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Come out, come out, whoever you are. Step out
in the light. Let's have a look at ya.
Huvudpersonen Hollys ord då han på en mörk gata ser en
katt stryka sig mot en orörlig, rökande person i en port.
Mannens ansikte lyses plötsligt upp då ett fönster öppnas
och Holly ser vem det är: Harry Lime, den tredje mannen.
(Ur filmen ”Den tredje mannen”).
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Förord

Den här boken är skriven utifrån resultaten av forskningsprojektet Globalisering och identitet – ungdomar av invandrarursprung och deras familjer i ett
europeiskt jämförande perspektiv, som har finansierats av Vetenskapsrådet.
Ursprungligen ingick vi i en grupp forskare som planerade ett EU-projekt i
flera länder om globalisering och identitet, men eftersom vi inte fick anslag
att genomföra EU-studien måste vi begränsa vårt arbete till Sverige. För att
ändå få ett internationellt perspektiv på våra frågeställningar gjorde María
Borgström intervjuer med tre familjer i Argentina och Brasilien. Vi valde
delvis familjer i språkliga och etniska grupper, som vi själva har anknytning
till genom vår egen bakgrund. Därför gjorde Katrin Goldstein-Kyaga intervjuer med familjer med judiska rötter och María Borgström intervjuer med
latinamerikanska familjer. María intervjuade ytterligare tre familjer, en från
Irak, en från Ecuador och en från Argentina, som vi kontaktade via en skola.
De speciella omständigheter som omger dessa familjer påverkar vår förståelse av relationen mellan globalisering och identitet. Vi fick till exempel inte
tillfälle att intervjua någon muslimsk familj och inte heller någon av afrikanskt ursprung, vilket förmodligen skulle ha påverkat vår analys. I de diskussionsgrupper och efterföljande intervjuer som också anordnades inom
ramen för projektet ingick dock dessa två kategorier.
Inom ramen för projektet har också en antologi sammanställts: Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid: ungdomar, migration och
kampen för fred (red. María Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga). Många
av de slutsatser som dras i den boken har påverkats av de diskussioner, som
förts i antologigruppen och artiklarna i boken. Vi vill därför tacka Britta
Jonsson, Gunnar Karlsson, Robert Lundin, Patrik Hernwall, Idris Ahmedi,
Mahabad Quaradaghi, Bahman Garemani, Azril Bacal, Feryan Deniz och
Ishtiaq Ahmed. Feryan anordnade också en av gruppdiskussionerna. Andra
studenter som medverkat vid anordnandet av gruppdiskussioner är Ylva Fritz
och Irma Miranda. Ylva lät oss även ta del av de intervjuer hon gjorde för
sin uppsats med de ungdomar som deltog i diskussionen. Vidare ingår några
intervjucitat från uppsatser som studenter skrivit på kursen Kulturkunskap
och interkulturell kommunikation på Institutionen för spanska, portugisiska
och latinamerikanska studier vid Stockholms universitet. Vi är mycket tacksamma för de data vi fått tillgång genom studenter liksom mot Maud Trad
och Guye Westerberg, de två lärare som lät oss göra undersökningen i deras
7

klasser. De gav oss också mycket värdefull information om elevernas situation.
Slutversionen av boken har diskuterats vid olika seminarier och vi har fått
värdefulla synpunkter av bland annat María Elena Bergman, Eva Norén,
Anders Fjällhed och Kerstin von Brömssen.
Ett särskilt tack riktas till konstnären Hoshyar Saeed, som varit vänlig nog
att låta oss använda hans konstverk till omslaget.
Projektet skulle inte kunna ha genomförts utan det treåriga forskningsanslag vi fått från Vetenskapsrådet, vilket vi är mycket tacksamma för. Framför
allt vill vi rikta vårt tack till våra intervjupersoner och diskussionsdeltagare,
som låtit oss ta del av deras livshistorier, erfarenheter, insikter och åsikter.
Vi hoppas att vi åtminstone i någon mån kunnat motsvara deras förtroende.
Stockholm, juni 2008
Katrin Goldstein-Kyaga, María Borgström
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Kapitel 1: Den tredje identiteten

Inledning
Idén till det forskningsprojekt som den här boken bygger på fick vi från vårt
gemensamma intresse för hur globaliseringen påverkar människors identitet.
Sedan många år hade vi båda arbetat med forskning om etnicitet, mångkultur
och identitet, och hade också personlig erfarenhet av att leva i flera länder
och ingå i en mångkulturell miljö.
Vi hade noterat att många av de ungdomar vi intervjuat ingår i ett socialt
sammanhang som sträcker sig över nationsgränserna. Människor kan idag
upprätthålla relationer över gränserna på ett helt annat sätt än tidigare genom
förbättrade möjligheter att resa och genom informations- och kommunikationstekniken, och vi menar att det har betydelse för hur de formar sin identitet. Att migrera till ett annat land är inte så slutgiltigt som det ofta var förr,
särskilt om migrationen sträckte sig över världsdelar. Samtidigt var vår utgångspunkt att människor identifierar sig på olika sätt beroende på om de
tillhör första, andra eller till och med tredje generationens invandrare.1 Flera
studier har gjorts om vad som karaktäriserar första, respektive andra generationens invandrare i Sverige, men få undersökningar har inriktats mot relationen mellan olika generationer. Därför ville vi i vårt forskningsprojekt
intervjua hela familjer med medlemmar ur flera generationer. Dessutom ville
vi inte begränsa oss bara till Sverige utan också jämföra förhållandena i flera
länder, och förutom Sverige valde vi av praktiska skäl Argentina och Brasilien, där María Borgström har levt under delar av sitt liv. Huvudintresset var
inte migrationen i sig utan hur människor som på ett eller annat sätt präglats
av att de vuxit upp i en mer eller mindre mångkulturell miljö eller vistats
längre perioder i flera länder identifierar sig.
1

I det följande använder vi begrepp som på olika sätt betecknar personer som har ett annat
etniskt ursprung än majoriteten av värdbefolkningen i respektive land: ”invandrare”, ”migrant”, ”flykting”, ”andra generationen” etc. Vi är väl medvetna om de negativa och diskriminerande associationer som är förbundna med dessa begrepp, men det är ibland nödvändigt att
använda orden för att beskriva den faktiska situationen, och vi lägger inte in någon negativ
betydelse i begreppen. Det är ibland rent missvisande att använda ett begrepp som ”andra
generationens invandrare”, eftersom dessa personer faktiskt inte invandrat, men vi använder
dem ändå ibland för att anknyta till forskning på området. Vi gör inte heller någon uppdelning
mellan människor som har invandrat av ekonomiska skäl eller är politiska flyktingar. Dessa
begrepp används ofta av myndigheter för att beteckna sättet att komma in i landet, men i
praktiken är orsaken till migrationen vanligen mångfasetterad och kan ha både politiska,
etniska, kulturella och ekonomiska orsaker.
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Så vad menar vi med identitet? Vi ser det som en tolkning av det egna livet, en tolkning där man binder samman olika delar av sitt liv och sätter in
det i ett sammanhang, där man reflekterar över sig själv, den gemenskap
eller de gemenskaper man ingår i och den plats man har. Det är inte bara en
fråga om den egna tolkningen utan också om att väva in andra människors
tolkningar, människor som man har en relation till. Sökandet efter identitet
innebär att finna sig själv, inte ett själv i betydelsen av en essentiell, medfödd och oföränderlig identitet, utan att bli klar över sin plats i ett tidsmässigt och socialt sammanhang. Identitetsskapandet blir att spinna en meningsfull, röd tråd av det egna livet. Det utgör ett försök att urskilja en kontinuitet
i en ofta diskontinuerlig tillvaro. Med Derridas ord talar vi om en identitet
som utvecklas i svåravgränsade rum. Det är inte det slags identitet som utgör
utgångspunkten i så många debatter om det monokulturella eller det multikulturella, om nationalitet, om medborgarskap och tillhörighet i allmänhet,
utan det rör sig om en identitet som varken är det ena eller det andra. Det
handlar om politiska och sociala rum, där människor varken är koloniserade
eller kolonialister, varken hör till den ena eller den andra nationen eller staten, och varken är invandrare eller infödda, förtryckare eller förtryckta.2 Det
är en situation och en vägran att låta sig inplaceras i ett endimensionellt fack,
som många ungdomar som lever i mångkulturella miljöer ger uttryck för, till
exempel i de ord en flicka i det forskningsprojekt som presenteras i den här
boken ilsket yttrade:
Fortfarande så vägrar jag vara någonting halvdant. Jag är hundra procent si
och hundra procent så. Jag är både-och! Men alltså, man ifrågasätts hela tiden
vart man än kommer. Jaha, hur skulle du definiera dig själv? Människa, för
helvete!

I den här boken beskriver vi vad som händer med människors identitet i en
globaliserad tid, då gränserna går i varandra och alla delar av världen befinner sig i ett beroendeförhållande. Det finns inte längre tydliga gränser mellan
nationer och grupper och på grund av informations- och kommunikationsteknologin inte heller gränser mellan tid och rum på samma sätt som tidigare.
Att ha en identitet är inte att låsa fast sig i ett förstelnat minne, utan att
öppna sig mot framtiden. När vi talar om identitet rör vi oss mellan ett personligt plan och ett grupplan samtidigt som vi innefattar betydelsen av makronivån, till exempel nationella identiteter, och mikronivån, den personliga
identiteten. Dessa nivåer kan inte delas upp eftersom identiteten utvecklas i
ett samspel mellan dessa nivåer. Inte heller kan man göra åtskillnad mellan
en objektiv och en subjektiv identitet. Identiteten finns i skärningspunkten
mellan en yttre och en inre värld och mellan olika samhällsnivåer. Vi talar
2

Jfr Derrida, 1998. Se även Bhabha, 1994; Hall, 1997.
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inte heller om roller eller om ytliga delar av identiteten, som till exempel
identifikation med klädesmärken eller filmstjärnor eller antagandet av en
tillfällig identitet på Internet. Människor skapar sin identitet genom identifikationer på olika nivåer i en identitetshierarki, där vissa är mer grundläggande än andra och ligger närmare personens inre. Vissa socialt tillskrivna identiteter fångar aldrig personens innersta väsen.3 Eftersom identiteter inte blir
identiteter förrän de internaliseras, är en negativt tillskriven identitet inte en
identitet utan en etikett.4 Det gäller såväl individer som grupper.
Det hävdas ibland att moderniteten gett upphov till kollektiva, exkluderande identiteter, som formas av den moderna nationalstaten. Det innebär
inte att identiteten försvinner om nationalstaternas betydelse minskar, utan
snarare att den förändras. Giddens menar att självet och samhället är ömsesidigt förbundna på en global nivå för första gången i mänsklighetens historia.5
Den förändringen står i fokus i den här boken.
Många argumenterar för att globaliseringen leder till en upplösning av nationella och etniska identiteter, men vi hävdar att den ger upphov till nya
identiteter som är gränsöverskridande, mångdimensionella, kontextuella och
föränderliga i olika situationer, där nationella och etniska identiteter ofta
utgör aspekter, det vill säga en typ av ”tredje identitet”, som är ”både-och”
snarare än ett uttryck för den ena eller andra identiteten. Det synes oss som
om etnicitetsbegreppet blivit alltför snävt och klumpigt för att beskriva den
situation människor befinner sig i det globaliserade samhället. Dagens komplexa samhälle, särskilt i storstäderna, utmärks av flytande, föränderliga
gränser, där människors identitet inte kan beskrivas i termer av tillhörighet
till enskilda, distinkta grupper. De flesta av de ungdomar som beskrivs i den
här boken ingår i multietniska sammanhang och kan oftast inte definiera sig
efter en enskild etnisk grupptillhörighet eller ens två tillhörigheter, den
svenska och en ursprungsidentitet, utan många befinner sig konstant i en
multietnisk situation och växlar mellan olika kulturella kontexter.
Tvärtemot vad som ofta antas leder inte globaliseringen till en utslätning
av världens olika kulturer utan snarare till att en mängd nya kulturer uppkommer i mötet mellan globala och lokala kulturyttringar. Det påverkar
människors identitet.

Globaliseringen och den tredje identiteten
Under de senaste tjugo åren har begreppet globalisering blivit allt vanligare
både i den offentliga debatten och inom samhällsvetenskapen. Det finns
kurser om globalisering inom ämnen som ekonomi, statskunskap, socialan3

Lundin & Karlsson, 2006, s. 36.
Ahmadi, 2000, 158.
5
Giddens, 1991, s. 44.
4
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tropologi och pedagogik, och alla dessa ämnen speglar begreppet utifrån sin
speciella synvinkel. I den allmänna debatten likställs ofta globalisering med
den ekonomiska aspekten av globala processer. Även om vi inte förnekar
betydelsen av ekonomi i dessa processer är vårt perspektiv är den kulturella
globaliseringen, det vill säga kommunikation, värderingar, relationer, etnicitet, föreställningar om grupptillhörighet och hur den nya informations- och
kommunikationsteknologin påverkar identiteten i ett globaliserat sammanhang. Thörn beskriver den kulturella globaliseringen som6
uppkomsten, etablerandet och spridningen av nya imaginära gemenskaper
som spänner över nationsgränser. De skapas genom identifikation över stora
avstånd, och förutsätter därmed moderna kommunikationsteknologier.

Vad är det då som har hänt, som har gjort att begreppet identitet blivit så
aktuellt över hela världen? Manuel Castells hävdar i sitt stora verk om globaliseringen att vårt samhälle har genomgått en teknisk revolution med centrum i informationsteknologin. Vi har gått in i en helt ny fas i den mänskliga
utvecklingen: informationsåldern. Den nya informationsteknologin spreds
blixtsnabbt över jorden mellan mitten av 1970-talet och 1990-talet, och världens finansmarknader sammanknöts i ett globalt system i början av 1980talet. Det har uppstått en helt ny typ av samhälle, nätverkssamhället, det vill
säga ett globalt nätverk som i hög grad har ersatt nationalstaten och det lokala samhället. I det samhället har nationalstaterna inte längre makten, utan
makten flödar genom globala nätverk och koncentreras i noder eller knutpunkter, bland annat globala städer som New York, Buenos Aires, Tokyo,
London, Hongkong men också Stockholm.
Dessutom menar Castells att västländernas etniska utseende har omvandlats. I slutet av 1900-talet levde 130-145 miljoner människor utanför sitt
hemland, och då är åtskilliga miljoner illegala migranter inte inräknade, för
att inte tala om den stora befolkning av andra generationens ”invandrare”
som är födda i landet. Krig och katastrofer har lett till att 24 miljoner människor blivit flyktingar under 1990-talet. En annan grupp av migranter är direktörer, forskare och underhållare – en global yrkeselit med höga löner och
stor rörlighet.
Migranter skickar hem sina pengar och framgångsrika företagare blir ofta
en länk mellan ursprungslandet och det land där de bor. Nätverken av släkt,
vänner och bekanta växer alltmer och informations- och kommunikationsteknologin möjliggör för miljontals människor att så att säga leva mellan
olika länder. Även om större delen av världens arbetskraft inte är globaliserad, ökar den frivilliga och ofrivilliga migrationen och därmed mångetnicite-

6

Thörn, 2002, s. 115.
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ten. Ett mångskiktat komplex av mänskliga kontakter över nations- och kulturgränser utgör en viktig aspekt av nätverkssamhället.7
Vad händer då med människors identitet under dessa nya förhållanden?
Castells hävdar att i dagens okontrollerade och föränderliga värld grupperar
sig människor gärna kring primära identiteter: religiösa, etniska, territoriella
och nationella. Religiös fundamentalism, kristen, islamisk, judisk, hinduisk
och buddhistisk, är enligt honom förmodligen den starkaste grunden till personlig trygghet och kollektiv mobilisering. I en värld där rikedom, makt och
bilder fritt flyter omkring blir jakten på identitet en huvudkälla till social
mening. Identitet, särskilt religiös och etnisk identitet, har alltid varit jordmån för meningsskapande, men idag, i en tid av flyktiga kulturella uttryck då
gamla institutioner förlorar sin legitimitet, blir identiteten den viktigaste och
ibland den enda källan till mening. Idag organiserar människor inte längre
sin mening efter vad de gör utan utifrån vad de är eller tror sig vara.8 Om
människor i det förmoderna samhället definierades efter vem de var födda
av, och den moderna människan definieras efter vad hon gör, så definieras
och definierar sig den senmoderna eller globaliserade människan efter vem
hon är eller vill vara. Identiteten har i allt större utsträckning blivit en fråga
om ett medvetet (men inte fritt) val och ett beslut, snarare än något som man
socialiseras in i och sällan reflekterar över.
Så långt håller vi med Castells.
I den här boken, som handlar om hur ungdomar och deras familjer formar
sina identiteter i städer som Stockholm, Rio de Janeiro eller Buenos Aires,
vill vi förmedla vår tolkning av omkring sextio personers livsberättelser och
diskussioner som vi tagit del av. Våra informanter, till största delen ungdomar i storstäder med rötter i flera länder, är representanter för den växande
grupp människor som har transnationella kontakter och lever i en mångkulturell och multietnisk miljö. Men dessa berättelser har inte understött den
slutsats Castells kommer fram till, nämligen att det uppstår en grundläggande klyfta mellan en abstrakt, universell instrumentalism och historiskt rotade
partikularistiska identiteter. Den klyftan, menar Castells, struktureras mellan
en bipolär motsats mellan Nätet och Jaget. Den ganska hotfulla framtid Castells målar upp, där sociala kommunikationsmönster utsätts för allt större
påfrestningar i en ”schizofreni mellan funktion och mening”, där sociala
grupper alieneras och uppfattar varandra som främlingar och där identiteterna blir alltmer specifika och svårare att dela, har vi inte sett tecken på i vår
undersökning.9 Tvärtom har vi noterat framväxten av en typ av ”tredje identitet”, en gränsöverskridande identitet som vare sig är enbart nationell eller
transnationell. Den kan beskrivas som en identitet, som inte baserar sig på en
känsla av ”vi” och ”dom”, eller ett ”antingen-eller”, utan av ”både-och”.
7

Castells, 2000, s. 153.
Castells, 2000, s. 27.
9
För denna framtidsvision, se Castells, 2000, s. 27.
8
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Även socialantropologen Thomas Hylland Eriksen, beskriver en typ av
”tredje identitet”, en hybrid eller kreolsk identitet, som vare sig är en ”ren”
identitet (till exempel traditionellt svensk) eller en ”bindestrecksidentitet”,
där två nationella identiteter kombineras (såsom svensk-turkisk eller svenskjudisk). Denna tredje typ är en blandad, gränsöverskridande identitet. Att
anta en sådan identitet innebär också ett avståndstagande från rena, åtskilda
kulturer, som sätter upp gränser mot andra grupper.10 När vi talar om en tredje typ av identitet syftar vi alltså på den kulturella och etniska aspekten ur ett
inifrånperspektiv, och även om vi inte förnekar att andra sociala faktorer
som genus, klass och en samhällelig maktordning har betydelse för identiteten är de inte huvudfokus i den här boken. Denna typ av tredje identitet kan
variera så att olika aspekter kan ha olika tyngd. Så kan till exempel kurdiska
ungdomar i Stockholm lägga stor vikt vid den kurdiska nationaliteten samtidigt som de både kan känna samhörighet med det svenska och även ha en
kosmopolitisk identitet, medan till exempel syrianska ungdomar kan lägga
större vikt vid religion.11 Det gemensamma är gränsöverskridandet och det
faktum att man inkluderar flera tillhörigheter i sin identitet. Vi talar inte enbart om en blandidentitet, utan helheten är något utöver delarna. Detta något
utgörs som nämnts av en tolkning av det egna livet där man binder samman
olika delar av sitt liv och sätter in det i ett sammanhang. Som vi kommer ta
upp senare är en tredje identitet inte något fast, oföränderligt eller tydligt
avgränsat utan en fråga om grad, där identiteten kan vara mer eller mindre
heterogen kulturellt sett. Vi kan inte avgöra hur utbredd den här typen av
identitet är utifrån vår undersökning. Vi konstaterar dock att den sortens
identitet tycks vara vanligare bland ungdomar som lever i en mångkulturell
miljö än de historiskt rotade partikularistiska identiteter Castells beskriver.
Under de senaste två decennierna har det flammat upp chauvinistiska, religiösa, nationalistiska och rasistiska rörelser, som hävdat nödvändigheten av
rena identiteter, något som tycks vara en reaktion mot globaliseringen. En
annan orsak är att informations- och kommunikationstekniken möjliggör
mobiliseringen av alla typer av rörelser, även de chauvinistiska, både snabbt
– och ironiskt nog – globalt.
Dessa konservativa rörelser uppkommer inte bara inom värdbefolkningen
i olika länder utan kan också få fäste i bostadsområden som domineras av
invandrare, vilket medför att den ursprungliga etniciteten stärks. Oftast är det
vissa drag i den ursprungliga kulturen som framhävs och får definiera en
kollektiv identitet, och i själva verket rör det sig om nya identiteter, som
anpassas till (eller reagerar mot) den situation man lever i. Det gäller också
så kallade fundamentalistiska grupper och det är tydligt att det inte handlar
om att återskapa medeltida eller ännu äldre förhållanden. Tvärtom försöker

10
11

Eriksen, 1999. Se även begreppet ”dubbel identitet” myntat av Gordon och Grosin, 1993.
För dessa exempel, se Ahmedi, 2007 och Deniz m.fl. 2007.
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man nytolka de uppenbarade skrifterna i ljuset av dagens situation.12 Lärare
som vi haft kontakt med inom ramen för den här undersökningen har talat
om sådana tendenser bland sina elever, men de har inte kommit upp i våra
intervjuer och diskussioner. Vi menar att även om det förekommer är det
förmodligen inte så vanligt som massmedierna ofta ger sken av.
Det är inte ovanligt att människor, som bott i många länder och varit
tvungna att anpassa sig till olika kulturer, eller ungdomar som ingår i mångkulturella miljöer, utvecklar olika typer av kosmopolitiska identiteter, det vill
säga känslor av att ingå i en världsomspännande gemenskap. Det kan gälla
dem som ingår i flera olika etniska grupperingar och dem som genom sitt
arbete har internationella kontakter. Men som vi kommer ge exempel på i
den här boken utvecklar man vanligen sin identitet på olika nivåer som kan
omfatta en kosmopolitisk identifikation men också bestå av hemkänsla i ett
visst bostadsområde, i ett land, i en etnisk och eller religiös grupp. Dessa
nivåer behöver inte innebära motsatser.
Globaliseringen har alltså lett till att det uppstår nya typer av identiteter,
som uttrycker sig i vad som vi sammanfattar i begreppen kontinuitet och
kontext. Identitetsformeringen sker som en dialektisk process där människor
tolkar, samordnar och återskapar sin identitet i nya sammanhang, och det ger
upphov till en känsla av kontinuitet. Det finns alltså ett dialektiskt förhållande mellan kontinuitet och kontext, vilket kan beskrivas som att identiteten
utvecklas i en spiralformad process.

Figur 1. Identitetsformering som en spiralformad process.
12

Hellman m fl, 1992, s.15.
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Den här typen av ”tredje identitet” som människor i mångkulturella miljöer
utvecklar är alltså inte en enda typ av identitet utan snarare ett förhållningssätt eller en tolkning över tid, som omfattar kombinationer av identifikationer, till exempel kosmopolitiska, etniska och nationella. Det rör sig inte om
en enda homogen etnisk eller nationell identitet, politisk eller religiös identitet. Men det rör sig inte heller om att människor har flera identiteter. Att en
människa kan vara till exempel kvinna, mor, tandläkarstuderande, konstnär,
iranier, svensk, kurd, kommunist, tycka om medelhavsmat och reggae innebär enligt vårt sätt att se inte att hon har många identiteter. Att hon identifierar sig med flera grupper, roller, yrken, ideologier och livsstilar kan ibland
leda till konflikt, till och med till psykiska problem, men det leder i allmänhet inte till uppkomsten av flera identiteter. Identitetsarbetet utgörs just av
processen att skapa en hel identitet, inte en hybrid eller kreoliserad identitet,
utan en identitet som hel människa, där varje dimension utgör en helhet. Den
här typen av tredje identitet innebär att man inte identifierar sig med en enda
nation, etnisk grupp eller religion och det tycks bli allt vanligare i en mångkulturell, global stad som Stockholm, men också i städer i andra delar av
världen som Calcutta, New York och Buenos Aires.
Den tredje identiteten kan karaktäriseras både av negativa aspekter som
rotlöshet men också av positiva aspekter som kosmopolitism, behov att lära
sig om de kulturella kontexter man ingår i, engagemang i andra delar av
världen, en förmåga att se konflikter ur flera perspektiv och känslor av både
frihet och kontroll.
Ungdomar i storstäder identifierar sig ofta direkt – inte via nationalstaten
– med människor i storstäder i andra länder, med sin bostadsort och med
liknande bostadsorter i andra storstäder, inom och över civilisationsgränser.
Många vänjer sig vid att dagligen växla mellan språkliga, kulturella och sociala koder. Beroende på grupptillhörighet och en eventuellt diskriminerande
situation framhävs eller döljs olika aspekter av identiteten.
Den nya informationstekniken innebär att kontakter över gränser på olika
sätt kan upprätthållas och knytas via tekniken. Den möjligheten är inte begränsad till dem som har det gott ställt ekonomiskt utan är snarare styrt av
behovet och de speciella förhållanden som råder inom olika etniska och sociala grupper. Ungdomar i Stockholm som kanske inte ens har en fast bostad
kan hålla kontakt med släkt och vänner i olika länder genom att chatta och
blogga på datorer i skolan, på biblioteket och på Internet-kaféer.
Marx gamla slogan att eliten är kosmopolitisk och folket lokalt gäller inte
längre. Verklig kosmopolitism, det vill säga en öppenhet och önskan att engagera sig i ”den andre”, synes oss mer vanlig bland många av de ungdomar
i så kallade invandrartäta områden som vi intervjuat än bland affärsmän som
skyndar mellan världens flygplatser och femstjärniga hotell.13 I den verkliga
kosmopolitismen ligger en känsla av empati, en förmåga att engagera sig för
13

Ang. ”verklig kosmopolitism”, se t.ex. Hannerz, 1998, s. 109.
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människor i hela världen, något som Ulrich Beck kallar för kosmopolitisk
empati.14

Bokens uppläggning
Det här är ingen stridsskrift vare sig för eller emot globalisering. Vårt perspektiv är kulturvetenskapligt snarare än ekonomiskt. Vi har inte heller närmare gått in på frågan om klass och etnicitet. Det finns en omfattande debatt
inom migrationsforskningen om betydelsen av klass kontra etnicitet.15 Ofta
reduceras etniska relationer till en fråga om klass, och man bortser från betydelsen av kultur. Fokus för den här boken är kultur, och även om vi ser relationen mellan klass, etnicitet och kultur som viktig, har vi inte gått in på det
närmare eftersom det skulle kräva en egen undersökning.16 Däremot tar vi
upp frågan indirekt, till exempel när vi talar om folkets kontra elitens kosmopolitism och betydelsen av undersökningspersonernas skilda sociala tillhörighet.
Boken bygger på fokuserade livsberättelser från nio flergenerationsfamiljer i Sverige, Argentina och Brasilien, och sex diskussioner, som ungdomar i
åldern 18-30 år av latinamerikanskt, assyriskt/syrianskt och blandat ursprung
hållit. De diskussionerna utökades med tre diskussioner i gymnasieklasser.17
Boken bygger också på två års diskussioner som vi haft inom en grupp forskare i samband med att vi sammanställde antologin Gränsöverskridande
identiteter i globaliseringens tid – ungdomar, migration och kampen för
fred.18 Det gör att våra slutsatser inspirerats av de undersökningar som refererades i boken, bland annat rörande olika etniska/nationella grupper som kurder, assyrier/syrianer, marockaner och tibetaner, men också barn vars identitet påverkas av chattande vid datorn och fredsrörelser över hela världen.
I den här inledningen har vi sammanfattat bokens viktigaste slutsats, nämligen att det växt fram en ”tredje identitet” och vi har kortfattat beskrivit vad
som kännetecknar den.19 I det följande ger vi en översikt över begreppet
globalisering och olika typer av globala rum som uppkommit som en följ av
globaliseringen. Vi tar också upp fenomenet kodväxling som vi menar blir
allt vanligare som en följd av globaliseringen. Sedan följer en beskrivning av
familjernas livshistorier. Det bildar utgångspunkt för ett lite mer teoretiskt
14

Beck, 2005, s. 22.
Björklund, 1983.
16
Det utgör ett helt forskningsområde, som bl.a. tagits upp inom Cultural Studies av Stuart
Hall och hans forskningsgrupp vid Birminghams universitet.
17
För en närmare beskrivning av undersökningen, se bilaga 1.
18
Borgström & Goldstein-Kyaga, 2006.
19
Undersökningen har gjorts med hjälp av grundad teori (Grounded Theory) och huvudkategorin , dvs den grundläggande sociala processen (Basic Social Process) var ”den tredje identiteten”. Se vidare bilaga 1.
15
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kapitel om identitet. Därefter följer ett antal kapitel om de viktigaste teman,
som kommit fram av undersökningen:
• Rotlöshet i relation till kosmopolitism och etik. Rotlösheten är en
bister verklighet för en del, som till exempel en äldre man som förlorat hela sin familj under Förintelsen. För andra kan den ha både
negativa och positiva sidor – den negativa: känslan av att inte höra
till någonstans – den positiva: friheten att inte vara tvungen att höra
till. En negativ känsla av rotlöshet kan omvandlas till en positiv
kosmopolitisk känsla, vilket sammanhänger med etiska ställningstaganden.
• Religion, etnicitet och genus. De religiösa motsättningar och mer
spektakulära religiösa radikala rörelser som följt i globaliseringens
spår skymmer ofta sikten för mindre uppseendeväckande processer
som pågår i det dagliga livet under globaliseringen. Påtagligt
många ungdomar i vår undersökning talar om vikten av respekt för
andra religioner i mångkulturella situationer. Den manliga och
kvinnliga identiteten vävs ihop med nationell, etnisk identitet och
ger upphov till nya förhållningssätt. För en del är genusidentitet och
sexuell identitet viktigare än etnisk identitet.
• Heterogenitet – homogenitet. Den tredje identiteten är inte en tydligt avgränsad identitet, utan är en fråga om en mer eller mindre
framträdande process som sammanhänger med hur homogent eller
heterogent det kulturella, sociala sammanhanget är som individen
lever i. Den påverkas också av identitetsbeslut som ofta tas i ungdomen, och många nämner att det är något som man har lagt bakom
sig.
• Att dölja och framhäva identitet. Ungdomar som tillhör flera kulturella kontexter kan framhäva och dölja olika aspekter av sin identitet beroende på sammanhanget. Det kan göras med hjälp av språk
och beteende och hur mycket man berättar om den egna tillhörigheten. Man kan signalera tillhörighet eller undvika rasism med hjälp
av skilda strategier. Om utseendet avviker från majoritetens är möjligheterna begränsade, men en strategi är att utmana fördomarna
genom att som en av intervjupersonerna säga: ”Svenskar ser ut så
här numera.”
• Resandets betydelse för identiteten. Resandet upplevs av de flesta
positivt om de själva kan påverka det. För andra kan flykt och
andra påtvingade resor vara mycket plågsamma. För både gamla
18

och unga spelar resandet en roll för identiteten. Resandet som sker
genom arbetet påverkar livsstilen och identiteten. För många utgör
resorna en viktig aspekt av identitetsarbetet. Unga som identifierar
sig med sina föräldrars nationalitet kan upptäcka att de har väldigt
lite gemensamt med människorna i ursprungslandet och tvingas
omvärdera sin identitet. Äldre kan ta med sig barn och barnbarn till
hemlandet, vilket påverkar hela familjen och de ömsesidiga relationerna.
• Gruppgemenskap över gränserna via informations- och kommunikationstekniken. Numera är tillgången till informationsteknologin
inte begränsad till de unga och de välbeställda. Snarare är det så att
man använder informations- och kommunikationstekniken på olika
sätt beroende på behovet. Relationer kan upprätthållas på ett helt
annat sätt än tidigare och identiteten påverkas av den gruppgemenskap som möjliggörs genom informations- och kommunikationstekniken. Möjligheten att läsa och se på nyheter på olika språk
medverkar till en perspektivisering, där man lär sig att förstå politiska skeenden ur olika perspektiv.
• Sociala rörelser. Olika typer av sociala rörelser och politiska, kulturella nätverk som sträcker sig över nationsgränserna kan spela en
viktig roll för människors identitet. För en del är de minst lika viktiga eller kanske viktigare än den nationella, etniska identiteten.
Den äldsta generationens engagemang kan påverka yngre generationer och på så sätt påverkas hela familjen.
• Kodväxling. Termen kodväxling används ofta inom tvåspråkighetsforskningen för att beskriva att tvåspråkiga byter språk under ett
samtal. Här använder vi begreppet i en utvidgad betydelse. Många
av de ungdomar som vi intervjuat ingår i multietniska sammanhang
där de dagligen växlar mellan olika språk och kulturella koder. Det
blir en del av deras identitet.
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Kapitel 2: Globalisering, globala rum och
kodväxling

Begreppet globalisering dök för första gången upp på engelska i en uppslagsbok 1961,1 och det spred sig snabbt till andra språk, till exempel mondialisation på franska, globalizatsia på ryska, globalización på spanska, bajahanibon på kurdiska och dzamling-gola-chig-gyur på tibetanska.
Termen globalisering har ofta använts utan att det varit särskilt klart vad
man menat med den. Ett antal försök har gjorts att definiera vad begreppet
egentligen innebär. Scholte menar att det är viktigt att definiera globalisering
även om alla definitioner måste ses som tillfälliga och en del av en ständig
kunskapsutveckling. Om en definition är så klar, precis, uttalad och konsekvent som möjligt blir den till hjälp att komma till insikt. Scholte börjar därför med att klargöra vad globalisering inte är, nämligen inte internationalisering, inte ekonomisk liberalisering, inte universalisering eller homogenisering på det kulturella, ekonomiska, juridiska och politiska planet. Allt det här
har funnits tidigare, och det finns ingen anledning att uppfinna ett nytt begrepp för att beskriva dessa processer. Vad som däremot är nytt är ett tillstånd, globalitet, att planeten jorden utgör ett enda rum, det vill säga supraterritorialitet, en arena för mänsklig handling och erfarenhet. Som ett exempel nämner han det globala nät Internet fungerar som. Det andra nya är en
process, globalisering, det vill säga supraterritoriella kontakter mellan människor.2
Även Thomas Hylland Eriksen räknar upp ett antal exempel på vad globalisering inte är eller snarare myter om globaliseringen. De överensstämmer
delvis med vad Scholte skriver. Myterna är enligt Eriksen:3
• Globalisering är något nytt, som startade på 1980-talet. Han invänder att det finns mängder av exempel på tidigare globalisering
som till exempel de romerska och aztekiska imperierna och den europeiska koloniala eran. Skillnaden är att människor numera är mer
medvetna om den globala sammanknytningen.

