturella identiteter är konstanta då de är baserade på 
ett gemensamt ursprung och tillhörighet i en specifik kultur. Det essentialistiska perspektivet 
menar vidare att kulturen och kulturell identitet är något en människa bär med sig livet ut. 
Dock kan denna äkta identitet delvis förloras eller förvrängas i samband med flytt till annat 
land eller assimilation till en annan kultur. Målet är dock att återfinna sin ursprungliga 
identitet.    
 Det konstruktivistiska perspektivet å andra sidan betonar att kulturell identitet 
måste förstås kontextuellt. Detta synsätt menar att kulturella identiteter är mångdimensionella 
och överlappande och ges olika betydelser i olika sammanhang. Individens identitet skapas 
genom de olika positioner som man identifierar sig med, exempelvis afrikan, svensk och 
muslim, och ingen av dessa positioner är mer äkta än den andra. Samma person kan således 
inta olika positioner och referera till olika identiteter i olika situationer. Det konstruktivistiska 
perspektivet menar vidare att människor inte har en stabil och oföränderlig identitet som är 
bestämt av ett visst ursprung såsom påstås i det essentialistiska synsättet. Istället är kulturell 
identitet föränderligt då den ständigt skapas och omskapas i specifika historiska kontexter. 
Det konstruktivistiska synsättet förkastar även tron på homogena kulturer utan menar att 
tidigare stabila identiteter problematiseras i samband med ökande globalisering med 
migration och ökad rörlighet av information över nationsgränserna. Slutligen menar detta 
perspektiv att kulturell identitet måste förstår relationellt, att dessa identiteter definieras i 
termer av skillnader, vad vi är och inte är i relation till de andra.84  
 
 
3.6 Språkets inverkan på identiteten 
 
Att språket är ett viktigt inslag i identiteten håller många författare med om. Söderlindh menar 
att språket är bärare av tanken och den djupare inre identiteten.85 Enligt Heyman är det främst 
därigenom, genom språket, en människa får sin identitet. Författaren ser språket som ett 
verktyg som tolkar den omgivande verkligheten och på så sätt ger människor delaktighet och 
gemenskap i sin kultur.86 Det är genom språket som barnen förs in i sin kultur och det är 
språket som tolkar livet och världen för dem. Författaren menar även att språket ger 
invandrare tillgång till rötter, kontinuitet i sitt liv samt en känsla av tillhörighet. Därför är det 
viktigt att inte ta ifrån dem deras modersmål när de kommer till Sverige. Relationerna till 
släkt och familj ger en person dess kultur och en tillhörighet, en identitet. Heyman menar 
fortsättningsvis att invandrare måste höra till mer än en kultur. Det är viktigt att barnen kan 
behålla sitt modersmål samtidigt som de lär sig det nya språket så att de känner att de hör till 
båda kulturerna och utvecklar en tvåspråkighet, i annat fall kan barnen bli halvspråkiga, 
identitetslösa och inte känner att de hör hemma någonstans.87 Även Söderlindh menar att det 
är viktigt att få vara stolt över sitt språk, att få sitt språk erkänt och accepterat då modersmålet 
blir så djupt sammanväxt med personligheten. Att inte få sitt språk erkänt jämför författaren 
med att inte bli erkänd själv. Som invandare i Sverige kan man känna att ens eget språk inte 
har mycket värde och i samband med detta kan invandrare även känna att deras tankar och 
person inte heller har mycket värde. Emellertid är man som invandrare mer värd i 
omgivningens ögon desto mer svenska man kan. Det är trots allt omgivningen som speglar en 
del av den nya identiteten.88  
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Bodin och Fant påstår att när man lär sig ett nytt språk innebär det även att man lär sig 
ett nytt beteende. Skulle man uppfatta det nya beteendet som väldigt främmande kan 
identiteten göra motstånd. Därför är det som en förhandling när man lär sig ett nytt språk. 
Författarna menar att man å ena sidan vill lära sig språket men å andra sidan vill vara sig själv 
trogen. Emellertid hävdar författarna även att vilket språk man talar inte har något med 
identiteten att göra men att kunna växla mellan olika språk är en del av ens identitet.89 Även 
Franzén menar att språket är ett medel för kommunikation och en del av identiteten. När man 
flyttar till en nytt land är det nya språket svårt och man känner sig inte som samma person i 
det nya språket utan känner sig som att man uttrycker sig mer som ett barn då ordförrådet är 
mindre. Många invandare använder de olika språken, sitt modersmål och svenska, i olika 
sammanhang. Modersmålet används ofta mellan familj samt nära och kära medan det svenska 
språket har större koppling till samhälle och arbetsliv.90 Söderlindh påstår vidare att invandare 
behöver använda sig av fler ord när de talar svenska med en svensk person då de inte har 
samma erfarenheter, kunskaper och värderingar. Anledningen är självklart att dessa använder 
sig av olika talspråk och tankespråk, eller identitetsspråk som Söderlindh uttrycker det. 
Språket är inte lika viktigt mellan personer som känner varandra väl och har samma 
erfarenheter såsom exempelvis personer från samma land.91  

Bodin och Fant går vidare med att påstå att kommunikation är central för all slags 
inlärning, det räcker inte att endast observera en kultur utan man måste även kommunicera för 
att man ska kunna förvärva en kultur. Författarna går vidare med att tala om verbal och icke-
verbal kommunikation och påstår att det finns många icke-verbala signaler som inte varierar 
från kultur till kultur utan har en allmängiltig betydelse. Sedan finns det även de signaler som 
har kulturberoende betydelser samt de icke-verbala signaler som helt och hållet har olika 
betydelser i olika kulturer. Till de icke-verbala signalerna, det vill säga kroppsspråket, räknas 
exempelvis tonfall, blickar, ansiktsuttryck, gester och skratt. Till kroppsspråket hör även det 
med vilket vi kan förmedla tysta budskap. Som exempel nämns kläder, prylar och möbler. 
Dessa saker används för att tillkännage status och grupptillhörighet.92  
 
 
3.7 Kulturomställning och invandringskrisens olika faser 
 
Bodin och Fant talar om en kulturomställning som de menar att alla genomgår när de vistas i 
ett nytt land under en längre tid. De ser kulturomställningen som en process där man försöker 
anpassa sig till den nya kulturen. Den här processen består av tre olika stadier som jag kort 
kommer att benämna. Det första stadiet är lycka och lättnad; allt är nytt och spännande och 
man kommer ifrån rutiner och eventuella problem hemma. I det andra stadiet växer en 
irritation fram som resulterar i ilska och/eller depression. I detta stadium börjar man sakna 
saker och den trygghet man hade hemma, och inget är som hemma i den nya omgivningen. 
Det tredje och sista stadiet innebär antingen en anpassning eller ett förkastande. Antingen 
lyckas man vänja sig vid det som är ovant såsom normer och värderingar eller så klarar man 
helt enkelt inte av att leva i det nya landet och vill tillbaka hem.93  

På liknande sätt talar Söderlindh och Franzén om invandringskrisens olika faser. Med 
invandringskris menar Söderlindh ett kristillstånd som är en följd av de psykiska processer 
inom en människa när denna bosätter sig i ett annat land, exempelvis räcker inte invandrarens 
tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt till. Författaren menar dock att det finns lika 
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många krisförlopp som det finns människor, med andra ord är en människas upplevelse av 
invandringen inte i alla delar lik någon annans upplevelse av samma sak. Dessutom menar 
Söderlindh att det är självklart att invandrare och flyktingar upplever invandringen på olika 
sätt. Flyktingar har haft viljan och ett behov att komma ifrån något medan invandare 
framförallt haft en förväntan att komma till något. Författaren vill dock påstå att det finns 
tillräckligt med gemensamma drag för att man ska kunna se ett mönster. Den första fasen i 
invandringskrisen är chockfasen. Det som är utmärkande för chockfasen är att invandraren 
stänger av och håller sina känslor på avstånd om vad som har skett. Dessutom är det inte 
sällan invandare upplever den första tiden som positiv. Flyktingar i sin tur kan ha en 
glädjechock för att ha sluppit undan det de ville ifrån samtidigt som de kan känna en tomhet, 
det vill säga att de inte känner något alls. Fortsättningsvis innebär den här chocken en rad 
olika svårigheter och motgångar som invandrare upplever i det nya landet, vanligen hålls 
dessa nere fram till dess att trycket blir för kraftigt och reaktionen kommer. Reaktionsfasen är 
således den andra fasen i invandringskrisen. Under den andra fasen väller känslorna fram och 
psykologiska försvarsmekanismer träder fram. Andra ord för försvarsmekanismer är 
säkerhetsoperationer eller anpassningsstrategier. Dessa försvarsmekanismer är inget som man 
kan styra och är olika hos olika personer, det finns inget gemensamt reaktionssätt. Exempel på 
försvarsmekanismer är regression, förnekande, isolering samt projektion. Författaren nämner 
även andra reaktionssätt såsom skuldkänslor, psykosomatik och psykos. Den tredje fasen i 
krisen är reparationsfasen och denna innebär att invandraren blir mer positiv och tänker 
framåt i tiden, invandraren börjar således se de positiva sidorna av invandringen i relation till 
de negativa. Precis som i Bodin och Fants tredje stadium kommer invandraren ofta fram till 
om han/hon vill stanna i det nya landet eller flytta hem till sitt hemand igen. Något som bidrar 
till att acceptera sig själv och sin situation är kontakten med infödda svenskar. En annan 
variant är att invandraren fått fler landsmän som vänner och känner sig inte längre lika ensam. 
Fastän Söderlindh menar att bearbetningen av invandringskrisen är livslång menar författaren 
ändå att invandrare kan komma in i en öppnande nyorienteringsfas som även är den fjärde och 
sista fasen i krisen. Denna innebär bland annat en känsla av mognad och vuxenhet samt rötter 
i flera kulturer. Författaren menar slutligen att invandringkrisen inte i verkligheten är såsom 
beskrivet ovan utan ofta mer komplicerad, detta var endast en förenklad modell av de olika 
faserna men i verkligheten är det inte ovanligt att det sker en viss pendling mellan de olika 
faserna.94 
 
 
3.8 Segregation, assimilation och integration 
 
Salimi skriver om segregation, assimilation och integration som tre begrepp som definition på 
vad som utspelar sig mellan individ och gemenskap samt mellan minoriteter och majoritet.  
 
 
3.8.1 Segregation 
 
Segregation innebär att minoriteterna och majoriteten har väldigt lite med varandra att göra 
och lever åtskilda. Segregation kan ske frivilligt eller under tvång där enskilda eller grupper 
skiljs åt. Salimi menar även att segregation kan vara fysisk och social eller bådadera. Salimi 
påstår att den som är i överläge ofta kan tycka att segregation sker frivilligt men författaren 
ställer då frågan ”hur frivillig är den frivilliga segregationen?”. Samtidigt kan en minoritet 
kalla sitt val av segregation för självständighet. Salimi menar att minoriteten kanske inte 
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känner sig önskad och därför anser att det är tryggast att syssla med sitt eget och strunta i 
annat. Vidare menar Salimi att segregation kan vara diskriminerande och resultera i en ojämn 
fördelning av makt och rättigheter.       
 
 
3.8.2 Assimilation 
 
Assimilation innebär att minoriteterna inte får följa sina egna normer, seder och bruk utan 
måste ansluta till majoritetens. Assimilation är en process där man förändras för att bli som de 
andra och där målet är att skilja sig så litet som möjligt från samhället i övrigt. Assimilation 
kan även förknippas med försvenskning, att invandrare i Sverige blir mer lika svenskar. 
Salimi talar även om en kulturell assimilation som författaren menar sker på den dominerande 
partens villkor. Kulturell assimilation innebär att man smälter in i en gemenskap genom att 
anamma dess kulturmönster och livsstil.  
 
 
3.8.3 Integration 
 
Integration innebär att alla grupper kan ha kvar sina egna värderingar, bli accepterade som en 
del av gemenskapen och delta i samhällslivet på lika villkor som andra. Integration innebär 
kort och gott en anpassning. Salimi menar dock att en anpassning utan acceptans, att inte vara 
önskad av samhället inte är integration utan assimilation. För att vara integrerad krävs således 
att man blir accepterad av samhället i stort. Invandare ska därmed inte behöva ge upp sin 
livsstil vid integration vilket dock sker vid assimilation. Vid assimilation måste invandrare 
ansluta sig till majoritetens normsystem medan de vid en integration möter respekt för vad de 
är samtidigt som de anpassar sig till majoritetens normer och regler. Vidare påstår Salimi att 
integration är ömsesidig och frivillig medan assimilation sker under tvång, direkt eller 
indirekt. I samband med integration talar författaren även om pluralism och menar att 
samhällen som verkar för integration är pluralistiska.95 Författaren beskriver pluralism som 
”…en uppsättning förhållanden i vilka flera etniska grupper och varianter av olika kulturer 
inte bara skapar ett slags mosaik, utan bidrar genom att stärka varandra.”96          
 Ahmadi menar vidare att invandrare först efter separationen, en process av sorg 
och bejakande av det som skett, kan integrera de båda ländernas kulturer. Om inte kulturerna 
skulle integreras menar författaren att det skulle leda till förnekelse där invandraren förnekar 
allt som hänt och tror att han/hon kan leva precis som förut. Integration är en aktiv process 
från båda sidor och Ahmadi skiljer på den psykosociala integrationen och den materiella, 
objektiva integrationen. Den tidigare innebär att invandraren vill vara en del av samhället 
medan den senare integrationen innebär en mätning i tillgång till arbete, ekonomisk status och 
så vidare.97       
 
Nästa kapitel kommer att handla om olika anpassningsstrategier invandrare och flyktingar kan 
tillämpa i det nya landet och mycket kan kopplas samman till det ovan skrivna om 
segregation, assimilation och integration. Egentligen handlar det om samma sak, dock 
beskriver kapitlet nedan mer utförligt de olika strategierna samtidigt som det är mer kopplat 
till identitet. De tre huvudsakliga strategierna nedan är bevarande av ursprunglig identitet, 
befrielse av ursprunglig identitet samt sammansmältning av de båda kulturerna. Kopplingar 
kan göras mellan den första strategin och segregation, invandraren vill inte bli svensk utan vill 
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leva som förr så långt det är möjligt. Kopplingar kan även göras mellan den andra strategin 
och assimilation, invandraren vill bli lik de andra i samhället och överger sin tidigare kultur 
och identitet. Slutligen är den tredje strategin lik integration på så sätt att invandraren försöker 
kombinera de båda kulturerna.     
 