1

Scholte, 2002.
Ibid.
3
Eriksen, 2007.
2
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• Globalisering är bara ett nytt ord för ekonomisk imperialism och
västerländsk kulturell dominans. Problemet med den synen är att
globalisering reduceras till ett ekonomiskt fenomen. Att rika länder
dominerar är en självklarhet, men det innebär inte att situationen är
oföränderlig. Tidigare fattiga länder som Kina, Indien och Sydkorea växer fram som medspelare på den globala arenan. Globalisering innebär transnationella flöden från norr till söder och tvärtom
men också från öst till väst och tvärtom. Därför är västdominans ett
dåligt ord för globalisering.
• Globalisering betyder homogenisering. Eriksen menar att det är en
stark förenkling och oftast vilseledande. Transnationella processer
vitaliserar ofta kulturella uttryck. Det kan gälla indisk skönlitteratur
eller afrikansk konst. Och även om människor i hela världen går
runt i jeans och äter hamburgare gör det dem knappast till européer
eller amerikaner.
• Globalisering står i motsättning till mänskliga rättigheter. Tvärtom
är den globala spridningen av mänskliga rättigheter den mest uppseendeväckande och framgångsrika typen av globalisering. Visserligen kanske transnationella företag inte respekterar arbetarnas rättigheter, men tack vare globaliseringen sprids politiska ideal om
mänskliga rättigheter och underlättar för NGO-grupper och andra
att skaffa sig stöd globalt.
• Globaliseringen hotar lokala identiteter. Det är en sanning med
modifikation. Globalisering (i betydelsen upplösning av gränser)
leder till motreaktioner, till exempel att man uppmuntrar lokala seder och lokal mat är det bättre att tala om ”glokalisering”, det vill
säga globalisering och lokalisering samtidigt.
Held och McGrew tar fasta på aspekter i utvecklingen liknande dem Scholte
och Eriksen betonar. De definierar globalisering som ”en process (eller en
serie processer) som innebär en omvandling av den rumsliga organisationen
av sociala relationer och transaktioner, som bestäms av deras intensitet, hastighet, och inverkan, och som alstrar transkontinentala och transregionala
flöden och nätverk av aktiviteter, interaktion och maktutövande.”4 Det är en
definition som vi instämmer i. Även om vi också håller med Eriksen om att
globaliseringen inte är ny, menar vi att de senaste tjugo årens globalisering
lett till en ny fas av samhällsutvecklingen som skiljer sig från tidigare perioder genom intensiteten och hastigheten i de relationer som knyter samman
världen i ett nätverk.
4

Held & McGrew, 1999, s. 16 (vår översättning av citatet)
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Som Held och McGrew påpekar är det viktigt att ha klart för sig att globaliseringen inte är en motsats till rumsligt begränsade processer utan att den
tvärtom, på ett komplext och dynamiskt sätt förhåller sig till lokala, regionala och nationella processer. Sådana kan till och med förstärkas på grund av
globaliseringen.5
I sin berömda distinktion mellan gemeinschaft och gesellschaft beskriver
Tönnies skillnaden mellan ett samhälle, där människor skapar sin identitet
genom ansikte-mot-ansikte-relationer (gemeinschaft) och ett samhälle, som
karaktäriseras av indirekta, anonyma relationer genom samhälleliga institutioner (gesellschaft).6 Idag kan vi tala om framväxten av ett nytt slags samhälle, globalschaft,7 som kännetecknas av direkta relationer och symboliskt
handlande över stora avstånd på kort tid via informations- och kommunikationstekniken och de nätverk, etniska, yrkesmässiga, politiska och vänskapsrelaterade, som människor ingår i. Dessa relationer är sällan jämlika, men
det är viktigt att inse att kommunikationen går åt båda hållen och att människor och grupper aktivt skapar sin identitet i detta samspel. Det gäller även
dem som befinner sig i underläge.8
Man kan alltså tala om tre olika fenomen som karaktäriserar världen idag,
nämligen
•
•
•

globalisering – en process,
globalitet – ett tillstånd
globalschaft – en samhällstyp

Dessa tre ska inte ses som steg i en utveckling i den betydelsen att vi går från
något sämre till något bättre (alternativt sämre), inte heller att globalschaft är
slutet på en utvecklingsstege som alla samhällen så småningom kommer att
nå upp till. De avlöser inte varandra utan existerar samtidigt. Det nya är att
globalschaft blivit mer dominerande och påverkar andra samhällsformer på
ett komplext sätt. Med de olika dominerande samhällsformerna uppstår olika
synsätt på tillvaron och ”föreställda gemenskaper”.
Benedict Anderson beskriver i sin epokgörande bok Den föreställda gemenskapen att nationen är en föreställd politisk gemenskap som uppfattas
som både begränsad och suverän. Han hävdar att den är föreställd eftersom
medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att känna, träffa
eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, men ändå
lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap. Att nationen är
föreställd innebär inte att den är påhittad eller falsk utan snarare att alla ge5

Ibid.
Tönnies, 1996.
7
Robertson har använt en liknande begreppsapparat. Han använder termerna global gemeinschaft 1 och 2 resp global gesellschaft 1 och 2 för att beskriva ett antal möjliga variationer av
globaliserade samhällen. Se vidare Robertson, 1992.
8
Hannerz, 1998, s. 95-96
6
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menskaper utöver primitiva byar, där kontakterna sker ansikte mot ansikte är
föreställda, och kanske det till och med gäller även byar. Med det menar han
inte att det finns sanna eller falska gemenskaper utan att de föreställs på olika sätt. 9
Globalschaft innebär alltså att vi i större utsträckning än tidigare kan föreställa oss en global gemenskap, och det är möjligt genom att en växande del
av världens befolkning kan kommunicera och upprätta relationer globalt på
ett annat sätt än tidigare. Medan nationalstatens framväxt möjliggjordes av
boktryckarkonsten sammanhänger det globala samhällets framväxt med informations- och kommunikationstekniken.
Samhällen som kännetecknas av gemeinschaft baserar vanligen sin gemenskap på religion, där religion definierar människor som ingrupp eller
utgrupp. Dessa grupper blir ömsesidigt uteslutande. Man anses inte kunna
vara till exempel både kristen och muslim, trots att alla religioner påverkats
av varandra och har delvis gemensamma drag. Samhällen som karaktäriseras
av gesellschaft baserar sin gemenskap på nationen, och nationen blir också
en grund för identifiering av människor som ingrupp eller utgrupp. Dessa
grupper blir ömsesidigt uteslutande. Man anses inte kunna vara till exempel
både turk och svensk. Detta understöds av politiska förhållanden som att
dubbelt medborgarskap inte tillåts. Det finns en föreställning om ett nollsummespel, där mängden turkiskhet minskar med mängden svenskhet eller
tvärtom. Att vara hundra procent turk och samtidigt hundra procent svensk
uppfattas av många som en omöjlighet. Vi menar att summan blir mer än
hundra procent, eftersom man tillägnar sig fler kulturer och synsätt.
Olika typer av samhällen kategoriserar människor på skilda sätt och har
en dominerande samhälls- och livssyn. Vi vet inte ännu vilken livs- och
samhällssyn globalschaft kommer att leda till, men den här boken utgör ett
försök att ge ett bidrag till tänkandet runt det.

Migration och globala rum
Under ingen tidigare period i världshistorien har så många människor flyttat
över så stora avstånd runt världen som idag. Människor har visserligen sedan
urminnes tider rört sig över stora avstånd, men aldrig tidigare har det skett i
en sådan omfattning och med en sådan snabbhet som under 1900-talet och
2000-talet. Det sammanhänger bland annat med utbyggnaden av ett billigare
och säkrare transportsystem. Som Eriksen påpekar är det en myt att globalisering är samma sak som västdominans. Globaliseringen innebär flyttningar,
inte bara från ekonomiskt mindre utvecklade delar av världen till USA och
Västeuropa utan flyttningar till skilda delar av världen av både politiska och
ekonomiska skäl.
9

Anderson, 1992, s. 21.
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Det har gått stora emigrationsströmmar från Europa till både Nord- och
Sydamerika. Till Sydamerika kom både engelsmän, irländare och andra européer, men framför allt italienare och spanjorer. Vi kommer i den här boken
att ge exempel på några latinamerikanska familjer som kom under den perioden.
Första och andra världskriget ledde till stora folkförflyttningar. Bland annat kom många tyskar och även judar till Brasilien och Argentina. Judeförföljelserna under andra världskriget ledde till flyktingströmmar av judar
inom Europa. Alla de familjer med judisk anknytning, vars livshistorier vi
beskriver tillhör den gruppen. Vi ger också exempel på en judisk familj som
tvingades fly på grund av den sovjetiska inmarschen i Ungern.
Efterkrigstiden präglades av en massiv arbetsmigration från arbetskraftsexporterande till arbetskraftsimporterande länder framför allt inom Europa,
men från 1960-talet sökte sig allt fler mot Nordamerika och Australien.
Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Schweiz var de länder som tog emot
mest arbetskraft medan Polen, Irland och Italien var de länder som hade
störst utvandring. Sverige, som tidigare varit ett utvandrarland, blev ett invandrarland efter första världskriget och tog emot drygt en miljon invandrare.10 Tidigare hade en och en halv miljon svenskar utvandrat.11 På 1970talet började en stor utvandring från Sydamerika till olika länder på grund av
militärkupperna i Chile, Argentina och den politiska situationen i andra sydamerikanska länder som Bolivia, Peru, Uruguay och i Centralamerika. Idag
utvandrar många från Ecuador och Colombia av ekonomiska och politiska
skäl. De flesta av de latinamerikanska ungdomar, som deltog i de diskussioner vi anordnade inom vårt forskningsprojekt, tillhör den grupp familjer som
utvandrade under 1970-talet och därefter.
När möjligheterna att invandra till Europa minskade under 1970-talet
samtidigt som priset på olja höjdes, ökade invandringen till de befolkningsfattiga oljestaterna i Mellanöstern. Det gällde särskilt Kuwait, Saudiarabien,
Qatar, Oman, Bahrain och Förenade arabemiraten samt Iran och Irak. Innan
Gulfkriget flyttade mellan två och tre miljoner människor dit. Fadil och hans
familj vars historia vi kommer att beskriva här flydde på grund av Gulfkrigen. Religionsförföljelser i Mellersta Östern och krigen i Libanon ledde till
att många kristna flydde till Europa. Det var en av grunderna till den assyrisk-syrianska invandringen till Sverige. En grupp ungdomar med den bakgrunden deltog i en diskussion inom ramen för vårt forskningsprojekt.
I Asien flyttar de flesta till Japan, Singapore, Taiwan och Brunei. 1990
fanns hälften av världens 15-20 miljoner flyktingar i Asien. I Afrika uppskattas antalet flyktingar till över sju miljoner. Bland annat flydde många
10

Räknat på invandringsöverskottet. Under åren 1930-2003 var det 1 065 079 personer enligt
Statistiska Centralbyrån, Befolkningsutveckling 1749-2003.
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Centralbyrån, Befolkningsutveckling 1749-2003.
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eritreaner och somalier av politiska och ekonomiska skäl, och några av de
ungdomar, som vi intervjuade tillhörde denna grupp. Latinamerika, som
fram till 1970-talet var en invandrarkontinent som tog emot ungefär 21 miljoner invandrare, har blivit en utvandrarkontinent sedan mitten av 1900-talet.
Den största utvandringen från Latinamerika – legal såväl som illegal – går
till Nordamerika. En mindre del går till Sydeuropa, och det förekommer
också en viss migration inom Latinamerika.12 Dessa stora befolkningsförflyttningar har påverkat människors identitet, både bland dem som flyttat
själva och bland befolkningen i de länder dit migrationen gått.

Transnationella nätverk
Migrationen och resandet har gett upphov till transnationella nätverk över
hela världen. Begreppet transnationell har huvudsakligen två betydelser, dels
något som går utöver nationella gränser och dels något som innefattar flera
nationer eller nationaliteter. Ulf Hannerz använder det i betydelsen av globalisering i begränsad betydelse, det vill säga fenomen som inte omfattar hela
världen utan snarare två eller flera länder.13 Det är också den betydelse vi
lägger in i begreppet.
Det dominerande perspektivet inom migrationsforskning var tidigare att
invandrare befann sig i ett övergångsstadium från en ursprunglig nationell
identitet till en identitet med invandringslandet. Så småningom blev man
medveten om att invandrare i varierande grad höll kontakt med det gamla
hemlandet och skapade en dubbel identitet eller snarare en identitet som vare
sig var det ena eller det andra. Man började ifrågasätta invandrares identitet
som delad eller dubbel. Ghorashi kritiserar till exempel föreställningen om
invandrare som bärare av dubbla medborgarskap, dubbla liv och hemkänsla i
två länder, eftersom det förutsätter att de är rotade i ett land men lever i ett
annat land. Han menar att frågan om hemland eller rötter är mer komplicerad
än enbart en anknytning till ett visst territorium eller vissa rötter. Begreppet
hemland blir alltmer avterritorialiserat och alla nationer är numera kulturellt
blandade. Det gör att man inte längre kan hålla fast vid idén om identitet som
länkad till homogena nationalstater eller rötter.14

Det tredje rummet
En syn på identitet som en gränsöverskridande process understöds av att en
allt större del av världens befolkning är anknuten till transnationella nätverk

12

Uppgifterna om den globala migrationen har tagits från Held m. fl. 2000, s. 297-302, om
inte annat anges.
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Hannerz, 1996, s, 6.
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Ghorashi, 2004.
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och diasporor. Det är i dessa olika typer av ”tredje rum” med Homi Bhabhas
termer som människor skapar vad vi kallar en ”tredje identitet”.15
Homi K. Bhabha, litteraturprofessor och inflytelserik forskare inom postkoloniala studier, skriver om de kosmopolitiska identiteter som uppkommer
under globaliseringen Han utgår från sin egen uppväxt i en medelklassfamilj
inom den parsiska minoriteten i det mångkulturella Bombay.16 Han växte
upp i en miljö med en rik blandning av språk och livsstilar, något som präglar de flesta kosmopolitiska indiska städer. Där blandades Bombay-hindi,
parsisk gujeratiska, kreol-marathiska, allt understött av walesisk missionärsengelska pepprad med anglo-indisk engelska som ibland kastas ut till förmån
för amerikansk slang som man plockat upp i filmer och populärmusik. De
folkliga kosmopoliterna i dessa städer rör sig mellan kulturella traditioner
och demonstrerar hybridiska livsformer som inte existerar inom den enhetliga värld som finns inom någon enskild kultur eller språk.
Bhabha skriver att de globala kosmopoliter som befolkar dagens globala
föreställda gemenskaper i ”Silicon-dalar” och ”mjukvaru-kampusar” lovordar mångkulturalism i världens perifieri förutsatt att den skapar en hälsosam
profit. Det finns emellertid också en annan slags kosmopolitism som sprungit ur invandrarnas genomgångsbostäder och de områden där nationella och
diasporiska minoriteter bor. Människorna i dessa områden gör anspråk på
rätten till olikhet samtidigt som de kräver jämlikhet. Denna rätt till ”olikhet i
jämlikhet” har mycket litet att göra med ett autentiskt ursprung eller statiska,
oföränderliga identiteter utan snarare med politiska handlingssätt och etiska
val. Bhabha menar att vi från 2000-talet inte längre utgår från de enhetliga
kategorierna kön och klass utan istället har blivit medvetna om subjektpositioner inom ramen för ras, genus, generation, institutionell tillhörighet, geopolitisk placering och sexuell inriktning, vilket motsäger alla anspråk på
identitet (i den konventionella betydelsen, vår anmärkning.). Det väsentliga
ur både ett samhällsvetenskapligt och politiskt perspektiv är enligt Bhabha
att vi utgår från ett nytt perspektiv och frigör oss från ett tänkande om någon
slags ursprungssubjektivitet utan istället fokuserar på processer som uppstår
genom kulturell olikhet. De ”mittemellan-rum” eller ”tredje rum”, där dessa
växer fram utgör en plats där vi utvecklar våra själv. Vad som utmärker dessa tredje rum är deras hybriditet, ambivalens och frånvaro av förenklade
uppdelningar mellan vita och svarta, vi och dom.17
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Se även Olsson m fl, 2007, som ger en rad empiriska exempel processer i ”transnationella
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Bhabha, 1994.
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Kosmopolis
Temat om kosmopolitism under globaliseringen tas också upp av sociologen
Ulrich Beck. Från att ha varit en vacker tanke om världsmedborgarskap i en
tid av ”bränder, kanoner och glödade tal” så har verkligheten själv blivit
kosmopolitisk. Den har trätt ur sina filosofiska luftslott, upphört att vara en
ren förnuftside och tagit steget in i verkligheten. Beck menar att vi måste se
på verkligheten på ett nytt sätt under globaliseringen. Först förnekades globaliseringen, sedan definierades olika begrepp för att hantera den. Nu har ett
epistemologiskt skifte skett. Med Becks terminologi har den ”nationella
blicken”, där man ser nationen som en självklar enhet för samhällsvetenskapen övergetts till förmån för en ”kosmopolitisk blick”. Som ett exempel
nämner han USAs krig i Irak som ett skeende i ”världens inrikespolitik”. När
gränserna mellan inre och yttre, ”vi” och ”dom”, börjar suddas ut och blandas på nytt försöker man fixera gränserna och skapa en strategisk som-omessentialism för den egna identiteten.
Metateorin om identitet, samhälle och politik som territoriellt avgränsade
enheter är emellertid enligt Beck empiriskt falsk. Kulturella bindningar, lojaliteter och identiteter går utöver nationsgränser. Individer och grupper väljer
transnationella TV-kanaler. Det finns transmigranter som talar turkiska och
tyska och visserligen lever i Berlin, men i själva verket lever de inte bara i
Berlin utan också inom transnationella nätverk. Med ett nationellt synsätt
beskrivs detta som en tysk-turkisk livsform, som ett liv i antingen den ena
eller i den andra nationen. Människor som lever så framstår som om de saknar rötter, inte är integrerade eller är hemlösa. De beskrivs utifrån ett negativt synsätt, vilket utgår ifrån ett mononationellt enhetsperspektiv.
Beck menar att om man saknar ”den kosmopolitiska blicken”, så har man
ingen förståelse för de nya identitetslandskapen. Dessa identitetslandskap
karaktäriseras inte längre av ett territoriellt ”antingen-eller”-tänkande, som i
den klassiska sociologin utan av tänkande som utgår ifrån ett ömsesidigt
globalt beroende. Det beroendet ger upphov till en kosmopolitisk medkänsla,
som den globala protesten mot krigen i Irak var ett uttryck för.18

Diasporor
Många av de ungdomar och deras familjer som beskrivs här ingår i olika
slags diasporor. Ordet diaspora betydde ursprungligen ”spridning” på grekiska och stod för de grekiska kolonisatörerna runt Medelhavet. Med den
judiska diasporan, som kommit att bli en modell för den påtvingade diasporan, att leva i förskingring, har ordet fått en mörkare och mer brutal innebörd.
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Beck, 2005, s. 13-22.
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Cohen urskiljer fem typer av diasporor: offer-, arbets-, handels-, imperieoch kulturdiasporor.19 Gränsen mellan de olika typerna av diasporor är
flytande. Medlemmar av offerdiasporor har också bedrivit handel och har
inte enbart levt i diaspora av tvång, men man kan ändå urskilja vissa grundläggande drag som karaktäriserar de olika typerna av diasporor. När det gäller offerdiaspororna är den huvudsakliga orsaken till deras spridning att de
tvingats bort från sitt ursprungsland och han tar judar, afrikaner (svarta slavar), palestinier och armenier som exempel.20 I vår undersökning är förutom
familjerna med judisk anknytning också de ungdomar av assyriskt/syrianskt
ursprung som vi intervjuat exempel på medlemmar av offerdiasporor.
Informations- och kommunikationstekniken medverkar till att kontakter
kan upprätthållas över gränserna på ett sätt som inte var möjligt tidigare. De
gamla diaspororna som uppkommit genom fördrivning och som baserade sig
på drömmen om återvändandet till ett hemland har nu utökats med nya diasporor bestående av arbetare och flyktingar som bor i olika länder. Kontakten hålls med hjälp av Internet, webkameror, mobiltelefoner, dataprogram
och IP-telefoni som gör att man kan ringa billigt över hela världen. Tidigare
kunde det ta veckor och år mellan kontakterna och då man var spridd över
flera världsdelar upphörde kontakten efter en tid. Skillnaden mellan då och
nu är att en vardaglig kontakt över mycket stora avstånd är möjlig, vilket
innebär att släktingarna på andra sidan havet lättare kan sätta sig in i utvandrade familjemedlemmars situation. Den som utvandrar kan upprätthålla en
oavbruten kontakt med släktingar och vänner i andra delar av världen. Dessutom kan han/hon ingå i en kulturell gemenskap med personer av samma
eller liknande ursprung som är spridda över världen i olika typer av Interfora. Dessa gemenskaper kan också bestå av människor som har samma intressen politiskt, kulturellt och/eller yrkesmässigt, vilket bidrar till uppkomsten av en kosmopolitisk syn på världen, det vill säga att man känner sig delaktig i en världsomspännande gemenskap, men som nämnts kan det också
möjliggöra mobiliseringen av chauvinistiska rörelser.

Världsstäder, ”civilisationer” och exilprovinser
En aspekt av globaliseringen som påverkat människors identitet är framväxten av globala städer eller så kallade världsstäder. Dessa städer utgör centra
för världens ekonomi och har en avgörande betydelse för den globala arbetsdelningen. De utgör knutpunkter för kommunikation och karaktäriseras av
en hög täthet i trafiken av telefon, fax, telex och Internet. De globala städerna blir alltmer integrerade med varandra på bekostnad av det omgivande
landet. De mister sin nationella prägel och deras betydelse ligger snarare i
deras globala än deras nationella roll. De primära globala städerna är New
19
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York, London och Tokyo, medan städer som Paris, Zürich, Bryssel och
Stockholm kan räknas som sekundära globala städer.21
De globala städerna blir alltmer kosmopolitiska, mångkulturella, multietniska och flerspråkiga. Där knyter människor ofta band med och identifierar
sig med människor i andra storstäder, och nationalstaten är inte längre en
självklar grund för identifikation. Dessa städer har en speciell yrkesprofil
och har en hög andel högutbildade yrkesgrupper inom ekonomi, global information, media, mode, data- och nyhetsindustri, samtidigt som en stor
grupp människor är sysselsatta med okvalificerade, dåligt betalda arbeten,
ofta med svarta kontrakt för att minska kostnaderna för företagen.22
Det existerar också transnationella nätverk mellan områden i storstäderna
som domineras av vissa nationaliteter och andra platser där dessa grupper
har en tillhörighet. I en bok om invandrare från Kulu i Turkiet beskriver till
exempel Lundberg busstrafiken mellan Fittja och Rinkeby direkt till Kulu.23
Vissa resebyråer specialiserar sig på den typen av resor.
Dessa nätverk omfattar inte bara städer och orter. Exempelvis är det vanligt att sydamerikaner bosätter sig i Spanien och Italien, både för att de kan
kommunicera och för att de känner sig hemma där. När Pedro, en av våra
informanter från Ecuador, som lever illegalt i Sverige med sin dotter, planerar att söka sig till ett nytt land väljer han Spanien av det skälet.24 Den latinska gemenskapen kan beskrivas som en civilisation utan att vi lägger in den
normativa betydelsen av något högtstående i begreppet. Snarare använder vi
begreppet i betydelsen av en större enhet än en kultur som sammanlänkas av
ett gemensamt kommunikationssystem (latinska språk) och liknande värderingar.
De transnationella nätverken får också en struktur, där exilgrupper ingår i
ursprungslandets politiska system. Uruguayaner och argentinare som lever i
exil arbetar för att skapa egna ”provinser” eller ”regioner” som ska ingå som
delar i den politiska strukturen i Uruguay och Argentina. Dessa exilprovinser
är inte territoriella utan virtuella. På liknande sätt inordnas till exempel
mindre grupper av tibetanska flyktingar runt om i världen i den politiska
exilregeringens struktur i Indien, där huvuddelen av flyktingarna bor. Ett
begrepp som används i det sammanhanget är long distance nationalism.25

Sociala rörelser, politiska och kulturella nätverk
I de livshistorier som följer beskriver två av intervjupersonerna hur de sedan
ungdomen ingår i globala nätverk som hålls samman av intresset för musik
och teater
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Den här typen av sociala rörelser och politiska, kulturella nätverk kan alltså spela en viktig roll för människors identitet. De är sällan organiserade
enligt den representativa demokratins principer men representerar ändå stora
folkgrupper och kan kanalisera mer eller mindre makt. Det kan röra sig om
feminism, miljön eller fred, men också om religiös fundamentalism och rasism. Många av dessa rörelser har stora påtryckningsmöjligheter, dels för att
de kan mobilisera stora folkmassor och dels för att många av dem, så kallade
non-governmental organisations (NGOs) ingår i globala organisationer, som
till exempel FN på alla nivåer.
Genom informations- och kommunikationstekniken har de globala nätverken en helt annan möjlighet till sammanhållning och informationsutbyte
än tidigare och utgör därmed en ny social kraft och en möjlighet till identifikation med människor som ingår dessa nätverk. De blir en grund för att identifiera sig med andra ”föreställda gemenskaper” än nationen.26 Dessa gemenskaper är i allt större utsträckning transnationella och nationen är inte längre
den enda och självklara grunden för identitet.

Kodväxling och perspektivisering
I de mångkulturella rum som uppstått som en följd av globaliseringen blir
det allt viktigare att kunna växla mellan kulturella koder. Ulf Hannerz skriver att småskaliga samhällen är kulturellt enhetliga, så att människor tänker
på ungefär samma sätt från vaggan till graven. Komplexa samhällen däremot, kännetecknas av att man inte delar kulturell mening, och man måste
utveckla förhållningssätt för att hantera kulturell mångfald.27 Det gäller naturligtvis i ännu högre grad det globaliserade komplexa samhället. Det kräver att människor lär sig att växla mellan kulturella koder.
Termen kodväxling används inom tvåspråkighetsforskningen och definieras i vanliga fall som alternering eller byte av kod i en språklig utväxling, det
vill säga att tvåspråkiga byter språk under ett samtal.28 Det förutsätter att
båda parter är tvåspråkiga. Vanliga exempel på det är Rinkebysvenska eller
att man växlar mellan språk i en invandrarfamilj. Här använder vi begreppet
i en utvidgad betydelse där kulturella koder inte bara är språkliga i snäv bemärkelse utan även innefattar tänkesätt, värderingar och sätt att vara.
Många av de ungdomar som vi intervjuat ingår i multietniska sammanhang där de dagligen växlar mellan olika språk och kulturer. För de flesta är
det så självklart att de inte ens tänker på det. Det blir en del av deras identitet.
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Språk och identitet hänger samman i flera bemärkelser. Språket har stor
betydelse för bevarandet av identitet. Vi definierar oss själva och blir definierade av andra genom språket. Vårt sätt att tala avslöjar vår kulturtillhörighet. Det har betydelse för hur vi uppfattas av andra. Det är även enligt Virta29
en viktig aspekt av vår självupplevelse. Relationen mellan språk och identitet
är svår att bryta,30 eftersom språket har en känslomässig aspekt och kan användas som en identitetsmarkör för att markera tillhörighet till en viss grupp
och utesluta andra.
Överföring av traditioner, seder och bruk mellan personer från olika generationer sker till stor del via språket. Språket utgör ”den medierade handling”
som individen använder för att skapa mening genom att agera med andra i
olika sociala situationer. Tillgången till flera språk innebär också tillgång till
olika sätt att se på världen och till olika sociala regler för kommunikation.
Därigenom kan individen lättare vara delaktig i olika kulturella sammanhang. Att behärska flera språk ger möjlighet att uppfatta underliggande nyanser i skiftande kulturella situationer. Att lära sig ett språk innebär att man
lär sig de lingvistiska strukturer och regler som är inneboende i språket. Man
lär sig också att använda språket på rätt sätt då man tolkar innebörden av de
sociala interaktionerna i ett bestämt sammanhang.31 Språket som används i
den sociala interaktionen kodar viktig information om sociokulturella världar, tro och ideologier som gäller för den kontext det härrör från.
För att över huvudtaget kunna föra ett samtal måste man uppnå en viss
grad av intersubjektivitet, det vill säga att man förstår en situation på samma
sätt. I en tvåspråkig situation är kodväxlingen – språklig, kulturell och social
– ofta nödvändig för att uppnå intersubjektivitet. Ord har olika nyanser och
ger skilda associationer, och man kan använda olika språk för att uppnå en
gemensam förståelse. Latinamerikanska ungdomar i Sverige kan använda
uttrycket ”grilla korv” på svenska i en spanskspråkig konversation för att ge
en association till utflykt i en svensk sommarskog. Om de hade översatt begreppet till det motsvarande på spanska – ”hacer un asado” (att grilla kött) –
hade det gett en helt annan association. Då hade man föreställt sig en grillmästare och personer som sitter och konverserar runt honom i timmar en
varm natt. Både svensk korvgrillning och argentinsk asado är omges av vissa
riter och kodväxlingen är ett sätt uppnå gemensam förståelse.
Språk är en social företeelse och att människor fokuserar eller uppmärksammar samma saker under ett samtal är ett uttryck för intersubjektivitet.32
Genom kodväxlingen kan människor uteslutas eller inkluderas i gemenskapen beroende på om de behärskar språken ifråga. Därmed ger kodväxlingen möjlighet att sätta eller upphäva gränser mellan grupper av människor
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som pratar olika språk eller behärskar olika kulturella koder.33 Ungdomar i
mångkulturella miljöer har tillgång till lingvistiska, sociala och kulturella
koder både från majoritetssamhället och från sina ursprungsländer.
Poplack har studerat kodväxling bland andra generationens ungdomar och
enligt honom kan kodväxling vara ”icke markerad”, intrasekvensiell och har
en kontextualiserande funktion.34 Med ”icke markerad kodväxling” menar
hon att man naturligt byter språk när situationen kräver det, till exempel när
alla människor som är närvarande vid ett samtal inte förstår varandras språk.
Intrasekvensiell betyder att man byter språk flera gånger under samtalets
gång. Kodväxlingens kontextualiserande funktion innebär att det är själva
sammanhanget som avgör om och hur man byter språk. Den markerade
språkväxlingen innebär att de som ingår i konversationen förhandlar eller
strider om vilket språk som ska användas. Därmed är det också en strid om
identiteter, det vill säga vems identitet som ska gälla.
Kodväxlingen kan medföra krav om rätten att använda det ena eller andra
språket. Det innebär att det finns en maktaspekt i situationen.
Förhandlingen om vilket språk som ska gälla kan leda till känslor både av
ångest och tillgivenhet och olika personer kan använda sig av sin auktoritet
för genomdriva användningen av ett visst språk.35
Rampton har studerat hur asiatiska, afro-karibiska och engelska ungdomar
i Ashmead i Storbritannien kodväxlade över etnicitets- och språk-gränserna.
Han konstaterar att de använde språket för att smälta samman i en grupp, för
att skilja sig från föräldrarna och för att stå emot inhemska värderingar.36
Bailey har studerat dominikansk-amerikanska ungdomar som inte definierar sig som vare sig vita eller svarta. De vill inte identifiera sig som vita
amerikaner men inte heller som svarta som sina föräldrar. De väljer att identifiera sig med det spanska språket, en kategori som refererar till ett nationellt ursprung.37
När språket är den viktigaste dimensionen inom en gruppidentitet kan
kodväxling användas för att bekräfta eller bevara gruppidentiteten. Latinamerikanska ungdomar i Sverige som blandar svenska och spanska i sin
konversation markerar en positiv identitet och tillhörighet i latino-gruppen.
De som övergår till att enbart tala svenska avlägsnar sig från gruppen.
I en doktorsavhandling om Chicano-författaren Cherríe Moraga beskriver
Carla Jonsson hur kodväxling kan användas för att spegla och konstruera/rekonstruera identitet. När man växlar mellan olika språk visar man att
man kan hantera båda språken och kulturerna och visar på så sätt att man
identifierar sig med båda de grupper som delar kulturerna. Kodväxling kan
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enligt henne också användas på ett kreativt sätt i globalt perspektiv och utmana orättvisa dominansförhållanden.38
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Kapitel 3: Livshistorier

Tre flyktingfamiljer
Fadils familj: ”Jag överger aldrig mina föräldrar”
Fadil är arton år och född i Irak. Han bor tillsammans med sina föräldrar och
tre syskon i en förort i Stockholm. Hans far är kemist och arbetade som vatteningenjör på en sockerrörsfabrik i Irak. Sedan han fått stroke är han emellertid sjukskriven. Modern har gått sex år i skolan och var hemmafru i Irak.
Familjen är kristen, vilket är ett av skälen till flykten från Irak.
De kristna i Irak hade tidigare dhimmi-status i det muslimskt dominerade
ottomanska imperiet, det vill säga att de var en tolererad, men inte jämlik,
minoritet. Under de skilda irakiska regimer, som styrt landet efter det
ottomanska imperiets fall, har de kristna levt under förtryck. Många lierade
sig med Ba´th-regimen och kallar sig kristna araber. Efter Iraks invasion av
Kuwait fördrevs kristna ut ur Irak. När senare ett praktiskt taget autonomt
område bildades i norra Irak, fick de kristna en fristad där. Sedan mitten av
1990-talet har emellertid de kristna fått utstå förföljelser, ofta av islamistiska
grupper.1
Fadils familj flydde från Irak år 1996 på grund av den förvärrade situationen för kristna i spåren av Gulf-kriget. Under fyra år bodde de i Libyen utan
att våga tala om att de var kristna. Även om de kristna är en tolererad minoritet där förekom förföljelser. Först lyckades Fadils far komma till Sverige,
därefter hans mor och tre av syskonen, men Fadil och hans äldre bror måste
stanna kvar ytterligare två år i Libyen hos en faster innan deras far lyckades
få dem till Sverige.
Fadils bror är svetsare och hade en egen verkstad i Libyen där också Fadil
arbetade. De hade stora problem innan de kom till Sverige. Fadil hade ingen
möjlighet att gå i skolan och han led svårt av att vara skild från sina föräldrar. Han var ju bara tio år när de lämnade honom i Libyen. Som en följd av
flykten har han fått psykiska problem. Nu får han behandling på PBU (psykiatrisk barn- och ungdomsvård). Han vägrar att flytta en gång till och vill
bo i Sverige.
1

Phares, 2001.
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Hans mor säger att familjen respekterar den svenska kulturen och värderingarna, men Fadil vill fortsätta att leva enligt familjens normer. Han vill till
exempel gifta sig med en arabisk, kristen flicka, eftersom hon, som han säger, accepterar att laga mat åt honom, när han kommer hem från jobbet, och
inte kommer att gå ut på diskotek, när de är gifta. Inte heller skulle han gå
med på att hans syster gick ut på diskotek och ”träffade killar hur som helst”.
Han kommer aldrig att överge sina föräldrar utan vill bo nära dem, så att han
kan hjälpa dem. Eftersom han är präglad av sin egen uppväxt vill han fortsätta att leva som han är van vid, men han inser att hans yngste bror, som nu är
tio år, förmodligen kommer att leva på ett annat sätt.
När Fadil och hans bror kom till Sverige var det för sent för dem att läsa
in svenska för att kunna fortsätta att studera. Fadils äldre bror gick en
svetsarkurs och fick snabbt fast jobb. Fadil själv planerade vid intervjun att
gå en bygg- och målarkurs. Bröderna har fått kämpa för sin överlevnad och
är medvetna om att de skulle ha haft helt andra utbildningsmöjligheter om de
kunnat stanna kvar i Irak. Med tanke på situationen tycker de ändå att de
klarat sig bra.
Alla syskonen använder sig av Internet och chattar på en sajt, där ungdomar av irakiskt ursprung har kontakt med varandra oavsett om de bor i Norge, Afrika, Grekland eller någon annanstans. Till skillnad från föräldrarna,
som bara ser på de irakiska nyheterna på TV har de kontakt med den irakiska
diasporan via Internet. Föräldrarna däremot ringer till släktingarna i Irak och
väntar på den dag, då de ska få svenskt pass så att de kan åka till Irak och
hälsa på dem.

Violetas familj: Att leva som illegal flykting
Att Violetas familj hamnade i Sverige var rena slumpen. Violetas far, Pedro,
köpte en biljett till Europa på en resebyrå. Där fick han rådet att åka till Sverige och fick uppgiften att han skulle få hjälp där och alla papper för att kunna stanna. När han kom till Sverige med sin dotter visade det sig att han blivit lurad och att det inte fanns någon som väntade på flygplatsen. Pengarna
som han hade med sig räckte bara till två nätter på ett hotell söder om Stockholm. Pedro berättar upprört att hans egna landsmän utnyttjade deras nödsituation och bland annat lät dem betala 2 000 kronor för att sova på en
madrass i en hörna i en lägenhet.
Ansökan om asyl blev avslagen och nu är han och Violeta kvar i Sverige
illegalt. Pedro arbetar svart och är hänvisad till att ta de timmar och tider,
som andra inte vill ha. Han har inte någon egen bostad utan han och Violeta
flyttar runt bland vänner. Det innebär att de enda tillhörigheter de har är kläderna de bär på kroppen.
Violeta är sjutton år och född i Ecuador. När hon var tre och ett halvt år
flyttade hon med familjen till Sverige, men återvände till hemlandet efter två
år. Vid sexton års ålder återvände hon och hennes far till Sverige. Familjen
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(Violetas mor, far, hon själv och två bröder) hade redan splittrats i Ecuador.
Orsaken till att fadern tvingats fly var att dottern till en högt uppsatt person
hade blivit våldtagen och dödad av en taxichaufför. Polisen gjorde en razzia
och dödade alla taxichaufförer som hade bilar av samma märke. Pedro fick
tre skott i magen, men klarade sig, och efter tre månaders tid på sjukhus var
han på benen igen.
Pedros största önskan är att kunna ta sig till Spanien, där han kan språket
och har större möjligheter att klara sig själv. De illegala flyktingarna har sina
egna nätverk, och genom några personer som han känner är det möjligt att
komma till Spanien. Det förekommer av och till att den spanska regeringen
ger alla illegala flyktingar och arbetsinvandrare uppehållstillstånd för att
reglera den svarta marknaden. Pedro hoppas komma in i den kvoten.
I Sverige känner han sig vilsen och ensam. Han är djupt religiös och har
vid flera tillfällen fått hjälp av den katolska församlingen i Stockholm. Hans
dröm är att få slå sig till ro med en vanlig familj, ha en plats att bo på och ett
hederligt arbete. Hans situation gör att han inte kan dela sina erfarenheter
med andra. För att stå ut med tillvaron försöker han och dottern sitta i parker
och prata med varandra. De går också till ecuadorianska föreningar där Violeta kan uppleva en normal tillvaro.
Violeta går i samma klass som Fadil. Som latinamerikan har hon ett helt
annat sätt att förhålla sig till pojkarna i klassen än hennes klasskamrater från
till exempel Somalia och Afghanistan. Hon tycker om att röra vid pojkarna
och skoja med dem, utan att mena något särskilt med det.
Ibland när hon tänker på sin mor och sina syskon som är kvar i Ecuador
längtar hon till sitt hemland. På fritiden spelar hon fotboll i ett chilenskt fotbollslag, och hon har många kontakter med latinamerikaner i Sverige, med
argentinare, chilenare, peruaner och ecuadorianer. Däremot har hon knappast
någon kontakt med svenskar. Det är enligt henne i viss mån ett eget val. Som
hon ser det är svenskar inbundna och har inte samma familjekänsla som latinamerikaner. Till skillnad från de flesta svenska ungdomar är hon katolik
och går i kyrkan varje söndag. I skolan umgås hon inte med ”svenskarna”,
som hon säger, utan det bildas på ett naturligt sätt olika grupper på rasterna,
som talar skilda språk.
Violeta använder sig av Internet i skolan och har kontakt med en av sina
bröder i Ecuador. Alla hennes klasskamrater använder Internet och går in på
sajter, där de kan ta kontakt med andra ungdomar av samma etniska bakgrund. Hennes far däremot, har inte tillgång till telefon eller TV, än mindre
dator.

Vanesas familj: ”Jag är blatte, homosexuell och dyslektiker”
Vanesa beskriver sig som blatte, homosexuell och dyslektiker. Att vara
mörkhyad i en skola fylld av elever från olika delar av världen utgjorde inte
något större problem för henne; svårare var det att vara dyslektiker. Men att
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döma av vad hon berättar i intervjun är det viktiga för hennes identitet att
hon är lesbisk. När hon upptäckte sin sexuella läggning berättade hon det för
sina föräldrar och morföräldrar, som stöttade henne. Däremot har hon inte
berättat det för familjen på sin fars sida som hon anser vara för traditionell.
Farföräldrarnas konservatism är skälet till att hon sällan träffar dem. Det är
bara vid de stora katolska festtillfällena som dop eller konfirmation, traditioner som man inte följer på samma sätt i hennes föräldrahem, som hon träffar
dem.
Vanesas familjehistoria är typisk för många latinamerikanska flyktingar.
Vanesa är född i Stockholm och uppväxt i Fittja och Tumba. För henne är
mångfalden ”det normala”. Hennes morföräldrar är politiska flyktingar från
Argentina. Även hennes farföräldrar är politiska flyktingar, men från Chile.
Eftersom också farföräldrarnas syskon kommit till Sverige har hon en stor
släkt på sin fars sida med många kusiner och sysslingar som följer de chilenska traditionerna.
Hon bor i Uppsala med sin sambo och genom henne har hon fått kontakt
med en svensk familj. Det gör att hon firar alla svenska högtider, även om
hon blandar dem med de olika sorters traditioner hon vuxit upp med.
Hon uttrycker sig bättre på svenska än på spanska och skulle vilja bli skådespelare som sin morfar. Han arbetade sedan barnsben som tidningsförsäljare på gatorna i Buenos Aires. Politiskt medveten blev han genom sitt
medlemskap i Canillitas, en fackförening för dem som säljer tidningar på
gatorna. Det var orsaken till att han tvingades att fly till Sverige.
Under sitt liv har han rest runt både i Sverige och Latinamerika och spelat
politisk teater. Det har varit sätt för honom att bygga broar mellan Sverige
och Latinamerika. Han har deltagit som skådespelare i många pjäser men har
aldrig tagit betalt för det. För att försörja sig arbetar han som vaktmästare på
ett gymnasium.
Eftersom Vanesa är dyslektiker har hon haft vissa svårigheter i skolan och
det utgör också ett hinder för att fortsätta studera. Hon säger sig ha ärvt sin
morfars vilja att kämpa för rättvisan och hon skulle vilja åka utomlands och
arbeta för en ideell organisation.
Vanesa skiljer sig från den äldre generationen latinamerikanska flyktingar
men också i viss mån från Violeta såtillvida att hon säger sig vara mindre
”latinamerikansk” och behärskar spanska sämre. Hon har helt andra erfarenheter än sina föräldrar och deras föräldrar och är präglad av den mångkulturella miljö hon vuxit upp i. Att hon är mindre präglad av argentinska och
chilenska normer än sina föräldrar och deras föräldrar, innebär inte att hon
upplever sig som helsvensk. Snarare är hon något tredje, en person som lätt
kan smälta in i båda miljöerna och har sina unika erfarenheter av att ha vuxit
upp i en multietnisk miljö.
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Flyktingfamiljerna: Att bygga upp en tillvaro
Dessa tre familjehistorier är typiska för många invandrare och flyktingar i
Sverige, också den växande grupp som lever illegalt här. Familjernas ekonomiska resurser är begränsade och kontakterna med svenskar är få. Den
första generationen flyktingar är präglade av de svåra upplevelser de genomgått i samband med krig och flykt. De har utsatts för diskriminering, blivit
utnyttjade och fått kämpa för sin existens som nya flyktingar. För Violeta
och hennes far, Pedro, är situationen nästan outhärdlig. Pedro lider av att
leva illegalt utanför samhället och drömmer om att leva ett vanligt familjeliv
med bostad och TV.
De tre familjerna har präglats av segregeringen från det svenska samhället, samtidigt som de har kontakter med sin egen och angränsande nationaliteter både i Sverige och på ett globalt plan. Både Violeta och Fadil säger att
de inte har några svenska kamrater och även Vanesa har växt upp med få
kontakter med svenskar. Däremot har de kontakter med invandrare och sin
egen och liknande nationaliteter, både i Sverige och i andra länder, vilket
påverkar deras kultur och identitet.
Familjerna lever i den slags mångkulturella miljö som finns i alla globala
städer som Stockholm, London och New York. Det är en följd av kedjeinvandring, bostadspolitik, diskriminering men också av en önskan att bo nära
släktingar och vänner. Det är också en miljö som karaktäriseras av en blandning av olika nationaliteter samtidigt som vissa etniska grupper och kategorier av invandrare, till exempel assyrier/syrianer och andra kristna grupper
från Mellersta Östern och latinamerikaner, tenderar att koncentreras till vissa
gator och områden. Den äldre generationen umgås ofta inom gruppen medan
de yngre har dagliga kontakter med en mängd olika nationaliteter och vänjer
sig vid att växla mellan olika kulturella koder. Många har närmare kontakt
med släktingar och vänner i liknande områden i andra storstäder och i ursprungslandet än i svenskdominerade stadsdelar några stationer längre bort
med tunnelbanan.
Att dessa tre familjer tvingats fly har bara indirekt med globaliseringen att
göra. I Violetas och Pedros fall var det en enskild händelse, våldtäkten på
dottern till en högt uppsatt person, som ledde till flykten. Fadils flyktinghistoria sammanhängde med Gulf-krisen och förföljelserna mot de kristna.
Vanesas familj flydde på grund av militärdiktaturernas etableringar i Latinamerika. Vad som är gemensamt är att familjernas flykt underlättats av de
förbättrade kommunikationerna och den människosmuggling som följt i
spåren av globaliseringen. En annan mer påtaglig aspekt av globaliseringen
är familjernas möjligheter att hålla kontakten med familjemedlemmar i sina
hemländer, och att följa nyheterna och se på film direkt på modersmålet via
kabel-TV. Särskilt för de unga utgör Internet en möjlighet att kommunicera
med andra ungdomar i samma situation som de själva runt om i världen.
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Hur det senare kan påverka identiteten beskriver Ahmedi i en artikel om
kurdiska ungdomar i Sverige och hur de använder Internet i sitt identitetsarbete. Han citerar Roza skriver under rubriken ”Vem är jag?” och tar upp
frågor om vad det innebär att vara kurd, frågor som hon dagligen ställer sig.
Ahmedi menar att sajter som Beyan.net medverkar till att uppmuntra kurdiska ungdomar till att bibehålla sin kurdiska identitet men också att ”inte
stänga dörren för andra kulturer”. Det tolkar han som en bejakande hybridisering.2 Det påminner om Fadils inställning då han säger att han visserligen
vill leva i Sverige och anpassa sig till det svenska samhället samtidigt som
han poängterar att han vill bibehålla familjens seder. På liknande sätt engagerar sig Vanesa och hennes morfar för att skapa goda kontakter mellan
svenskar och latinamerikaner. Kampen för rättvisa är inte bara en del av det
politiska arbetet utan också uttryck för vad Ulrich Beck kallar för kosmopolitisk empati, det vill säga ett engagemang för människors i andra länder,
vilket sammanhänger med den egna migrationshistorien.
När man jämför generationerna i de här familjerna kan man dels konstatera att det inte finns någon skillnad i den meningen att de äldre skulle vara
mer konservativa och de yngre mer radikala. Snarare är varje generation
präglad av den tid och den politiska situation som format den samtidigt som
de äldres inställning påverkat hela familjen. Man kan också konstatera att de
yngre i större utsträckning använder Internet för att bli delaktiga i en global
cybergemenskap med etniska, nationella förtecken. För de äldre, åtminstone
i Fadils familj, utgör TV en möjlighet att bibehålla ursprungsidentiteten och
skapa sitt eget Irak i en svensk förort.
Violeta håller inte bara kontakten med hemlandet med hjälp av Internet,
utan hon ingår i en global latino-gemenskap bestående av latinamerikaner
och spanjorer, och det är också den gemenskapen som styr Pedros försök att
ta sig till Spanien för att bosätta sig där med sin dotter. Det är en fråga om
möjligheter att kunna kommunicera, både rent språkligt men också på ett
mer allmänt kulturellt och värderingsmässigt plan. I en liknande större gemenskap bestående av kristna från Mellersta Östern ingår Fadil och hans
familj. Dessa exempel visar hur globaliseringen lett till uppkomsten av globala nätverk bestående av vissa nationaliteter eller kategorier av nationaliteter. Det är bland annat inom dessa nätverk som identiteten formas.

Familjer med judisk anknytning
De tre familjer med judisk anknytning som vi intervjuat har mycket gemensamt med de tre flyktingfamiljer vi just beskrivit. I alla familjerna kom den
äldsta generationen och i två av familjerna också andra generationen som
flyktingar till Sverige. Det speciella är den judiska anknytningen, bland an2

Ahmedi, 2006, s. 85.
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nat erfarenheterna av Förintelsen. Det är en erfarenhet som för många är
både djupt smärtsam och så självklar att man inte ens pratar om det. Dessa
familjer har i allmänhet haft längre tid på sig anpassa sig i Sverige jämfört
med de tidigare beskrivna familjerna. Till skillnad från dem bor dessa familjer i relativt välbärgade bostadsområden, men ändå ingår de i en kulturellt
sett blandad miljö. Vi kallar dem: Jennys familj, Gustav och Sofies familj
samt Alexanders familj. I två av familjerna har vi intervjuat tre generationer,
men i en, Alexanders familj, beskrivs den yngsta generationen i andra hand
med hjälp av Alexander och hans mor.

Jennys familj: ”Jag är lycklig för jag slipper vara annorlunda”
Jenny är fjorton år och bor i ett villaområde i en högstatusförort i Stockholm.
Hon och hennes familj bodde tidigare i centrum av Stockholm, men de flyttade till farmors hus i förorten, när Jenny fortfarande gick i förskolan. I förorten gick hon också några år i skolan, men numera går hon i en judisk klass
i Vasa Real. Skolan tar emot barn som gått i den judiska grundskolan, Hillelskolan, men även andra som vill gå i en judisk klass. Hon upplever det
som en lättnad, till och med en lycka, att gå i Vasa Real och slippa känna sig
annorlunda, en känsla hon hade när hon gick i skolan i förorten, där de bor. I
skolan i förorten var hon mest tyst, men i Vasa Real känner hon sig som
medlem i en familj. Hon är med i gruppen, och de flesta delar erfarenheten
av att själva vara födda utomlands eller att ha släktingar i andra länder. Hon
kände också en del av klasskamraterna från tidigare i och med att de varit på
det judiska sommarlägret, Glämsta.
På hennes mors sida kommer familjen från det forna Jugoslavien och
Ungern. På hennes fars sida är familjen svensk men har delvis italienskt
ursprung. Mormor och morfar är judar och upplevde Förintelsen som barn.
Hennes mor är född i Belgrad och har serbiska som modersmål. Familjen
kom till Sverige 1968 i samband med den stora migrationen av jugoslaver,
som ville söka arbete i Sverige på den tiden. För Jennys morföräldrar var
emellertid orsaken till migrationen inte i första hand att de ville söka arbete.
Jennys morfar hade ett bra arbete. För dem hängde beslutet att utvandra ihop
med de traumatiska upplevelserna under andra världskriget och under den
kommunistiska regimen. Som liten pojke hamnade Jennys morfar i koncentrationsläger och var den ende som överlevde i familjen. Trots det lyckades
han senare skaffa sig en utbildning som läkare. I Jugoslavien blev regimen
alltmer nationalistisk och anti-semitisk, och det gamla öknamnet för judar,
”kosmopolitiska råttor” dök upp igen. Livet i Jugoslavien var alltför nära
förbundet med de svåra minnena från kriget och främlingskapet för människor där, som aldrig skulle förstå vad han upplevt som liten pojke i koncentrationsläger.
Första tiden som invandrare i Linköping var positiv, och Jennys mor och
hennes syster upplevde aldrig några problem. Tvärtom var människor vänli41

ga, och skolkamraterna tyckte att det var spännande med de mörka flickorna
från Jugoslavien. Modern har ingen önskan att överföra sitt serbiska modersmål till sina barn. För henne var Serbien, som hon uttryckte det, en
parantes. Jennys morfar betraktade migrationen till Sverige som ett beslut
utan återvändo. Under intervjun visar han ett foto av hela familjen, inklusive
de båda svenska svärsönerna, och berättar stolt, att hans familj är ett exempel
på en mycket lyckad integration i Sverige.
Efter några år i Linköping fick Jennys morfar arbete i Stockholm, och familjen flyttade dit. Även Jennys mor utbildade sig till läkare, vilket hade stor
betydelse för hennes självförtroende.
Jenny trivs i Vasa Real och tycker om kontakterna med människor av olika kulturell tillhörighet, inklusive den judiska. Hon har vänner med ursprung
i Frankrike, Ryssland, Iran och andra länder och en brevvän i Ukraina. Indirekt har hon också kontakt med sin mors släktingar i Jugoslavien. För henne
är kontakten med andra kulturer mycket positiv, och som hon säger är globaliseringen ett sätt att upptäcka andra folk och att slippa känna sig instängd i
Sverige.

Gustavs och Sofies familj: Klezmermusik vid japanskt-svenskt
bröllop
Både Gustav och Sofie har haft en ganska vanlig uppväxt i en förort till
Stockholm. Gustav har många internationella kontakter genom sitt arbete
som datatekniker på Ericsson. Dessutom är han gift med en japanska, Tomoko. Han reser mycket i sitt arbete och ska åka till Kina veckan efter vår intervju.
Han träffade Tomoko när han studerade ett halvår i USA. Trots att hon
reste tillbaka till Japan och han till Sverige höll de kontakten i tre år med
hjälp av e-post. De hälsade också på varandra i Japan respektive Sverige.
När de nyligen firade bröllop spelade och sjöng familjen judisk klezmermusik till firandet med svenska och japanska bröllopstraditioner. På så sätt
knöts tre generationers mångkulturella trådar samman i dagens globala verklighet.
Gustav och Sofie ser sig som ”vanliga” svenska ungdomar. Deras far
kommer från Jämtland och hans familj kommer i sin tur från Dalarna och
Ångermanland. Deras mor däremot har tyskt och judiskt påbrå. Gustav och
Sofies morfar är musiker och konstnär, och trots att han och hans nuvarande
fru båda är i 70-80-årsåldern reser de mycket och uppträder fortfarande. De
spelar folkmusik, numera mest på jiddisch, det östeuropeiska judiska språket, och har gett ut både skivor och en sångbok.
Gustavs och Sofies mormor kom från Tyskland, men var ursprungligen
från Lettland. När Hitler kom till makten tvingades familjen flytta till Tyskland på grund av den tyska politiken att samla alla tyskar i Tyskland. De
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trivdes aldrig i Tyskland. Familjen hade judiskt påbrå och tyckte inte om den
anti-semitiska politik som fördes i Tyskland. Det var skälet till att de flyttade
till Sverige och gick in för att bli svenskar.
Gustavs och Sofies morfar flydde från Tyskland 1939 precis innan andra
världskriget bröt ut. Dessförinnan hade hans föräldrar, som så många andra
judar på den tiden övergått till kristendomen, men det var inte till någon
hjälp när nazisterna kom till makten. Bara några dagar innan gränsen stängdes för utresa för judar lyckades han med hjälp av kväkarna få tillstånd att
invandra till Sverige. Han träffade aldrig sina föräldrar efter det, och led
svårt av ovissheten om vad som hänt med dem. Först många år efter krigsslutet fick han veta att de dött i Auschwitz.
Gustavs och Sofies morfar såg aldrig sin flykt som en slutgiltig invandring till Sverige. Hans bitterhet var också stor mot de svenska myndigheterna, eftersom de vägrat hans föräldrar inresa till Sverige. Det bidrog till att
han aldrig helt lyckades identifiera sig med Sverige, och att han utvecklade
en transnationell tysk-svensk-judisk identitet.
Sofie känner ingen som helst anknytning till den tyska delen av sin släkt,
än mindre till sin judiska bakgrund genom sin morfar. Inte heller har hennes
norrländska släkt på faderns sida någon större betydelse för hennes identitet.
Däremot är en tredjedel av hennes arbetskamrater invandrare på det företag
där hon arbetar. Hon har vänner i Australien och Italien, som hon har e-postoch telefonkontakt med, och hon har tillbringat två år av sitt liv i USA och
Tyskland. Dessutom har hon en hel del kontakt med sin japanska svägerska.
För henne känns kontakten med människor i storstäder runt om i världen
naturlig. Det är lätt att åka på bröllop till sin väninna i Italien eller till Barcelona för att fira sin mors födelsedag. Arbetet är betydligt viktigare för hennes
identitet än hennes släkt. Genom arbetet känner hon delaktighet i en grupp
och det ger henne självförtroende.
Hennes svägerska Tomoko däremot lider av att ha degraderats socialt på
grund av invandringen. Det faktum att hon flyttat till Sverige har gjort henne
starkt medveten om sin japanska kultur, och hon har ständig kontakt med sin
familj genom videokonferens och genom att chatta. Hon läser dagligen japanska tidningar på Internet och ser ibland på japanska nyheter via dator.
Hon går också ofta in på ett japanskt forum och utbyter information med
japaner både i Japan och i andra delar av världen. Det gäller ganska vardagliga ämnen som diskussioner om de bästa kylskåpsmärkena eller kosmetika
som passar japansk hy. Samtidigt har Gustav blivit medveten om aspekter av
svensk kultur som han inte tänkt på förut.

Alexanders familj: ”Att vara människa”
Alexanders mor vill inte identifiera sig som judinna utan säger sig bara vara
människa. Den definitionen sammanhänger inte bara med en vägran att låta
sig kategoriseras i någon etnisk grupp utan också med känslan av skam över
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att hon överlevt Förintelsen. Enligt henne är alla människor skyldiga till
Förintelsen, även judarna, eftersom de inte gjorde motstånd. Alexander vänder sig mot hennes argumentation och menar att man ska våga stå för att
man är jude, samtidigt som han förstår att hans mors ställningstagande också
kan sammanhänga med skräcken för judeförföljelserna.
Alexander har en tydlig judisk identitet. Redan som liten pojke blev han
medveten om sin judiska tillhörighet då några gatuarbetare kommenterade:
”Där kommer en judekille”, och han frågade sina föräldrar vad en jude var.
Däremot har han ingen känslomässig bindning till sitt ungerska ursprung.
Han talar ungerska och använder sig ibland av språket i kontakten med ungrare, men anti-semitismen i Ungern gjorde att familjen mer eller mindre
klippte av banden när de flydde till Sverige och gick in för att bli svenskar.
För Alexanders del innebar det ett försök att identifiera sig som svensk jude.
Det faktum att han redan vid tio års ålder som han säger ”blivit uppryckt
med rötterna” gjorde att han hade starkt behov att ”få nya rötter att växa”.
Han läste om kända svenska judar och försökte identifiera sig med dem. Han
tillbringade mycket tid på det judiska centret och på Glämsta, den judiska
sommarkolonin. Det gjorde att han fick en stark judisk medvetenhet. Trots –
eller på grund av – sina negativa erfarenheter av anti-semitismen i Ungern
kände han en trygghet i det judiska.
Alexander, nu en medelålders konstnär, flydde tillsammans med sina föräldrar och sin bror i samband med Ungern-revolten 1956. Brodern är gift
med en svensk kvinna och har två nästan vuxna söner. På fritiden spelar han
klezmer, judisk musik, i ett band.
Att familjen flydde berodde inte bara på att sovjetiska trupper gick in i
Ungern utan också på anti-semitismen i Ungern. Den utlösande orsaken var
att en judisk pojke hade blivit hängd av sina skolkamrater. En känsla av
rädsla har följt Alexander genom hela livet sedan flykten. Han minns fortfarande hur han fruktade att bli upptäckt när ungerska pilkorsare kom in i
skyddsrummen under upproret och frågade om det fanns judar där. Rädslan
att bli upptäckt av gränsvakter under flykten har satt djupa spår.3 Hans mor
var i koncentrationsläger under kriget och fadern hamnade som ungerskjudisk soldat i arbetsläger i Sovjetunionen.
Liksom Jennys familj är Alexanders familj sekulariserad, och det judiska
är snarare en etnisk än en religiös tillhörighet. Alexander deltog visserligen i
judisk religionsundervisning, eftersom hans föräldrar inte ville att han skulle
ha kristendomsundervisning, men han har inga positiva minnen av religionsundervisningen. För Alexanders mor har det ingen som helst betydelse att
hennes barnbarn konfirmerat sig enligt kristen ritual. Under intervjun säger
hon sig inte ens komma ihåg det. Hon odlar i viss mån en transnationell ungersk identitet, något som förstärks genom Internet. Bland annat har hon e3
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postkontakt med en ungersk väninna från barndomen. På senare år har hon
börjat prata om att flytta tillbaka till Ungern, något som är svårgenomförbart
med tanke på att hon börjar närma sig 90 år.