 
3.9 Anpassningsstrategier 
 
Ahmadi menar att invandare och flyktingar går igenom likartade kriser i invandringsprocessen 
då båda grupperna upplever brytningar, separationer och förluster. Flyktingar kan dock 
därutöver uppleva svåra tragedier som fördjupar krisen och försvårar omställningen till det 
nya landet. Dock har författaren likställt invandrare och flyktingar då författaren fokuserar på 
omställningen och inte traumatisk behandling. När en person lämnar sitt eget land påbörjas en 
förändringsprocess i ett psykosocialt landskap mellan ursprungskulturen och det nya landet. 
Processen innebär att han/hon aldrig mer kan likställas med den person han/hon tidigare var.98 
När en invandrare anländer till ett nytt land finns det främst tre olika strategier som denne kan 
ta till för att känna trygghet och samhörighet. Denne kan antingen försöka bevara sin 
ursprungliga identitet, försöka befria sig från sin ursprungliga identitet eller sammansmälta de 
båda kulturerna. Enligt Olkiewicz är situationen oftast sådan att föräldrarna stannar kvar i den 
gamla kulturen medan ungdomarna blir försvenskade. Vad de olika anpassningsstrategierna 
innebär som invandraren kan tillämpa när han/hon kommer till det nya landet och den nya 
kulturen ska jag utreda utförligare nedan.  
 
 
3.9.1 Bevara sin ursprungliga identitet; betonandet av sin ursprungskultur  
 
Bevarandestrategin är vanligast bland föräldrar och innebär att invandraren försöker bevara 
sin ursprungliga identitet. För att uppnå detta är det vanligt att han/hon söker sig till landsmän 
och andra invandrare för att få bekräftelse. I en sådan situation menar Olkiewicz att 
invandraren har en sviktande tilltro till sitt eget värde och detta uttrycks ofta genom 
aggressivitet mot allt svenskt. Den isolering som invandraren känner får honom/henne att 
skapa relationer till andra i samma situation. Detta menar författaren utgör ett embryo till 
permanenta ghettogrupper. Aggressiviteten är det främsta draget i ghettogruppen och ofta det 
som förenar dem i gruppen. Hur intensiv anknytningen är till gruppen beror på graden av 
säkerställd identitet och därmed finns stora individuella variationer.99 Att tillhöra en 
ghettogrupp påstår Olkiewicz vidare är en negativ upplevelse eftersom ”/…/en sådan grupp 
bygger hela sin existens på medlemmarnas vetskap om sin utestängdhet från det samhälle de 
vill tillhöra. Att vara utestängd tolkas som ett personligt misslyckande. Det är en skam att 
nekas tillträde till en gemenskap, att lämnas utanför.”100 Den viktigaste uppgiften 
ghettogruppen har är att tränga bort upplevelsen av utestängdhet, de försöker övertyga alla om 
att isoleringen är självvald. Invandrarna tar avstånd från svenskarna och motiverar detta med 
stereotypa föreställningar om hur svenskarna är. Aggressiviteten fungerar förstärkande på 
fördomarna och bidrar till att invandrarna håller sig undan från svenskarna. Om en svensk 
som tagit avstånd från den svenska kulturen skulle vara med i denna grupp så skulle detta ge 
en bekräftelse på att stereotyperna som invandrarna har om svenskar stämmer. Detta i sin tur 
förstärker deras tro att det är de som tagit avstånd från majoritetssamhället och inte tvärtom. 
Gruppgemenskapen grundar sig främst på utestängning från en annan gemenskap och inte på 
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likhet i intressen, värderingar och liknande. Gruppen anstränger sig för att skapa en intensiv 
”vi känsla” och  medlemmarna stärker varandras självkänsla och identitet. Den kultur som 
växer fram inom gruppen är i huvudsak byggd på de negativa föreställningars positiva 
motsvarigheter. Exempelvis om de finner svenskarna snåla så vill de i gruppen vara generösa. 
Detta är ett sätt för att de i gruppen ska få känslan av historisk kontinuitet som enligt 
författaren är nödvändig. Trots tendenserna till isolering inom gruppen söker invandrarna 
ändå kontakter med omvärlden och gruppgemenskapen kan ses som en tillfällig företeelse i 
väntan på att de ska bli integrerade i majoritetssamhällets större gemenskap.101      

Likvärdigt med Olkiewicz uppfattning om bevarandet av den ursprungliga identiteten 
menar Rojas att den tidigare identiteten får en nådatid under den första tiden här i Sverige. 
Som nykommen bildar invandrar- och flyktingkolonierna såsom invandrartäta områden en 
skyddande andningsficka såsom Rojas beskriver det. Invandrargemenskapen ger invandraren 
möjlighet att tillsammans med andra i liknande situationer bearbeta sin sorg, sina förluster och 
sin ångest. Den svenska verkligheten hålls under tiden på avstånd. I Sverige ses inte 
situationen riktigt på samma sätt. Ofta anses att invandrarmiljöer borde undvikas då de 
fungerar som ett hinder för en snabb och smidig integration. Rojas påstår att denna 
uppfattning beror på okunnighet om invandrarens psykologiska behov och 
integrationsprocessens dynamik. Enligt Rojas är en omedelbar integration inte möjlig.102 
Författaren exemplifierar med USA och skriver ”Varje ny invandrargrupp har skapat sitt sätt 
att bli amerikaner och behållit eller skapat en stark identitet, sociala strukturer och 
lojalitetsband som har fungerat som förmedlande integrationskanaler i det amerikanska 
samhället.”103  

Stonequist som är verksam inom migrationsforskningen talar också om betonandet av 
sin olikhet och benämner denna strategi som stressing-of-difference. Med andra ord betonar 
invandrare sin ursprungskultur samtidigt som de avfärdar värdlandets kultur.104 Rojas 
exemplifierar situationen med ”jugosvedernas” (jugoslaver i Sverige) erfarenhet: 
”Uppkomsten av en motsättningsfylld invandraridentitet är nära förbunden med social 
erfarenhet- att vara invandrare, svartskalle, diskriminerad och sociokulturellt 
utanförstående.”105 Det nya, annorlunda och framförallt kränkande leder till ett försvar för det 
egna.  
 
 
3.9.2 Befria sig från sin ursprungliga identitet; ”passing” och assimilation 
 
Assimilationsstrategin är vanligast bland ungdomar och betyder att de försöker identifiera sig 
med sina jämnåriga i det nya samhället och på så sätt skaffa sig en ny identitet. När 
invandraren försöker befria sig från sin ursprungliga identitet försöker han/hon bli accepterad 
av svenskarna som ”svensk”. För att smälta in bland svenskarna måste invandraren dölja sin 
nationella särart. Det som kan avslöja honom/henne är utseende, språk och namn. Om 
invandraren inte skiljer sig allför mycket från de andra vad gäller utseende kan denne dölja 
sitt ursprung med språket. Barn och yngre tonåringar har ofta ganska lätt för sig att lära sig att 
tala ett nytt språk vilket är mer sällsynt högre upp i åldrarna. Genom att lära sig det svenska 
språket skiljer de sig inte nämnvärt från omgivningen. Alla barn tar dock inte till sig det nya 
lika lätt utan vill att allt ska vara som förr. Nyberg kallar detta etnisk opposition när barn 
sätter sig på tvären och vägrar att använda det nya språket eller göra något som krävs i den 
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nya miljön och författaren talar då om barn som anlänt till det nya landet i tidig ålder.106 När 
det gäller namnet skaffar sig många unga smeknamn och inte endast för att dölja sin 
nationalitet. Sedan finns ett annat alternativ och det är ett namnbyte. Aggressiviteten som 
medlemmarna i en grupp riktar mot svenskarna, såsom jag skrev ovan, riktar denna grupp av 
invandrare mot sig själva. De skäms över sin etniska tillhörighet, sin nationalitet och bristen 
på svenskhet. För tonåringar att finna sin identitet under dessa omständigheter är väldigt svårt. 
De har ingen fast förankring i någon av grupperna, inte i den svenska eller den egna etniska. 
De tar avstånd från sin egen grupp samtidigt som detta frambringar skuldkänslor och rädsla 
över att de förlorat sin plats i den gamla gemenskapen. Avståndstagandet i sig betyder inte att 
de känner sig hemma bland svenskarna då detta betyder att han/hon måste ta avstånd från allt 
som tidigare ingått i hennes identitet. Denna kluvenhet menar Olkiewicz är typisk för 
invandrarungdomar.107 Författaren skriver vidare: ”De upplever en djup otrygghet i båda 
grupperna och känner sig hotade från två håll. Det är en strid på två fronter. Bland sina 
jämnåriga för de en kamp för att betraktas som svenskar och hemma en lika envis kamp mot 
omgivningens motstånd mot deras svenskhet.”108 Även om ungdomarna skulle anses vara 
försvenskade menar författaren att detta endast är ytligt och att de inte alls är försvenskade då 
de inte känner samhörighet eller har förankring i det svenska samhället.109      

Ett närliggande begrepp till denna anpassningsstrategi är passing. Passing innebär att 
man försöker passera som någon annan, invandraren låtsas tillhöra den grupp som han/hon 
vill höra till. Passing kan även innebära att invandrare hemlighåller eller underkommunicerar 
sitt ursprung just av den anledningen att de vill bli accepterade av de andra. Franzén talar även 
om medgörlighet vilket innebär att invandrare spelar den förväntade rollen, de lever upp till 
omgivningens förväntningar.110 Även Stonequist talar om passing som en strategi där 
invandrare tillbakavisar sin egen kultur och försöka smälta in i den dominerande kulturen. 
Men Stonequist framhåller en skiljelinje mellan passing och assimilation och menar att 
passing är en medveten strategi medan assimilation sker omedvetet och bygger på att man 
steg för steg anpassar sig till det nya. Hon påpekar att passing är en tvivelaktig 
anpassningsform och att den i vissa fall leder till en personlig och social upplösning. Enligt 
Stonequist är assimilationsstrategin enklare att genomföra av dem som inte avviker från 
värdfolket alltför mycket vad gäller exempelvis utseende.111 Savolainen vill mena att detta 
inte är någon enkel eller smärtfri strategi. Hon har skrivit om finländare som i sin assimilation 
slutat att umgås med sina landsmän och slutat att tala sitt modersmål men i gengäld har dessa 
finländare kommit in i det svenska samhället och lärt sig tala svenska. På detta sätt tränger 
man undan sin ursprungliga identitet och blir så till synes försvenskad men Savolainen menar 
att de som använder sig av denna strategi ofta i ett senare skede hamnar i en identitetskris då 
den gamla identiteten inte låter sig förnekas i all oändlighet.112  

Ett begrepp som liknar assimilation är ackulturation. Med ackulturation menar Ilicki 
”…en anpassning till den omgivande kulturen och anammandet av dess beståndsdelar utan 
att man för den sakens skull måste ge upp sin ursprungliga annorlunda identitet på det 
kollektiva planet.”113 Ackulturationen förutsätter inte att man måste ha en positiv bild av den 
nya kulturen som man ackultureras till och inte heller kräver ackulturationen att den 
omgivande ”mottagarkulturen” accepterar denna förändring. Assimilering däremot förutsätter 
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både en positiv bild av den nya kulturen samt att den sociala struktur som den assimilerade 
individen eller gruppen försöker assimilera sig till inte ställer några hinder i vägen.114         
 
 
3.9.3 Sammansmältning av de båda kulturerna 
 
Förutom de ovan nämnda strategierna nämns ytterligare ett sätt att hantera konflikten och det 
är en sammansmältning eller hybridisering av ursprungskulturen och den nya kulturen. Denna 
strategi kan sägas vara en blandning av de två förra strategierna då den delvis går ut på att 
behålla sin ursprungskultur och delvis anpassa sig till den svenska kulturen. 
Sammansmältningsstrategin handlar om invandrare som lyckas sammansmälta de båda 
kulturerna och bemästra både kluvenheten och ensidigheten. Bochner beskriver detta på ett 
utomordenligt sätt: ”Slutligen finns det belägg för att det finns individer som kan välja ut, 
kombinera och sammansmälta lämpliga grunddrag eller mönster från olika sociala system, 
utan att förlora den egna kulturella kärnan…individer som har förmågan att fungera som 
länkar mellan olika kulturella system, att överbrygga klyftan genom att introducera och 
översätta kulturer för varandra samt att sammansmälta dem med varandra.”115 De invandrare 
som lyckas sammansmälta de båda kulturerna anses vara förmedlare och detta är naturligtvis 
ett tilltalande ideal. Dock förutsätter detta att de sociala grupperna inte befinner sig i en 
konfliktsituation och att de är relativt jämlika. En känsla av underlägsenhet till exempel 
kommer i vägen för en kulturell sammansmältning.116   
 
Rojas framhåller att de olika strategier som är beskrivna ovan ofta samexisterar i olika 
kombinationer. De utesluter inte varandra men oftast finns en strategi som är mer 
dominerande än andra. De olika sätten att handskas med omgivningens och livets utmaningar 
kan periodvis förändras och detta förklarar personlighetsförändringar hos invandrare.117 
Sammanfattningsvis kan man säga att de invandrare som inte skiljer sig alltför mycket från 
värdsamhället utseendemässigt, socialt, ekonomiskt och kulturellt har lättare att använda sig 
av passingstrategin. För andra invandrare som inte vill, kan eller lyckas med denna strategi, 
för dem kan den motsatta strategin bli dominerande; behovet av att markera och hävda 
olikheten. När invandrare känner att de befinner sig i underläge frambringar detta rimligtvis 
motstånd.118 Sedan skiljer sig sannolikt anpassningen till det svenska samhället mellan 
invandrare och flyktingar. Invandrare flyttar till något medan flyktingar flyttar (flyr) från 
något. Invandrare som medvetet planerat att flytta har ofta en stark vilja att anpassa sig och ta 
seden dit de kommer.119 Flyktingar däremot ville kanske inte flytta överhuvudtaget men var 
tvungna. Inte sällan har de en dröm om att återvända till sitt hemland. Det kan kanske bäst 
beskrivas med följande ord: ”En del uttrycker det som att de bor i Sverige, men »lever» i 
hemlandet”.120 
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3.9.4 Flyktingars anpassningsstrategier 
 