Familjer med judisk anknytning: Att vara ”a mentsch”,
en människa
För familjerna med judisk anknytning är globaliseringen ingen nytt, särskilt
inte för den äldsta generationen. Judarna tillhör en folkgrupp som varit globaliserad de senaste tvåtusen åren och har länge ansetts vara kosmopoliter,
både i negativ och positiv bemärkelse. Den yngsta generationen är på sätt
och vis mindre globaliserad eller i varje fall mer tydligt ”svensk”. Den generationen synes i två av familjerna vara på väg att lämna eller att ha lämnat
den judiska gruppen. Samtidigt är det inte ovanligt att icke-judar övergår till
judendomen idag. Det pågår alltså en process där man passerar den etniska
gränsen åt båda hållen.
Samtidigt kan vi se hur innebörden av att vara jude skiljer sig åt mellan de
tre generationerna. Varje generation är präglad av de särskilda politiska omständigheter som format dess liv.
Ytterligare en faktor är tydlig, särskilt i Alexanders och Jennys familjer,
nämligen att etniciteten i betydelsen av en social kraft kan öka såväl som den
kan minska.4 Det är ingen självklar utveckling från invandring till assimilering. Både Alexander och Jennys mor har återupplivat delar av den judiska
tradition som deras föräldrar delvis har lämnat, och de har också försökt
påverka sina föräldrar och den övriga familjen att återuppta den. Det är antagligen både en del av en allmän utveckling där den tidigare starka sekulariseringen lett till en motreaktion, men också uttryck för en allmän företeelse
som kan iakttas bland många invandrar- och/eller etniska grupper.
Flera forskare har pekat på det faktum att etnicitet kan synas helt försvinna för att sedan förstärkas. Ur ett sådant perspektiv är etnicitet en social process som kan öka och minska i intensitet.5 Enligt den så kallade Hansenhypotesen revolterar den andra generationen mot första generationen medan
den tredje återvänder till sina etniska rötter. Forskning om etnisk identitet
visar emellertid att det inte är fullt så enkelt. Dels är det bara en mindre del
av den andra generationen som revolterar mot sina föräldrar och dels finns
det varierande mönster inom olika invandrargrupper. Vissa kulturella särdrag
kan bibehållas medan andra kan försvinna. Man kan också skilja på inre och

4
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yttre drag, så att en grupp på ett ytligt kulturellt plan kan assimileras fullständigt men ändå behålla sin etniska identitet i flera generationer.6
Ytterligare en iakttagelse kan göras när det gäller de judiskt anknutna familjerna. Man kombinerar olika aspekter i sin identitet och var och en skapar
sin egen blandning. När Alexander kom till Sverige försökte han kombinera
det judiska och det svenska, och hans identitetsarbete pågår fortfarande mer
än fyrtio senare, detta till skillnad från många av våra informanter som beskriver sina grubblerier om identitet som ett passerat stadium.
Gustavs och Sofies morfar tillhör en familj som övergick till kristendomen och antagligen skulle ha blivit ”vanliga” tyskar om inte nazisterna hade
kommit till makten. Själv har han skapat en tysk-svensk-judisk transnationell
identitet och är vare sig svensk eller tysk eller judisk utan alla tre aspekterna.
Jenny säger sig vara svensk utan att det står i motsättning till det judiska och
den kosmopolitiska miljö som hon upplever i skolan och tycker om. Hon
accepterar sin judiska sida men vill inte göra bat mitsva (judisk konfirmation). Alexanders mor är kosmopolit och beskriver sig som ”en människa”.
När Alexanders mor säger sig vara en människa anknyter hon till en judisk
tradition om synen på människan, på jiddisch att vara ”a mentsch”, det vill
säga att vara en medkännande och bra människa. Många som överlevt Förintelsen plågas av frågan varför de själva överlevde medan så många andra
dog. Då är uppgiften att vara en människa ett meningsfullt svar. Ur den synpunkten är ”att vara människa” en fråga om etik. På samma sätt ser Jennys
morfar det judiska, inte som en religiös utan en etisk fråga. Det är en etisk
syn på livet han vill överföra till sina barn och barnbarn.
Alla tre i den äldsta generationen i familjerna med judisk anknytning,
Alexanders mor, Gustavs och Sofies morfar och Jennys morfar bibehåller i
viss mån en relation med sina gamla hemländer. De talar fortfarande sitt
modersmål med landsmän, de reser till födelselandet och de använder Internet för att anknyta till ursprungslandet av olika skäl. Alexanders mor söker
efter ungerska dikter på Internet som påminner henne om Ungern innan Förintelsen. Jennys morfar har kontakter med Serbien eftersom han håller på att
lansera en bok han skrivit. Gustavs och Sofies morfar reser regelbundet på
visturnéer till Tyskland med sin fru och har en stor vänskapskrets där. De ser
också ofta på tysk TV.
För alla tre spelar även Israel en roll för identifikationen, något som delvis
sammanhänger med att de flesta länder stängde sina gränser för judar under
andra världskriget. Både Jennys och Gustavs och Sofies morfäder planerade
att flytta till Israel men hamnade av olika skäl i Sverige.
Alexanders utveckling påminner lite om Jennys mors. Båda känner en
tomhet över bristen på judisk tradition, som deras sekulariserade föräldrar
inte kunnat ge dem. För den äldsta generationen var den judiska identiteten
ofta självklar, eftersom deras egna föräldrar mer eller mindre bibehållit sina
6
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religiösa traditioner. För Alexanders och Jennys mor däremot finns inget att
falla tillbaka på. Liksom Jennys mor är Alexander inte särskilt religiös men
han har börjat fira pesach, judisk påsk, som även hans systerbarn och hans
syster deltagit i. För båda familjerna har den judiska lägerverksamheten i
Glämsta inneburit att de fått judiska vänner och att de ingår i en judisk grupp
av vänner.
Den yngsta generationen är som de flesta svenska ungdomar, även om de
är medvetna om sina rötter i andra länder och sin judiska bakgrund. Jenny
har mer kontakter med judar eftersom hon går i en judisk klass, men alla har
det gemensamt att de lever och går i skola respektive arbetar i ett samhälle
där det är normalt att ha internationella kontakter, och de är också positivt
inställda till det.

Latinamerikanska familjer
Här beskriver vi tre familjer i Argentina och Brasilien: Ninos, Janices och
Peders familjer. Dessa tre familjer tillhör samma släkt men har påbrå från
flera europeiska länder. Ninos familj härstammar från Italien och Spanien
och är bosatt i Argentina. Även Janice bor i Argentina, men hennes familj
kommer från Sverige och Irland. Peder i sin tur har tyskt och svenskt påbrå
och är bosatt i Brasilien.

Ninos familj: ”Doften av vitlökssoppan fick mig plötsligt att
minnas”
Nino är 24 år och bor i Buenos Aires. Hans mor- och farföräldrar utvandrade
från Europa i slutet av 1800-talet på grund av fattigdomen där. På den tiden
var det vanligt i större familjer att den yngsta brodern fick söka lyckan på
andra sidan Atlanten. Familjerna är stora och Ninos far, mor, och mor- och
farföräldrar har alla mer än fem syskon var.
Ninos morfar lyckades väl och blev ägare till av en av de största fabrikerna i Argentina, en filtfabrik. Ninos mor och hennes familj äger många fastigheter. Modern har sedan treårsåldern varit tvåspråkig på spanska och engelska. Samtidigt är hennes identitet präglad av den italienska härkomsten och
hon uppfattar sig som en person med rötter i Spanien och Italien. Det är lätt
för henne att få kontakt med personer som talar spanska. Hon känner igen
sig i föremål som kommer från Italien och tycker om dofter därifrån, till
exempel doften av mat som påminner om hennes farfars spanska vitlökssoppa. Det är dessa ”mnemiska spår” (minnesspår) som sedan generationer finns
inristade i hennes självbild. Hon illustrerar det genom att berätta följande
historia:
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En gång var jag på utflykt med en väninna och en man, som bodde ensam
mitt i skogen i Katalonien, i Spanien. Mannen plockade mynta och gjorde
upp eld för att göra soppa. Han hackade vitlök och mynta och hällde i olivolja och vatten och till slut bitar av torrt bröd. Doften fick mig plötsligt att minnas min farfar och den kärlek han lade ner i sin matlagning, när han i min
barndom lagade vitlökssoppa. Då slog det mig att jag befann mig på den
plats, där min pappa och jag själv har vårt ursprung.

Det här berättar Ninos mor, när hon beskriver sitt liv sittandes under ett träd i
sitt hem i Tortuguitas, norr om Buenos Aires. I berättelsen knyter hon ihop
olika delar av sitt liv, och skapar under berättelsens gång en kontinuitet som
utgör hennes identitet, som hon just då upplever den.
Ninos farfarsfar kom till Argentina från Katalonien i Spanien, och han
upprätthåller fortfarande kontakten med sin familj och sin stad. Tidigare
samlade han in pengar i Argentina för att bygga de första skolorna i sina
hemtrakter. Ninos farfar var veterinär liksom hans far. Hans farmor kommer
från enklare förhållanden. Hennes far utvandrade ensam från Spanien till
Argentina när han var femton år. Där blev han så småningom lokförare.
Själv levde hon i en liten stad som var indelad i två områden. Människorna
där kallades för det ”grova saltet” eller det ”fina saltet” beroende på sin sociala tillhörighet, och hon bodde på det ”grova saltets” sida. Hon har bara gått
sex år i skolan men är konstnärligt begåvad, och när hon var nittio år publicerade hon sin första poesibok.
Ninos farfarsfar och farfars mor hade flera syskon som stannade i Spanien
och för att man skall inte skulle tappa kontakten fick barnen brevväxla med
varandra över Atlanten. Ninos farfar hade kontakt med en av sina kusiner
som bodde i Barcelona under hela sitt liv. Själv kom han från Katalonien och
gifte sig med en kvinna av italienskt ursprung. Hans bröder gifte sig med
kvinnor av engelskt, tyskt, franskt och indianskt ursprung, medan hans syster
gifte sig med en man som var baskättling.
Ninos far är född i Argentina men har bott två år i Colombia tillsammans
med sin fru och barnen. När han var ung reste han runt till olika estancias
(stora bondgårdar) med sin far som var veterinär.7 Han fick han träffa människor från skilda sociala klasser och idag har han lätt anpassa sig till olika
miljöer, både på det sociala och kulturella planet. Däremot har det inneburit
ett problem för honom att han var äldst i en stor syskonskara. Han hade ständiga gräl med sin far och kunde inte acceptera dennes traditionella, katolska
uppfostran. Därför valde han tillsammans med sin fru att skicka barnen till
en protestantisk, engelskspråkig skola, utan att för den skull överge katolicismen. Både han och hans fru var angelägna om att barnen skulle få tvåspråkig undervisning och bli förtrogna med flera kulturella koder.
Nino själv har arbetat i sin farbrors företag sedan han var nitton år samtidigt som han studerade. Under den tiden reste han också med sin far till olika
7
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estancias över hela Argentina och lärde känna ett helt annat Argentina än
han var van vid, något som präglade honom starkt.
Han har också rest mycket i Latinamerika, Europa och Ryssland eftersom
han tävlar i segling. Det har gjort honom till en kosmopolit och gjort honom
öppen för andras kulturer. Han ser sig som en blandning av nationaliteter
samtidigt som han är medveten om sina rötter.

Janices familj: Att ha flera parallella liv
Janice är Ninos kusin. Hon är sjutton år, född i Argentina och har
svensk/spanskt påbrå från faderns sida och irländskt från moderns sida. Hon
är äldst av fyra systrar och talar engelska med sin mor och hennes familj,
men spanska med sin far. Med sina systrar blandar hon språken. Liksom sin
mor har hon alltid gått i tvåspråkiga engelsk/spanska skolor.
Janices farfar var svensk och kom från en arbetarfamilj. När han var 15 år
slutade han skolan och blev kock. Han började som smörgåsnisse och gick i
lära som kallskänk på ett bra hotell i Stockholm. Han blev kär i en kvinna
som tillhörde en adelsfamilj och fick en son med henne, men hon dog några
år senare. Janices farfar flyttade då till Paris och sedan till Italien. Han arbetade som purser på SAS, där han träffade sin andra fru, en kvinna från Argentina. De bodde några år i Stockholm och bestämde sig sedan för att tillsammans med sina barn åka till Argentina och söka lyckan där.
Janices morfar är född i Skottland men har också bott i en mängd andra
länder under sitt liv: Nicaragua, Paraguay, Peru, Spanien, Argentina, Skottland. Under sin yrkesverksamma tid arbetade han för London Bank och fick
inte stanna mer än tre, fyra år på varje plats. Han talar om svårigheterna att
återvända till sina rötter, det vill säga den plats där han bodde i Skottland när
han var barn. Han saknar sina döda vänner och släktingar och tycker att allt
har förändrats i hans hemland.
Janices mor, Lissy, har sedan barndomen flyttat runt tillsammans med sin
familj men har nu bosatt sig i Buenos Aires med sin man, Torsten. Alla
flyttningar har påverkat Janices mor, både positivt och negativt. Det positiva
är att hon kan agera på olika platser eftersom hon har införlivat de språkliga,
kulturella och sociala koder som behövs för att göra det. Det negativa är att
hon känner att hon har flera parallella liv och har svårt att knyta ihop dem.
Både hon och hennes man har överfört en medvetenhet om olika typer av
traditioner till sina barn som de själva har införlivat när de var små. Han
sjunger tyska sånger till jul som hans österrikiska mormor lärde honom, medan hon lagar irländsk julmat. Men familjen hittar också på egna traditioner
som de vill ska leva vidare. Varje år när semestern är slut badar de tillsammans i havet, de står i ring och håller varandra i handen. På det sättet knyter
ihop familjen olika traditioner och gör dem till sina egna.
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Janices far har svenskt, österrikiskt och spanskt påbrå och har bott hela
sitt liv i Argentina. Hans mor dog tidigt och hans far tog inget ansvar för
honom. De ekonomiska förhållandena var knappa när han var barn, men
genom en morbror fick han och hans bror tillfälle att bli medlemmar i en
seglarklubb och lära sig segling. Han blev världsmästare i den yngsta klassen, och det gjorde att han kunde skapa sig en karriär inom segling. Han
arbetar med segling och reser över hela världen.
Janice chattar dagligen med sina kamrater och använder Internet för att
göra sina läxor. Då diskuterar hon de uppgifter som ska göras tillsammans
med klasskamraterna. Hon är medveten om att man i dagens samhälle måste
förbereda sig för det liv som globaliseringen medför. Man måste ha de rätta
kunskaperna som gör det möjligt att flytta och bo på flera platser. Särskilt
viktigt är det för henne att förbereda sig för att flytta till Europa. Hon känner
många som har flyttat dit och hon kan mycket väl tänka sig att följa dem.

Peders familj: Behovet av att bli hel, att få kontinuitet i
identiteten
Peder – Ninos och Janices kusin – är fjorton år och bor i Brasilien. Han är
den andra i en syskonskara om fyra barn, alla pojkar. De har gått i tysk skola
eftersom deras fars familj tillhör en tysk minoritetsgrupp i Brasilien, och det
tedde sig naturligt att barnen skulle upprätthålla familjens traditioner.
Familjen bor i ett högstatusområde i en så kallad Country (som är inhägnat med vakt i entrén). Det är typiskt för den rika befolkningen i Brasilien.
De anser sig själva tillhöra de tio procent av befolkningen som är välbärgade.
Peders far är född och uppvuxen i en tysk koloni i Brasilien. Han har lärt
sig att växla mellan kulturella koder, dels den tyska koden, som han uppfattar som förnuftig, och den latinska som han betraktar som mer känslomässig.
Peders mor kommer från Argentina och har bott i Sverige i fem år. Genom äktenskapet med sin tyskättade man har hon också bott i Tyskland två
år.
Hon mår dåligt. Hon tycker att vare sig hennes man eller hennes pojkar
förstår henne och vid intervjun var hon på väg att bryta med sin familj. Hon
har alltid talat tyska och portugisiska med sina barn trots att spanska är hennes modersmål. Hennes barn talar visserligen spanska, tack vare kontakterna
med kusinerna i Argentina, men hon känner sig ändå ensam. Hon kan inte
berätta om sin uppväxt för sina barn eftersom de inte har samma erfarenheter
och hennes man lever sitt eget liv på jobbet. Nu söker hon de rötter, som
skurits av på grund av livet i Sverige, Tyskland och Brasilien. Hon känner ett
behov att bli hel, att få kontinuitet i sin identitet, den kontinuitet som blev
bruten när hon gifte sig med sin man och flyttade till Brasilien. Det är en
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känsla som sammanhänger med att hon inte har möjlighet att tala spanska
och inte heller kan binda ihop sina erfarenheter i Brasilien med de egna erfarenheterna från Argentina. Hon känner inte igen sig själv, något som aktualiserades när hennes barn konfirmerades i Brasilien. Själva ritualen var annorlunda, och hon saknade anknytningen till sin egen barndom.
Senare åkte hon till Argentina för att söka sig själv och tog en tid efter det
med sig hela sin familj dit. Där fick hennes man och barn träffa hennes syskon, och de reste runt i Argentina för att barnen skulle förstå och lära känna
hennes bakgrund. På så sätt räddades hennes äktenskap.
Peder upplever globaliseringen som något naturligt. Han tillhör en generation som använder Internet och söker information via nätet. Hemma talar
han spanska och portugisiska; engelska blir enligt honom hans framtida arbetsspråk och tyska talar han i skolan. Dessutom vill han lära sig latin, ett
språk som enligt honom kan hjälpa honom att förstå hur de olika språken
hänger ihop. Han tror att det kan hjälpa honom att förbereda sig för livet.
Trots att han är så ung har han sin yrkesbana utstakad – han vill bli domare
och han vet att många begrepp som finns i lagtexterna kommer från latin.
Han lever i kontakt med den tyska kolonin i Brasilien och alla hans vänner
har tyskt påbrå. Han vet att normerna hemma är annorlunda än i andra familjer, speciellt när det gäller hans mor som är som uppväxt i flera miljöer (Argentina, Sverige, Tyskland, Brasilien) och inte följer de gängse regler som
andra familjer av tyskt påbrå följer.

Latinamerikanska familjer: Att hitta en kontinuitet i
tillvaron
De tre latinamerikanska familjer som vi berättat om här har en historia baserad på migrationen i slutet av 1800-talet, och alla härstammar från olika länder i Europa. Den etniska mångfalden är naturlig, något man är van vid. Det
faktum att både Argentina och Brasilien är invandrarländer har präglat Nino,
Peder och Janice, och dessutom tillhör de familjer som har många internationella kontakter på grund av resor och arbete. Deras familjer är välbärgade,
och de representerar därmed inte en normaltyp av latinamerikaner. Det är
emellertid inte något som känns självklart, åtminstone inte för den äldre generationen som delvis kommit ur socialt svåra förhållanden. De bor i avskilda områden för rika, något som är vanligare i Latinamerika än i Europa,
eftersom de sociala klyftorna är större. Dessa familjer lever i stor utsträckning som elitens kosmopoliter, både genom de områden de bor i och genom
de arbeten de har.
Som latinamerikaner känner de gemenskap med andra latinos och deras
identitet är knuten till det spanska och/eller portugisiska språket. Men samtidigt är deras identitet påverkad av alla de relationer de har till olika europe51

iska länder och inte minst av det faktum att de alla vuxit upp i flerspråkiga
och mångkulturella miljöer. För familjerna, kanske inte så mycket för Nino,
Peder och Janice, som för deras föräldrar och far- och morföräldrar är det
viktigt att bibehålla en kontinuitet både i förhållande till sin europeiska historia och i det dagliga livet. Det blir inte minst påtagligt när de inte kan hantera
kontinuitetsbrott som till exempel Janices mor som går till en psykolog för
att få hjälp att knyta ihop sitt liv och Peders mor som nästan skiljt sig på
grund av det främlingskap hon känner inför sin man och sina barn.

Tre typer av familjer och deras plats i ett globaliserat
sammanhang
Den allmänna slutsats man kan dra av alla de livshistorier vi relaterat är att
globaliseringen inte leder till en utslätning av världens kulturer och identiteter, snarare tvärtom. Alla kombinerar sina identiteter med utgångspunkt från
den särskilda politiska historia som präglat deras grupp. Dessutom är varje
familj påverkad av sin speciella familjehistoria, där vissa aspekter är typiska
för den invandrar- eller etniska grupp de tillhör medan andra är unika. De är
också påverkade av vilken fas i sin invandrarhistoria de befinner sig, om de
är nya eller gamla invandrare. Slutligen har varje person skapat sin egen
personliga identitet, som dessutom sammanhänger med vilken generation de
tillhör och i vilken fas av livet de befinner sig.
De tre typer av familjer som presenteras här har alla upplevt dramatiska
politiska och ekonomiska omvälvningar under sina familjehistorier. Vissa
har klarat sig bra ekonomiskt och utbildningsmässigt, andra mindre bra.
Några av familjerna har levt länge i Sverige respektive i Latinamerika och
har kunnat bygga upp en tillvaro medan andra har varit kortare tid i landet.
De tre familjerna i Latinamerika har, trots att deras förfäder ofta var fattiga
när de migrerade till den nya kontinenten, nu blivit välbärgade. Några ur den
äldre generationen invandrade som fattiga arbetare och bönder till Latinamerika medan andra var akademiker. I den andra generationen hade två familjer
svåra problem, eftersom båda föräldrarna dog tidigt, men de flesta av dem
har det nu relativt gott ställt.
Fadils, Violetas och Vanessas familjer kom till Sverige som flyktingar relativt nyligen och de kämpar fortfarande med de problem som det innebär att
vara mer eller mindre nyinvandrad i Sverige. Fadils far var visserligen kemist i Irak, men han arbetar inte längre och sönerna har inte kunnat studera.
Violetas familj lever i en svår situation som illegala flyktingar. Vanesas familj är politiska flyktingar och har arbetarbakgrund. De har en kultiverad
livsstil, något som till exempel avspeglar sig i morfaderns teaterverksamhet.
Familjerna med judisk anknytning har varit längre i Sverige och även om
den äldre generationen upplevde mycket svåra förhållanden under kriget,
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och i Alexanders fall också under Ungern-krisen, har de kunnat bygga upp
en existens här. De har alla en mycket kultiverad bakgrund och har vuxit upp
med böcker, musik och konst. Jennys morfar och mor är läkare, Alexanders
mor är ekonom men är också konstnärligt begåvad liksom Alexanders far.
Gustavs och Sofies morfar är konstnär och musiker. Deras föräldrar och de
själva är välutbildade på dataområdet.
Alla familjer som vi har beskrivit lever i en mer eller mindre kosmopolitisk miljö, ibland en folkets kosmopolitism, som ”sprungit ur invandrarnas
genomgångsbostäder”, som till exempel Violetas och Fadils familjer, och
ibland en elitens kosmopolitism som befolkar den globala byn i ”Silikondalar” och ”mjukvaru-kampusar”, till exempel Gustav och Sofie och den
yngre generationen av familjerna i Latinamerika.8 Betraktar man de olika
familjerna blir det emellertid tydligt att det inte finns någon avgörande skillnad mellan elitens och folkets kosmopolitism. Det finns fattiga och rika
kosmopoliter men gemensamt är att man konfronteras med skilda kulturella
uttryck och måste lära sig hantera dem. Om man lyckas eller inte beror inte
på om man har det bra ekonomiskt ställt. Janices mor har inte klarat det
ständiga flyttandet i sitt liv och upplever sig ha levt flera parallella liv som
hon inte kan sammanjämka medan Violeta är levnadsglad och harmonisk
trots sin svåra sociala position. Fadil är vänlig och öppen i det dagliga livet
men kämpar fortfarande med de psykiska problem som orsakats av flykten.
Alla har präglats av mångkulturella miljöer och införlivat dem som något
naturligt. De har skaffat sig en metakunskap om att det finns olika värden
och kommunikationsmönster i skilda kulturella miljöer, och att inte alla måste dela dessa värderingar och kommunikationsmönster. De kommunicerar
genom olika typer av lingua franca och bortser från vissa värderingar som
inte är nödvändiga att dela för att delta i samspelet.
Ett sätt att hantera den kulturella mångfalden är att växla mellan kulturella
koder. Hur väl man lyckas med det beror på hur bra man lär sig att behärska
flera koder, både rent språkligt men också i en vidare bemärkelse.
Om man ingår i flera kulturella gemenskaper blir det möjligt att se olika
fenomen ur skilda perspektiv, vilket leder till en medvetenhet om den egna
kulturen i förhållande till andras. Gustav och Tomoko säger sig inte ha påverkats av varandras kulturer. Däremot har de blivit medvetna om hur deras
sätt att bete sig skiljer sig på grund av deras olika kulturella bakgrund. Peder
upplever något liknande tack vare att hans föräldrar olika kulturell bakgrund.
Han skiljer sig i viss mån från sina föräldrar genom att han har integrerat
deras olika beteendemönster och kan växla mellan kulturella koder. På så
sätt har han en mer uttalad tredje identitet än sina föräldrar. Genom sitt argentinska, brasilianska, tyska, och svenska påbrå är han flexibel och har lätt
anpassa sig till nya miljöer.

8
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En annan gemensam aspekt är att alla familjer ingår i globala gemenskaper på olika sätt. Gustav ingår i en grupp av skandinaver på sitt multinationella företag samtidigt som han kommunicerar via en gemensam kod för
hela företaget som inte har något med nationalitet att göra. Första och andra
generationen av de judiska familjerna upplever sig som en del av en judisk
diaspora, och på samma sätt ingår de latinamerikanska flyktingfamiljerna i
en global latino-gemenskap. Violeta är visserligen isolerad från det svenska
samhället såtillvida att hon inte har några svenska vänner, men samtidigt
ingår hon i en grupp av latinamerikanska ungdomar från olika länder. Tomoko är delaktig i en global japansk internetgemenskap.
Förutom dessa nationellt, etniskt och yrkesmässigt präglade grupper är de
flesta också delaktiga i andra typer av globala rörelser, politiska, sociala och
kulturella. Vanesas morfar ingår i en både kulturell och politisk transnationell grupp som delar intresset för teater. Gustavs och Sofies morfar ingår i en
musikgemenskap som omfattar flera länder. Dessa politiska och kulturella
rörelser är minst lika viktiga för deras identitet som den etniska identiteten.
Ninos farfar ingick redan i början av 1900-talet i en transnationell gemenskap mellan Spanien och Argentina, som bland annat upprätthölls genom
brevväxling och resor över Atlanten. Denna relation upprätthålls fortfarande
av hela familjen.
Genom tillhörigheten i alla dessa transnationella och globala nätverk skapas komplexa, varierande och föränderliga identiteter. Globaliseringen har
inte bara lett till att människor i högre grad känner sig delaktiga i en global
gemenskap utan också att de kombinerar dessa mer eller mindre kosmopolitiska förhållningssätt med etniska, transnationella, nationella, diasporiska,
politiska, kulturella och yrkesmässiga identifikationer.
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Kapitel 4: Forskning om identitet

Alla människor är i vissa avseenden
- som alla andra människor
- som vissa andra människor
- inte som några andra människor1

Identitet
Att forska om identitet påminner om den gamla historien om de visa, blinda
männen som reste till Indien för att ta reda på vad en elefant var. En av dem
undersökte elefantens fot och hävdade att den var som en stor, tjock pelare,
medan en annan undersökte snabeln och menade att den påminde om en arm.
Utifrån den del av elefanten de undersökte försökte de dra slutsatser om hela
elefanten. Beroende på om man som psykiatriker eller hjärnforskare intresserar sig för människors identitet utifrån ett biologiskt perspektiv, eller som
psykoanalytiker försöker förstå människors undermedvetna eller som sociolog studerar kollektiva identiteter anlägger man olika fokus och får fram
olika resultat. På liknande sätt har studiet av identitet på olika undersökningsområden, till exempel när det gäller samhällelig makt, genus, etnicitet
eller sexualitet lett till skilda resultat och också inspirerat olika teoribildning.
Forskning om etniska minoriteter, rätten till kulturellt erkännande och den
diskriminering som riktas mot kvinnor har haft olika mål och påverkat teoribildning i olika riktning.
Om man som den franske filosofen Foucault intresserar sig för den sexuella identiteten blir målet att bejaka sin sexuella identitet oberoende av de
maktförhållanden som finns.2 För andra är genus det viktiga och då spelar
identitet en helt annan roll än för förtryckta etniska minoriteter. I antologin
Det mångkulturella samhället och erkännandets politik påpekar till exempel
en av författarna att kvinnor inte befinner sig i samma situation som medlemmar av icke erkända kulturer. I mångkulturella sammanhang är det viktigt för till exempel afroamerikaner och asiatiska amerikaner att få sin kulturella identitet erkänd och respekterad. För kvinnor finns det däremot inte
något specifikt kulturellt arv som har betydelse för identiteten som kvinna.
Till skillnad från till exempel franskkanadensare, mormoner, amish och or1
2

Kluckhohn & Murray, 1948, s. 35.
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todoxa judar i USA står kvinnorna inte alls inför hotet om utplåning. Frågan
om huruvida och på vilket sätt man vill erkännas som kvinna är djupt omstridd. Problemet är inte att samhället inte lägger märke till eller intresserar
sig för kvinnors könsidentitet utan snarare att en påtvingad identitet utnyttjas
för förtryck och exploatering. Även afroamerikaner kan begränsas av kraven
på att de ska ha en kulturell identitet.3 På samma sätt har det i Sverige riktats
kritik mot den mångkulturella politiken därför att den leder till ”vi-ochdom”-tänkande och tillskriver invandrare förenklade och nedvärderande
identiteter.4
Perspektiv och val av undersökningsområde påverkas också av politisk
inställning. De som talar om kontinuitet, tradition och en sammanhållen
identitet tenderar att tillhöra det konservativa lägret medan de som talar om
en decentraliserad, utbredd och avindividualiserad identitet tenderar att befinna sig mer åt vänster. Vad man kommer fram till påverkas av vetenskapligt synsätt, metoder, utgångspunkter och undersökningsområde. Det är en
fråga om var man lägger fokus, inte en enkel fråga om riktigheten i det vetenskapliga perspektivet. Många av de vetenskapliga strider som förs när det
gäller forskningen om identitet sammanhänger med val av fokus, främst till
vilken grad de fokuserar sig mot den sociala eller individuella dimensionen
av identitet.
Vår undersökning baserar sig på familjemedlemmars livshistorier och
ungdomars diskussioner, och utifrån dem försöker vi förstå vad som händer
med människors identitet i ett globaliserat sammanhang. Vårt fokus blir
därmed individen och familjen både i ett mikroperspektiv och ett utvecklingsperspektiv, och det påverkar också vårt val av teori. Intervjupersonerna
påverkas både av de olika kulturella kontexter de befinner sig i och i vilken
fas av livet de är. Kort sagt försöker vi förstå samspelet mellan kontext och
kontinuitet. Hade vi haft ett annat fokus hade vi också valt ett annat teoretiskt angreppssätt. Människor och grupper ingår i ett nät av relationer, nätverk och meningsstrukturer och är både individer och medlemmar i grupper.
De är i en mening som alla andra människor – de är en del av mänskligheten,
men de är också i en annan mening som vissa andra människor – de är
gruppmedlemmar, och de är även unika individer ur ett annat perspektiv.

Identitet och diskurs
I den artikel i en antologi som vi gav ut i samband med det här projektet
skriver Lundin och Karlsson att det finns sidor av globaliseringen som kan
tänkas ha en upplösande tendens på identiteten. Det handlar om att anta roller och mer tillfälliga positioner i en mycket snabbt föränderlig värld, och ett
utbyte människor emellan som karaktäriseras av ett stort geografiskt avstånd.
3
4

Wolf, 1994, s. 76.
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Frågan om identitet handlar om ”individens känsla av att vara ett unikt sammanhållet själv”, men det kräver en basal trygghet, som kanske saknas i det
globaliserade samhället.5
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt kan man fråga sig om identitet
överhuvudtaget finns. Socialkonstruktionismen hävdar att vi skapar den sociala världen och också kunskapen om den i kommunikation och interaktion
med andra. Foucault, en forskare som haft stort inflytande på socialkonstruktionismen, menar att vi inte har någon verklig identitet inom oss. Identitet är
något som vi kommunicerar när vi interagerar med omvärlden. I den bemärkelsen är identitet något ständigt växlande, tillfälligt och konstruerat. Enligt
honom skapas subjektet i diskurser, och de begrepp som formas finns både i
människors medvetande och i själva diskursen. På så sätt vävs samhällelig
makt in i människors identitet. 6 Under den sista delen av sitt liv intresserade
sig Foucault för identitet och framför allt den sexuella identiteten. Han kritiserade den idé som dominerat i västvärlden sedan 1800-talet att samhället
undertrycker människans naturliga sexuella drifter. Han menar att det som vi
uppfattar som undertryckande av sexualiteten i själva verket utgör ett grundläggande drag i vår identitet, vilket påverkat samhällsdiskursen om det.7
Enligt det här synsättet är språket det viktigaste redskapet för kommunikation, och därför skapas också verkligheten med hjälp av språket. Vår verklighetsuppfattning är inte en spegelbild av en objektiv verklighet eftersom
verkligheten bara är tillgänglig för oss genom skapade kategorier. De kategorier som vi människor förstår världen genom behöver inte vara uppdelningar som existerar oberoende av vår förståelse.8 Utifrån den utgångspunkten är identitet är något som vi skapar genom att tala om det.
Stefan Jonsson skriver att psykoanalysen lärt oss att det inte finns någon
kärna i människans inre utan bara ett gapande tomrum, en brist på begär som
väntar att bli uppfylld. Det som är autentiskt enligt honom är inte identitet
utan bristen på identitet. Han refererar till filosofen Hacking som skriver att
människors identitet uppstår i samma stund som vi uppfinner ett namn, ord
eller begrepp som beskriver den.9 Överhuvudtaget finns det en tendens inom
socialkonstruktionismen och postmodernismen att ifrågasätta eller till och
med förneka förekomsten av identitet. Identitet uppfattas ofta som liktydigt
med social kategori och närmar sig begreppet fördom. Eftersom identitet
saknar en enhet och konstans har man deklarerat ”subjektets död”. Om det
inte finns någon essentiellt särdrag eller ett själv att beskriva, bör man utifrån
det här synsättet överge begreppet identitet.
Det är ett synsätt som dock ifrågasätts av forskare inklusive oss själva.
Crossley menar till exempel att det finns behov av en annan slags psykologi,
5

Lundin & Karlsson, 2006, s. 31-43.
Foucault, 1972, s. 63; Winther Jǿrgensen & Philips, 1999, s. 19-21.
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som både tar hänsyn till språk och diskurs vid formandet av självet och erfarenheten men också bibehåller förståelsen för en essentiellt personlig, sammanhållen och ”verklig” karaktär i människors subjektiva liv. Det blir särskilt aktuellt när människor blir allvarligt sjuka och måste hantera det trauma
det innebär att närma sig döden.10 Vår erfarenhet av det projekt som vi arbetat med är att migration eller flykt ofta innebär att människor måste ta ställning till sin identitet. Det gäller också ungdomar som lever i mångkulturella
miljöer som måste hantera motstridiga krav på kulturell anpassning.

Identitet och narrativ
Kanske speglar svårigheten att få grepp om fenomenet identitet just den tid
vi lever i med ständiga beslut om handling i en snabbt upptrissad hastighet.
Även vi själva har frågat oss om identitet egentligen finns och vad det i så
fall är, då vi intervjuat. Vi gav snabbt upp försöken att be informanterna
berätta om sin identitet, eftersom ingen kunde göra det. Istället bad vi dem
berätta om sina liv och antog att de på det sättet också skulle beskriva sin
identitet. Vi anslöt därmed till en narrativ tradition, där man antar att det
finns en länk mellan vår identitet och de livshistorier vi berättar. Livshistorien blir inte bara något som speglar människans inre utan också en del i en
process där hon skapar sin identitet genom att väva in kulturella och sociala
aspekter och integrera dem i den egna identiteten. Hon blir därmed en ”självreflekterande meningsskapare”.11 Genom att ställa våra frågor skulle man
kunna säga att vi i viss mån var medskapare till våra informanters identitet,
även om vår inverkan förmodligen var marginell i perspektivet av informanternas hela liv.
I den narrativa betydelsen, det vill säga att människor skapar sin identitet
genom den tolkning de ger den då de berättar om sina liv, menar vi alltså att
identitet finns. Med Giddens definition är självidentiteten det som personen
reflexivt uppfattar utifrån hans eller hennes biografi.12
Vi hävdar att människor inte kan leva utan identitet och att medvetenheten om var man står i ett socialt och historiskt perspektiv är nödvändig för att
kunna orientera sig i tillvaron och se en mening med livet. Lundin och
Karlsson skriver att det extrema uttrycket för att inte vara någon/något utgör
en outhärdlig förintelseångest. Att erhålla en identitet, att bli ”definierad”
som någon, innehåller dessutom ett i grunden bejakande drag. Det är i grunden ett positivt fenomen, även om den specifika identitetsupplevelsen kan
vara negativ.13

10
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I det följande använder vi begreppet identitet som en samlingsterm för jaget och dess närbesläktade termer egot, ”detet” och självet. Vi gör inte heller
någon tydlig skillnad mellan en personlig och en kollektiv eller social identitet, eftersom jaget är en del av ett eller flera kollektiv och kollektivet påverkas av de personer som ingår i det. Vi tror inte att fullständigt autonoma
individer i Kants bemärkelse kan existera, människor som är befriade från
religiös och politisk påverkan. Men inte heller ser vi människan som passivt
offer för en samhällsideologi. Som vi tidigare hävdat måste man förstå identitet, både personlig och kollektiv, som ett samspel mellan kontinuitet och
kontext. Det synsättet är delvis inspirerat av Ricouers forskning, men framför allt av våra egna undersökningsdata.
Paul Ricouer är en av de viktigaste företrädarna för ett narrativt synsätt på
identitet. Vanligen definieras identitet med utgångspunkt från det latinska
ordet idem, som betyder ”samma”. Ricouer menar emellertid att man måste
skilja på två meningar av ordet identitet, dels den vanliga betydelsen av
idem, att något är identiskt, ”sammahet”, och dels i betydelsen ipse, att det
har en viss karaktär, ”självskap”. Med karaktär menar Ricouer inte en medfödd personlighet utan särskiljande drag som gör det möjligt att identifiera
en person, till exempel vid en vittneskonfrontation i samband med brott.
Identitet i betydelsen ipse utgörs alltså inte av en oföränderlig kärna av personligheten.
Identitet i betydelsen idem är något som har beständighet i tiden. Identitet
i betydelsen ipse, ”självskap” däremot, är något som förändras. Det finns en
dialektisk relation mellan de här två aspekterna av identitet så att identitet är
något som både är beständigt och föränderligt. Identitet i betydelsen idem,
”sammahet” kan kontrasteras mot ord som annan, olika, särskild, mångfaldig, ojämlik och motsatt. Identitet i betydelsen ipse är något helt annat. Det
är relaterat till den andre såtillvida att man inte kan tänka sig något själv utan
den andre.14 Ipse är svaret på frågan ”vem” som gör något. På så sätt är ipseaspekten av identitet också relaterad till handling men även till etik, eftersom
en person måste välja att utföra en god eller ond handling.15 Ricouer framhäver den avgörande betydelsen av begreppet kontinuitet. För att avgöra en
persons identitet, till exempel vid en vittneskonfrontation, krävs inte bara att
personen är tillräckligt lik den person som utförde brottet. För att bevisa att
det verkligen är samma person måste man visa att det föreligger en oavbruten kontinuitet mellan det första och det sista stadiet i utvecklingen av det
som vi anser vara en person. Förutom de två aspekterna idem och ipse av
identiteten krävs en ytterligare dimension, nämligen kontinuitet. När vi skriver om identitet som en dialektisk relation mellan kontext och kontinuitet
anknyter vi till Ricouers syn på identitet som något både beständigt och föränderligt.
14
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Människor utvecklas genom att identifiera sig med andra och därför smälter identitet i betydelsen ”samma” ihop med ”andra”. En person och ett samhälle utgörs i stor utsträckning av dessa identifikationer med värden, normer,
ideal, modeller och hjältar, som personen och samhället känner igen sig i.16
Människan skapar sin identitet i form av en berättelse om livet, där hon själv
både är författare, berättare och spelar huvudrollen. I den bemärkelsen har
hon en narrativ identitet.17

Identitet och etik
En forskare som liksom Ricouer framhävt betydelsen av etik för identiteten
är Charles Taylor. Han menar att det moderna intresset för identitet uppkommit i och med föreställningen om allas lika värde i det demokratiska
samhället. Det har i sin tur lett till krav på likvärdig ställning för kultur och
kön. Tidigare strävade man efter ära i traditionell betydelse, vilket var förbundet med ojämlikhet. För att några skall ha ära krävs att alla inte har det.
Ära är alltså förbundet med sociala hierarkier. Ett annat skäl till att frågan
om identitet blivit viktig är föreställningen om en individualiserad identitet
som växte fram i slutet av 1700-talet. Den är nära sammanlänkad med idén
om autenticitetens ideal, det vill säga att vara trogen sig själv. Tanken är att
människor har en intuitiv känsla för vad som är rätt och fel, vilket ersatte
föreställningen om gudomliga belöningar och straff. Den tidigare moraluppfattningen baserade sig på föreställningen att människan uppnådde sitt fulla
vara genom att stå i förbindelse med någon källa, till exempel Gud eller det
godas idé. Den moderna uppfattningen är att den källan finns djupt i vårt
inre.
Autenticitetens ideal framfördes bland annat av filosofen Herder som formulerade idealet om egenartens princip, att alla våra röster har något att
säga. Han tillämpade idén om egenart på två nivåer, dels på den enskilda
personen och dels på det kulturbärande folket. Det blev en av grunderna till
den moderna nationalismens mest fruktbärande idé, både i sin godartade och
i sin elakartade form.
För att förstå den nära förbindelsen mellan identitet och erkännande måste
vi enligt Taylor ta hänsyn till människans dialogiska karaktär. Vi utvecklas i
samspel med andra som betyder något för oss, vad George Herbert Mead
kallar för ”betydelsefulla andra”. Vi definierar oss i dialog med och ibland i
kamp mot vad dessa betydelsefulla andra vill se hos oss och förverkligar vår
identitet i dialog med andra.18
Den moderna identiteten måste enligt Taylor förstås utifrån vår uppfattning om vad som är gott i livet. Han undviker att tala om vad som rätt och
16
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föredrar att tala om vad som karaktäriserar ett gott liv. Han anser att mycket
av dagens filosofi ignorerar människors moraliska medvetande och trosuppfattningar och ofta avfärdar det som irrelevant. Det är emellertid just det som
enligt honom gör livet värt att leva och ger mening åt våra liv.19

Typer av narrativitet
Tidigare använde forskare livshistorieansatsen som en metod för att beskriva
verkligheten. Under de senaste årtiondena har narrativ teori ändrat inriktning
från vad Somers och Gibson kallar ”representational” till ”ontological” narrativitet. Med det menar de att man inte längre ser livshistorier som enbart
berättelser om människors liv utan att det sociala livet i sig är ”berättat”. De
anser att ontologisk narrativ teori är särskilt lämpad för att förstå identitet.
Berättelser styr handling. Människor konstruerar sin identitet – även om den
är mångdimensionell och föränderlig – genom att placera sig eller bli placerade i en samling historier med en viss handling. Erfarenhet bildas genom
narrativer. Människor skapar mening av vad som har hänt dem och händer
dem genom att sammansmälta dessa händelser inom en eller flera narrativer.
De styrs på vissa sätt, och inte andra sätt, utifrån framtidsplanering, förväntningar och minnen som kommer från en mångfald men dock begränsad samling sociala, offentliga och kulturella narrativ.
Somers och Gibson räknar upp fyra dimensioner av narrativ som har betydelse för människors identitet, nämligen ontologiska, offentliga, begreppsmässiga och metanarrativ. Med ontologiska narrativ menar de, om vi
förstår dem rätt, i princip enskilda människors livshistorier. Det är historier
som sociala agenter använder för att skapa mening i sina liv. Ontologiska
narrativ används för att definiera vem vi är, vilket i sin tur är en förutsättning
för att veta vad vi ska göra. Ontologiska narrativ är precis som människan
själv vare sig givna eller fasta. De blir till. Narrativet inordnar identiteten i
rumsliga och tidsmässiga relationer. Det växer fram i ett samhälleligt och
interpersonellt sammanhang.
Offentliga narrativ är knutna till kulturer och institutioner som är större än
den enskilda individen. Det kan vara berättelser om den amerikanska sociala
mobiliteten eller arbetarklassens hjälte. Offentliga narrativ kan vara allt från
den egna familjens historia, till arbetsplatsens, regeringens och nationens
historia.
Begreppsmässiga narrativ är samhällsvetares begrepp och förklaringar.
Det kan gälla begrepp som marknadskrafter, institutionella praktiker och
organisatoriska begränsningar eller termer som ”samhälle”, ”agent” och
”kultur” som har abstraherats ur sitt historiska sammanhang.
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Slutligen handlar metanarrativ om de övergripande narrativ som vi alla är
inbäddade i. Det kan gälla ”utvecklingen”, ”nedgången”, ”industrialiseringen” eller ”upplysningen”.20

Identitet och psykoanalys
I ett kapitel om identitetsforskning kan man knappast undgå att nämna något
om identitetsforskningens stora giganter, Sigmund Freud och Erik Homburger Erikson. Freud grundade psykoanalysen som en vetenskap om det omedvetna. För vår del är det viktigt att betona att identiteten i hög grad styrs av
omedvetna processer. När vi talar om identitet är vi inte så intresserade av
identitet på ett ytligt plan, där identitet blir synonymt med roller, till exempel
de roller som man antar på Internet. Vårt intresse riktas mot identitet på ett
mer djupliggande plan. Ett annat begrepp som Freud introducerade var överjaget, det vill säga vårt samvete, vår känsla av moral och medvetenhet om
tabun i vår kultur. Både Ricouer och Taylor betonar betydelsen av etik för
människans identitet och Taylor sätter in det i ett historiskt sammanhang i
sin beskrivning av den moderna västerländska identiteten.
Både Freud och Erikson formulerade en teori om människans utveckling i
stadier. Erikson utvecklade Freuds teori genom att dels introducera betydelsen av det sociala sammanhanget och bygga ut stadieteorin till en teori om
människans hela liv. Han menar att människan genomgår kriser under olika
perioder av sitt liv, och om hon klarar av dessa kriser går hon stärkt genom
dem.21 Enligt psykoanalytisk teori utvecklar barnet överjaget redan mellan
tre till fem års ålder, vilket visar hur svårt det är för människor att bli medvetna om och eventuellt att frigöra sig från de värderingar de internaliserat
från tidig ålder genom sin eller sina kulturer.
En annan viktig period i människans liv är puberteten mellan tretton och
arton års ålder, då hon enligt psykoanalysen utvecklar en självständig identitet och ifrågasätter sin tidigare identitet. I de diskussioner vi fört med ungdomar i mångkulturella miljöer är det här en period då man försöker hitta sin
identitet i ett mångskiftande och ibland konfliktmässigt kulturellt sammanhang.
Det sista av Eriksons stadier är åldrandet från 50 års ålder, då människan
måste ta ställning till sin egen död. Hur hon klarar av det stadiet sammanhänger med hur hon klarat av tidigare stadier. För vår undersökning har det
betydelse såtillvida att vi i de livshistorier vi analyserat blivit medvetna om
att globaliseringen påverkar människors identitet på olika sätt beroende på
ålder. Till detta måste läggas att människan kan uppleva livskriser som inte
är bundna till åldern utan sammanhänger med händelser i livet, till exempel
att man tvingas fly från sitt land.
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Människan är alltså både en del av ett socialt och ett tidsmässigt sammanhang. Kritik har riktats mot utvecklingspsykologin för att den alltför ensidigt
betonar behov och utvecklingsstadier. Man har framhållit kontextens betydelse, det vill säga att individen ingår i ett sammanhang som påverkar hennes utveckling.22 Därmed inte sagt att man kan bortse från den betydelse
livscykeln har för människors identitet.

Identitet och globalisering
Anthony Giddens har analyserat människans ”själv” under vad han kallar
den senmoderna epoken, det vill säga under globaliseringens tid. Han menar
att förändringarna i de intima aspekterna av det personliga livet idag är direkt förbundna ned uppkomsten av sociala förbindelser med mycket stor
räckvidd. För första gången i mänsklighetens historia är ”självet” förbundet
med ”samhället” på global nivå. Han beskriver, liksom Ricouer, identiteten
som en berättelse. En människas identitet består inte av hennes beteende och
inte heller i andras reaktioner, hur viktiga de än är, utan i ”förmågan att hålla
igång en berättelse”. Den berättelsen kan inte vara helt påhittad om hon ska
kunna kommunicera den till andra. Därför måste hon kontinuerligt integrera
händelser i den yttre världen med sin egen livsberättelse.23
Giddens lägger vikt vid val av livsstil under senmoderniteten, inte bara på
ett ytligt plan som förknippas med konsumism, utan också på en mer grundläggande nivå. Under högmodernitetens villkor tvingas vi välja livsstil. Vi
har, som han uttrycker det, inte något annat val än att välja. En livsstil är
enligt Giddens en mer eller mindre integrerad uppsättning handlingssätt som
en individ följer, inte bara för att de tillfredsställer nyttobehov utan också för
att de ger en materiell inramning till en speciell berättelse om självidentiteten.
Förr i tiden var platsen och släkten intimt förbundna. Den styrde när man
skulle gifta sig och med vem, hur många barn man skulle ha, hur man skulle
ta hand sina barn och hur man skulle tillbringa sin ålderdom. Idag blir livsloppet först och främst en bana som bygger på individens projekt och planer.24
Vi har tidigare nämnt Manuel Castells och hans studier om nätverkssamhället, det vill säga den samhällstyp som uppstår under globaliseringen. Castells är intresserad av kollektiva snarare än individuella identiteter, och han
skiljer på tre typer av identiteter:
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1. Identitet
2. Motståndsidentitet
3. Projektidentitet
Den första typen utgår ifrån samhällets dominerande institutioner och deras
dominans över sociala aktörer, kort sagt talar han om hegemonisk eller nationell identitet. Den andra alstras av aktörer som nedvärderats och stigmatiserats av maktens logik, det vill säga identiteter som uppkommer inom ramen för så kallade identitetspolitik, till exempel etnisk nationalism, religiös
fundamentalism eller queer-kultur. Den tredje typen omdefinierar de sociala
aktörernas position i samhället och eftersträvar en omvandling av hela samhället, bland annat det postpartriarkala samhället, som frigör kvinnor, män
och barn genom att frigöra kvinnornas identitet.25 Den tredje typ av identitet
som vi skriver om här kan med Castells termer kallas för projektidentitet,
eftersom den ifrågasätter ett samhällssystem baserat på nationalstater.
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Kapitel 5: Berättelser om den tredje identiteten

Genom livsberättelser och ungdomars diskussioner har bilden vuxit fram av
en ny typ av identitet eller kanske snarare ett förhållningssätt eller en tolkning över tid, som omfattar många olika typer av identiteter. Ungdomar som
vuxit upp i en mångkulturell miljö kan ofta inte fullt ut identifiera sig med
den ena eller andra nationella eller etniska identiteten, och de vägrar att låta
sig beskrivas som halvor eller blandningar. De är inte det ena eller det andra
utan något tredje. De ser sig som både-och, inte i betydelsen av en ”bindestrecks-identitet”, till exempel svensk-persisk, utan de har en identitet som
innehåller två eller flera etniska och eller nationella komponenter. Därmed
ifrågasätts tanken att nationalitet skulle vara ett nollsummespel, där till exempel mängden svenskhet skulle minska därför att man har ytterligare en
nationalitet och vice versa.
Ricardo, en ung man som deltog i en gruppdiskussion med latinamerikaner, menar att det är just sättet att tänka om nationen som är problemet: ”Människor tänker fortfarande i nationstermer, och det är det som ger
ungdomarna problem. Man definierar människor utifrån att tillhöra ett visst
land.”
Många talar om att de kommit fram till ett beslut eller en slutsats om vilka
de är och vill vara. Det är oftast en lång process som pågår under hela livet
men som är mest intensiv under ungdomen. Den processen har inte bara med
åldern att göra utan också med livssituationen. Beroende på resor, flyttningar, kulturkonflikter, traumatiska händelser i livet aktualiseras frågan om
identitet. Det blir särskilt aktuellt under globaliseringen på grund av de
ökande kommunikationerna och kulturmöten och leder både till känslor av
rotlöshet och kosmopolitism.

Rotlöshet och kosmopolitism
För en del som till exempel Jennys morfar som vi beskrev i kapitlet om livshistorier, är rotlösheten en bister verklighet, när man som han själv förlorat
hela sin familj. Först när han skaffat sig en ny familj och rotat sig i Sverige
minskade den känslan.
Simon, som deltog i två av gruppdiskussionerna har såväl svenskt, tyskt,
judiskt som tibetanskt påbrå. Han säger att globaliseringen lett till att människor inte känner sig fästa vid en plats, att de känner sig rotlösa. Den känslan
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är särskilt stark för dem som ingår i en mångkulturell kontext och dagligen
växlar mellan kulturella koder. Det förstärks ytterligare av att globaliseringen lett till att man ställs inför så många val, inte bara att vara svensk eller
inte utan också att vara till exempel europé eller asiat.
Jag känner mig alltid minst som svensk, när jag är bland svenskar, alltid
minst tibetansk, när jag är bland tibetaner och minst som jude, när jag är
bland judar. Ja, men det är verkligen så att man upplever att man är ... helt
enkelt för att i förhållande till andra svenskar så är jag inte så svensk, men i
förhållande till andra nationaliteter, så klart att jag är ganska svensk.

Men det finns också fördelar med rotlösheten enligt honom, och han nämner
möjligheten att utveckla större kreativitet, att man inte är så fast vid en plats,
och att man inte så lätt underordnar sig regelverk. Han ger exempel på Hollywood, där rotlösa människor, bland annat judar och homosexuella, just
därför utvecklat kreativitet. I själva verket innebär rotlösheten enligt honom
en frihet, att inte vara tvungen att vara svensk eller något annat. Samtidigt
som det kan vara skönt att vara fast rotad i en kultur ifrågasätter han om det
är så särskilt produktivt. Han kommenterar det i en intervju efter gruppdiskussionen:
Ja precis, men jag kan tänka mig att jag känner mig mer främmande i min
omgivning än en person som kanske har helt och hållet svenska föräldrar och
massor med liksom kusiner och släktingar, som är svenskar och bara har vuxit upp med jul, och inte med att fira jul, chanuka och tibetanskt nyår exempelvis. Då tror jag nog att man känner sig mer fast eller rotad i en kultur, och
det tror jag kan vara ganska skönt faktiskt – känslomässigt. Sen är jag inte
säker på om det är särskilt produktivt.

Många av de intervjuade nämner en period i ungdomen, då de funderat
mycket över sin identitet. Detta är något som alla gör enligt psykologen
Erikson, men om man befinner sig i samma situation som Simon och andra
ungdomar får dessa frågor en etnisk dimension. Det krävs att man reflekterar
över vem man är utifrån motstridiga kulturella influenser, och att man tar ett
beslut om vem man vill vara. Som Eriksons forskning visar går man stärkt ur
en livskris som man klarar av. Många ungdomar nämner att de har fått en
stark identitet efter sin ungdomskris och kunnat utveckla en slags tredje
identitet. I Simons fall innebär den att acceptera rotlösheten med dess föroch nackdelar. När man ser den som något positivt kan den beskrivas som en
kosmopolitisk identitet.
Laura, en flicka som är född i Sverige men vars föräldrar kommer från
Chile, berättar om hur hon åkte till Chile när hon var fjorton år, just under
den period, när hon funderade mycket över sin identitet. Då upptäckte hon
att hon inte fullt ut kunde identifiera sig med Chile och sina släktingar. Hon
tyckte att de inte alls hade samma syn på livet som hon själv. Det fick henne
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att känna sig som en främling. Hittills hade hon uppfattat sig som en chilenska, eftersom det var så hon var uppfostrad. Men nu insåg hon att hon inte
längre kunde se sig så:
När man kommer in i puberteten undrar man: Men vad är jag egentligen?
Och då åkte jag till Chile för andra gången i mitt liv. Det var hemskt. Jag
upptäckte verkligen att jag inte hörde dit alls, det var två dagar då jag ville
hem, för att jag hade inga vänner. Det tog några månader för mig att inse, när
jag var där i en krets av ungdomar som inte hade samma syn på livet, på familj på vad jag ska göra sen och värderingar. Allt det här gjorde att man kände sig som en främling och det var hårt. Det var då jag kände rotlösheten. Eftersom jag hade hela min familj i Chile trodde jag att det var det som formade
min identitet. [...] Just efter den resan kände jag ”nej, nej, nej, jag är
SVENSK”.

De upplevelser hon hade under resan fick henne att känna sig som om hon
höll på att försvinna, att hon inte existerade. Hon diskuterade det här med sin
familj, och när de svarade henne att hon var uppväxt i Sverige och skulle se
det som ett plus, kunde hon ta till sig att hon var både svenska och chilenska.
Många upplever en känsla av rotlöshet under puberteten, därför att de söker en viss tillhörighet. Så småningom accepterar de sina olika tillhörigheter.
Den mångkulturella tillhörigheten upplevs som något som vare sig är positivt eller negativt, utan snarare som ett faktum som de måste acceptera. Det
kan också innebära en insikt om att man aldrig fullt ut kan lära sig eller är
beredd att helt och hållet vara alla de nationaliteter man har erfarenhet av.
Feben, som deltog i samma diskussion som Simon och Laura, uppfattar
inte bristen på full tillhörighet som negativ:
Jag tror inte alls att det är negativt. Jag har alltid känt det som ”jag är inte
svensk och jag inte är helt eritreansk”, men vad faan, jag tillhör ingenting,
men nu … ja, ja, jag får väl stå ut. Det är bra som det är.

Identitetsarbetet leder i allmänhet till ett beslut att vilja vara en viss person
och stå för det. Beslutet om vem man vill vara leder till en styrka som gör att
känslan av rotlöshet övergår till en kosmopolitisk livssyn. Som Ninveh, en
ung kvinna som deltar i den assyriska/syrianska gruppdiskussionen säger:
”Är man stark känner man inte rotlöshet.”

Kosmopolitisk identitet och etik
I inledningen av den här boken citerade vi Ilona, en assyrisk/syriansk ung
kvinna, som ilsket beskrev sig som ”människa, för helvete!” Precis som
Alexanders mor i kapitlet om livsberättelser beskriver hon sin identitet helt
enkelt som människa, en människa som är medborgare i världen.
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Meryem, en annan flicka som deltog i samma diskussion, ser globaliseringen som en tid då man kan lägga ifrån sig nationalitet, religion, etnicitet
och se människan som en enskild individ. Genom att människor lär känna
varandras kulturer får människovärdet en annan betydelse.
Att vara ”människa” har alltså en etisk dimension. Alexanders mor lägger
in en humanistisk betydelse i ordet. För Ilona innebär det att inte sätta sig
över människor i andra delar av världen. Hon är kritisk mot en ytlig typ av
globalisering där ”man skickar ut sina antropologer” och tycker att andra
kulturer är ”såååå spännade” utan att lära sig något av dem.
Hon tar upp frågan om att vara kosmopolit, eller som hon uttrycker det att
vara ”världsmedborgare”:
Jag kan typ springa på universitet och prata olika språk med professorerna.
Jag använder många språk hela tiden. Jag skriver brev på italienska och pratar
franska med mina kompisar. Jag skulle nog säga att jag är världsmedborgare
helt klart.

Nahir, som deltar i samma gruppdiskussion, protesterar och menar att ordet
”världsmedborgare” är lite av en kliché. Diskussionen kommer in på ämnet
globalisering och att det är mer komplicerat än att kunna språk och konsumera kultur. Man måste leva länge i ett andra länder eller exponeras på ett
djupare plan för många kulturer för att kunna kalla sig för världsmedborgare.
Nahir utvecklar det:
Ja, jag kan få nya eller jag kan ta emot de värderingar som finns i det landet
eller den kulturen, och då blir det att man påverkas, särskilt om man finns i
den kulturen under en längre period. Då kanske när jag kommer hem, så har
jag fått ett nytt perspektiv, och det tycker jag är riktig globalisering, alltså då
är det väldigt positivt.

Det kosmopolitiska är en fråga om värderingar och perspektiv, att förhålla
sig till det som annorlunda. För de assyriska/syrianska ungdomar som deltar
i diskussionen är det inte nytt att prata med sina kusiner som är spridda i
olika länder, eftersom de har mer eller mindre samma kultur. Att däremot
uppleva andra miljöer i till exempel Norrland eller i en småstad i ett annat
nordiskt land är viktigt om man ska kunna öppna sig för det annorlunda.
Leyla berättar:
Liksom, jag var i ett annat nordiskt land på utbytesresa genom skolan, och då
bodde jag hos en tjej som var lika gammal som jag, och jag var med hennes
familj. Okej, jag var där visserligen i bara en vecka, men gud vad mycket
man får se och lära sig. Jag tänkte: Jag har varit i Spanien, Grekland, USA
och allt det här men det var ingenting jämfört med det här.
[…] Det kändes som om vi kom varandra så otroligt nära är jag var där. När
jag kom hem jämförde jag ju, så man gör det. Tänk om man hade levt så med
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en familj i Spanien eller någon annanstans då skulle man lära sig så mycket
mera, det här landet var ju ändå så likt Sverige kan man tro, men det var det
inte riktigt.
[…] Jag kan ge ett exempel: Där hon bodde i en liten stad och där var det
småstadskänslan, liten by… När vi åkte till stan lämnade hennes pappa bilen
olåst. Jag tyckte att det var konstigt. Ska ni inte låsa bilen? Det brukar vi inte
göra. Så går man på sta’n och det är en massa affärer som har försäljning
utanför, stånd. Det låg en massa grejer, nämen här är det så att allt är fastkedjat och larmat och jag vet inte vad. Det tyckte jag var konstigt. När jag kom
hem så kände jag att det behöver inte vara som här. Det var så himla mänskligt. Allt var så naturligt, man fick en annan inre harmoni. Det kändes väldigt
annorlunda och skönt. Den känslan fick jag med mig därifrån, jag vet inte om
det har med globalisering att göra.
Nahir: Det är klart att det har. Det här att man utbyter kultur och kommer
varandra nära. Du fick med dig en liten bit av den kulturen, någonting man
kan lägga till sitt register.