Åstedt skiljer mellan invandare och flyktingar när det gäller valet om anpassningsstrategi. 
Invandraren räknar ut hur lång tid det tar honom/henne att nå sitt mål, exempelvis bättre 
ekonomi, för att sedan kunna återvända hem. Författaren menar att invandraren kommer att 
göra vissa kulturella anpassningar för att bättre nå sitt mål och den nya kulturen blir inte 
hotfull så länge han/hon håller ett hemresedatum i sikte. Hemresedatumet kan dock förändras 
och till och med försvinna och då kan den omgivande kulturen kännas mer hotfull. En 
flykting däremot tänker inte mer än på att återvända till sitt hemland så fort som möjligt och 
varje anpassning till det nya landet kan innebära ett hot eller uppgivenhet inför det faktum att 
han/hon kommer att stanna länge om inte för evigt menar Åstedt. Hoppet är dock att tryggt 
kunna återvända till sitt hemland.121 Om flyktingen tidigare levt i minoritet i sitt hemland är 
denne van vid att kunna hantera en sådan situation. Oftast har flyktingen en målsättning att 
bevara den egna kulturen och kämpar för att kunna göra det. Har flyktingen däremot tidigare 
varit en del av majoritetskulturen är de inte vana vid att hamna i minoritet i det nya landet. I 
sådana fall strävar flyktingen ofta efter att bli så svensk som möjligt till en början. De vill bli 
accepterade som en av andra svenskar. Dock brukar denna strävan efter assimilering avmattas 
med tiden menar Åstedt som vidare skriver att det blir mer tydligt att man vill behålla sin 
ursprungskultur när den egna flyktingkrisen börjar avta.122 
 

                                                 
121 Åstedt, 1994, sid 47 
122 Ibid. sid 78 
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4. Intervjuundersökning 
 
Nedan kommer jag att redovisa de genomförda intervjuerna som utgör min empiri i denna 
studie. Jag har intervjuat personer från Chile, Libanon samt Thailand och jag har intervjuat tre 
personer från varje land. Intervjufrågorna finns tillgängliga som bilaga 1.  
  
 
4.1 Chile 
 
4.1.1 Scarlett Roa Brynildsen 
 
Scarlett Roa Brynildsen är 25 år gammal och född i Chile såsom hennes föräldrar. Hon bor i 
Karlstad och har bott där sedan år 2003 men sammanlagt har hon bott i Sverige i ungefär 
femton år. Scarlett kom till Sverige när hon var sju år gammal av politiska orsaker. Hennes 
pappa åkte till Sverige fem månader innan hon, hennes mamma och bror följde efter. När 
Scarlett var omkring femton år flyttade hon tillbaka till Chile där hon stannade tre år, fast inte 
i sträck. Hon tillbringade ungefär vartannat år i Chile och vartannat år här i Sverige. Hon 
håller kontakt med släkt, familj och vänner i Chile och har varit och hälsat på i sitt hemland 
minst en gång per år under åren 1990-2000, men har inte varit där sedan dess.  

Scarletts modersmål är spanska. Hon började lära sig svenska så fort hon kom till 
Sverige. Hon gick i en invandrarklass och det tog henne omkring två år att lära sig svenska. 
Hon talar idag flytande svenska men kan ibland bryta beroende på vem hon talar med. Är det 
vänner så bryr hon sig inte lika mycket om uttalet medan om hon skulle vara på 
anställningsintervju så skulle hon tänka extra mycket på detta och vara mer noggrann med 
uttalet. Hon använder sig av spanskan hemma, med familjen och med vänner. I andra fall 
använder hon sig av det svenska språket.  

När Scarlett var omkring 12-13 år bestod majoriteten av hennes umgängeskrets av 
svenska vänner. Under högstadiet och gymnasiet umgicks Scarlett mest med invandrare och 
endast någon enstaka svensk. Hon ville inte umgås med svenskar och de fåtal svenskar som 
hon umgicks med betedde sig enligt henne som invandrare. Hon menar vidare att det svenska 
språket blir sämre på detta sätt när man talar mest spanska, det är lätt att man glömmer av 
vissa svenska ord och så vidare. Scarlett talar båda språken ungefär lika bra men spanskan är i 
dagsläget något bättre än svenskan. Idag är Scarletts umgängeskrets väldigt blandad med hon 
berättar att hon totalt sett har fler invandrarvänner samt vänner från Chile. Hon har många 
vänner från Latinamerika men menar att detta inte är övervägande och inget hon strävar efter, 
det har blivit så eftersom hennes släkt är därifrån och att hon dansar salsa, då träffar man 
många därifrån. Vidare berättar Scarlett att hon ibland tagit avstånd från andra invandrare, 
speciellt araber. Hon hatar när alla ”packas ihop”, hon känner sig mer kunnig och från en 
annan ”klass” än vissa andra invandrare.  

Det finns stora kulturella skillnader mellan Sverige och Chile och de största 
skillnaderna finns enligt Scarlett i den sociala sfären. Hon menar att beteendet, sättet att bete 
sig kring andra människor är annorlunda i de två länderna. Hon menar att människorna i Chile 
är mer öppna, spontana och pålitliga som vänner. Hon exemplifierade med att när man talar 
med en person i Chile, exempelvis över en fika, så är man vänner nästa dag. Man hälsar på 
varandra och fortsätter att umgås. I Sverige emellanåt kan man prata med en person den ena 
dagen medan man inte ens hälsar på varandra dagen därpå.  

När Scarlett kom till Sverige bodde hon först på en flyktingförläggning tillsammans 
med andra chilenare där hon befann sig i cirka 1 ½ år innan hon fick uppehållstillstånd. Innan 
Scarlett visste om hon skulle få stanna i Sverige eller inte ville hon inte anpassa sig för 
mycket till den svenska kulturen utan försökte istället att leva som hon hade gjort i Chile. 
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Scarlett är således uppväxt med den chilenska kulturen. Efter flyktingförläggningen bodde 
Scarlett på Gotland under två år där hon anpassade sig till svensk kultur och det svenska 
samhället. Scarlett känner sig dock inte fullt integrerad till den svenska kulturen och det 
svenska samhället i dagsläget, men hon säger att hon är så integrerad som man kan bli som 
invandrare. Hon menar att detta inte beror på henne utan på samhället, hon har gjort allt för att 
bli integrerad eller i alla fall försökt. De broar hon känner finns för integrering för hennes del 
är språket så att hon kan kommunicera, utbildning, samspel med svenskar, efternamnet 
(norskt), arbete och boende. Hon känner sig inte segregerad då de orter hon bott på inte har 
haft många invandrare. Hinder som kan stå i vägen för integrering i hennes fall enligt henne är 
utseendet och personligheten. Hon är mörkhårig och har en chilensk personlighet. Men detta 
är inget hon är villig att förlora för att bli accepterad. 

Vad gäller kultur berättar Scarlett att hon inte känner sig hemma i Sverige och den 
svenska kulturen utan har en önskan om att flytta tillbaka till Chile. Men hur det blir med det 
vet hon inte i dagsläget, hon vill inte stanna i Sverige framöver men det kan hända att hon gör 
det. Vid ett senare tillfälle berättar Scarlett dock att hon delvis känner sig hemma i Sverige 
och delvis i Chile men det beror på vilket socialt område man talar om. Scarlett tillämpar en 
blandning av chilensk och svensk kultur, hon säger att den inte är svensk men inte heller 
100% chilensk. Hon menar att den svenska kulturen alltid finns närvarande såsom i skolan 
och på jobbet. Hemma är det mer chilensk kultur men även här är den svenska kulturen 
införlivad. Scarlett känner dock främst ett behov av att förstärka sin ursprungskultur, i alla fall 
de positiva dragen, då hon känner att hennes kulturella identitet är chilensk. Exempelvis lagar 
hon chilensk mat hon annars inte skulle laga, hon dansar salsa, lär ut språket (spanska) och 
lyssnar mycket på musik som härstammar från hennes ursprungskultur. Scarlett berättar 
vidare att hennes två barn är försvenskade men att hon har valt att uppfostra dem med en 
blandning av det bästa från båda kulturerna.  

När Scarlett var tolv-tretton år kände hon sig helt svensk. Hon talade dålig spanska 
och dansade ingen salsa, något som är viktigt för henne idag. Förr hade hon dessutom ljust 
hår, idag är det mörkt. Hon tror att hon uppfattade sig som svensk på grund av sina svenska 
relationer, hennes mamma hade till exempel en svensk kille, hon har halvsvenska syskon och 
hade under den tiden bara svenska vänner. Under sitt första tonårsår kände hon inte heller att 
det var viktigt att framhäva den chilenska traditionen, något som hon känner är väldigt viktigt 
för henne idag.  Scarlett är numera svensk medborgare men hon vill varken vara svensk eller 
bli sedd som svensk utan säger att hon vill bli sedd som en jämlike då hon är lika mycket värd 
som chilenare. Hon är stolt över sitt ursprung och vill inte behöva dölja det. Scarlett tror att 
hon främst blir sedd som invandrare. Sedan tror hon att de flesta ser henne som chilenare för 
att det är bland de första sakerna hon säger till en person. Hon berättar att hon har ett behov av 
att berätta varifrån hon kommer när hon introducerar sig själv. I enstaka fall tror Scarlett att 
hon även kan ses som svensk, som om hon vore adopterad eller liknande.  

Emellertid förstärktes Scarletts chilenska identitet under de tre åren som hon åkte 
tillbaka till Chile och numera känner hon sig inte svensk utan chilensk. Scarlett tror att 
faktorer som kan påverka detta är att hon har en chilensk man samt att hennes familj och 
flertalet av hennes vänner är chilenare. Hon tror hon skulle känna sig mer svensk om hon hade 
haft en svensk man. Hon berättar dock att hon känner sig svensk i vissa situationer. När hon 
exempelvis åker och hälsar på i Chile känner hon sig svensk då hon är van vid den svenska 
organisationen, och strukturen samt de svenska normerna. Hon kan även känna sig svensk när 
hon talar med till Sverige nyanlända invandrare, hon kan då berätta hur allt går till här i 
Sverige, hur systemet fungerar och så vidare.  
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4.1.2 John Varas Rivera 
 
John är 28 år gammal och är född i Chile. Även hans föräldrar är födda i Chile. Han kom till 
Sverige när han var nio år gammal tillsammans med sin mamma och lillasyster av politiska 
skäl. Vistelsen i Sverige började med ett boende på en flyktingförläggning under ett år. Idag 
är han bosatt i Skövde där han har bott i fyra år. Innan dess flyttade han omkring på lite olika 
orter här i Sverige. John håller inte direkt kontakt med någon i Chile men det händer att han 
pratar med sin mormor någon enstaka gång. John har endast varit och hälsat på en gång i 
Chile sedan han flyttade till Sverige och det var under en tremånadersperiod år 2000.  

John är chilensk medborgare och har spanska som modersmål. Han talar det spanska 
språket flytande. John började lära sig svenska så snart han kom till Sverige i form av svenska 
för invandrare och berättar att det är det språket han behärskar bäst. Han berättar vidare att 
han kunde tala bättre svenska förr då han umgicks mest med svenska vänner. Han talar idag 
flytande svenska men har en liten brytning ibland. Ibland kan han även blanda in lite 
förortsslang. Han använder sig av det svenska språket främst i skolan, på jobbet och med sin 
finska flickvän som han har två barn tillsammans med. Spanska talar han med sin familj, 
kusiner, vänner och när han är hemma med barnen.  

Johns umgängeskrets är idag blandad, flertalet är dock chilenare samt andra invandare 
och inte så många svenskar. Dessförinnan umgicks han mestadels med svenskar. John berättar 
att han även varit med i ghettoliknande grupper när han bott i invandrartäta områden. I 
Skövde till exempel bildade han och de fåtal andra chilenare som fanns där en tid bakåt en 
egen grupp. Han har dessutom tagit avstånd från andra invandrare ibland när de begått brott 
och liknande vilket enligt honom ger invandrare dåligt rykte. 

Den största kulturella skillnaden mellan Chile och Sverige enligt John är att det är 
väldigt ansträngt i Chile medan det är för lätt, för slappt i Sverige. Det han vill mena är att 
man har större frihet här i Sverige än vad man har i Chile. Han berättar att han upplevde det 
som att han inte hade lika mycket frihet som de svenska barnen när han kom till Sverige. 
Detta ledde till en svartsjuka för det svenska sättet att leva som i sin tur ledde till kriminalitet 
för att han ville ha det såsom de svenska barnen hade det. Exempelvis fick de svenska barnen 
nya kläder av sina föräldrar men det fick inte John så han började snatta för att få nya kläder 
han också. 

John är uppväxt med den chilenska kulturen och när han först kom till Sverige 
fortsatte han att leva som i Chile men anpassade sig med tiden till den svenska kulturen. Idag 
blandar han de båda kulturerna hela tiden. Det sker således främst en samverkan mellan den 
chilenska och den svenska kulturen då han känner att han tillhör båda kulturerna, vilket han 
även är nöjd med. Johns kulturella identitet är således både chilensk och svensk, han uttrycker 
det som att han i hjärtat är chilensk men annars svensk. Ibland kan han dock känna sig 
närmare den svenska kulturen men han menar att det alltid kommer vara 50/50 ändå, det vill 
säga hälften chilensk och hälften svensk kultur.  John berättar vidare att han vill uppfostra 
sina barn med en blandning av chilensk och svensk kultur. Dessutom menar John att man som 
invandrare måste anpassa sig när man flyttar till en nytt land för gör man inte det kan man inte 
lyckas. Enligt honom måste man ha utbildning och pengar i Sverige för att lyckas. John kan 
dessutom ibland känna ett behov av att förstärka sin ursprungskultur. Det kan till exempel 
vara att visa att han är duktigare på vissa saker än andra såsom dansa och ta för sig och på så 
sätt visa att han är chilenare.  