Socialantropologen Ulf Hannerz betecknar de personer som kosmopoliter
som är bra på att gå in i andras kulturer och beredda att göra det genom att
lyssna, att observera, att använda sin intuition och att reflektera. Det är personer som har kulturell kompetens och är skickliga på att omvandla system
av betydelser. Laura som vi nämnde tidigare, vars föräldrar kommer från
Chile, säger att ”jag har en joker i handen för jag kan delta utan problem i
det svenska samhället, och jag vet också att, om jag måste flytta till Spanien,
kan jag göra det utan problem”. Att vara kosmopolit är enligt Hannerz inte
bara att ha en förmåga utan också att ha en livsinställning, en vilja att öppna
sig mot den andre. Det innebär en intellektuell och estetisk öppenhet inför
annorlunda kulturella erfarenheter, ett sökande efter kontraster snarare än
enhetlighet.1
Ninos mor, som vi beskriver i avsnittet om latinamerikanska familjer, anser sig vara kosmopolit i Hannerz anda. Hon kan flera språk och hon respekterar andra kulturer. För henne är det självklart att man inte uppföra sig på
samma sätt överallt, att varje land är som det är och att hon inte kan förvänta
sig att alla ska agera som hon vill. Man måste enligt henne vara uppmärksam
för att se på vilket sätt man kan förändra sitt beteende och anpassa sig till
den nya situationen. Hon är öppen inför andra kulturer och försöker ta till sig
olika synsätt, utan att förlora sig själv:
Nu när jag är äldre är jag öppen för andra kulturer men försöker bevara vissa
värden som är viktiga för mig och för mina barn. Jag har alltid inkorporerat
olika värden, alltid lyssnat med öppet sinne. Vi är katoliker, men läser jag
böcker som bygger på annan livssyn. Det kan handla om hinduismen eller is-

1
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lam. Allting är utvecklande. Men jag har alltid vetat vem jag är, var jag är
född, vad jag tillhör och hurdan jag är innerst inne.

Ninveh, en annan assyrisk/syriansk ung kvinna, som deltar i diskussionen
beskriver sitt identitetsarbete under ungdomen. Hon tar upp betydelsen av
etik, det vill säga sina tankar om vad man bedömer som rätt och fel och dess
betydelse för identiteten. Det avgörande för henne när hon tar ett beslut att
kombinera sina båda kulturer, är att själv välja vad hon vill ta till sig, att vara
”en god människa”. Det ger henne styrka. Formandet av en tredje identitet
bygger på etiska val utifrån insikter hämtade från flera kulturer och ett beslut
om vem hon vill vara:
[...] Man ifrågasätter hela tiden, vad är rätt, vad är fel. Alltså, vi har helt olika kulturer, den assyriska och den svenska kulturen. Den assyriska kulturen
bygger på kollektivitet, och vi är mer religiösa, kulturella och etniska av oss.
Familjen och hedern är viktiga för oss. ... Hedern ja, men inte hedersmorden.
Det är inte samma sak. Det patriarkaliska samhället har vi också. Så har vi
den svenska kulturen, det samhälle som man går i skolan i. Jag behöver inte
rabbla upp det. Så ska man balansera, när man är femton år. Ens föräldrar säger: Det här är rätt och det här är fel. Och i skolan säger man nå’t helt annat.
Så ska man själv gå där och bestämma vad som är rätt och fel. Jag upplevde
det som jättejobbigt.
[...] Som jag sa, vissa saker var inte rätt hos mig, medan dom var det i majoritetssamhället. Men andra grejer var helt okey hemma hos mig, men inte i stora samhället. Man var liksom lite malplacerad. Det var viktigt upp till sjutton.
Man skulle vara en i gänget, men efter ett tag släppte det där. Jag blev starkare i mig själv. Så fick folk tänka vad dom ville. Det var i början på universitetet. Jag bodde själv då, men också det här att man interagerar med andra
människor som inte är som en själv. Då började man se det positiva i de båda
kulturerna. Så körde jag min race. Jag väljer det positiva i den här kulturen,
sen får folk säga vad dom vill, om dom tycker det är fel eller ej. Liksom Gud
får döma om jag är en ond eller god människa. Dom andra skiter jag i.

Religion, etnicitet och genus
Som vi skrev i inledningen argumenterar Castells för att människor under
globaliseringen gärna grupperar sig kring primära identiteter: religiösa, etniska, territoriella och nationella. I jakten på identitet blir religiös fundamentalism, kristen, islamisk, judisk, hinduisk och buddhistisk, en viktig källa till
mening.2 Samtidigt pekar kulturforskningen på att globaliseringen inte bara
leder till homogenisering av kulturen, utan också en heterogenisering av
kulturen, vilket ibland leder till en skärpning av kulturella motsättningar,

2
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men också till en ökad kreolisering, nya tolkningar och former av kulturer
samt kunskap och förståelse över kulturella och nationella gränser.3
I vår undersökning fanns inget särskilt syfte att undersöka religion och
genus, men det kom spontant upp under gruppdiskussionerna och i intervjuerna. Ofta uttryckte ungdomarna både en stark medvetenhet om sin egen
kultur parad med öppenhet och tolerans mot andra kulturer. Amal, en somalisk flicka klädd i huvudsjal med en glipa mellan T-shirt och långkjol, som
blottar hennes bara mage framhåller:
Livet är respekt. Slöjan är min kultur. Några säger någonting som inte är bra
för mig – hon respekterar inte oss. Jag respekterar de andra, lyssnar på vad de
säger. De måste lyssna på vad jag säger. (Om Fadime, som mördades) … Jag
vet inte vad jag tycker om hennes kultur, men jag ska visa respekt, inget annat.

Amal tillägger att hon har rätt att framstå som hon vill. Hennes religion (islam) styr hennes livsstil. Hon ber fem gånger om dagen i skolan för, som
hon säger: ”Jag måste göra vad jag har i mitt hjärta”. För henne är slöjan
viktig. Att bära den är en del av hennes kultur och identitet som hon kräver
respekt för, samtidigt som hon med sin klädstil också signalerar att hon är en
del av ungdomskulturen.
Det faktum att man som till exempel assyrierna/syrianerna lever i en minoritetssituation gör att man har förståelse för andra som är i en liknande
situation. Gevriye i den assyriska/syrianska gruppdiskussionen berättar att
han träffat en grupp israeler på en resa i Grekland och konstaterar förvånat
att en av dem förstod suryoyo.4
Gevrie: När jag var i Grekland träffade jag en kille från Israel. […] Sen så
frågade han varifrån jag kom, jag sa Sverige. Han bara: Nej du ljuger. Jag sa:
Jo, jag är svensk, och han frågade: Var har du dina rötter? Jag sa: Assyrien.
Så började han berätta saker om min kultur som han visste mer om än jag
visste. Han förstod vad vi pratade och han kunde prata lite lätt med mig.
Ninveh: Vad häftigt!
Gevriye: Det första han sa var: Assyrier, you are very bad people, (skratt) fast
inte nu. Det var ganska länge sen.
Ninveh: Direkt, assyrier ”bad”, vad långsiktigt.
David: Judarna har ganska svårt att släppa, som är som oss.
Nahir: Undrar vad vi kommer att säga om 2 000 år.
3

Jfr Meyer & Geschiere, 2003, s. 1-2. Se även Ålund, 1997.
Modern hebreiska är påverkad av arameiska, och har därmed mycket gemensamt med suryoyo, som är ett arameiskt språk.
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Ilona: Snälla, dom utplånade hela judastammar, kan du fatta det? Fast babylonierna, dom var lite snällare.

För många som flytt till Sverige av politiska skäl är avståndstagandet från
religion en del av en politisk identitet. Det gäller många latinamerikaner som
flydde under 1970-talet. Även iranier som flytt från dagens religiösa styre i
Iran kan ta avstånd från sin religion. Många judar som upplevt Förintelsen
har förlorat tron på Gud. Gustavs och Sofies morfar i kapitlet om livshistorierna kan inte föreställa sig att det finns en Gud som kan ha utsatt människor
för något så fruktansvärt som Förintelsen.
För andra är den religiösa identiteten viktigare eller lika viktig som den
nationella, etniska identiteten. Den kan bli en länk till det svenska samhället.
Eliana, född i Chile 1935, kom till Sverige av familjeskäl på 1980-talet. Hon
har levt i flera länder eftersom hon följde efter en av sönerna som måste fly i
samband med militärkuppen i Chile. I Sverige övergick hon till protestantismen från katolicismen, och även om hon inte talar svenska särskilt bra
identifierar hon sig med protestanter. För henne är den religiösa tillhörigheten minst lika viktig som den ursprungliga chilenska identiteten.
Även Raul, en annan intervjuperson, identifierar sig i första hand utifrån
religion. Han tillhörde inte de första politiska flyktingarna som kom till Sverige i slutet av 1970-talet, utan han kom till Sverige runt 1984, när den andra
vågen av latinamerikaner lämnade Sydamerika. Det som påverkar Rauls
identitet mest är tron på Gud. Han är öppen och har många kontakter med
olika nationaliteter, såväl latinamerikaner som européer, som påverkat hans
sätt att tänka och vara. Raul, anser att ”vi människor är en del av en helhet”
och som han uttrycker det har ”globaliseringen medfört att vi måste praktisera respekt för andra kulturer och acceptera dem som de är, eftersom vi alla är
en del av världen.”
För andra som till exempel Violetas far är religionen en hjälp i den svåra
situation han och hans dotter lever i som illegala flyktingar. Violeta är ganska religiös för svenska förhållanden, men hon har ändå svårt att acceptera de
stränga moraliska normer som många av hennes klasskamrater har. I klassen
går det flera pojkar från Irak och Kurdistan och även två flickor som använder chador. En av dem är Amal som vi presenterade tidigare. Violeta anser
sig vara mer liberal än de andra flickorna och klär sig utmanande med korta
kjolar och åtsittande kläder. Hon säger att hon ”älskar att ta på pojkarna, att
leka med dem, att ha kroppskontakt genom att ta tag i armen på dom. För
mig är det naturligt. Jag tycker inte att jag gör fel.”
Under den diskussion som vi ordnade i Amals klass tog några av pojkarna
upp hur reglerna i olika kulturella och religiösa sammanhang kan skilja sig
när det gäller kontakten mellan pojkar och flickor och hur lätt det är att missförstå en del flickors lekfulla sätt.
Samma typ av resonemang återkommer i en intervju med Savina, en
flicka av chilenskt ursprung, som är sjutton år och läser årskurs ett på gym72

nasiet. Hon befinner sig i en ålder då hon blivit medveten om den ”chilenska
delen” av sin identitet. När hon var liten pratade man inte om nationalitet
och hon funderade inte närmare över sina rötter. Hon ingick naturligt både i
den mer ”svenska” miljö i Segeltorp, där hon bodde, och i den mångkulturella miljö i Vårby Gård, där hennes mormor bodde. Savina talar svenska och
lite spanska och känner sig som en naturlig del både av den svenska och
chilenska gruppen.
Det är först när hon blivit äldre och börjat få problem med en del pojkars
närmanden som frågan aktualiserats. Hon kom i gräl med en grekisk pojke
som behandlade en polsk väninna illa. Det gjorde att hon fick upp ögonen
för hur olika förhållningssätt mellan könen kan leda till problem. Själv har
hon alltid haft striktare regler hemma än många av sina vänner, vilket beror
på vad hon kallar ”sin fars latinska sätt”. Samtidigt ser hon att många av
hennes vänner har än striktare regler hemma:
För mig är det viktigt att ha friheten att bestämma över mitt liv. Jag tycker
synd om mina vänner som inte har det och är glad över att ha ett ”svensson”liv och inte ett så annorlunda liv som många av mina vänner som måste anpassa sig.

Deniz skriver i en uppsats om assyrier/syrianer på den svenska arbetsmarknaden hur identitet och yrkesval hänger ihop med val av skilda strategier. En
strategi är att välja ett traditionellt sätt att identifiera sig vilket också påverkar val av yrke, det vill säga ofta att bli egen företagare. En annan strategi är
att identifiera sig med sin egen grupp samtidigt som man blickar utåt mot det
svenska samhället för att kunna tillföra fler möjligheter som införlivas med
egna seder och bruk. Hon ger exempel på en flicka som uppskattar omsorgen
om familjen och ansvaret för de äldre, till exempel att hennes mormor bor
hemma hos dem. Men hon vill också studera och resa utomlands, vilket innebär att föräldrarna måste släppa på kontrollen över barnen, inklusive flickorna.5
Ninveh och Ilona liksom flera av pojkarna som deltog i den assyriska/syrianska gruppdiskussionen har valt den andra strategin och har läst på
universitet och högskola. Det påverkar genusrelationerna mot större jämställdhet och integreras i gruppidentiteten.
Ett intressant faktum som Deniz påpekar är att kravet på pojkarna att
snabbt börja bidra till försörjningen gör att det ofta till och med är lättare för
flickorna att kunna studera, något som bidrar till ökad jämställdhet.6
I diskussionen med de latinamerikanska ungdomarna beskriver Federico,
som är trettio år och bott hela sitt liv i Sverige, hur hans identitet blivit formad av hans chilenska föräldrar och de olika kontexter i vilka han ingått i
Sverige. Han menar att man sällan diskuterar betydelsen av den manliga
5
6
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identiteten bland män som liksom han själv är formade av flera kulturella
system. För honom är genusidentiteten viktigare än den etniska identiteten.
Detta därför att han identifierar sig med det manliga och sättet att relatera sig
till det motsatta könet oavsett ursprung. En diskussion som utspinner sig där
genus och skilda världsdelar tas upp på ett delvis ganska generaliserande
sätt:
Federico: Man diskuterar inte betydelsen av vår genusidentitet. Det är jätteviktigt, jag tror att det är viktigare för oss än att vi är svenskar eller chilenare.
På något sätt är den manliga identiteten alltid närvarande. Du ser den bland
svenskar, bland chilenare, bland människor. Du ser den överallt. Och det är
en identitet som jag identifierar mig med.
Pedro: På vilket sätt?
Federico: På det sättet att jag identifierar mig med sättet att förhålla mig till
det manliga. Jag har en identitet som många andra svenskar, sättet att bete
sig, sättet att förhålla sig till kvinnor. Jag ser det. Ser ni inte det? Tror ni inte
att det finns en likhet mellan oss män av samma ursprung som bor i Sverige
och svenska män när det gäller det här?
Luis: Det är för att vi är västerlänningar.
Federico: Men araberna i samma situation som vi är också västerlänningar.
Luis: Men araberna har inte samma syn på saker som vi västerlänningar. Det
är därför araberna krockar mer i de här länderna. Vi chilenare är västerlänningar därför att de flesta av oss är en blandning av européer. Vi har samma typ av värderingar. Muslimerna har inte varit koloniserade på samma sätt.
De har behållit sina värderingar över mer än tretusen år. Det är värderingar
som vi inte känner igen.
Federico: Men jag identifierar mig inte med det chilenska sättet vad gäller
genus. Om jag åker till Chile kommer jag att dras till personer som jag identifierar mig med som personer och som grupp oavsett var de personerna kommer ifrån. Medan när jag bor i Sverige identifierar jag mig med en viss grupp
av personer oavsett om de är japaner, svenskar eller kineser.

Violeta, som vi presenterade tidigare, experimenterar med sin sexualitet och
kritiserar sina vänners syn på förhållandet mellan könen utifrån sin egen syn
på genus.
På samma sätt har Eliana, som vi också presenterat tidigare valt att stanna
kvar i Sverige, för att hon tagit avstånd från den ”macho”-stil som enligt
henne finns i Chile (hon har dessutom blivit protestant). Hon föredrar ett liv
som hon själv kan påverka.
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Forskaren Pérez Arias7 menar att de latinamerikanska kvinnorna av detta
skäl haft det lättare än de latinamerikanska männen att införliva vissa värderingar från det svenska samhället:
De (kvinnorna) hade ingen status att förlora, vilket männen hade. Av den orsaken kunde de vara mer toleranta, öppna och realistiska.

Homogen och heterogen identitet
Att ha invandrarursprung behöver inte innebära svårigheter att forma en
stabil identitet. Edvard, som deltog i en av gruppdiskussionerna, är uppvuxen
i Argentina men bor i Sverige. Hans farfar var svensk och bodde i Argentina
mellan 19 och 60 års ålder. Efter det flyttade han till Sverige. Det betyder att
Edvard också har farmor, farbror och kusiner i Sverige. Själv kom han till
Sverige i tonåren med sin familj. Han ser det som självklart att han är argentinare, eftersom han har vuxit upp i Argentina och formats av en relativt
homogen argentinsk miljö. För honom har det inte så mycket varit en fråga
om att skapa sig en svensk identitet utan snarare att anpassa sig socialt i Sverige. Han har inte en tanke på att överge sin argentinska identitet. Samtidigt
har han en naturlig anknytning till Sverige och hans utseende avviker inte
från majoriteten svenskar. Dessutom har han ett svenskt namn. Däremot talar
han svenska med accent visar mer temperament än vad som är vanligt i Sverige.
På samma självklara sätt som Edvard identifierar sig som argentinare
identifierar sig en annan av våra informanter, Ricardo, som chilenare. Han
har levt åtta år i Chile. Diskussionen han deltar i är politisk och handlar
bland annat om att strejka. Ricardo identifierar sig med en filosofi, ett beteende och värderingar, som han generaliserar som chilenska i motsats till
svenska:
Jag ser inte något negativt att vara immigrant i detta land (Sverige), jag är
chilensk ... Min etniska och filosofiska tillhörighet är chilensk. Till exempel
svensken brukar vara mer passiv och chilenare mer aktiva, svenskarna föredrar att inte strejka i vanliga fall. Vårt sätt att agera i praktiken är annorlunda
… Jag vågar säga saker som jag känner…

Även Pedro, som deltar i samma gruppdiskussion definierar sig som en chilenare som bor i Sverige. När någon frågar: Är du chilenare eller svensk,
svarar han utan att tveka: ”Yo soy chileno!” – Jag är chilenare!
Det gäller också Violeta, vars livshistoria vi beskrev i kapitlet om livshistorier. Hon har visserligen pendlat mellan Sverige och Peru, men hon har
präglats av livet i Peru, eftersom hon tillbringat större delen av sitt liv fram
7
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till och med tonåren där. Hon betraktar sig som peruan och umgås bara med
latinamerikaner.
Bland många ungdomar av assyriskt/syrianskt ursprung finns en liknande
självklarhet i att känna sig som ”assyrier i Sverige” eller ”syrianer i Sverige”. Jämfört med dem som kom tidigare, och som fick kämpa för att få en
plats i samhället, har deras uppväxt också varit homogen, kulturellt sett, eftersom de har formats av en miljö i ett område i Sverige, där huvudsakligen
en etnisk grupp eller några få grupper dominerat. I den assyriska/syrianska
diskussionsgruppen tar de äldre upp hur mycket svårare de haft att hävda sig
som en etnisk minoritet än sina yngre kamrater och hur det påverkat deras
identitet. De beredde vägen för dem som växte upp senare.
Vi är mer svenskar vi som är äldre. Vi har flera svenska kompisar, vi äter till
exempel surströmming, har någon av er gjort det? Jag är bjuden på en svensk
tjejs bröllop.
[…] Vi som växte upp för tio år sen hade större problem. Det var inte sagt
såhär och såhär ska det vara.
Ninveh: Jag tror helt klart att ni har haft det enklare. Vi hade det mycket tuffare.

När de yngre konfronterades med majoritetssamhället var kunskapen om
assyrier/syrianer större, och de hade det lättare. Gevriye ser sig som syrian
som bor i Sverige:
Jag upplever att jag är en syrian född i Sverige. Det har inte varit så svårt, jag
tror dom före oss har gjort jobbet åt oss.

För ungdomar som levt närmare majoritetssamhället och/eller med föräldrar
av olika nationellt/etniskt ursprung är det inte lika självklart vilka de är, etniskt sett. De måste tidigare utveckla strategier att handskas med sin mångkulturella tillhörighet, och har ofta inte hjälp av andra i samma situation, om
de inte tillhör en stor invandrargrupp.
Suheyla, som deltog i samma diskussionsgrupp som Edvard, har lidit av
att vara den enda mörka i en skola med bara helsvenskar, men ser det samtidigt som positivt att hon kan använda sig av sina kunskaper i språk och växla
mellan olika tillhörigheter. Hon beskriver tiden i den svenskdominerade
skolan som negativ jämfört med då hon gick i Tensta gymnasium:
Det var tyst och … jobbigt … Det var inte olika språk, som man kunde höra i
Tensta gymnasium. Det var bara svenska… Jag var den enda mörka tjejen i
hela lågstadiet och mellanstadiet, så kom jag tillbaka till en ganska svensk
omgivning igen. Man kände sig … det var annorlunda.
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[…] När jag träffar svenskar, då ser dom mig som svensk, och om jag träffar
invandrare på jobbet, då ser dom mig inte som svensk. Det kan vara skönt att
vara accepterad, även om det kan vara jobbigt att höra skit om dom andra i
gruppen.

Att ha en tredje identitet är alltså en fråga om grad där ungdomar som format
en homogen identitet i mindre utsträckning har det än de som formats av en
mer heterogen miljö. Detta att exponeras för många kulturer och samtidigt
vara tvungen att reflektera över den egna identiteten leder, som flera ungdomar påpekar, till att man lättare kan se människor som personer istället för
som representanter för en nationell eller etnisk grupp. Man uppfattar också
identiteten som mångdimensionell, där olika faktorer påverkar identitetsbildningen. Som Federico från den latinamerikanska gruppdiskussionen uttrycker det: ”Jag personligen definierar mig inte som en nationalitet, inte
som svensk, inte heller chilensk. Jag ser det inte som en enda identitet. ”
För Gladys är det inte viktigt vilka rötter man har. Hon har en finländsk
mor och en latinamerikansk far, men hon har ingen kontakt med latinamerikanska grupper eftersom hon inte talar spanska särskilt bra. Ibland åker hon
till Spanien för att träffa släkten och då pratar hon vardagsspanska med sin
far. Det händer också att hon åker till Finland för att hälsa på sina släktingar,
och hon förstår finska, men hon kan inte tala språket. Dessutom pratar hon
franska och engelska. Språken spelar emellertid inte någon viktig roll för
hennes identitet. För henne är musiken det viktiga. Genom den lever hon i
nuet och skapar sin framtid. Den är hennes identitet och styr hennes livssyn.

Att dölja eller framhäva sin identitet
María Borgström har i en artikel tagit upp frågan om att dölja eller visa sin
identitet utifrån en studie om marockanska ungdomar i Barcelona. Ungdomarna väljer olika kulturella koder beroende på vilken identitet de vill framhäva för ögonblicket. Vill de se sig själva som marockaner och att andra ska
uppfatta dem som sådana, kan de till exempel sjunga de på arabiska och
trumma med händerna. Vill de framhäva sig som vilka ungdomar som helst i
Barcelona, använder de svordomar och vissa uttryck på spanska, som de tror
utmärker spansk ungdom.8
Den stigmatisering det kan innebära att vara invandrare eller att inte tillhöra majoritetsbefolkningen gör att många väljer att dölja eller tona ned sin
identitet. En del som till exempel en flicka från Libanon som deltog i en
diskussion i en av skolklasserna vill inte alls ha någon identitet eftersom den
innebär att man identifieras som avvikande.

8

Borgström, 2007, s. 107-126.
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Amal däremot, den somaliska flickan som vi tidigare berättat om, demonstrerar sin muslimska identitet både genom att bära chador och genom att be
i skolan. Det spelar en viktig känslomässig roll för henne. Samtidigt tonar
hon ned en annan aspekt av sin identitet, nämligen att hon är framåt och lika
kokett som vilken flicka som helst i sin ålder.
Ilona i den assyrisk/syrianska diskussionsgruppen berättar om hur hon
gick i en klass med nästan bara helsvenska barn och av dem uppfattades som
svenska. I skolan följde hon den svenska koden men på fritiden gick hon och
dansade syriansk folkdans och följde en helt annan kod.
På gymnasiet blir man placerad i ett fack. Jag kommer ihåg när jag började på
gymnasiet så var det ganska många som kollade snett på mig först för jag
umgicks bara med svenskar. Sen var det så att jag pratade assyriska en gång
med en syrian så kollade svenskarna: VA e hon turk?? eller det var jättekonstigt. Sen så började snacket, ja det är hon turken som är svensk wannabe
och sån’t.

Jennys mor, som ingår i en av livshistorierna berättar att hon använder sig av
sin mångkulturella kompetens i sitt arbete som psykiatriker. Hon har lätt att
få kontakt med och förstå människor som liksom hon själv är av invandrarursprung. Däremot undviker hon att tala om att hon är judinna för att slippa
bli utsatt för rasism.
Samtidigt som man ibland döljer sin identitet kan man också framhäva
den i andra sammanhang. Ilona berättar hur hon efter att ha levt utomlands
länge och fullständigt anpassat sig till kulturen där fick ett starkt behov av att
demonstrera sin identitet. Hon gick ut handlade mat och gjorde vindolmar
för att visa att assyrier/syrianer också kan laga god mat. Hon kände ett behov
av att markera vem hon var: ”Inte låter jag dom bara svälja mig. Man måste
ju liksom markera sig.”
Möjligheterna att dölja sin identitet kan emellertid vara begränsade om
ens utseende inte överensstämmer med majoritetens. Feben berättar om en
vän till henne, som diskrimineras på grund av sitt utseende.
Jag har en vän, som är halvsvensk. Han är mörk, han är mulatt, och han har
helt svenska namn. Karl Bosse Svensson, typ, han heter inte det. Och när han
söker jobb, och pratar, och innan han kommer ut och pratar och pratar och
pratar och åker ut och träffar dom första gången, reagerar dom, för han ser ju
inte alls ut som dom har tänkt sig. Han är ju lite mörk. Och när han presenterar sig … Ja, heeeejjjj …(lite dröjande, sökande ton).

Utseendet är alltså en aspekt som för många måste vägas in i formandet av
den personliga identiteten. Som Simon säger: ”Mitt utländska utseende visar
att jag inte är svensk. Jag kommer inte undan den jag är.”
Hur man handskas med det faktum att ens utseende inte överensstämmer
med normen varierar, men ett vanligt sätt är att utmana den. Nahir berättar
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om när han studerade i Sydafrika och blev presenterad som the ”non-blond
Swede”. Istället för att agera defensivt och acceptera fördomen att alla
svenskar måste vara blonda reagerade han offensivt och kontrade med att
svenskar numera ser ut som han. Även om han i andra sammanhang betraktar sig som assyrier/syrian presenterar han sig liksom många av sina vänner
som svensk, när han befinner sig utomlands. Det ligger inte någon motsättning i det utan är snarare uttryck för att man kombinerar sin identitet på olika
sätt och använder sig av skilda aspekter i olika sammanhang, det vill säga
identiteten är kontextuell.

Den tredje identiteten som en kontextuell identitet
Janices far, som bor i Argentina men har svenskt-spanskt-österrikiskt påbrå
och reser överallt i hela världen för sitt arbete, kombinerar på ett naturligt
sätt sina skilda tillhörigheter. För honom utgör en tredje identitet, att vara
”hybrid”, något som han upplever positivt:
Jag är hybrid. Jag å ena sidan känner en stor tacksamhet mot det här landet
som har gett det mesta av mitt liv. Jag känner att jag har införlivat många
värden från det här landet, familjen och vännerna. Jag är inte den typiska latinamerikanen. Jag är annorlunda än den vanliga argentinaren. Jag känner
mig inte heller som en svensk utan det är en hybrid-situation, som inte påverkar mig negativt. Det är bra för mig! Jag trivs med att befinna mig i den positionen.

Att ha en kosmopolitisk identitet behöver inte stå i motsatsställning till att ha
en etnisk identitet. Snarare skiftar identiteten beroende på sammanhanget
och kombineras på olika sätt. I ett fall kan man beskriva sig som människa
och i ett annat fall som svensk eller till exempel assyrier/syrian. I ett annat
fall kan man framhäva den västerländska tillhörigheten och i nästa ögonblick
dra fram anknytningen till en kultur med rötter i Mellersta Östern.
Ilona: Jag tänkte bara säga det här som du sa att vi skulle tillhöra den västerländska civilisationen bara för att vi är kristna, det tror jag inte på. Vi har
mycket mer gemensamt med muslimer. I många år har vi färgats otroligt
mycket av deras kultur. Det är i princip att vi går till olika ställen och ber,
men vi är väldigt lika. Det finns inte alls stora skillnader mellan oss. Det är
liksom vi har precis samma sätt att umgås på, till exempel firar bröllop på
liknande sätt, man anhåller om en flickas hand på samma sätt. Alltså vi är
väldigt, väldigt lika.

Ungdomarna i den assyriska/syrianska diskussionsgruppen lägger också vikt
vid sin etniska identitet som assyrier/syrianer. I egenskap av en kristen minoritet som levt under tusentals år i en icke-kristen omgivning i Mellersta Östern har man utvecklat en kulturell styrka som ungdomarna tillägnar sig då
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de växer upp i en sådan miljö. Det är en styrka som de kan falla tillbaka på.
På såväl individuell nivå som diskursnivå pågår ett förhandlande som formar
identiteten, något som också pågick under gruppdiskussionen. Det finns ett
behov av att bli bekräftad inte bara som människa utan också på ett kulturellt
plan. Nahir sammanfattar: ”Det är klart att man måste ha stark kultur för att
kunna nå ut, är man inte stark så når man inte ut.”
I den tredje identiteten ingår att man kan integrera motstridiga identiteter
som att både ha en etnisk och en kosmopolitisk identitet. Ilona använder
dagligen flera språk. Hon skriver brev på italienska, talar franska med sina
kamrater och när hon kommer hem talar hon föräldrarnas modersmål. Hon
ser sig därför som världsmedborgare. Samtidigt har hon ett behov att ”vara
sig själv”, det vill säga assyrier/syrian.
De assyriska/syrianska ungdomarna ser sig omväxlande som västerlänningar, svenskar och assyrier/syrianer. ”Vi” kan vara ”människa”, ibland
”svenne”, ”den vita mannen”, ”europé”, ”the non-blond Swede”, ”blattesvensk”, ”världsmedborgare” eller kristen arab och ibland assyrier eller syrian. Identiteten är en orienteringspunkt eller en utkikspunkt utifrån vilken
man tolkar omgivningen från olika synvinklar och inom skilda kontexter.
Ungdomarna uttrycker sig ofta ironiskt och skämtsamt, när de talar om
saker som tycks vara laddade, och skämten fungerar som ett sätt att tona ned
det som är känsligt. De använder uttrycken svartskalle, blattesvensk och
nysvensk om sig själva med en ironisk ton. Det ingår också i en strategi att
uppvärdera ord som används i en nedsättande betydelse. Man hävdar sin rätt
till egenart, inser att man är annorlunda och tar sig rätten att vara det.
Identitetsskapandet ingår i en process att hantera delar av personligheten
och få erkännande för det som står i kollisionskurs med det dominerande
synsättet i samhället. För Vanesa, som vi beskrev i kapitlet om livshistorier,
är inte identiteten som argentinska eller som hon ironiskt säger ”blatte” det
väsentliga. Vad som sysselsätter henne är det faktum att hon är lesbisk. Det
överskuggar både att hon är mörkhyad och dessutom dyslektiker. Den sexuella identiteten blir för henne betydligt viktigare än etnisk, social, könsrollsoch klassidentitet. När vi skriver om den tredje identiteten rör det sig alltså
framförallt om den den etniska aspekten.
Sammanfattningsvis kan den tredje identiteten ses som en utkikspunkt,
och den karaktäriseras av känslan av att känna sig som människa och
världsmedborgare på ett globalt plan, att man integrerar olika – ofta motstridiga aspekter, att man ser sig som hybrid, men ändå som en hel människa, att
man växlar mellan olika kulturella system, att man ser sin identitet på olika
nivåer, att man är ”både-och”, inte i betydelsen av något negativt och underlägset, utan som något tredje. Man intar en tredje position, en position som
ofta sammanhänger med ett etiskt ställningstagande om värderingar och
livssyn.
Under globaliseringen tvingas man ständigt ta beslut och välja och det
påverkar identiteten. Enligt Lundin och Karlsson är identiteten som mest
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aktualiserad, när en person genom beslutsfattande är i färd med att skapa
identitet.9 Då vakar den i personens medvetande och gör sig ständigt påmind.
Som vi illustrerat här spelar beslutsfattandet en viktig roll vid skapandet av
en tredje identitet.
Manuel Castells skriver som tidigare nämnts att människor gärna grupperar sig kring primära identiteter under globaliseringen: religiösa, etniska,
territoriella och nationella. Det är enligt honom den starkaste grunden till
personlig trygghet och kollektiv mobilisering. Men som vi visat i det här
kapitlet är det inte den enda typen av identitet. Den finns också en tredje
gränsöverskridande typ av identitet, som kanske inte ger upphov till samma
trygghet som de primära identiteter Castells skriver om, men som är mer
produktiv, kreativ och bättre anpassad till det globaliserade samhället.