John har bott i Sverige i cirka 19 år och planerar att stanna även framöver av den 
anledningen att han är uppväxt här, känner sig hemma i den svenska kulturen och känner sig 
delvis svensk. Han har således ingen önskan om att flytta tillbaka till Chile. När det kommer 
till den individuella identiteten känner sig John även här både svensk och chilensk. John säger 
att han är mer svensk än chilensk men kommer alltid att vara chilensk i hjärtat. Han känner 
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sig chilensk respektive svensk i olika situationer. Beteendemässigt känner han sig definitivt 
svensk och säger att han beter sig som en svensk. Vissa beteenden som är vanliga här i 
Sverige kan till exempel vara helt oacceptabla i Chile. Det var för övrigt när John var och 
hälsade på i Chile som han insåg hur svensk han var. Det gällde bland annat sättet att leva och 
bete sig.  

John tror att anledningen till att han delvis känner sig svensk är att han växt upp i 
Sverige och levt större delen av sitt liv i landet. Dessutom menar han att arbete och vänner är 
bidragande faktorer till detta. Han känner sig dessutom integrerad till den svenska kulturen 
och det svenska samhället samt känner sig mer hemma här i Sverige och den svenska kulturen 
än i Chile. Av andra människor tror John att han blir sedd som invandrare och chilenare men 
han är även nöjd så, han vill inte bli sedd som svensk.  
 
 
4.1.3 Edison Phillips Meneses Huerta  
 
Edison är 26 år gammal och född i Chile precis som hans föräldrar. Han kom till Sverige först 
när han var 9 år. Anledningen till att han flyttade var att hans pappa fick en möjlighet att flytta 
hit vilken han genast tog. Hans pappa åkte till Sverige före familjen som sedan följde efter sex 
månader senare. Idag bor Edison i Göteborg dit han flyttat ganska nyligen. Efter att han 
flyttade till Sverige har han endast varit och hälsat på i Chile en gång och det var år 1994. Han 
har inte heller någon kontakt med någon i sitt hemland utan det är mer något som hans 
mamma och andra tar hand om. När Edison kom till Sverige bodde han och hans familj först 
på en flyktingförläggning några månader upp till ett år som högst, där väntade de på 
uppehållstillstånd och Edison läste dessutom svenska för invandare. Edison planerar inte 
direkt att stanna kvar i Sverige framöver och menar att det är fråga om ekonomi, han tror sig 
kunna tjäna mer pengar utomlands inom yrket han utbildar sig till. Edison har dock ingen 
önskan om att flytta tillbaka till Chile men har det gärna som sommarställe.  

Spanska är Edisons modersmål och det talar han flytande. Han tycker dock att han 
behärskar det svenska språket bättre vilket han lärde sig omgående när han flyttade till 
Sverige. Han talar dessutom svenska flytande och utan brytning. Edison talar spanska med sin 
mamma, pappa och någon enstaka vän men annars är det svenska som gäller hela tiden. 

Fram till gymnasietiden umgicks Edison mest med svenska vänner då det inte fanns 
många invandare där han bodde. Därefter bestod majoriteten av hans vänner av invandrare 
samt några enstaka svenska vänner och så är fallet fortfarande idag. Edison berättar dock att 
han delvis tar avstånd från Chilenare och andra invandrare. Efter att ha flyttade till Göteborg 
känner han att han inte är lika öppen som förr. Det är skillnad på att bo i en småstad och i en 
storstad. Edison tror inte att hans studier skulle gå bra om han umgicks med Chilenare i 
Göteborg utan tror att de skulle ”dra ner” honom.  

Edison tycker inte att den chilenska kulturen skiljer sig mycket från den svenska utan 
tycker att de är lite lika, han kan inte direkt säga vad skillnaderna består i då han inte har varit 
i Chile på länge. När Edison först kom till Sverige tyckte han att allt var så nytt men han gick 
ändå i skolan och följde reglerna som fanns så han tycker att man kan säga att han försökte 
anpassa sig till den svenska kulturen. Idag känner han sig integrerad till den svenska kulturen 
och det svenska samhället. Han tycker att det har gått ganska bra med allt, vad gäller att 
komma in i samhället med tanke på exempelvis skola, arbete, bostad. Han beskriver det som 
att han har följt strömmen. 

Edison är uppväxt med den chilenska kulturen men blandar de båda kulturerna idag. 
Dock tycker han att det främst har skett en assimilering till den svenska kulturen i hans fall. 
Det är mer svensk kultur framförallt då han inte har varit i Chile på länge vilket lett till att han 
glömt lite av den chilenska kulturen. På grund av att han inte varit i sitt hemland på länge 
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känner han sig mer hemma i den svenska kulturen än den chilenska. Edison berättar vidare att 
han skulle vilja uppfostra sina barn här i Sverige och ge dem det bästa av två världar, det vill 
säga en mix av den chilenska och den svenska kulturen.  

Edison är svensk medborgare och tror att han blir bemött på lite olika sätt beroende på 
vem han möter. Han tror att svenskar är mer rädda och att invandrare är tvärtemot, orädda och 
mer avslappnade. Edison känner att både hans individuella och kulturella (kollektiva) identitet 
är chilensk. Det enda sammanhanget där han känner sig någorlunda svensk är när Sverige 
spelar fotboll och Chile inte är med, då hejar han på Sverige, men annars känner han sig alltid 
chilensk. Han tror att han på grund av att han har den chilenska kulturen inpräglad i märgen 
inte känner sig svensk. Han gillar den chilenska kulturen, musiken och livet. Han vill inte 
heller känna sig svensk eller bli bemött som svensk utan säger att han är nöjd med att ha det 
såsom det är nu.  
 
 
4.2 Libanon 
 
4.2.1 Nancy Sahyouni 
 
Nancy är 21 år gammal och född i Libanon. Nancys föräldrar är också födda i Libanon men 
hennes pojkvän är från Turkiet. Nancy kom till Sverige när hon var 4 ½ år gammal på grund 
av kriget och hon kom tillsammans med sina föräldrar och sin lillebror. Nancy har bott i 
Skövde nästan hela sin tid här i Sverige förutom två år då hon bland annat skickades runt 
bland olika flyktingförläggningar. Hon tänker stanna kvar i Sverige framöver då det känns 
hemma i Sverige, det är det enda hemmet hon känner till säger hon. Nancy håller kontakten 
med sin mormor, morfar och farbror i Libanon och hon hälsar på så ofta hon kan, vartannat 
eller var tredje år ungefär. Senast hon var på besök i sitt hemland var sommaren 2004. Nancy 
har dock ingen önskan om att någon gång flytta tillbaka till Libanon men semestrar gärna där. 
Anledningen är att hon inte vet hur vardagslivet fungerar där, hon säger att hon inte ens vet 
hur man går till exempelvis posten eller tandläkare, hon vet inte ens vad post heter. Hon säger 
att hon inte skulle klara sig där utan skulle få förlita sig på andra.  

Nancys modersmål är arabiska vilket hon talar flytande. Svenska lärde hon sig tala på 
dagis och i skolan. Hon lärde sig det svenska språket snabbt och lätt och talar det flytande 
utan brytning. Svenska är dessutom det språk hon känner att hon behärskar bäst. Nancy talar 
arabiska med släktingar samt med sin pappa och med alla andra talar hon svenska.  

Nancys umgängeskrets har alltid varit blandad, ungefär hälften svenskar och hälften 
invandrare. Dock umgicks hon endast med andra invandare när hon befann sig på olika 
flyktingförläggningar, vilket hon gjorde under sitt första år i Sverige. Nancy berättar även att 
hon tagit avstånd från andra invandrare när de betett sig på ett negativt sätt. Med negativt 
beteende menar hon hedersmord och fundamentalism. Vidare skäms Nancy när invandrare 
skyller på sin invandrarbakgrund när de inte får arbete, hon menar att det är en själv som 
sätter gränser.  

De största skillnaderna Nancy kan se mellan sitt hemland och Sverige är att religion 
och familjeband är viktigare i Libanon än här i Sverige. Hon växte upp med en blandning av 
den libanesiska och den svenska kulturen. I skolan var det svensk kultur men hemma var det 
blandat från båda kulturerna. I början när Nancy och hennes familj kom till Sverige fortsatte 
de att leva som vanligt, som de gjorde i Libanon exempelvis vad gällde mat och språk. 
Numera är det ungefär hälften vardera, det vill säga både libanesisk och svensk kultur, både 
vad gäller mat och språk. Dessutom har Nancys värderingar förändrats massor och hennes 
föräldrar har accepterat att deras barn är svenskar, vilket de inte gjorde till en början. Nancy 
tycker dock att det främst har skett en assimilering till den svenska kulturen, att det nog är 65 
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% svensk kultur ändå. Med andra ord är det mer inslag från den svenska kulturen än den 
libanesiska. Nancy är nöjd med att ha det så och menar att det är ett måste för att kunna leva 
här. Som hon ser det är det endast hennes föräldrar som är libaneser och ju äldre Nancy blir 
desto mindre betyder den libanesiska kulturen. Nancy vill uppfostra sina kommande barn på 
svenskt vis och menar att de kommer att vara svenska. Hon vill dock att barnen ska minnas 
sitt kulturarv men hon är samtidigt lite förvirrad då hon står med den ena foten på den svenska 
sidan och med den andra på den libanesiska sidan. Nancy känner sig dock mer hemma här i 
Sverige och den svenska kulturen än i Libanon.  

Vad gäller sin kulturella identitet säger Nancy att hon både känner sig tillhöra den 
libanesiska som den svenska kulturen men att det beror på sammanhanget. När det gäller det 
vardagliga såsom skola och arbete känner hon sig tillhöra den svenska kulturen medan hon 
känner sig som en del av den libanesiska kulturen när det kommer till familjelivet.  

Nancy känner sig integrerad till den svenska kulturen samt det svenska samhället och 
det har skolan bidragit med menar hon. Hon tycker att det har varit lätt att komma in i 
samhället vad gäller skola, arbete och vänner. Dock kan hon helt ta avstånd från svenska 
värderingar då hon har svårt att identifiera sig med dem. Dessutom har hon blivit utsatt för 
rasistiska påhopp vilket gjort att hennes invandrarbakgrund kommit fram ännu mer under de 
omständigheterna. Vidare menar Nancy att det är viktigt att man inte ska ha fördomar utan 
istället vara öppensinnad. Hon tycker inte att invandrare ska vara rädda för att lära sig den 
svenska kulturen och det är där som många invandrare gör fel tycker hon, att de bara umgås 
med andra invandrare.                 

Nancy berättar under intervjun att hon alltid känt sig ganska svensk och att hennes 
utseende har hjälpt henne; hon har ljus hy, ljust hår och blåa ögon. Hon säger vidare att hon 
vill ha det så och att hon aldrig känt sig utländsk. Nancy vill med andra ord känna sig svensk 
och vill dessutom leva sitt liv som svensk. Hon berättar även att hon inte kan identifiera sig 
med Libanon och arabiska. Anledningen till att hon känner sig svensk tror hon beror på att 
hon har lätt för att anpassa sig. Hon berättar vidare att allt som är annorlunda ses ofta som 
farligt. Skulle hon visa sin utländska sida skulle folk ta avstånd från henne. Nancy är svensk 
medborgare och vill vara svensk och bli sedd som svensk då hon är uppväxt här, talar språket 
flytande och det är den enda världen hon känner till. Hon tror dessutom att även andra ser 
henne som svensk förutom äldre. De äldre har mer fördomar enligt henne och av dem tror 
Nancy att hon blir placerad i ett fack och betraktad mer som invandrare.  
 
 
4.2.2 Kristel Lahoud 
 
Kristel är 18 år gammal och är född i Libanon som sina föräldrar. Första gången Kristel kom 
till Sverige var hon två år gammal och hon stannade i Sverige i 8 år men därefter flyttade hon 
tillbaka till Libanon och stannade där ytterligare 3-4 år. Efter det flyttade Kristel åter till 
Sverige igen och bosatte sig i Skövde precis som innan. Kristel kom till Sverige tillsammans 
med sina föräldrar och syskon och även en granne följde med dem. Orsaken till flytten var 
krig i landet och dessutom trivdes Kristel bättre i Sverige, det kändes hemma enligt henne, 
hon hade trots allt bott här i åtta år innan hon flyttade till hemlandet igen och slutligen åter till 
Sverige. Kristel och hennes familj bodde på en flyktingförläggning i några månader till en 
början men hon minns inte mycket från den tiden förutom att de väntade på att få 
uppehållstillstånd. Andra gången hon kom till Sverige fick hon även gå svenska för 
invandrare då hon hade tappat lite av språket när de bodde i sitt hemland några år mellan 
flytten. Kristel planerar att stanna i Sverige framöver då hon trivs här och känner sig hemma, 
Libanon är istället ett bra land att semestra i säger hon. Kristel har kontakt med familj och 
vänner i Libanon och brukar hälsa på ungefär varje år. Senast hon var där var i februari 2006. 
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Kristel skulle kanske vilja flytta tillbaka till Libanon någon gång men hon vet inte när eller 
hur. 

Kristels modersmål är arabiska vilket hon talar flytande. Hon talar även det svenska 
språket flytande vilket hon lärde sig tala i dagis. Hon känner dessutom att hon behärskar det 
svenska språket bättre än det arabiska. Kristel talar arabiska med sin familj, sina kusiner, 
vänner och grannar medan hon talar svenska med sina klasskamrater och när hon är ute på 
stan.  

När Kristel var liten hade hon mest svenska vänner men idag är det blandat med något 
fler araber. Kristel berättar att hon ofta umgås i grupper där det endast ingår andra invandrare, 
hon säger att det sker hela tiden förutom i skolan. Kristel berättar även att hon har tagit 
avstånd från andra invandrare när de uppfört sig dåligt och varit otacksamma.  