9

Lundin & Karlsson, 2006, s. 31-43.
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Kapitel 6: Rörelse och kommunikation i det
globala rummet

Resandet och sökandet efter identitet
Den tekniska, politiska och ekonomiska utvecklingen har lett till att man på
ett annat sätt än tidigare identifierar sig i det globala rummet. Man tar kontakt med människor på andra sidan jordklotet och kan överföra sina tankar
till dem. Genom studier, arbete och turism knyter och upprätthåller man
transnationella kontakter. Resorna och kommunikationen möjliggör direktkontakt på ett helt annat sätt än tidigare. Samtidigt medverkar Internet till att
man kan hålla kontakten utan att resa. Detta leder inte bara till ökade kontakter över gränserna utan att man faktiskt, som Ninveh säger, är tillsammans.
Nu på senaste tiden tycker jag det är ganska häftiga grejer … Jag har rest väldigt mycket, varannan vecka har jag varit i något land och då tycker jag det är
jättehäftigt, det här med att med att man träffar folk och … kontakter. Vi har
på jobbet partners i England och Irland och att man mailar till varandra, det
känns som man liksom ÄR med varandra. Likaså den här kommunikationen
som gör det enklare än förut.

Genom arbetet ingår man i transnationella nätverk och en gruppbildning som
påverkar identiteten, så att man upplever sig vara en del av en global gemenskap. Gustav i en av de judiskt anknutna familjerna arbetar på Ericsson med
standardisering av telesystem för Internet. Vid intervjun var han på väg till
Kina. Han reser en gång i veckan. Genom hans företag har det skapats en
internationell företagskultur som utgör grunden för kommunikationen. Samtidigt har hans yrkesintresse lett till att han träffat sin japanska fru under
studierna i USA. Deras möjligheter att hålla kontakten under tre år påverkades av att de kunde skicka e-post till varandra. Utan e-post hade de inte behållit kontakten och utan den hade de inte gift sig.
Genom resandet knyter man kontakter och kan på ett helt annat sätt än tidigare bibehålla dem. David i den assyrisk/syrianska gruppen berättar:
Man tar kontakt med personer på alla håll i hela världen. Jag har många kompisar, till exempel var jag i Grekland i somras och träffade kompisar från Is-
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rael. Vi blev ganska mycket kompisar och sen bytte vi e-mail. Jag har bestämt att åka till samma ställe om tre år och träffa alla. Det kanske inte hade
gått om det inte var så här. Mobiltelefon är till exempel också ganska bra, det
var inte så vanligt förut och jag tror inte att det är så vanligt i alla länder nu
heller.

I den latinamerikanska gruppdiskussionen tar man upp svårigheten för den
första generationens invandrare att få arbete, eftersom man inte har några
kontakter, vilket också påverkar den andra generationen. Internet ger en möjlighet att anknyta till nätverk i hemlandet och på så sätt skapa arbeten.
Ungdomarna pratar under gruppdiskussionerna om hur globaliseringen
lett till att man lättare flyttar runt och arbetar och studerar i engelsktalande
och spansktalande länder och strategiskt förbereder sig för att kunna göra
det.1 Det är också fråga om en beredskap att flytta, som underlättas av att
man kanske har släktingar och vänner i olika länder. Särskilt om man vuxit
upp i en mångkulturell miljö, känns det naturligt att flytta, och det ingår i ens
livsstil. Simon tar upp det:
Dom flesta av oss pratar engelska ganska bra och kan kommunicera på engelska, så man kan utan större problem flytta till åtminstone ett engelsktalande
land. Sen i och med att det går smidigt att resa på det viset så kan man ju
fortsätta att hålla kontakt hemma. Man kan till och med pendla fram och tillbaka i Europa.

Simon har själv bott ett år i Frankrike, och reste hem och fick besök av sin
familj flera gånger under det året. Dessutom har hans familj tibetanska vänner i Schweiz, som han besökte under året och genom dem fick han ytterligare vänner bland tibetaner. Han har också bott hos sina tibetanska släktingar i Indien under flera perioder.
Diskussionen kommer in på de positiva aspekterna av resande, att man
knyter kontakter och öppnar sig för omvärlden.
Så kan man ju tänka sig att det handlar om att folk ser varandra som människor och inte bara som, ja… du är från den kulturen och jag är från den kulturen och att man ska lära känna varandras kulturer, utan att det kan betyda att
människovärdet får en annan betydelse, och så kan man också se det.

För ungdomarna är resandet en möjlighet, som öppnas genom globaliseringen. Det upplevs positivt, därför att det är något som de själva väljer. Resandet kan emellertid också vara negativt, när man upplever att man inte kan
kontrollera sin situation.
1

Jfr med Catarina Lundqvists studie om transnationella och sociala horisonter i val av utbildning där hon konstaterar att genom att skapa och upprätthålla sociala band mellan dem som
lever i hemlandet och landet för immigration och andra länder bildas en form av transnationell
gemenskap eller nätverksliknande organisation som kan ha stort inflytande över individens liv
både när det gäller det kulturella, sociala och det politiska planet. (Lundqvist, 2007, s.169.)
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Amy, en flicka av senegalesiskt ursprung, som deltog i en av diskussionerna i skolorna, beskrev känslan av vilsenhet, som hon upplevde det första
året, när hon kom till Sverige. Det sammanhängde med att hon inte hade
möjlighet att påverka sin situation, och att det inte var hennes val att resa till
Sverige.
På samma sätt upplever Violetas far, vars illegala flykthistoria vi tidigare
beskrivit, som traumatisk eftersom han ofrivilligt hamnat i en situation, han
inte kan kontrollera. Detsamma gäller Fadil, vars livshistoria vi beskrev i
inledningen. Som liten tvingades han fly med familjen till Libyen och lämnades ensam där med sin bror. Han har fått nog av resandet och vägrar att
flytta en gång till.
Janices mor, Lissy, som vi beskrivit i de latinamerikanska livshistorierna
och som bor i Argentina, tar upp betydelsen av resandet för identiteten. Hon
berättar själv om sitt liv med ständiga resor:
Jag föddes i Buenos Aires. När jag var ett år åkte vi till Peru, fem år senare
till Sevilla i Spanien, och när jag var fjorton år återvände vi med familjen till
Buenos Aires. Efter gymnasiet åkte jag till England. Jag bodde där fyra år
och sedan flyttade jag tillsammans med min familj till Nicaragua. Jag tyckte
att det var konstigt, därför att efter tre månader kändes det som om Nicaragua
var mitt hem. Vi åkte vidare till Guatemala och efter ytterligare ett års vistelse där bestämde jag mig för att återvända till Argentina.

Resorna har betytt mycket för Lissy, både positivt och negativt. Det positiva
är att hon har fått en öppnare syn på tillvaron, och har lättare att förstå och få
kontakt med andra. Hon inser att det som för henne är naturligt, att resa fram
och tillbaka och träffa sina syskon i olika världsdelar, inte är vanligt för alla.
Resandet har emellertid inte bara positiva sidor. Det har lett till psykiska
besvär för henne, och hon går i terapi för det. Att ha flyttat har inneburit
mycket ensamhet, ledsamhet och ångest, även om det också har utvecklat
henne. Hon upplever att hon lever flera parallella liv, som hon inte kan knyta
samman. Det har gjort att hon haft svårt att skapa en kontinuitet i sin tillvaro,
och hon lider en viss identitetsförvirring.
Allt det här gör att jag har en konstig känsla av att det finns en Lissy, som har
levt olika liv på olika platser. Jag lever flera parallella liv. En gång kom en
person från ett av mina tidigare liv till dagens liv, och jag hade svårt att hålla
isär Lissy i det gamla livet och Lissy i dagens liv.

Janices mor upplever sin situation som motsägelsefull. Å ena sidan är hon
öppen mot andra och har lärt sig att hantera olikheter. Å andra sidan vill hon
stänga in sig och få trygghet inom sin egen familj. Hon jämför detta fenomen
med globalisering:
Det är inte lätt. Allt verkar så motsägelsefullt. Man är social, man lär sig de
koder som finns i omgivningen, man utvecklar strategier, men å andra sidan
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känner man, att det finns en massa saker som omgivningen inte förstår. Då
behåller man det för sig själv. Samtidigt stänger jag in mig med familjen.
Man är extrovert och introvert samtidigt. Det är som om globaliseringsprocessen leder till att man både vill införliva nya saker och hålla dem utanför.

Ungdomarna berättar om resor till föräldrarnas hemland och ett sökande
efter miljöer, där de känner sig hemma och bekräftade.2 Simon reste till Indien för att lära sig tibetanska, då en tibetansk kvinna på besök påpekat att han
var tibetan och med en ton av allvar skojat med honom för att han inte kunde
tibetanska.
Tidigare berättade vi om Laura vars föräldrar kom från Chile, men som
upptäckte att hon inte kunde känna sig som chilenare, när hon kom till föräldrarnas hemland. Hon ville inte längre resa till Chile. När hon emellertid
insåg att hon inte behövde välja mellan att vara svensk eller chilenare började hon åter resa till Chile. Det blev en del i en transnationell livsstil, som hon
liksom många andra ungdomar i hennes situation för. För henne är det också
det som är en del av globaliseringen. Genom den resande livsstilen kan man
också komma närmare andra människor runt om i världen.
I den latinamerikanska diskussionen talar man om fördelarna på arbetsmarknaden med att kunna flera språk, men Laura påpekar också att det är en
fördel för hennes identitet.
Min personliga fördel är att jag kan resa till en massa olika länder. Jag har
kanske större möjligheter än andra människor att reflektera över min egen
identitet och anpassar mig lättare till andra kulturers sätt att leva. Därför att
jag ser att det existerar två sätt att bo här i Sverige: Ett sätt genom mina föräldrar och ett genom det svenska samhället. Det är två former som skiljer sig
från varandra. Jag har ett försprång för jag kan resa till Spanien, Mexiko och
andra länder och kan leva där utan problem. Ja, eftersom jag är född i det här
landet och jag har föräldrar från ett annat land har jag en joker i handen. Så
känner jag det.

Resandet som en strategi för att söka sig själv kan också gå till orter i Sverige. I en tidigare rapport som ingår i det här forskningsprojektet berättade vi
om Helena, som kom som politisk flykting från Chile med sin familj.3 Hon
flyttade tillbaka till Chile och bodde där i fyra år. Sedan återvände hon till
Sverige, där familjen bosatte sig i Stockholm. De bodde i Rinkeby och Tumba. Hon upplevde en stor chock när hon flyttade till Tumba. De bodde nästan
bara svenskar där, och hennes nya vänskapskrets bestod av svenskar. På
högstadiet insåg hon att hennes familj hade ett annat sätt att se på världen än
2

Jfr med Povrzanović Frykman när hon beskriver vad som händer på en bussresa där kroater
gör den till ett ”välkänt territorium, en bussresa som binder samman, världar, platser, familjeband och nätverk” och där själva resan bidrar till en ”självförståelse när det gäller deras band
till varje etnisk och nationell gruppering, men också till släktingar, vänner och hela samhällets
uppfattningar till vilka de är” (Frykman, 2007, s.70 och 89).
3
Borgström & Goldstein-Kyaga, 2002.
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hennes vänner. En annan avgörande händelse var när hon och ett antal ungdomar av invandrarursprung blev anklagade för en stöld i skolan. Hennes
försök att anpassa sig till den svenska omgivningen får sig en rejäl törn. Det
är en av de händelser som leder till att hon söker sig till en grupp invandrarungdomar, som liksom hon själv upplever att de inte passar in någonstans.
En tid senare flyttar hon tillbaka till Rinkeby och känner sig som hon kommit hem.
Resandet spelar också en roll för den äldre generationen. Alexanders mor,
i en av de judiska familjerna som vi intervjuat, vill när hon närmar sig nittio
år åka och hälsa på sin bror som bor i Israel. Hon har också börjat tala om att
flytta tillbaka till Ungern. Hon har många vänner kvar där, bland annat en
yngre väninna. Det kan vara ett sätt att få uppmärksamhet från sina barn,
men också en önskan om att knyta ihop sitt liv. Hon söker sig tillbaka till en
del av livet, då hon var lycklig i Ungern. På samma sätt talar Lissys föräldrar
och syster om betydelsen av att återvända till hemlandet eller platser, där de
varit lyckliga. Som Lissys far säger: ”När jag återkommer till Irland kommer
jag ihåg min barndom.” Hans dotter invänder att det inte är bra att återvända
till platser, där man varit lycklig. Om man gör det söker man efter något som
inte existerar längre:
Jag återkom till ett hus som var förändrat. Jag ringde på och frågade: Får jag
tala med familjen Blanck? Dom svarade: Va? Vadå? Man förstår att man är
betydelselös. Det är bättre att bevara det i minnet.

Dessa besvikelser kan uppstå om man inte reser tillbaka ofta. Gustavs och
Sofies morfar som vi beskrev i en av de judiska livshistorierna, som flydde
till Sverige från Hitlertyskland när han var arton år, reser regelbundet till
Tyskland. Det gör det möjligt för honom att ta till sig förändringen och integrera den i den egna livshistorien.
Som Giddens skriver sorterar man kontinuerligt in händelser i den yttre
världen i den egna livsberättelsen. För många judar är det problematiskt att
återvända till ett land som de kastats ut ifrån och som berövat dem deras
nationella identitet. Resandet tillbaka blir ett sätt att återta rätten till sitt födelseland. Gustavs och Sofies morfar menar att Tyskland har gjort upp med
sitt förflutna, vilket han anser inte skett i många östeuropeiska länder. Det
var ett av skälen till att Jennys mor och morföräldrar lämnade Serbien:
Om jag pratar om mitt hemland: Det inte samma sak om en jude kommer till
Sverige eller om det kommer en serb, eller om det kommer en ungrare med
judisk bakgrund. Det är inte samma sak som om det kommer en etniskt äkta
ungrare eller serb. De har helt olika bakgrund, de har olika kulturer. [...] Jag
upplevde massmördandet och det hör till min identitet. Jag är inte någon jugoslavisk pojke. En serbisk pojke var jag inte heller. [...] Jag kommer ju därifrån och det är det som bestämmer hela mitt liv och psyke och sätt att tänka
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och känna. [...] Jag tror att hela den här tragedin och förlusten har präglat hela
mitt liv.

Jennys morfar har tillsammans med en journalist skrivit en bok om sitt liv.
Både skrivandet och redigerandet av boken är ett sätt för honom bearbeta
sina upplevelser och anknyta till sitt tidigare liv i hemlandet. Det blir som en
symbolisk resa tillbaka.
Det är också vanligt att den äldre generationen tar med barn och barnbarn
till hemlandet, inte bara för den yngre generationens skull, utan också för att
för sig själva se ett sammanhang i sitt och kommande generationers liv. I en
annan sammanställning av invandrares livshistorier som vi fått tillgång till
genom projektet beskrivs en av många sådana resor tillbaka. En chilensk
kvinna, född 1919, berättar:4
Jag var tvungen att fly till Sverige från Chile. Här arbetade jag i en teatergrupp. Efter att jag hade bott här i tio år, då var det dags att återvända till den
plats, där jag hade mina rötter. Jag tog med mig mina två söner och barnbarn.
Det var ett sätt för mig att visa barnbarnen speciellt där jag hade bott men
samtidigt var det för mig ett sätt att återfinna mig själv. [...] 1982 och 1984
var jag med den teatergrupp som jag arbetade i till Kuba och Nicaragua. Så
fort jag satte min fot på jorden där kände jag mig som om jag var i himlen.
Att lyssna på stadens alla ljud och höra det spanska språket, att känna alla
dofter av blommor, att lyssna på hundarnas skall, att se glada och mörkhyade
människor, att känna solen och vinden .... !
[...] Ett av mina barn har sagt att resorna till Chile gjort att han fått Chile i sitt
hjärta.

I det här avsnittet har vi beskrivit resornas betydelse på olika sätt. Genom
resor kan man upprätthålla kontakter både till familjen, som kan vara spridd
över hela världen, och få nya kontakter. De kan medverka till att man öppnar
sig och får en annan syn på människovärdet. Resandet ingår ofta som en del i
sökandet efter identitet och spelar olika roll beroende på ålder.

Informationsteknologin och identiteten
Informationsteknologin har gett upphov till en transnationell gruppbildning
vilket utgör en grund för identifikation. Den kunskap man får tillgång till
genom Internet och de nätverk man ingår i utgör en aspekt av utvecklingen
av en tredje identitet. Tillgången till regelbunden information om fakta och
händelser i olika länder ger förståelse och perspektiv.
Internet kan ge en delaktighet i grupper, som är viktiga för den egna
självkänslan. Detta gäller inte bara ungdomar. Alla åldrar bland våra inter4
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vjuade använder Internet på olika sätt. Alexanders mor brukar läsa ungerska
dikter på Internet, som påminner henne om en lycklig tid under hennes barndom innan kriget. Hon knyter ihop sitt liv som blivit avbrutet genom Förintelsen och flykten från Ungern.
De äldre latinamerikanerna som bor isolerat i Rinkeby och andra invandrartäta områden utan att kunna tala svenska undkommer sin ensamhet genom
att läsa tidningar och få kontakt med andra latinamerikaner via Internet.
Numera är möjligheten till kontakt via informationsteknologin inte längre
begränsad till välbeställda grupper. Fadil och hans syskon i en av flyktingfamiljerna som vi beskrivit i inledningen använder sig av Internet och chattar
på en sajt, där de har kontakt med ungdomar i den irakiska diasporan i Afrika och Grekland, Norge och andra länder. På så sätt upprätthåller och utvecklar han en identitet som kristen arab och irakier via Internet.
Även om den snabba direktkontakten genom e-post kan upplevas som att
man faktiskt är tillsammans, trots ibland långa avstånd, kan den inte ersätta
det verkliga mötet, ansikte mot ansikte. Gevriye har släkt i Syrien, Kanada
och Tyskland, och han ringer ofta och pratar med dem. Det är ett sätt att
bibehålla hålla kontakten tills man kan träffas i verkligheten.
Vi träffas, oftast är det jag som åker iväg och träffar dom. Jag hade tänkt åka
till Syrien till julen, det blir inte så ofta vi träffas. Vi träffas – det blir typ var
tredje eller fjärde år, och nu har man ju inte längre möjligheter … eller möjligheten finns att jag måste göra lumpen nu. Oftast är det att man träffar dom,
det är den här ultimata upplevelsen, det är något helt annat än telefon.
Det finns hemsidor och chattsidor för assyrier/syrianer, men ungdomarna
som deltar i diskussionen går inte så ofta in på dem, eftersom de inte kan
skriftspråket. Skriftliga kontakter med assyrier/syrianer i andra länder kan
vara svåra att bibehålla, om man inte behärskar de språk som talas där.
Många av oss har ju inte skriftspråket, och det är väldigt svårt att skriva. Oftast använder vi vårt språk och det blir nationellt. Mest är det folk från Stockholmstrakterna som pratar med till exempel Göteborg, på så sätt är det nationellt.

Istället använder man telefon, videokamera och mikrofon och talar med varandra.
Internet möjliggör inte bara kontakter utan också att man kan utföra aktiviteter tillsammans. Ninos far, i en av de latinamerikanska familjerna, har
tillsammans med sina syskon, som är spridda i olika länder, skrivit en bok
om familjens historia. Nino själv skrev en receptbok som innehöll familjens
favoriträtter med sina över trettio kusiner i olika länder.
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Globala massmedier och möjligheten till dubbelt
perspektiv
En annan aspekt av informationsteknologin är de insikter man får genom att
titta på TV-kanaler, där politiska händelser speglas och tas emot på ett helt
annat sätt än i Sverige. Det är också möjligt att följa små länders nyhetssändningar i rörliga bilder på Internet. Dels kan man se politiska händelser ur
flera perspektiv och dels får man en nyanserad och fördjupad bild, då händelserna presenteras inom ramen för de komplicerade processer de ingår i.
Ninveh berättar hur hon besökt sina kusiner i Mellanöstern, som trots att
de är högutbildade, en är arkitekt och en är läkare, satt vid teven och jublade
när självmordsbombare dödat många oskyldiga israeliska ungdomar på ett
diskotek. Det gav henne en tankeställare att se hur man påverkas av de medier man exponeras för och den historieskrivning man formas av. Ilona berättar hur hon följde arabisk teve och arabiska tidningar i samband med 11
september-händelserna. Detta att kunna följa nyheter ur olika perspektiv är
enligt henne att vara globaliserad.
Ja, det blir synligt och typ om man tittar på arabisk teve, här är det tre självmordsbombare, där är det tre martyrer dog idag. Jag läser ganska mycket arabiska tidningar på Internet. Då kommer det tillbaka, så jag skulle säga att det
är att vara en globaliserad människa att följa media från två olika håll. Alltså
11 september gick jag på högskolan, så fick vi en specialuppgift. Jag skulle
läsa allting, som hade hänt efter den 11 september, så fick jag läsa; det var
Chomsky, Huntington, och allting där det debatterades. Det är orsakerna…
bakgrunden är islam, smärtans religion, vad är jihad, och då var jag tvungen
att ta lite texter på arabiska. Jag var den enda i klassen som kunde arabiska.
Då såg man vänstern i Väst sa, typ det här händer för att Väst exploaterar
dom här länderna så himla mycket. Man såg inte bakgrunden, man såg inte
antisemitismen hos araberna, man såg inte tusen olika saker. Jag vet inte, jag
tror man måste se saker från olika perspektiv för att få rättvis bild. Jag tror
inte vi är så medvetna om det. På det viset är jag globaliserad.

Fadils föräldrar använder sig inte av Internet på samma sätt som Fadil gör.
För dem är teven inte bara underhållning utan de utgör också ett sätt att behålla kontakten med Irak och hålla sig informerad om vad som händer i deras hemland. De väntar på det ögonblick, då de får svenskt medborgarskap
och kan åka tillbaka till Irak.
Internet ger också möjlighet att dagligen läsa tidningar från alla möjliga
länder oavsett var man befinner sig. På samma sätt som teves nyhetssändningar i olika länder medverkar till att ge olika perspektiv på politiska händelser gör även tidningarna det. Detta gör det möjligt att frigöra sig från de
inbyggda värderingar som överförs via medierna. En annan viktig aspekt är
möjligheten att upprätthålla kunskapen i olika språk och hålla sig uppdaterad
om deras utveckling.
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Sociala rörelser
Gustavs och Sofies morfar lämnade redan Tyskland på 1930-talet när han
var fjorton år och började resa runt i världen. Han tillhörde Wandervögel, en
rörelse som förbjudits av nazisterna. Det var en organisation som påminde
litet om de svenska scouterna, såtillvida att man vandrade runt och levde
friluftsliv. Man sjöng och spelade mycket. När rörelsen förbjöds började
man träffas för att sjunga och spela utomlands. Detta påverkade hela hans liv
och gav honom redan då en i viss mån globaliserad identitet. När vi intervjuade honom som 85-åring hade han och hans fru just återvänt från en resa till
en stad i Italien, dit han liftat när han var ung.
Den typ av rörelse som Gustavs och Sofies morfar deltog i var en föregångare till dagens sociala rörelser, som kommit att påverka identiteten under globaliseringen. Dessa rörelser kan ha alla typer av politiska inriktningar.
Som exempel kan nämnas fredsrörelser, kvinnorörelser, miljörörelser, kommunistiska rörelser, arbetarrörelser och paradoxalt nog antiglobaliseringsrörelsen och även rasistiska rörelser. Även om det kan diskuteras hur demokratiska dessa rörelser är, har de påverkat det den demokratiska processen på en
global nivå. Numera spelar så kallade Non Govermental Organizations en
roll för beslut i FN och Europarådet. Att dessa rörelser fått en annan betydelse än tidigare sammanhänger med deras möjlighet att mobilisera sina anhängare globalt med hjälp av informationstekniken. Detta har gjort att de
blivit en alternativ kraft i den politiska processen. Vi har tidigare framhållit
betydelsen av etik för identiteten, och det politiska eller idealistiska budskap
som håller samman en sådan rörelse har en tendens att forma identiteten från
unga år. För Gustavs och Sofies morfar är det klart att Wandervögel fortfarande spelar en viktig roll för hans identitet och också ger honom en globaliserad syn på livet. Han och hans fru har regelbunden kontakt med vänner
från Wandervögel och reser ofta till festivaler och möten vid Burg Waldek i
Moseldalen, där högkvarteret ligger.
Vanesas morfar, som vi också beskrev i livsberättelserna, kom till Sverige
under 1970-talet. Han tillhörde den första vågen av latinamerikaner som kom
då. Redan i Argentina hade han arbetat med teater under många år. När han
kom till Sverige började han arbeta med Teatro Popular Latinamericano –
en teaterverksamhet som medverkade till att hjälpa den argentinska och chilenska gruppen att bevara sin identitet och sitt språk. Det var särskilt viktigt
för dem eftersom de räknade med att kunna återvända till sina hemländer.
Så småningom ändrades förutsättningarna. De flesta latinamerikaner stannade kvar i Sverige och fick ett behov av att bli en del av det svenska samhället. Teatro popular latinamericano blev Alias teater och öppnades mot
omvärlden.
Teaterverksamheten blev en rörelse som försökte överbrygga de skillnader som i första hand kunde finnas mellan Sydamerika och Sverige. Så små-
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ningom kunde Vanesas morfar göra flera teaterturnéer i Europa och Sydamerika, vilket gav honom en känsla av att tillhöra ett globalt sammanhang.
Många ungdomar av andra generationen är engagerade i olika hjälpprojekt runt om i världen, vilket underlättas av att de ofta kan språket och känner till förhållandena. På så sätt fortsätter de en rörelse som medlemmar av
deras familj kanske har startat även om det kan gälla andra typer av projekt.
Eric Olsson har studerat chilenare i diasporan och han ser skillnader i politiskt engagemang mellan ”den gamla” och ”den nya” generationen chilenare.5

5
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Kapitel 7: Kodväxling

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

Det säger Mats, en svensk ung man som deltog i en av diskussionerna. Han
har tillbringat en stor del av sitt liv i Frankrike och behärskar koderna i två
kulturella system. Det påverkar både hans beteende och identitet. Även om
han i grunden känner sig som svensk växlar han mellan att vara ”svensk”
och ”fransman”. Denna förmåga att växla mellan kulturella koder är en viktig aspekt av den tredje identiteten.
Hur den tredje identiteten utvecklas sig har att göra med olika förmågor
och kunskaper. Mer eller mindre goda språkkunskaper, kunskap om de olika
kulturer och koder som är relevanta skapar identiteten, men de är också förutsättningen för att upprätthålla och utveckla den. De medför en ökad kulturell förståelse, en förmåga att anpassa sitt beteende och känslan av att vara
hemma på olika platser och länder ökar.
Det faktum att man ingår i en mångkulturell kontext leder till att man lär
sig växla mellan kulturella koder. Kodväxling kan ha olika innebörd, dels att
man umgås i en miljö där medlemmarna kan två eller flera språk och därför
använder uttryck på båda språken. Det ger kommunikationen ytterligare en
dimension. Dels växlar man språk för att man ingår i en miljö där alla inte
kan alla språk, och man byter språk när man talar med olika personer. Kodväxlingen kan ske i olika situationer, antingen för att motparten inte kan
språket eller för att man pratar om ett område där det ena eller andra språket
passar bättre. I en känsloladdad situation kan till exempel föräldrarnas modersmål passa bättre och i en situation som gäller till exempel skolan kan
landets språk passa bättre. Man kan också fylla ut med ord på till exempel
svenska om man inte behärskar föräldrarnas modersmål helt.
Kodväxlingen kan på olika sätt bli en aspekt av identiteten, där kodväxlandet som kan ske på olika sätt blir en identitetsmarkör för hela gruppen.
För latinamerikaner sker växlingen ofta på spanska och ett annat språk, medan en ständig växling mellan olika språk ofta är typisk i judiska, liksom i
assyriska/syrianska familjer.
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I diskussionen mellan de latinamerikanska ungdomarna samtalade de om
kodväxling samtidigt som de faktiskt växlade språk. Diskussionen fördes på
spanska, men man blandade också in svenska uttryck:
Y tengo una idea de como es el sueco, pero yo se como comportarme, se los
”mallar”. (översättning: Och jag har en idé om hur svensken är. Men jag vet
hur man uppför sig bland dem. Jag kan deras mallar.)

Diskussionen mellan de assyriska/syrianska ungdomarna fördes på svenska,
men ibland använder de ett uttryck på suryoyo, som bättre förmedlar vad de
vill säga. Ilona blandar in en mening på suryoyo som hon sedan broderar ut
med en med ett svenskt uttryckssätt:
Jag har också bott i Södertälje och räknar X-stad som hemort. Det är här man
har växt upp och sett världen. Ee härke fithi aynotheyna. Det är här jag har
fått se världen och fått upp ögonen på riktigt, kan man säga.

Kodväxlingen kan också innebära att man använder svenska på ett ”assyriskt” sätt, när man till exempel väver in religiösa uttryck, som Ninveh gjorde i exemplet som vi refererade tidigare: ”liksom Gud får döma om jag är en
ond eller god människa”. I nästa uttryck använder hon sig av svensk slang:
”Dom andra skiter jag i”.
Växlingen mellan språk ingår i ett större sammanhang av identitetsmarkering, där ungdomar kan uttrycka sin särart genom att tala ett blandat språk
sinsemellan. Både ord, gester, skämt och ironi kan utgöra hemliga koder,
som visar att ”vi tillhör samma grupp” och inte de andra, som inte känner till
uttrycket eller gesten.
Kodväxling innebär inte bara att man växlar språk utan också kultur. När
man byter språk, byter man ofta också sitt beteende. Simon berättar om sin
svenske vän som bott arton år i Paris och förvånat noterade att vännen inte
bara talade franska utan också förändrade sitt beteende tillsammans med
fransmän.
När jag såg honom i Frankrike i sin ursprungsmiljö, såg man att han transformerades, att han var fransman även om han var svensk.

När man behärskar kodväxling, kan man också anpassa sitt eget beteende till
olika situationer. Detta för att undvika besvärliga situationer, som kan ge
upphov till konflikt. Marcelo som är kusin till Peder vars livshistoria vi
beskrev i ett tidigare kapitel, är en sjuttonårig pojke, som vuxit upp i Argentina men bor i Brasilien. Han undviker att berömma argentinare i brasilianares sällskap och tvärtom. För honom är den kulturella sensibilitet som han
utvecklat under livet i olika länder ett extra plus:
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Jag har alltid känt mig privilegierad, att känna till två olika sätt att se på världen. Inga problem. Argentinare tycker inte om brasilianare och tvärtom. Jag
ser det och använder det till min fördel. När man träffar vissa personer vet
man att man inte får säga vissa saker, därför att annars blir det ett problem.