De största skillnaderna Kristel ser mellan sitt hemland och Sverige gäller religion och 
det sociala livet. Hon menar att man i större utsträckning är mer troende i Libanon jämfört 
med Sverige där hon menar att man inte tar på religionen lika starkt, man är inte troende på 
samma sätt i de båda länderna. Vad gäller det sociala livet anser Kristel att svenskar är tysta 
och lugna medan libaneser är mer högljudda, livliga och använder mer kroppsspråk. Kristel är 
uppväxt med både den libanesiska och den svenska kulturen i och med flytten mellan Libanon 
och Sverige i ung ålder. Första gången Kristel kom till Sverige tyckte hon att det var lite svårt 
att anpassa sig men andra gången hon flyttade hit gick det på rutin. Hon anpassade sig med till 
exempel mat, vänner och skola. När Kristel var liten var det övervägande svensk kultur och 
senare när hon kände att hon var en del av den svenska kulturen och det svenska samhället var 
hon noga med att inte glömma bort det andra. Hon tyckte att det var viktigt att komma ihåg 
den libanesiska kulturen och det arabiska språket. Kristel känner att numera det främst sker en 
samverkan mellan den libanesiska och den svenska kulturen, att hon tillhör båda kulturerna. 
Hon exemplifierar med att hon både firar svenska och libanesiska högtider. Hon känner att det 
är hälften av varje kultur, libanesisk till grunden men med svenska influenser. Hon vill kunna 
kompromissa och är nöjd att ha det så. Kristels kulturella identitet är således libanesisk och 
svensk.  

Kristel har inte känt några hinder för integrering utan tror att det i sådana fall skulle 
kunna komma senare när det är mer seriöst och hon ska söka arbete och dylikt. Det har 
således inte funnits några svårigheter hon inte har klarat av fram till idag. Dock känner hon 
sig inte integrerad till det svenska samhället men tror att hon kanske känner så längre fram när 
det är dags att ge sig ut i arbetsmarknaden. När Kristel var liten blev hon alltid utpekad som 
annorlunda och nu när hon är lite äldre har hon märkt att det finns fler som henne. I och med 
att hon blev utpekad som annorlunda samt att hennes föräldrar sa till henne att hon är libanes, 
fick detta henne att inte känna sig svensk. Hon känner att hon är en libanes som bor i Sverige, 
hon vill anpassa sig men inte glömma sitt arv för den skull. Hon vill även fortsätta att ha det 
så i framtiden.  

Kristel är svensk medborgare och tror att andra ser henne som invandrare efter första 
intrycket, men hon tror även att man ser henne som svensk när man lär känna henne. Kristel 
vill dock varken vara eller bli sedd som svensk då hon är libanes, det skulle kännas fel säger 
hon. Hon vill inte vara såsom hon uttrycker det en ”wannabe svensk”. De gånger hon känner 
sig svensk är när hon befinner sig utomlands, exempelvis i Libanon. Varför hon ibland känner 
sig svensk tror hon beror på att hon inte hänger med på vad som händer nere i Libanon vad 
gäller till exempel musik, slang och stil. Kristel uppger att hon känner sig hemma i Sverige 
och den svenska kulturen men att hon saknar smådetaljer från hemlandet. Hon säger även att 
hon skulle känna sig mer hemma i Libanon mer bara under de två första veckorna.  
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4.2.3 Mireille Beydoyn 
 
Mireille är 22 år gammal och född i Libanon och hennes föräldrar likaså. Hennes fästman är 
från Palestina. Mireille kom till Sverige när hon var 5 år gammal tillsammans med hennes 
mamma, pappa och två småsyskon. Orsaken till flytten var även här kriget. Mireille bodde 
först i norra Sverige och flyttade till Skövde år 1991 där hon har bott sen dess. När hon först 
kom till Sverige bodde hon på flyktingförläggning någon månad men minns inte mycket från 
den tiden. Mireille håller kontakten med hela sin släkt i Libanon och brukar hälsa på lite då 
och då, var tredje eller femte år och när hon hälsar på brukar hon stanna där länge, ungefär tre 
månader. Senast hon var och hälsade på i sitt hemland var år 2003.  

Mireille tänker stanna i Sverige framöver eller i alla fall i ett annat europeiskt land. 
Hon vill absolut inte flytta till Libanon, hon skulle endast kunna tänka sig att flytta tillbaka till 
sitt hemland om förhållandena förändras och oroligheterna där försvinner. Hon menar att de i 
Libanon har ett annat sätt att tänka och har mer fördomar. Det finns dock en önskan om att 
någon gång, men inte nu, flytta tillbaka till sitt hemland men känner att det är en väldigt liten 
möjlighet. Hon vill stanna i Sverige för att alla är lika värda här och man blir respekterad. Hon 
säger vidare att Sverige är ett neutralt land med bra lagar, arbete och ett säkert system som gör 
att man inte behöver vara orolig vad gäller boende och arbete.  

Mireilles modersmål är arabiska vilket hon idag talar flytande, för bara några år sen 
behärskade hon inte språket lika väl. Svenska lärde hon sig vid femårsåldern och det tog 
henne inte alls lång tid att lära sig. Hon talar flytande svenska utan brytning. Hon tycker sig 
behärska det svenska språket bättre än det arabiska. Arabiska använder hon när hon är med 
sin fästman och hans vänner, med sin mamma samt hennes familj i Libanon. Svenska å andra 
sidan talar hon ute, hemma med sina syskon och i arbetslivet.  

Från lågstadiet och upp till gymnasiet umgicks Mireille endast med svenskar men 
efteråt lärde hon känna fler libaneser och syrier vilket gör att det idag är blandat. Hon berättar 
även att hon ett tag i gymnasiet tog avstånd från en del invandrare, hon hatade dem inte men 
kände att de förstörde för alla andra invandrare när de förstörde sina chanser och därmed 
andra invandrares chanser likaså. 

De största skillnaderna mellan Libanon och Sverige enligt Mireille ligger i miljön och 
människorna. Mireille menar att man i Sverige lever för att arbeta och ser det som tråkigt och 
dystert. I Libanon däremot arbetar man för att leva, för att ha det bra och kunna festa, alltså 
tvärtemot vad man gör i Sverige enligt henne. Mireille är uppväxt med både den libanesiska 
och den svenska kulturen. Fram till att hon var 12 år var det mer libanesisk kultur och 
libanesiska traditioner men efter det blev det mer svenskt och hon blev mer försvenskad. När 
Mireille först kom till Sverige fortsatte hon och hennes familj således att leva som de gjorde i 
Libanon men Mireille anpassade sig snabbt i och med dagis och liknande. Hemma var språket 
dock arabiska och maten libanesisk. Idag säger Mireille sig vara försvenskad och med detta 
menar hon att hon är mer själständig nu. Dessförinnan gjorde hennes mamma allt och barnen 
hade stränga regler att följa, såsom det är i Libanon. Hon fick till exempel inte vara ute sent 
som hennes svenska vänner fick. 

Mireille känner att det främst sker en samverkan mellan den libanesiska och den 
svenska kulturen. Hon håller fast vid regler och vanor från Libanon eftersom hon tycker att de 
är bra men blandar i andra saker från den svenska kulturen som är bättre än motsvarigheterna 
i den libanesiska kulturen. Hon blandar lite efter eget tycke, såsom hon tycker känns bra. Hon 
har alltid blandat och är nöjd att ha det så. När Mireille får barn vill hon uppfostra dem enligt 
hennes egen mix, ett samspel mellan de båda kulturerna. Det hon vill lära sina barn från den 
libanesiska kulturen är att man ska ha respekt för föräldrar och äldre, att man ska dela med sig 
samt vara en riktig vän. Från den svenska kulturen vill hon ta med att man inte ska fördöma 
andra och inte heller slå barn.  
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Mireille känner sig hemma både i Libanon och Sverige och deras respektive kulturer. 
Hon berättar att hon trivs i Sverige men längtar tillbaka till sin släkt och vänner. Dessutom 
känner Mireille att hon är en del av andra och deras sätt att vara när hon är i Libanon 
samtidigt som hon vill tillbaka till Sverige när hon är där. Mireille berättar vidare att en flytt 
av sådan karaktär som hon varit med om är jobbig, man vet inte hur man ska bete sig, man 
känner sig som främlingar och att man inte passar in, varken i sitt hemland eller Sverige. De 
vet inte var de passar in längre. Mireille känner sig dock integrerad till den svenska kulturen 
och det svenska samhället men berättade att det var svårt när hon gick i grundskolan då hon 
ännu inte var anpassad. Hon var lite utstött och visste inte vad hon skulle göra och så vidare. 
Andra fick göra saker som hon inte fick. Det blev dock mycket lättare efteråt och hon fick 
lättare regler att anpassa sig efter.  

Mireille känner att hennes kulturella identitet är libanesisk. Mireille gillar den 
libanesiska maten, musiken, dansen och sättet att tänka, det är enligt henne ett annat sätt att 
vara. Dock menar Mireille att hon är mer öppensinnad än vad hon tycker att libaneser är samt 
att hon inte fördömer någon som hon tycker att libaneser gör. Hon känner sig inte direkt 
svensk men hon känner sig svensk på så sätt att hon respekterar alla och inte fördömer någon. 
Hon är för övrigt svensk medborgare och säger att hon i Libanon blir betraktad som svensk. 
Här i Sverige säger hon sig kunna bli bemött som hon vill men att de som inte pratat med 
henne säkerligen ser henne som invandrare. Hon tror att anledningen till att hon inte känner 
sig svensk är att hon ibland känner en viss diskriminering exempelvis vid jobbsökande. Hon 
blir enligt sig själv bemött som invandrare och får inte samma chanser som svenskar får. Hon 
tror vidare att folk i stort sett är lite rädda för invandrare. Mireille vill absolut inte vara svensk 
eller bli sedd som svensk heller. Hon tycker att svenskar är kyliga och rädda för närhet, de vill 
ha det lugnt, stilla och neutralt medan Mireille gillar när det är mycket folk, att man har en 
stor familj och att det finns oljud. När det är frågan om hennes individuella identitet berättar 
Mireille att hon till en början kände sig libanesisk men har allteftersom anpassat sig. Hon 
menar att samtidigt som hon känner en stor dragning till Libanon, känner hon sig inte direkt 
som libanes utan är lite av båda, libanesisk och svensk, och kanske har hon till och med blivit 
lite mer svensk nu.  
 
 
4.3 Thailand 
 
4.3.1 Naowarat Jantharathiam  
 
Naowarat är 28 år gammal och är född i Thailand. Hennes föräldrar är även de födda i 
Thailand och majoriteten av hennes vänner har alltid varit thailändare. Naowarat bodde i 
Thailand fram till 22 års ålder och flyttade sedan till Sverige. Hon bodde först i Stockholm 
men flyttade till Skövde år 2000 där hon numera bor med sin man och deras familj. Naowarat 
kom till Sverige ensam och anledningen till flytten var att hon hade träffat en svensk man som 
hon gifte sig med. Hon planerar att stanna i Sverige framöver då hon är gift och har sin familj 
här. Naowarat bytte nyligen förnamn men dock inte till något svenskt. Tidigare hette hon 
Nattamon men bytte till Naowarat då det gamla namnet inte kändes bra. Naowarat håller 
kontakten med släkt och vänner i Thailand och hälsar på nästan varje eller vartannat år. Senast 
hon var och hälsade på i Thailand var år 2004. Naowarat har ingen önskan om att flytta 
tillbaka till Thailand och säger att det inte passar henne just nu.  

Naowarats modersmål är thailändska vilket hon talar flytande. Svenska lärde hon sig i 
skolan men kan inte tala det flytande och har en liten brytning. Hon behärskar således det 
thailändska språket bättre som hon främst använder när hon talar med sina kusiner. Det 
svenska språket använder hon när hon är med sin sambo och sina vänner.  
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Naowarat säger att hon tycker att Sverige är ett mycket bättre land att leva i när jag 
frågar om kulturella skillnader mellan länderna, men varför hon tycker så fick jag inget direkt 
svar på. Naowarat är uppväxt med den thailändska kulturen och när hon först kom till Sverige 
fortsatte hon att leva som hon gjorde i Thailand eftersom hon inte var van vid den svenska 
kulturen. Numera har det dock blivit lite mer svenskt, kulturellt sett, än innan men det är inte 
helt svenskt utan blandat. Dock säger hon att hon måste ha thaimat. Hon känner att det sker en 
samverkan mellan den thailändska och den svenska kulturen och hon är nöjd att ha det så. 
Naowarat känner sig mer hemma i Sverige och den svenska kulturen än i Thailand. Naowarat 
berättar att hon tycker att det är jobbigt i Thailand då alla bor ihop, det blir så många personer. 
Här i Sverige bor hon bara med sin man som hon snart ska få barn med. Naowarat känner sig 
integrerad till svensk kultur och det svenska samhället. Hon kände dock att det var svårt att 
komma in i det svenska samhället främst vad gäller språket men tycker det är lätt att träffa 
folk. Vad gäller banuppfostran vill hon helst blanda de båda kulturerna.  

Naowarat uppger att hennes kulturella identitet är thailändsk. Hon är för tillfället 
thailändsk medborgare men håller på och byter till svenskt medborgarskap. Naowarat berättar 
vidare att hon inte känner sig svensk i något sammanhang utan känner sig thailändsk hela 
tiden. Anledningen tror hon är att hon inte kan det svenska språket så väl. Hon tror att andra i 
första hand ser henne som invandrare men hon vill inte heller vara svensk eller bli sedd som 
svensk då hon själv känner sig thailändsk.  
 
 
4.3.2 Philab Khanthong 
 
Philab är 23 år gammal och född i Thailand såsom hennes föräldrar. Philab kom till Sverige 
tillsammans med sin mamma när hon var 11 år av den anledningen att hennes mamma hade 
träffat en svensk man. Idag bor Philab i Skara med sin kille som är svensk och deras son. 
Hennes umgängeskrets är blandad på så vis att hon har vänner från olika länder. Hon umgås 
således inte endast med thailändare eller svenskar till exempel utan det har alltid varit blandat. 
Philab tänker bo kvar här i Sverige framöver då hon tycker att det är bra här. Philab håller 
kontakten med sin släkt och sina vänner i Thailand och hon brukar hälsa på där någon gång då 
och då, senast hon var där var för något år sedan. Philab har en önskan om att någon gång 
flytta tillbaka till Thailand och den främsta orsaken är det varmare klimatet. Dessutom har 
hon sin släkt där. Hon skulle dock hellre vilja flytta tillbaka när hon är pensionär och inte 
behöver arbeta mer utan bara kan slappna av. 

Philabs modersmål är thailändska men talar det inte flytande, hon behärskar det enligt 
henne inte så bra men bra nog för att klara sig ändå. Svenska är det språk Philab känner att 
hon  behärskar bäst och det började hon lära sig i 13 årsåldern men inte heller detta språk talar 
hon flytande. Hon klarar sig ändå bra med en liten brytning. Thailändska använder Philab hos 
sin mamma samt med andra thailändare och svenska talar hon hemma. 

Vad gäller skillnader mellan hemlandet och Sverige berättar Philab att det är jobbigare 
i Thailand än i Sverige vad gäller framtid, arbete och liknande. Man får till exempel ingen 
socialhjälp om det strular till sig om man bor i Thailand. Philab växte upp med den 
thailändska kulturen och när hon kom till Sverige försökte hon att anpassa sig till den svenska 
kulturen men ville dock äta thaimat. Idag känner hon sig integrerad till den svenska kulturen 
samt det svenska samhället och tycker att integreringen skedde ganska lätt. Philab berättar att 
de båda kulturerna blandas men att det är mer svenskt. Hon känner att det främst har skett en 
assimilering till den svenska kulturen; hon pratar språket och beter sig som svenskar. 
Dessutom känner sig Philab mer hemma i Sverige och den svenska kulturen än i Thailand och 
dess kultur. Vad gäller barnuppfostran vill hon uppfostra sitt barn enligt den svenska kulturen 
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och Philab känner dessutom att hennes kulturella identitet är svensk, att hon tillhör den 
svenska kulturen.  

I början när Philab kom till Sverige kände hon sig thailändsk men när hon började 
skolan och fick svenska vänner började hon att känna sig mer svensk. Förutom utseendet 
säger hon sig vara mer svensk innerst inne. Anledningen till att hon känner sig mer svensk än 
thailändsk tror hon beror på att hon kom hit när hon var liten och dessutom bor här och har sin 
familj här. Philab är svensk medborgare och är nöjd med att känna sig svensk, det är så hon 
vill ha det nu och framöver. Hon tror dock att andra ser henne som thailändare/invandrare 
men Philab vill inte heller bli sedd som svensk.  
 
 
4.3.3 Phanit Alnert 
 
Phanit Alnert är 33 år gammal och född i Thailand. Hennes föräldrar är också födda i 
Thailand. Phanit bodde i Thailand fram till 20 års åldern. När hon var 19 år bodde hennes 
syster redan i Sverige och hon åkte då för att hälsa på sin syster under en tremånaders period. 
Därefter åkte hon hem till Thailand men när hon sedan fyllde 20 år flyttade även hon till 
Sverige. Phanit kom till Sverige ensam och uppger att hon flyttade på grund av att hennes 
syster flyttat till Sverige innan henne och att hon tyckte Sverige verkade bra under sin visit 
hon sin syster. När Phanit först kom till Sverige ville hon inte bo här men känner numera att 
det är skönt. Hon tycker om de fyra årstiderna medan Thailand enligt henne har samma väder 
dag in och dag ut. Hon berättar även att hon vill ha lite lugn och ro vilket hon kan finna här i 
Sverige men inte i Thailand.   

Numera bor Phanit i Skövde tillsammans med sin man som är adopterad från Chile. 
Hennes umgängeskrets är blandad med ungefär lika många svenskar som thailändare. I 
Skövde har Phanit för övrigt bott ända sen hon kom till Sverige. Phanit säger att hon kommer 
att stanna i Sverige framöver men är ändå lite osäker, hon säger dock att hon kommer att 
stanna såsom det känns nu i alla fall. Phanit håller kontakten med sin släkt i Thailand och 
hälsar på vartannat år. Senast hon var i sitt hemland och hälsade på var i april månad 2006. 
Phanit har dock ingen önskan om att flytta tillbaka till Thailand då hon har sina barn här i 
Sverige och dessutom tror hon inte att hennes man skulle vilja flytta till Thailand.  

Phanits modersmål år thailändska vilket hon talar flytande. Hon började lära sig det 
svenska språket vid 20 års åldern, det vill säga direkt när hon kom hit. Hon talar dock inte 
flytande svenska idag men tycker sig behärska 95 % av det svenska språket med ingen direkt 
brytning. Det är enligt henne de svåra orden hon inte kan på svenska. Hon behärskar således 
det thailändska språket bättre än det svenska. Phanit använder sig av thailändska främst på 
helgerna när hon träffar vänner medan hon hemma och på jobbet talar svenska.  
 De största skillnaderna Phanit kan se mellan sitt hemland och Sverige finns 
främst i det sociala livet. Hon menar att man umgås mer i Thailand och gör saker tillsammans 
än här i Sverige. Phanit är uppväxt med den thailändska kulturen men när hon kom till 
Sverige försökte hon att anpassa sig till svensk kultur, exempelvis vad gällde i matväg, och 
idag känner hon sig integrerad. Phanit upplever att det främst sker en samverkan mellan den 
thailändska och den svenska kulturen och att hon tillhör båda kulturerna. Hennes kulturella 
identitet är således thailändska och svensk. När hon är med sina thailändska vänner beter hon 
sig som de och berättar att de äter nästan hela tiden när de umgås. Å andra sidan känner hon 
att den svenska delen är större, hon har lärt sig att prata mer svenska samt göra saker såsom en 
svensk gör dem.  
 Phanit känner att det har vart lätt att komma in i den svenska kulturen och det svenska 
samhället och har inte upplevt några svårigheter. Dessutom trivs Phanit mer här i Sverige och 
dess kultur än i Thailand. Hon berättar vidare att hon kanske skulle trivas i Thailand också 
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men inte till en början utan att det skulle ta ett tag. Phanit upplever dessutom att den svenska 
kulturen är lättare medan den thailändska är svårare men varför hon upplever det som så fick 
jag aldrig något direkt svar på.  
 Phanit kände sig thailändsk till en början men menar att det idag känns väldigt 
annorlunda. Hon känner sig både och, det vill säga både thailändsk och svensk, om än lite mer 
svensk (60%). Phanit är numera svensk medborgare och säger att hon känner sig som en 
vanlig svensk trots att en del av henne alltid är och kommer att vara thailändsk. Phanit tror att 
hon i framtiden kommer att känna sig mer svensk och det är även så som hon vill ha det. Hon 
tror att hon känner sig svensk av den anledningen att hon har bott här så länge (13 år) och 
trivs här, hon känner att Sverige är hennes hemland. Dock uppger Phanit att hon inte vill vara 
svensk och bli sedd som svensk då hon har rötter kvar i Thailand och hon tror dessutom att 
hon av andra främst blir bemött som thailändare. 
 
 
Som det framgår av intervjuerna bestod intervjupersonerna mestadels av kvinnor. Mitt mål 
från början var att intervjua ungefär hälften kvinnor och hälften män men så blev inte fallet på 
grund av tidsbrist. Som jag tidigare nämnt kunde en del av mina första intervjupersoner av 
olika orsaker inte vara med i undersökningen varefter jag fick hitta nya personer att intervjua. 
Detta ledde till att jag fick nöja mig med de personer jag fick tag på, oavsett kön. Jag är 
medveten om att kön kan vara en viktig variabel i en studie som denna men samtidigt var 
syftet främst att exemplifiera. Idealet skulle dock vara en intervjuundersökning bestående av 
hälften kvinnor och hälften män. 
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5. Analys 
 
I min analys kommer jag dels att analysera individuell samt kollektiv identitet och dels 
anpassningsstrategier vilket utgör kärnan i min studie. Jag har två syften med min analys. Det 
första syftet är att relatera min redovisade teori med min empiri, det vill säga att göra 
kopplingar mellan teori och de genomförda intervjuerna. Mitt andra syfte är att redogöra för 
eventuella likheter och olikheter som finns mellan intervjupersoner från samma land. Jag har 
dock analyserat varje intervjuperson för sig men väljer att inte redovisa analyserna för varje 
individ av den anledning att risken för upprepning från kapitel 4 (redovisning av intervjuer) är 
stor. Således kommer jag att redovisa analyser land för land med koppling till mitt 
teoriavsnitt.   
 
 
5.1 Chile 
 
Scarlett, John och Edison är ungefär lika gamla (25, 26, 28 år). De kom till Sverige i ungefär 
samma ålder och har därmed bott här nästan lika länge (15-19 år). Samtliga tre har bott på 
flyktingförläggning från några månader upp till 1 ½ år under sin första tid här i Sverige. Rojas 
menar att invandrar- och flyktingkolonierna såsom invandrartäta områden bildar en 
skyddande andningsficka för nykomna invandrare/flyktingar samtidigt som den svenska 
verkligheten hålls på avstånd. John och Edison håller inte kontakt med någon/några i sitt 
hemland. Scarlett däremot håller kontakt med familj, släkt och vänner i Chile. Heyman menar 
att relationer till släkt och familj ger en person en känsla av tillhörighet. Ingen av samtliga tre 
har åkt och hälsat på i sitt hemland på sistone. John och Edison har varit där en gång var 
sedan de flyttade till Sverige medan Scarlett under en tio års period (1990-2000) var där minst 
en gång om året. John och Edison har heller ingen önskan om att flytta tillbaka till Chile 
medan Scarlett har det. 

Scarlett, John och Edison har spanska som modersmål, vilket de talar flytande. De 
talar främst spanska med familj och vänner och för övrigt talar de svenska. De började lära sig 
tala svenska omgående när de flyttade till Sverige och talar idag flytande svenska. John och 
Edison har båda läst svenska för invandrare och känner att de behärskar det svenska språket 
bättre än spanska. Scarletts spanska är däremot något bättre än det svenska språket. Enligt 
Heyman ger språket invandrare tillgång till rötter, kontinuitet samt känsla av tillhörighet.  

När samtliga tre chilenare var yngre hade de flest svenska vänner men idag består 
deras umgängeskretsar av mest chilenare och andra invandrare. Olkiewicz menar att det är 
vanligt att söka sig till landsmän för att få bekräftelse när man försöker bevara sin 
ursprungliga identitet och kultur. Vidare har samtliga någon gång tagit avstånd från andra 
invandrare av olika anledningar.  

Scarlett, John och Edison är uppväxta med den chilenska kulturen men är numera 
anpassade till den svenska kulturen vilket skedde olika snabbt för dem. Alla tre blandar 
chilensk och svensk kultur men i olika omfattning. De vill dessutom uppfostra sina 
barn/kommande barn med en blandning av båda kulturerna. Vidare anser Scarlett och John att 
det finns stora kulturella skillnader mellan Chile och Sverige. Edison däremot tycker att de 
båda kulturerna är ganska lika. Samtliga känner sig mer eller mindre integrerade till den 
svenska kulturen och det svenska samhället. John och Edison känner sig dessutom mer 
hemma i den svenska kulturen medan Scarlett känner sig delvis hemma i den svenska 
kulturen och delvis i den chilenska.  

Scarlett och Edison har idag chilensk identitet, både individuellt och kollektivt. 
Scarlett kände sig svensk som liten, Edison har aldrig känt sig svensk och John känner sig 
både svensk och chilensk, både vad gäller hans individuella som kulturella identitet. Dock kan 
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Scarlett och Edison känna sig svenska i särskilda situationer. Ingen av samtliga vill varken 
vara eller bli bemötta som svenskar och tror vidare att de mer eller mindre främst blir bemötta 
som invandrare av andra personer.  

Vad gäller olikheter använder samtliga personer sig av helt olika 
anpassningsstrategier. Scarlett förstärker idag den chilenska kulturen men har använt sig av 
två andra strategier vid andra tidpunkter. Till en början använde Scarlett den strategi som 
innebär att bevara sin ursprungliga identitet och kultur. Rojas menar att den ursprungliga 
identiteten ofta får en nådatid under den första tiden i Sverige. När Scarlett visste att hon 
skulle få stanna i Sverige gick hon över till att använda den strategi som innebär att man 
försöker befria sig från sin ursprungliga identitet och passera som någon annan. Scarlett 
försökte att tillbakavisa sin egen kultur och smälta in i den svenska kulturen. Denna 
anpassningsstrategi är vanligast just bland ungdomar och betyder att de försöker identifiera 
sig med sina jämnåriga i det nya samhället och på så sätt skaffa sig en ny identitet. Detta 
fungerade bra för Scarlett då det inte fanns mycket som avslöjade henne. Hon hade ljust hår, 
talade bra svenska och hade ett norskt efternamn. Hon smälte således bra in i gemenskapen 
med sina svenska vänner. Dessutom talade hon dålig spanska, dansade ingen salsa samt kände 
att det inte var viktigt att framhäva den chilenska kulturen. Scarlett berättade även att hon 
tagit avstånd från andra invandrare vilket enligt Olkiewicz kan vara ett inslag när man 
tillämpar denna anpassningsstrategi. När Scarlett däremot åkte till Chile under tre år 
förstärktes hennes chilenska identitet. Heyman menar att språket och relationer till släkt och 
familj ger en person en känsla av tillhörighet. I Scarletts fall kan spanskan och kontakten med 
släkt, familj och vänner i Chile förstärka hennes chilenska identitet. Dessutom förändrades 
Scarletts umgängeskrets, från att majoriteten bestod av svenska vänner till att de flesta var 
invandrare och främst andra chilenare. Olkiewicz skriver att det är vanligt att söka sig till 
landsmän för att få bekräftelse när man försöker bevara sin ursprungliga identitet och kultur. 
De fåtal svenskar hon umgicks med betedde sig som invandrare enligt Scarlett. Olkiewicz 
menar att svenskar, som tagit avstånd från den svenska kulturen och är med i 
invandrargrupper, förstärker invandrarnas tro om att det är de som tagit avstånd från 
majoritetssamhället och inte tvärtom. Linjer skulle dessutom kunna dras till den tredje 
strategin, sammansmältning av båda kulturer, då Scarlett mer eller mindre smälter samman 
den chilenska och den svenska kulturen dagligen. Hon berättade under intervjun att den 
svenska kulturen alltid finns närvarande trots hennes behov av att förstärka den chilenska 
kulturen. Kopplingar kan dessutom göras till Åstedts redovisade anpassningsstrategier för 
flyktingar. Enligt Åstedt är det vanligt att flyktingar, som tidigare varit en del av 
majoritetssamhället i sitt hemland men som hamnar i minoritet i det nya landet, först försöker 
bli så svenska som möjligt. Vidare menar författaren att denna önskan om att vara svensk 
vanligtvis mattas av och man vill istället behålla sin ursprungskultur. Detta stämmer in på 
Scarlett om man bortser ifrån att hon till en början levde efter den chilenska kulturen, men 
ingen vet heller hur situationen skulle vara om hon redan från början när hon kom hit visste 
om hon skulle få stanna. 

Även i Johns fall fick den chilenska kulturen en nådatid under hans första tid här i 
Sverige. John blandar numera båda kulturerna och har som Bochner beskriver det 
sammansmält lämpliga grunddrag från olika sociala system utan att förlora den egna 
kulturella kärnan. Faktorer som kan bidra till att han ibland känner sig mer svensk än chilensk 
är att han behärskar det svenska språket bättre än spanska, är uppväxt här och har levt större 
delen av sitt liv här samt att han känner sig hemma i den svenska kulturen och har ingen 
önskan om att flytta tillbaka till Chile. Dessutom har John ingen direkt kontakt med någon 
från sitt hemland men har å andra sidan sin familj och sina kusiner här i Sverige. Det finns 
även spår av en annan strategi i Johns tillvaro och det är behovet av att förstärka sin 
ursprungliga identitet och kultur. Han känner ibland behov av att markera att han är chilenare 
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och det kan exempelvis gälla dans och förmågan att ta för sig. John har flest invandrarvänner 
samt vänner från Chile och dessutom har han varit med i ghettoliknande grupper när han bott i 
invandrartäta områden. Detta menar Olkiewicz är inslag i anpassningsstrategin som går ut på 
att bevara sin ursprungliga identitet och betona sin ursprungskultur. 

Det som skiljer Edison åt är att han till skillnad från ovanstående intervjupersoner från 
Chile inte tillämpade den chilenska kulturen under sin första tid här i Sverige. Han berättade 
under intervjun att han snarare kände att han anpassade sig till den svenska kulturen. Edison 
känner dessutom att han främst assimilerats till den svenska kulturen. Det var länge sedan han 
var i Chile vilket har lett till att han glömt lite av den chilenska kulturen. Detta i sin tur är 
orsaken till varför han känner sig mer hemma i den svenska kulturen och varför det är mer 
svensk kultur i hans tillvaro. Jag tycker dock inte att man kan säga att Edison har assimilerats 
till den svenska kulturen med tanke på det faktum att han blandar båda kulturerna i en viss 
utsträckning. Såsom jag uppfattar det hela anser jag snarare att man kan använda sig av 
begreppet ackulturation i hans fall. Med ackulturation menar Ilicki att invandrare anpassat sig 
till den omgivande kulturen men att de inte för den skull måste ge upp sin ursprungliga 
identitet. Ackulturation är för övrigt likt assimilering varför anpassningsstrategin är 
densamma oavsett man talar om assimilering eller ackulturation.  
 
 
5.2 Libanon 
 
Nancy, Kristel och Mireille är alla i ungefär samma ålder. Nancy och Mireille har bott här lika 
länge, 17 år, och kom i ungefär samma ålder. Kristel kom i yngre ålder men flyttade sedan 
tillbaka till Libanon i några år varför hon inte har bott i Sverige lika länge som de andra två. 
Kristel är dessutom några år yngre än Nancy och Mireille. De har alla bott på 
flyktingförläggning några månader upp till ett år. De har dessutom kontakt med släkt och 
familj i sitt hemland och de hälsar på relativt ofta; varje till vart femte år. Deras modersmål är 
arabiska vilket de talar flytande och de talar språket främst med familjen och släktingar. Alla 
tre talar dessutom flytande svenska vilket även är det språk som de anser sig behärska bäst. 
De lärde sig svenska när de var små och använder språket när de inte talar arabiska, 
exempelvis ute på stan, på arbetet och med vänner. Dessutom har alla tre någon gång tagit 
avstånd från andra invandrare med dåligt beteende. 

Nancy, Kristel och Mireille är uppväxta med en blandning av libanesisk och svensk 
kultur. De levde mer eller mindre efter den libanesiska kulturen när de först kom till Sverige 
men anpassade sig ganska snabbt. Således fick deras ursprungskultur en nådatid till en början. 
De största kulturella skillnaderna mellan länderna som de kan se är främst att religion är 
viktigare i Libanon än i Sverige, människorna är mer troende där. Kristel och Mireille känner 
att det främst sker en samverkan mellan båda kulturerna. Nancy menar att även hon blandar 
båda kulturerna men att det främst har skett en assimilering till den svenska kulturen. Man 
kan däremot inte säga att Nancy har övergett sin ursprungliga identitet då hon alltid känt sig 
mer eller mindre svensk. Vidare menar Olkiewicz att ungdomar som anses vara försvenskade 
inte är det på riktigt utan att detta endast är ytligt då de inte känner samhörighet eller har 
förankring i det svenska samhället. Detta gäller inte i Nancys fall då hon trots allt flyttade till 
Sverige redan som 4-åring vilket gör att hon har förankring här. Dessutom känner hon även 
samhörighet. Det som har underlättat Nancy i hennes anpassningsstrategi är hennes utseende; 
hon har ljus hy, ljust hår och blåa ögon. Dessutom talar hon språket flytande. Inte heller 
namnet låter annorlunda. Allt detta underlättar i assimilationen till den svenska kulturen 
menar Franzén. Desto äldre Nancy blir desto mindre känner hon att den libanesiska kulturen 
betyder för henne men hon känner sig samtidigt kluven då hon står med en fot på vardera 
sida. Olkiewicz menar att en sådan kluvenhet är vanlig hos invandrarungdomar och att det 
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ofta är en kamp på två fronter. Å ena sidan försöker invandraren bli accepterad som svensk av 
sin omgivning. Å andra sidan är det en kamp på hemmaplan där omgivningen gör motstånd 
mot deras svenskhet. Nancy berättade under intervjun att hennes föräldrar först inte ville 
acceptera att hon och hennes bror är svenska. Vad gäller flyktingars anpassningsstrategier 
passar Nancy någorlunda in på en av Åstedts beskrivningar. Hon var tidigare en del av 
majoritetskulturen i sitt hemland. Nu när hon bor i Sverige försöker hon att bli accepterad som 
en av svenskarna. Dock verkar inte denna assimilering, om man kan kalla det så, se ut att 
mattas av då hon menar att den libanesiska kulturen får mindre betydelse desto äldre hon blir.   
 Nancy och Kristel uppger att deras kulturella identitet är både libanesisk och svensk 
medan Mireilles kulturella identitet endast är libanesisk. En faktor som kan bidra till Mireilles 
tillhörighet till den libanesiska kulturen är att hon genom sin släkt i Libanon får en känsla av 
tillhörighet. En annan faktor är det arabiska språket. För bara några år sedan behärskade hon 
inte det arabiska språket lika väl men talar det idag flytande. Vidare känner sig Nancy och 
Kristel mer hemma i Sverige och den svenska kulturen medan Mireille känner sig hemma i 
både den svenska och den libanesiska kulturen. Nancy och Mireille känner sig dessutom 
integrerade till den svenska kulturen och det svenska samhället medan Kristel inte ännu 
känner sig integrerad. Samtliga tror att de blir bemötta som både invandrare och svensk 
beroende på vem de möter. Kristel och Mireille vill varken vara eller bli sedda som svenskar. 
Nancy å andra sidan vill det motsatta, det vill säga vara och bli sedd som svensk.  

När det kommer till den individuella identiteten, önskan om att flytta tillbaka samt 
umgängeskrets skiljs de tre personerna åt. Nancy har alltid känt sig ganska svensk. Hon har 
aldrig känt sig utländsk och kan inte heller identifiera sig med Libanon och arabiska. Kristel 
känner sig libanesisk och har aldrig direkt känt sig svensk. När hon var liten blev hon utpekad 
som annorlunda samtidigt som hennes föräldrar sade åt henne att hon är libanes. Därav kände 
hon sig inte svensk. Det som eventuellt kan stärka Kristels libanesiska identitet är kontakten 
med familj och vänner i Libanon, det arabiska språket, hennes invandrarvänner, samt det 
faktum att hon inte känner sig integrerad till det svenska samhället. Dessa uppräknade 
faktorer ger bland annat som nämnts ovan en känsla av tillhörighet samt bekräftelse. Mireille i 
sin tur kände sig till en början libanesisk men känner sig numera blandad, det vill säga både 
libanesisk och svensk, om inte till och med mer svensk än libanesisk. Hon känner sig 
försvenskad och behärskar det svenska språket bäst. Språk ger som redan nämnts en känsla av 
tillhörighet och precis som i Nancys fall är denna försvenskning inte ytlig då Mireille har 
förankring i det svenska samhället främst av den anledning att hon bott här sedan 
femårsåldern. Vidare vill Nancy inte flytta tillbaka till Libanon. Kristel kanske vill flytta 
tillbaka någon gång och Mireille har en önskan om att flytta tillbaka. Nancy och Kristel tycker 
för övrigt att Libanon är ett bra land att semestra i. Vidare har Nancy alltid haft en blandad 
umgängeskrets. Kristel och Mireille däremot hade endast svenska vänner när de var små. 
Numera är det blandat. Dock har Kristel något fler arabvänner och umgås dessutom ofta i 
grupper endast bestående av invandrare.  
 
 
5.3 Thailand  
 
Naowarat, Philab och Phanit har lite skilda åldrar (23, 28 och 33). De kom till Sverige när de 
var olika gamla och har därmed bott i landet olika länge. Naowarat och Phanit flyttade till 
Sverige när de var kring 20 år gamla medan Philab flyttade vid 11 års åldern. Naowarat har 
endast bott i Sverige i 6 år medan Philab och Phanit har bott här 12 respektive 13 år. Varken 
Naowarat eller Phanit har en önskan att flytta tillbaka till Thailand. Philab däremot skulle vilja 
flytta tillbaka som pensionär. Dock har alla tre kontakt med släkt och vänner i Thailand och 
de hälsar på ganska ofta, allt från någon gång då och då till varje år. 
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Samtliga tre thailändare lärde sig svenska vid olika tidpunkter men ingen av dem kan 
tala svenska flytande. De talar främst svenska i hemmet. Philab behärskar det svenska språket 
bättre medan Naowarat och Phanit behärskar det thailändska språket bättre. Naowarat och 
Phanit talar dessutom flytande thailändska vilket Philab inte gör. Thailändska talar de främst 
med kusiner och vänner. Vidare har Philab och Phanit blandade umgängeskretsar medan 
Naowarat umgås mest med thailändare.  

Naowarat, Philab och Phanit är uppväxta med den thailändska kulturen. Philab och 
Phanit anpassade sig omgående när de kom till Sverige medan Naowarat fortsatte att leva 
efter den thailändska kulturen ett tag till varför även hennes ursprungskultur fick en nådatid. 
Naowarat och Phanit blandar främst båda kulturerna. Det finns både svenska som thailändska 
influenser i deras tillvaro som kan bidra till sammansmältningen av de båda kulturerna. Trots 
att Naowarat och Phanit bor i Sverige och på så sätt har tillgång till den svenska kulturen hela 
tiden, har de ändå tillgång till den thailändska likaså. Exempelvis umgås de med både 
thailändska och svenska vänner. De talar thailändska och har kontakt med sin släkt i Thailand 
samt hälsar på med jämna mellanrum vilket ger dem tillgång till rötter, kontinuitet och en 
känsla av tillhörighet. Även Philab blandar båda kulturerna men känner sig mer assimilerad 
till den svenska kulturen. Philab har dock kvar lite av sin thailändska sida varför jag påstår att 
hon varken tillbakavisar eller underkommunicerar den thailändska kulturen. Hon har kontakt 
med sin släkt och sina vänner i Thailand och hälsar på lite då och då. Detta skulle kunna ge 
henne en känsla av tillhörighet till den thailändska kulturen. Assimilation är därmed ett lite för 
stark ord i Philabs fall, hon säger trots allt att hon blandar den svenska och den thailändska 
kulturen men att den svenska är dominerande. Ytterligare behärskar hon det svenska språket 
bättre vilket skulle kunna förstärka hennes tillhörighet i den svenska kulturen. Samtliga 
thailändare känner sig fortsättningsvis integrerade till den svenska kulturen och det svenska 
samhället. De känner sig dessutom mer hemma i den svenska kulturen än i den thailändska 
kulturen. Både Naowarat och Philab uppger dock att de föredrar thaimat framför svensk mat. 
De största skillnaderna mellan Thailand och Sverige som de kan se är att man umgås mer i 
Thailand medan Sverige är ett bättre land att leva i vad gäller exempelvis arbete.  

När det gäller den individuella identiteten känner både Philab och Phanit sig mer 
svenska än thailändska idag medan de tidigare känt sig thailändska. Naowarat däremot känner 
sig thailändsk. Dock vill ingen av dem varken vara eller bli sedd som svensk. Fastän Philab 
känner sig svensk vill hon inte bli sedd som svensk. Därmed skulle jag vilja påstå att Philab 
inte försöker bli accepterad som svensk av svenskarna, vilket är ett inslag i den 
anpassningsstrategin hon tillämpar. Samtliga thailändare tror att de av andra blir bemötta som 
thailändare/invandrare. Även den kulturella identiteten skiljer sig åt mellan Naowarat, Philab 
och Phanit. Naowarats kulturella identitet är thailändsk. Philabs däremot är svensk och 
Phanits kulturella identitet var först thailändsk men är idag blandad, det vill säga både svensk 
och thailändsk. Det är inte heller konstigt att Naowarat känner sig thailändsk och 
tillhörigheten till den thailändska kulturen. Hon har kontakt med släkt och vänner i Thailand, 
behärskar det thailändska språket bättre än det svenska och majoriteten av hennes vänner har 
alltid varit thailändare. Allt detta som räknats upp ger som redan nämnts en person 
bekräftelse, en känsla av tillhörighet, kontinuitet samt tillgång till rötter. 
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6. Slutsatser 
 
Under arbetets gång har jag kommit fram till att min problemformulering och studiens syfte 
saknade mer djup. Från början var jag inställd på att endast skriva om kulturell identitet men 
blev varse om att det inte endast handlade om detta. Det visade sig att individuell identitet 
samt anpassningsstrategier var lika viktiga begrepp som kulturell identitet. Under insamlandet 
av empiri, det vill säga intervjuerna, lade jag märke till att personer kan ha en viss individuell 
identitet och en annan kulturell identitet men inte för den skull använda den 
anpassningsstrategin som är likvärdig med dessa. Tillämpa och tillhöra betyder således inte 
samma sak. Vad jag vill säga med det är att invandrare kanske väljer att tillämpa en 
anpassningsstrategi men att detta inte för den skull påverkar den kulturella identiteten, det vill 
säga vilken kultur de känner att de tillhör. Exempelvis skulle man kunna ta den strategi som 
går ut på att assimileras till den svenska kulturen. Man kan till och med tillbakavisa sin egen 
kultur men detta betyder inte att man inte tillhör sitt hemlands kultur. Invandraren kanske vill 
anpassa sig men känner sig ändå tillhöra sin ursprungliga kultur. Vidare kan invandrare ha en 
individuell identitet och en kulturell identitet som inte överensstämmer. Exempelvis kan man 
känna sig tillhöra den libanesiska kulturen men ändå känna sig svensk. Trots att min 
problemformulering och mitt syfte saknade djup, vill jag ändå påpeka att jag genomförde den 
tänkta studien men fick mer kött på benen än vad jag hade räknat med från början. Min 
problemformulering har således fler dimensioner än vad jag hade tagit med i beräkningen. 
Dock vill jag framhålla att mina frågeställningar mer eller mindre täcker alla tre områden; 
individuell och kulturell identitet samt anpassningsstrategier. 

Fortsättningsvis vad gäller mitt syfte och frågeställningar vill jag betona att min studie 
inte är särskilt generaliserbar. Även om vissa likheter och olikheter kan urskiljas mellan de 
olika intervjupersonerna står jag ändå fast vid att identitet är högst personligt och inte 
densamma som någon annans. Man ska således snarare se resultaten av intervjuerna som 
exempel på hur det kan se ut. Dessutom använder olika personer olika anpassningsstrategier 
varför man inte heller angående detta kan dra långtgående slutsatser som på något sätt skulle 
vara allmängiltiga. Dessutom kom jag fram till att inte alla intervjupersoners kulturella 
identitet har förändrats. En del personers kulturella identitet har således förblivit densamma 
medan andras har förändrats till att ha blivit svensk eller blandad. Detsamma gäller även för 
den individuella identiteten.     

Jag skulle vidare vilja påstå att alla personer jag intervjuat tillämpar den svenska 
kulturen i större eller mindre utsträckning, de bor trots allt i Sverige och har gjort det ett antal 
år. Invandrare/flyktingar kanske väljer att tillämpa sin ursprungskultur i hemmet men i 
vardagslivet är det svårt att komma undan den svenska kulturen om man bor i Sverige. 
Resultatet av intervjuerna visar även på detta, det vill säga att samtliga intervjupersoner 
blandar sin ursprungskultur och den svenska kulturen men i olika omfattning. Av denna 
anledning tycker inte jag att det alltid är rätt att benämna intervjupersonernas 
anpassningsstrategi för assimilation. De har trots allt inte övergett sin ursprungskultur. 
Integration skulle överensstämma bättre men det är den tredje strategin (sammansmältning). 
De kanske blandar den andra (assimilation) och den tredje strategien men känner att den 
tidigare är dominerande. Annars kan man även benämna det ackulturation som i exempelvis 
Edisons fall.  

Vad gäller de olika anpassningsstrategierna skulle jag vilja påstå att 
sammansmältningsstrategin är en blandning av de två tidigare strategierna som går ut på att 
bevara respektive befria sig från sin ursprungliga identitet. I den första strategin betonar 
invandrare sin ursprungskultur medan invandrare i den senare underkommunicerar den. 
Blandar man således båda strategierna hamnar man någonstans mittemellan, det vill säga med 
en blandning av båda kulturer.  
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Många av mina intervjupersoner levde efter sin ursprungskultur till en början. Det 
måste dessutom vara svårt att anpassa sig till den nya kulturen direkt, sådant sker gradvis. 
Man vet ju inte hur den nya kulturen fungerar och hur ska man annars leva fram till att man 
har kunskap om det, om inte som man gjorde i sitt hemland och därmed enligt sin 
ursprungskultur. Vidare minns man kanske inte hur man kände och tyckte när man var liten 
varför jag bad intervjupersonerna att beskriva så långt bak i tiden som de minns. Exempelvis 
är det kanske inte lätt att veta vad ens kulturella identitet var när man var 3 år gammal.  

Forsatt forskning inom detta ämnesområde skulle kunna vara att utvidga 
undersökningen och därmed öka antalet intervjupersoner. Desto fler personer man intervjuar 
desto enklare är det att urskilja eventuella likheter och olikheter, om man är ute efter det vill 
säga. Dock är detta inte särskilt lönsamt i studier i samma omfattning som denna. Skulle man 
emellertid utöka intervjuundersökningen skulle man kunna se om det eventuellt skulle vara 
lönsamt att genomföra en kvantitativ studie inom ämnet. En kvantitativ studie är för övrigt en 
bättre metod om man vill urskilja likheter och olikheter då materialet är mer omfångsrikt. En 
annat tillvägagångssätt skulle kunna vara att koncentrera sig på en sak, som exempelvis 
identitet, och därmed öka antalet frågor och kanske undersöka olika delidentiteter såsom 
yrkesidentitet. Slutligen skulle man även kunna genomföra intervjuer med olika sorter av 
invandare och flyktingar i syfte att eventuellt urskilja likheter och olikheter dem emellan. 
Exempelvis skulle man kunna studera om det finns likheter/olikheter mellan 
arbetskraftsinvandrare och invandrare av annat slag.     
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7. Egna reflektioner 
 
Jag har känt att ämnet jag valt är ganska komplicerat, inte minst av den anledningen att de 
intervjuade ibland kan tyckas säga emot sig själva. På min första fråga under intervjun hade 
de inte direkt vad jag kunde se några problem med att svara vilken kultur de kände sig 
tillhöra, det vill säga vilken kulturell identitet de känner att de har. Men i slutet av intervjun då 
de haft lite tid att tänka och jag kommit tillbaka till frågan om kulturell identitet blev svaret 
inte alltid densamma som det första. Ofta var fallet även sådant att jag på första frågan fick 
reda på kulturell identitet och på den andra individuell identitet. Detta har vart minst sagt 
krångligt för mig bland annat när jag sammanställt och analyserat intervjuerna. Jag ser detta 
som tecken på hur komplex den egna identiteten är till sin natur. Sedan kan det även vara så 
att de inte riktigt funderat över dessa saker innan och svarar därefter eller att jag inte varit 
tydlig nog.    

Jag fann det också svårare att intervjua thailändare, orsaken är säkerligen att ingen av 
dem kan flytande svenska. Detta bidrog även till att de inte alltid förstod vad för svar jag var 
ute efter när jag ställde mina intervjufrågor. Flyktingar hade generellt sett mer att berätta än 
invandrare av olika slag. De har trots allt högst troligen varit med om mer och har därmed mer 
att berätta. Med detta sagt vill jag slutligen säga att hur komplicerat ämnet än är, har det varit 
minst sagt intressant att studera. 



  

Sammanfattning 
 
När invandrare flyttar till Sverige från sitt hemland är identitetskriser av olika slag inte 
sällsynta. Deras upplevelse av den egna kulturella identiteten kan bli väldigt problematisk och 
de kan bli osäkra på vilka de egentligen är då den kulturella identiteten ofta hamnar i 
gungning under sådana omständigheter. Som migrant förlorar man en del av det som man 
tidigare uppfattade som sin identitet och i det nya landet kan invandraren få sin identitet 
speglad som en medlem av ett kollektiv snarare än en individ. För att hantera den inre krisen 
som uppkommer i samband med flytten kan invandrarna använda sig av olika strategier. De 
kan exempelvis acceptera sin olikhet, förneka den eller betona densamma. Syftet med denna 
studie är att undersöka hur invandrare i Sverige upplever att deras kulturella identitet har 
förändrats sedan de flyttade hit från ett land som har en kultur som skiljer sig från den 
svenska. För att uppnå mitt syfte genomförde jag intervjuer med invandrare/flyktingar från 
Chile, Libanon och Thailand. Det jag främst kom fram till i min studie var att min 
problemformulering samt mitt syfte saknade djup. Till en början var jag inställd på att min 
studie skulle handla om kulturell identitet men märkte dock att individuell identitet samt 
anpassningsstrategier var lika viktiga ingredienser i mitt arbete. Dessutom är dessa tre 
beståndsdelar helt olika saker, man kan som migrant ha en individuell identitet, en annan 
kulturell identitet och tillämpa en strategi som inte överensstämmer med dessa. Vidare kom 
jag fram till att en persons identitet inte nödvändigtvis behöver förändras i samband med flytt 
från sitt hemland. Slutligen vill jag betona att min studie inte är generaliserande utan snarare 
exemplifierande. Identitet och strategier skiljer sig åt från person till person och är inte 
desamma som någon annans.    
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Bilaga 1. 
Intervjufrågor 
 
 
Namn:  
Ålder: 
 
1. Var är du född (land)? Hur länge bodde du där? 
2. Varifrån är dina föräldrar (födelseland)? 
3. Har du pojkvän/flickvän? Om ja, vart är han/hon född?  
4. När kom du till Sverige? Hur gammal var du då? Varför kom du till Sverige? Kom du 

själv eller med andra? Vilka i så fall?  
5. Hur länge har du bott i Sverige? Flyttade du direkt till Sverige från ditt hemland eller har 

du bott på andra platser emellan flytten? Har du bott på andra platser i Sverige, vilka?  
6. Planerar du att stanna framöver? Varför vill du stanna/inte stanna i Sverige? Vilken stad 

bor du i? När flyttade du dit? Hur länge har du bott i där? 
7. Har du bytt namn sen du kom till Sverige? Om ja, varför bytte du? Vad hette du innan och 

vad heter du nu?  
8. Hälsar du på i ditt hemland? Om ja, hur ofta? När var du där senast?  
9. Håller du kontakten med någon/några i ditt hemland, vem/vilka?  
10. Har du en önskan om att flytta tillbaka? Varför/varför inte?  
11. Vilket språk är ditt modersmål? Talar du det flytande? När lärde du dig tala svenska? Kan 

du tala svenska flytande? Brytning? När använder du ditt modersmål respektive svenska? 
Vilket språk känner du att du behärskar bäst? 

12. Varifrån är merparten av dina vänner som du umgås med? Har det alltid varit på detta 
sätt? 

13. Har du vart med i grupper där det endast ingått andra invandrare, som exempelvis 
ghettogrupper? 

14. Har du någon gång tagit avstånd från andra invandrare eller känt avsky eller liknande 
gentemot dem? Om ja, varför och när? 

15. Har du bott på flyktingförläggning eller liknande? När? Hur länge bodde du där? Har du 
läst svenska för invandrare? 

16. Vilken kultur är du uppväxt med? 
17. Finns det enligt dig stora kulturella skillnader mellan ditt födelseland och Sverige? Vilka 

är de största kulturella skillnaderna mellan ditt hemland och Sverige enligt dig?  
18. Känner du dig hemma i den svenska kulturen? Känner du dig mer hemma i din 

ursprungskultur?  
19. När du först kom till Sverige, fortsatte du att leva som i ditt hemland eller försökte du att 

anpassa dig till den svenska kulturen? Varför/varför inte? På vilket sätt? Har det 
förändrats något med tiden? Hur är det nu?  

20. Vilka broar och hinder känner du att det fanns/finns för integrering till den svenska 
kulturen och samhället i övrigt? Känner du dig integrerad?  

21. Vilken kulturella identitet känner du att du har (det vill säga vilken kultur känner du att du 
tillhör) ?  

22. När det gäller den kulturella identiteten, känner du dig svensk? Känner du sig svensk i nåt 
sammanhang? I så fall när och vad menar du med svensk i det sammanhanget? Vad tror 
du att det beror på att du känner dig svensk/inte känner dig svensk?  

23. Vill du vara svensk? Vill du bli sedd som svensk? Varför/varför inte?  
24. Hur ser andra  dig (hur blir du bemött, som invandrare, nysvensk…etc.)? Vad står i 

pappren, dvs. vilken nationalitet har du?  



  

25. Hur var det i början när du kom till Sverige vad gäller din kulturella identitet? Hur är det 
nu? Har det förändrats på något sätt? På vilket sätt?  Hur tror du att det kommer att bli i 
framtiden? Hur vill du att det ska bli?  

26. Enligt vilken kultur vill du uppfostra dina barn? 
27. Vilket stämmer bäst in på dig: 

- du förstärker din ursprungskultur 
- det sker/har skett en assimilering till den svenska kulturen 
- det sker en samverkan mellan din ursprungskultur och den svenska kulturen 

 
I vilken grad sker detta? På vilket sätt? Är du nöjd att ha det så?  
 
 
Övrigt: hur tycker du att flytten har påverkat din kulturella identitet? Något mer att tillägga? 
 
 
 
 
 
 

 