När människor som behärskar flera kulturella koder är tillsammans kan det
uppstå kulturellt kaos, något som hans farbror beskriver när det gäller hans
kommunikation med sin fru:
Jag relaterar mig till min fru på två olika sätt. Jag har en känslomässig kommunikation och en mer rationell. Hon har också dessa två former. De finns
alltid närvarande när vi kommunicerar. Min brasilianska sida stämmer överens med hennes argentinska sida, och mitt tyska sätt motsvarar hennes svenska sätt. Ibland uppstår det en konflikt, när hon tänker argentinskt och jag
tyskt eller tvärtom.

Något liknande beskriver Yasmine, en flicka som deltog i en av diskussionerna på en gymnasieskola. Hennes far är från Egypten och hennes mor
svenska, och de pratar svenska, arabiska och engelska hemma. Ibland kan
det leda till komiska förvecklingar, och i det stora hela ser hon språkblandningen som något mycket positivt som ger henne en ökad kulturell förståelse
och hemkänsla i många länder:
Min pappa som är från Egypten glömmer ibland att växla språk. Jag kan inte
arabiska, men han kan babbla med mig och mamma. Det kan gå en kvart, och
så säger han något till mig. Man kan säga ord på engelska när man kommer
hem. Om man kan flera språk så kan man förstå folk bättre och då känner
man sig hemma.

Den här flickan har en stark identitet och upplever sin mångkulturella miljö
mycket positivt. Trots att hon inte kan arabiska känner hon sig hemma i
Egypten. ”Om jag är i Egypten så är det dom som är mitt folk och där hör
jag hemma.” Samtidigt känner hon sig hemma i Sverige. För henne är det
”jättehärligt och otroligt trivsamt” att ”hoppa mellan olika kulturer”. Hon har
en insikt om att man kan agera med olika språkliga, sociala och kulturella
koder i olika situationer även om hon inte behärskar alla språk fullt ut. Det
innebär att hon kan placera sig själv och vara delaktig i olika kulturella
sammanhang utan att lägga in någon värdering i det.
Många ungdomar tar upp den skiftande kunskap de skaffat sig genom
uppväxten i en mångkulturell miljö; de kan språk, förstår olika kulturer och
behärskar skilda kulturella koder. Just detta kan också vara ett problem, för
det finns alltid någon som behärskar språket bättre eller har större insikt i de
olika koderna, vilket hos de andra kan leda till en känsla av främlingskap.
Samtidigt kan en sådan situation också bidra till en strävan efter att lära sig
mer.
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Införlivandet av motstridiga värderingar ger en metakunskap som i sin tur
bidrar till öppenhet, förmåga att se saker ur olika perspektiv och förståelse
för det annorlunda.
Det kan till exempel gälla insikten om att människor kan uppföra sig på
många olika sätt utan att det ena eller det andra är rätt eller fel. Man tillägnar
sig en kulturell vana vid olikhet. En assyrisk/syriansk flicka berättar:
Jag åkte till Vitryssland för tre veckor sedan. Jag var så här flexibel och anpassade mig till hur det är. Det var väldigt annorlunda. Det var verkligen en
annan värld. För mig var det absolut inga problem att stå på flygplatsen och
vänta många timmar. Det var man van vid. Man blir visiterad och dom frågar
dumma frågor och läser passet upp och ner. Jag bryr mig inte, sån’t är man
van vid, eller att det är kallt i husen. Men min svenska kompis som var med
mig. Kan dom inte hålla tiden?!

Kunskapen om och acceptansen av det annorlunda påverkar möjligheten att
kodväxla och ju mer man behärskar koderna desto mer ökar säkerheten och
känslan av att vara hemma. Diskussionen om när man känner sig hemma
fortsätter i klassen och en pojke från Latinamerika påpekar att det är när man
behärskar koderna som man känner sig delaktig.
Amy, den flicka som invandrat från Senegal som vi berättade tidigare om,
beskrev sitt främlingskap, när hon kom till Sverige, och det obehag hon kände, när hon var tvungen att anpassa sig vare sig hon ville eller inte. Det ledde
till en vilsenhet under det första året. Den vilsenheten försvann, när kunskapen om samhället ökade. Hon kände sig integrerad, när hon blev klar över
vad hon kunde påverka och inte påverka. Vid ett tillfälle åkte hon med sin
svenska pojkvän på en kryssning, och satt och kramades med honom. En
fransman sa till sin fru, att ”svenskarna avgudar svarta”. Då snoppade hon av
honom på perfekt franska, och mannen upprepade generat gång på gång: ”Tu
est très belle” (du är mycket vacker). Händelsen visar hennes styrka, självförtroende, som delvis hängde ihop med hennes språkkunskaper.
Marcelos farbror, som vi tidigare nämnt, tar upp den politiska aspekten i
kulturmöten. Hans livssituation med ständiga resor sedan han var barn har
medverkat till att ge honom en förmåga till perspektivisering, till exempel att
se politiska konflikter ur olika perspektiv.
När det finns en konflikt mellan Argentina och USA tvingar jag mig att tänka
på hur andra på andra sidan jordklotet tänker. Då förstår man varför de kan
reagera på sitt sätt. Genom att ta hänsyn till de andra förändras jag också till
en mer utvecklad person med en bredare syn på livet. Det påverkar också mitt
sätt att se på konflikten.
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Språkets och de kulturella kodernas betydelse för den
tredje identiteten
Bevarandet av identiteten för minoritetsgrupper hänger samman med medlemmarnas möjligheter att behärska sina språk. För majoritetssamhället är
det en självklarhet att värna om det nationella språket, medan det inte alls är
så självklart att minoritetsgrupper ska ha samma rättigheter. Färdigheter i
majoritetsspråket tvingas ofta på medlemmarna i minoritetsgrupper genom
lagstiftning, det vill säga genom yttre politiskt tvång, eller genom nödvändigheten av att kunna kommunicera med omvärlden. Därmed tar majoritetsgruppens kulturella värderingar överhanden i det offentliga livet, medan
minoritetsgruppens värderingar gäller i hemmet eller i slutna sällskap.
Kommunikation sker således huvudsakligen på majoritetsgruppens villkor.
Lindvall1 menar att när minoriteter åberopar sina rättigheter begär de också rätten till sitt språk, eftersom detta utgör en väsentlig del av den egna
identiteten. Det bekräftas av Ralph2 som anser att språket räknas som en
stark identitetsskapande faktor. Trots att Sverige försökt utveckla en tvåspråkig undervisningsmodell är svenska det huvudsakliga undervisningsspråket och i praktiken bedrivs en assimilationspolitik, vilket har en grundläggande betydelse för invandrarungdomars situation och identitetsarbete.
Beroende på olika minoritets- och invandrargruppers historia har språket
olika betydelse för identiteten. Latinamerikaner definierar sig ofta utifrån
spanskan och ibland utifrån portugisiskan. Språket är för många ett sätt att få
direktkontakt med den latinska världen. Dels markerar språket delaktighet i
en nation, till exempel den chilenska, och dels definierar det delaktigheten i
hela den latinska världen. Det ger tillhörighet till en latinsk civilisation i
betydelsen en större kulturgemenskap.
För de judiska familjerna har språket en något annorlunda betydelse. Oftast identifierar man sig inte utifrån det nationella språk som talas i landet
där man bor. Däremot har hebreiska och andra judiska språk som jiddisch
och ladino en symbolisk och känslomässig betydelse, även om många inte
ens talar dem. Ibland kan ett nationellt språk utgöra en komponent i identiteten, och ibland ses språket enbart som ett verktyg som man inte har något
känslomässig anknytning till, till exempel Alexanders förhållande till ungerskan.
I de assyriska/syrianska familjerna kan språket spela olika roll för hur
man definierar sig som grupp. De som kallar sig syrianer definierar sig i
första hand utifrån religion och det arameiska språket medan de som kallar
sig för assyrier framför allt definierar sig etniskt och utifrån språk och härstamning.

1
2

Lindvall, 1993.
Ralph, 1993.
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I våra livshistorier och intervjuer har vi alltså funnit att språket spelar olika roll för identiteten. Några har bara ett modersmål medan andra är flerspråkiga. För en del har språket ingen särskild betydelse för identiteten. Det
är något som man kan byta. För andra har språket en känsloladdad betydelse
som är starkt knuten till individernas erfarenheter och identitet. Kunskaper i
flera språk och förmågan att kodväxla utgör emellertid en viktig aspekt av
utvecklandet av olika typer av tredje identiteter.
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Kapitel 8: Identiteten som en process invävd i
skilda narrativ

I kapitel 4, det som behandlar forskning om identitet, beskrev vi hur människor skapar sin identitet genom att integrera olika typer av narrativ – ontologiska, offentliga, begreppsmässiga och metanarrativ narrativ – i sin egen
livshistoria. Det ontologiska narrativet uppfattar vi som enskilda människors
tolkning av sin egen livshistoria, deras definition av vem de är utifrån den.
Offentliga narrativ handlar om kulturer och institutioner som är större än den
enskilda individen. Det kan vara berättelser om den amerikanska sociala
mobiliteten och i Gustavs och Sofies morfars fall, anti-nazismen. Han är i
hög grad formad av tidsandan under sin uppväxt och protesterna mot den
framväxande nazismen, fascismen och rasismen. I det här sammanhanget är
det viktigt att framhålla att människor inte bara påverkas av tidsandan som
präglat deras uppväxt utan framför allt vilken position de själva intog under
den tiden.
Begreppsmässiga narrativ är samhällsvetares begrepp och förklaringar,
och dessa begrepp blir tankeverktyg som i populariserad form påverkar
människors tolkning av sin tillvaro. Metanarrativ handlar om de övergripande narrativ som vi alla är inbäddade i, till exempel ”utvecklingen”, ”nedgången”, ”industrialiseringen” och ”upplysningen”.1
Som vi tidigare framhållit inordnar narrativet identiteten i rumsliga och
tidsmässiga relationer. I det här kapitlet ger vi exempel från livshistorier och
gruppdiskussioner på hur människor skapar sin identitet i ett samspel mellan
kontinuitet och kontext men också hur identiteten inordnas i skilda narrativ
och hur den växer fram i ett samhälleligt och interpersonellt sammanhang.2

Samspelet mellan kontinuitet och kontext
I kapitlet om livshistorier berättade vi om Ninos mor, Lorena, och de minnen
som strömmade över henne när hon kände doften av vitlökssoppa. Doften

1

Somers & Gibson, 1994.
Vi tar emellertid inte upp begreppsnarrativ här, eftersom det rör samhällsvetenskapliga
teorier, som informanterna visserligen är påverkade av men som är svåra att urskilja utifrån
deras utsagor.

2
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fick henne att minnas hur hennes farfar kärleksfullt lagat mat och den knöt
ihop hennes liv med hennes släkt och ursprunget i det spanska Katalonien.
För henne är vitlökssoppan ett mnemiskt spår, ett minnesspår, till exempel en lukt, en känsla eller musikstycke, som upprepas generation efter generation. Det är ett spår av traditioner, värderingar, händelser som har betytt
mycket för henne och hennes familj och har överförts från generation till
generation.
Begreppet mnemisk kommer från minnets gudinna Mnemosyne, som hade
nio döttrar med Zeus. Vattnet i hennes källa fick de döda att komma ihåg
sina liv medan vattnet i hennes dotter Lethes källa fick dem att glömma.
Lorena förklarar att man kan känna igen sig i en helt ny omgivning, därför
att dessa spår ”finns i blodet”. Det är enligt henne en del av det omedvetna
som överförs mellan generationer.
Lorenas berättelse om vitlöksoppan utgör en del av hennes egen livsberättelse, som hon skapar medan hon berättar den. Denna livsberättelse blir ett
uttryck för hennes identitet, en tredje identitet, som knyter samman hennes
argentinska, spanska och italienska kontexter. Samtidigt infogar hon sin
släkts erfarenheter från det att den invandrade från Katalonien för hundra år
sedan. Genom berättelsen skapar hon sig en utkikspunkt, både framåt och
bakåt, som samtidigt integrerar de olika kulturella kontexter som påverkar
henne. Den här berättelsen blir en grund för handling. Som Ricouer skriver
är hon såväl författare och berättare som innehavare av huvudrollen. Hennes
berättelse är samtidigt ett uttryck för de fyra typer av narrativ som Somers
och Gibson beskriver. Hennes egen livshistoria är vad de kallar ett ontologiskt narrativ, hennes familjehistoria är ett offentligt narrativ och den historiska kontext av den tidsperiod då hennes släkt utvandrade från Spanien till
Latinamerika är vad de kallar ett metanarrativ. Slutligen är hennes sätt att
använda sig av begreppet mnemiskt spår, som ett delvis genetiskt betingat
minne, vad de kallar ett begreppsmässigt narrativ.
När vi berättar om de händelser som gett upphov till vår identitet integrerar vi alltså flera olika narrativ, bland annat de fyra narrativ vi tagit upp här,
och dessa narrativ kan inte ses om isolerade från varandra. För vårt syfte
nöjer vi oss här med att utvidga vårt resonemang utifrån de tre narrativen:
ontologisk, offentlig och metanarrativ.
En viktig aspekt av identitet är språk, både i dess konkreta men också mer
utvidgade betydelse. Språket är både ett verktyg och något vi samtidigt lär
oss då vi ingår i olika kulturella kontexter. Samtidigt använder vi språket för
att knyta samman våra liv genom i våra livsberättelser. På så sätt utgör språket en brytningspunkt mellan kontext och kontinuitet. Vi använder språket
när vi berättar om våra liv, och de olika språken berättar på sätt och vis olika
historier. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är språket det viktigaste redskapet för kommunikation. Genom det skapar vi också verkligheten
och knyter därmed ihop olika kontexter i en kontinuitet. Med hjälp av språ100

ket överför vi vår världsbild och vår kultur till nästa generation samtidigt
som denna världsbild är inbäddad i språket.
Människan utvecklas genom språket i dialog med ”betydelsefulla andra”,
och vi definierar oss i den dialogen, antingen genom identifiera oss med
”den andre” eller i kamp mot ”den andre”.

Ontologiska narrativ
Genom att undersöka tregenerationersfamiljer har vi blivit medvetna om
ålderns betydelse för hur människor ser på begreppen kontext och kontinuitet. När Jenny, flickan i en av de judiska familjerna, berättar om upplevelsen
av lycka, då hon byter skola, blir det tydligt hur stor vikt hon lägger vid att
känna sig delaktig i en miljö, där alla liksom hon själv ingår i mångkulturella
sammanhang och många är judar. För henne är den kontext hon ingår i viktig. ”... så känns det mycket bättre, eftersom saker är självklara, som man
inte behöver förklara, inte känna sig konstig”. På samma sätt var det viktigt
för Ninveh, den assyriska flickan vi tidigare berättade om, att ”vara en i
gänget.”
Den äldre generationens livshistorier visar på betydelsen av att känna en
kontinuitet i livet, och inte minst att överbrygga diskontinuiteter som de upplevt i livet. Janices mor, Lissy i en av de latinamerikanska familjerna, var
tvungen att få hjälp hos en psykolog för att kunna sammanjämka vad hon
upplevde som flera parallella liv, och även Pia, hennes svägerska, hade svårigheter att knyta ihop sitt liv, på grund av de språkbyten hon gjort. Pia hade
vuxit upp med spanskan, övergått till först svenska, sedan tyska och slutligen
portugisiska. I det dagliga livet använder hon portugisiska och tyska, men
känner att hon inte kan överföra de upplevelser och erfarenheter hon fått
under sitt tidigare liv, eftersom hon inte kan tala spanska med sina barn. ”Jag
har en förfluten tid som är i skuggan, som inte är närvarande”. Men sedan
hon på senare tid fått kontakt med sina bröder som flyttat till Brasilien, börjar hon återuppleva tidigare händelser, när hon talar spanska med dem. Som
hon säger måste man ”kombinera dåtiden med nutiden utan konflikter”.
Flera informanter har tagit upp psykiska problem de haft, och det är inte
överraskande att man i en grupp av informanter finner vissa som har psykiska problem. Det innebär inte att alla som ingår i mångkulturella sammanhang har psykiska problem. Snarare speglar den mångkulturella situationen
den riktning dessa problem får.
För Gustavs och Sofies morfar i en av de judiskt anknutna familjerna var
det viktigt att visa ett minnesmärke över alla de judar som dött i koncentrationsläger med svensk anknytning för sina barnbarn. Gustav, hans dotterson,
inser att det är viktigt för hans morfar, men för hans eget liv idag är det inte
viktigt, något som kanske kommer förändras med tiden.
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I avsnittet om betydelsen av resor för identitetsarbetet gav vi exempel på
hur föräldrar tar med sina barn på resor till hemlandet. Det visar både på hur
olika kulturella kontexter kan knytas samman men också hur människor
söker kontinuitet i sina liv genom att knyta ihop sina och barnens liv.
Ett annat sätt att se kontinuiteten i sitt liv är att se sig som en kvinna som
fött barn och fått barnbarn och barnbarnsbarn och känna igen sig i dem. Ninos mormor, i en av de latinamerikanska familjerna, känner igen konstnärliga drag hos barn, barnbarn och barnbarnsbarn. ”När jag ser mitt barnbarn
dekorera bordet med en bukett med torkade blommor blir jag glad eftersom
det är något jag alltid gjort.”

Offentliga narrativ
Offentliga narrativ är som nämnts knutna till kulturer och institutioner, och i
den meningen kan de narrativ som skapas av familjer ses som ”offentliga
narrativ”. De exempel som vi gett på den äldre generationens önskan om att
sammanknyta sina liv i en kontinuitet blir samtidigt familjenarrativ.
Överföring från generation till generation kan vara medveten eller omedveten. Medvetna överföringar är de som är tänkta, talade mellan farföräldrar,
föräldrar och deras barn. Det kan vara vanor, färdigheter, sätt att vara, yrkesvana, att ha musiköra, smaker, lukter etc.
Man väljer ut vissa drag som man tycker är viktiga och skapar gemensamma narrativer. Ninos mormor väljer det konstnärliga som ett familjedrag.
Jennys morfar tycker sig känna igen sin egen fixering vid ärlighet i sitt barnbarn. Han berättar om ett tillfälle då han var barn och inte släpptes in på en
bio, eftersom han avslöjat för vakten att han inte var tillräckligt gammal.
”Jag är så gammal, 71 år, så jag känner till flera generationer, mina föräldrars generation, min generation, mina syskon, mina döttrars och mina barnbarns generation. Då ser jag vissa egenskaper på nå’t sätt slinka igenom dessa generationer.” Han är medveten om att inte alla var ärliga och berättar
skämtsamt om sin farfar som var ”en konstig typ”. Ändå tycker han sig se
ärligheten som ett drag som återkommer bland många i släkten, och på så
sätt skapas ett familjenarrativ. I skapandet av familjenarrativ spelar värderingar en viktig roll. Jennys morfar är inte religiös, men han vill ändå överföra ett judiskt arv, som innehåller en etik. Trots de svåra upplevelser han hade
under Förintelsen säger han sig haft tur och inte träffat många riktigt onda
människor. Tvärtom har hans liv präglats kärleksfulla människor: ”Jag kan
inte klaga. Jag har min fru som är kärleksfull. Vi har samma atmosfär i vår
familj. Våra barnbarn ... man ställer upp för varandra”.
Gustavs och Sofies mor har knappast någon anknytning till sitt judiska
påbrå genom fadern. Dels hade hon inte särskilt mycket kontakt med honom
under sin uppväxt, och dels var hennes far överhuvudtaget inte religiös. Han
var politiskt engagerad till vänster, och det trauma det innebar att föräldrarna
102

försvunnit gjorde att hans anknytning till sitt judiska ursprung var laddat.
Först långt efter kriget inträffade en händelse som förändrade situationen: En
granne till Gustavs och Sofies morfar hade tagit hand om en låda med foton,
dagböcker och andra personliga handlingar, när morfaderns föräldrar förstod
att de skulle deporteras. Lådan hade hamnat uppe på vinden, men en son till
familjen hade hittat den och kontaktat Röda korset. Gustavs och Sofies morfar spårades upp och på så sätt fick han veta vad som hänt med föräldrarna.
Det blev en svår chock för honom men samtidigt blev det möjligt att börja
bearbeta traumat efter föräldrarna.
Ofta överförs trauman omedvetet genom att det som inte sägs, döljs och
hålls hemligt. Familjenarrativet påverkar människor med olika sorts trauman, men när de kan verbaliseras öppnas möjligheten till att förhålla sig till
dem. Det här gäller de judiska familjerna och andra som upplevt flykt, tortyr,
skam, med mer.
Gustavs och Sofies mor, Anna-Karin, fick för några år sedan genom släktforskning kontakt med sin tyska släkt och på så sätt föll bitarna i hennes liv
på plats. En sed att måla ägg runt påsk fick henne att inse att det hade med
hennes tyska släkt att göra. Hon hade tidigare haft en vag känsla av att vara
annorlunda och kunde nu känna det centraleuropeiska som en del av sin
identitet. På så sätt knöts kontext och kontinuitet ihop runt seden att måla
ägg.
Ett annat skeende som tycks ha påverkat familjen under flera generationer
på Anna-Karins mors sida är önskan om att assimilera sig i samhället. När
hennes mors föräldrar kom till Sverige gick de in för att bli svenskar och en
del av majoritetssamhället. Bakgrunden var att Anna-Karins morföräldrar,
tyskar som bott i Lettland, tvingats flytta till Tyskland när Hitler kom till
makten och då ville samla alla tyskar i Tyskland.
Till skillnad mot Anna-Karins familj försöker Peders far, i en av de latinamerikanska familjerna, att skapa ett tyskt-brasilianskt familjenarrativ genom att överföra medvetenheten om den tyska delen av sin kultur till sina
barn genom att skicka dem till en tysk skola.
Familjerelationer bildar ett familjekapital i vilket det ingår en viss etik,
yrkeserfarenhet och ett ekonomiskt arv. Familjemedlemmarna lever med
lojalitetskänslor mot varandra.3 Lojaliteten kan sträcka sig mer eller mindre
långt när det gäller rättigheter och skyldigheter. Den blir inlärda reaktioner
som ristas in i familjens historia. Denna lojalitet och etik ger Fadil i en av
livshistorierna om flyktingfamiljerna uttryck för när han talar om sin familj.
Han kommer aldrig att överge sina föräldrar och har utvecklat ett beteende
som han gärna vill bibehålla:
När min pappa och mamma blir gamla lämnar jag dom inte utan tar hand om
dom. Vi i kan inte lämna dom, som man gör i Sverige. Här flyttar man hem3

Ancelin Schützenberger, 1998.
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ifrån när man är 18 år. Vi gör inte så. Jag kan inte lämna mina föräldrar eller
bo sambo. Om jag gifter mig ska jag bo i närheten av dem och hjälpa dem.
Och för oss är familjen är inte bara mamma och pappa utan kusiner, fastrar
och mostrar.

Lojaliteten blir en viktig del i familjenarrativet, inte bara i Fadils familj utan
i de flesta familjer som ingår i vår undersökning. Det skapar sammanhållning och kontinuitet.
I familjenarrativet och det etniska narrativet kan namnet ha en viktig roll.
Att ge ett namn och efternamn är att ge en identitet. Genom att presentera sig
med ett namn kan man få en social, geografisk, kulturell, etnisk, religiös
och/eller placering. Namnet är ofta också ett uttryck för familjens ursprung.
Som exempel kan det judiska namnet Cohen nämnas. Det betyder präst, är
urgammalt och härrör från Moses brors Arons stam som blev präster i det
gamla templet.
Många av ungdomarna påpekar hur namnet sammanhänger med processer
av delaktighet och uteslutning ur samhället. Laura som deltog i en av gruppdiskussionerna säger att hon på grund av sitt namn kan känna sig delaktig
eller utesluten. ”Innan jag kom fram till vem jag var, så var det mycket frågor om namn och efternamn. Så’na frågor typ, i en sån situation kunde jag
känna mig utanför.” Simon tar upp hur det ständiga stavandet av namnet
medför en känsla av utanförskap.
En av de sydamerikanska ungdomarna beskriver hur svårt det kändes att
byta namn, men insåg att det var det enda sättet att komma in i samhället och
få ett arbete:
I början ville jag inte byta namn, för jag var rädd att förlora mina chilenska
rötter, min identitet. Men senare tänkte jag att det kanske var det enda jag
kunde göra om jag skulle inta en ny, svensk identitet.

I skapandet av familjenarrativ uppstår en kontinuitet bakåt och framåt i tiden
– bakåt genom minnen, mnemiska spår, och framåt när man skapar traditioner, eller medvetet överför vissa värden eller traditioner. Ninos farmor berättar hur hon visade sina barn blommorna, ljuset från stjärnorna eller vinden
som susade. Hon påpekade för sina barn att de skulle vara uppmärksamma
på de värden som hon ville förmedla till dem. Idag är många av hennes barn
och barnbarn kreativa på olika sätt, vilket hon uppfattar som ett resultat av
sin påverkan. På samma sätt, berättar hon, hur hennes mors önskemål överfördes till hennes egen generation.
Livshistorierna visar hur den äldre generationen försöker överföra det
som den uppfattar som det bästa i det kulturella arvet. Det kan gälla språkkunskaper och värderingar som är knutna till deras egna erfarenheter. Det
sker alltså ett urval. Peders far, som bor i Brasilien, har medvetet överfört sin
tyska kultur till sina barn, eftersom de har dubbelt medborgarskap. Hans frus
argentinsk-svenska ursprung kommer i andra hand.
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I skapandet av familjenarrativen överförs inte allt, utan man väljer ut vissa
delar och kombinerar dem i nya former. Det sker också en förhandling mellan familjemedlemmar så att vissa seder accepteras och andra inte. Man skapar också ständigt nya traditioner.

Metanarrativ
Alla de familjer som vi berättat om ingår i metanarrativ, som de ofta har tagit
till sig utan att det ens är medvetet. De latinamerikanska familjerna ingår i
ett metanarrativ som utgörs av den europeiska utvandringen till Latinamerika
under slutet av 1800-talet och 1900-talet. När Lorena talar om känslan av
igenkännande då hon känner en doft, ser ett visst träd eller känner en beröring upplever hon trygghet och tillhörighet. Latinamerikaner som till exempel
reser till Spanien och Italien kan på så sätt identifiera sig trots att de aldrig
tidigare vistats där. Det kan sättas in i ett tidsperspektiv av över hundra års
metanarrativ. Vid en känsla av igenkännande knyts det egna livet ihop med
tidigare generationer.
Familjerna med judisk anknytning ingår i ett metanarrativ i vilket bland
annat Andra världskriget och Förintelsen men också anknytningen till Israel
och olika delar av världen där judar lever utgör en självklar del. Familjenarrativet blir på så sätt också ett etniskt narrativ. Fadils familj ingår i ett metanarrativ där diskrimineringen av de kristna i Mellersta Östern lett till en utvandring därifrån. Dessa metanarrativ utgör inte en historia som påverkar
alla på samma sätt utan det är viktigt att framhålla att enskilda personer,
familjer och etniska grupper har sin speciella position inom dem. I dem vävs
de olika typer av berättelser som vi här tagit upp in. När ungdomarna i den
assyriska/syrianska diskussionsgruppen talar om sin delaktighet i en kultur
som dominerar i Mellersta Östern oberoende av religion nämner de delaktigheten i ytterligare ett metanarrativ förutom det kristna arvet.
Vanesas morfar, Tomás, som vi beskrev i en av flyktinghistorierna, har
formats av en tidsepok som påverkade honom både politiskt och kulturellt.
Hans identitet är en integrering, inte bara av etniska aspekter utan också av
att vara politisk flykting. I det ingår hans pionjärarbete för att överbrygga det
argentinska och det svenska i form av teater.
Tidsandan påverkar alltså inte alla människor på samma sätt. Gustavs och
Sofies morfars resor i världen var en del i en protest mot nazismen. Han
påverkades av tidsandan men den form den påverkan tog var ett resultat av
hans ställningstagande mot den dominerande ideologin. Både hans och
Tomás identitet präglades av politiskt motstånd. Som Taylor skriver är det
just den etiska aspekten som är grundläggande för identiteten. Den formas
utifrån en övertygelse om vad man anser vara det goda i livet.
Många av de latinamerikanska ungdomarna som deltog i gruppdiskussionerna har också integrerat en politisk ideologi i sin identitet som samman105

hänger med deras föräldrars ställningstagande. Identiteten blir en del av en
kontinuitet där familjens historia knyts samman inom en tidsepok och protesten mot de sydamerikanska diktaturerna. Samtidigt placerar sig ungdomarna i en ny kontext, där det politiska engagemanget får nya former. Vanesa, Tomás barnbarn, följer i sin farfars fotspår. Hon vill bli skådespelare och
funderar på att åka utomlands som volontär. För Vanesa har det politiska
engagemanget inneburit att hon att protesterar mot konsumtionssamhället
och vill åka som volontär till Latinamerika. Därmed ger hon uttryck för vad
vi tidigare beskrivit som en kosmopolitisk medkänsla.
Fadil, vars familj flytt från Irak ingår i en etno-politisk situation där de
kristna förföljs i en muslimsk omgivning. Hans och hans familjs identitet
påverkas av den ställning man intog mot den dominerande religionen i samhället.
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Kapitel 9: Slutdiskussion

I den här boken har vi hävdat betydelsen av en typ av identitet, en tredje
identitet. Den tredje identiteten ska inte uppfattas som ytterligare en diskriminerande etikett som kan tillskrivas människor med ursprung i andra länder
än Sverige. Snarare är det en typ av identitet som blir allt vanligare, särskilt i
storstäderna, och som också innefattar till exempel etniska svenskar som
ingår i en mångkulturell kontext genom sitt arbete, bostadsort, umgänge,
resor och kontakter över gränserna. Som vi hoppas har framgått av den här
boken är identitet inte något fast och oföränderligt som man föds med och
som följer en livet ut. Det är inte ett ting som man har utan en process som
styrs av det sociala och kulturella sammanhanget, samtidigt som varje människa påverkar den genom egna identitetsbeslut.
De begrepp som används idag för att beskriva identiteten i det globaliserade samhället på ett djupare plan räcker inte till, varför vi har introducerat
ett nytt begrepp. Föreställningen om globaliseringen som en tid då lokala
identiteter och gruppidentiteter upplöses skymmer sikten för förståelsen av
de nya typer av identiteter som uppkommer. Tvärtemot vad som ofta antas
menar vi att identitet blir viktigare just på grund av globaliseringen. Den
globala kontakten mellan olika kulturer och tanke-system leder både till
konkurrens mellan idésystem och en skärpning av kulturella motsättningar
men också till skapandet av gränsöverskridande identiteter, en acceptans för
det annorlunda och en förmåga att engagera sig i och förstå ”den andre”. Det
är en multipel identitet såtillvida att den utgör en kombination av olika tillhörigheter, men det är också något därutöver.
Det är en fråga om att komma till insikt om ett tredje alternativ som inte
är en blandning utan bygger på en förmåga kunna se kulturell variation på ett
övergripande plan. Den uppstår som en följd av medvetenheten om skilda
perspektiv. Det kan gälla motstridiga värderingar i familjen kontra storsamhället, där man väljer ett tredje alternativ och plockar ut vissa delar som man
kombinerar på ett nytt sätt. Det kan gälla insikter om hur man omedvetet
formas av medierna då man följer nyhetssändningar på olika språk.
Den tredje identiteten är en hel identitet som samtidigt är ständigt föränderlig och baserad på människans tolkning av sin plats i flera kulturella kontexter i ett kontinuum. En person som ingår i flera kulturella kontexter lär sig
att det ibland är hövligt att tacka för maten och att det ibland är ohövligt att
göra det, eftersom det implicerar att värden inte är gästfri. En tredje position
innebär att kunna växla mellan olika sätt att uttrycka hövlighet utan att för
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den skull värdera det ena eller andra sättet som bättre eller sämre. Det handlar om en metakunskap baserad på delaktigheten i flera kulturella kontexter,
självreflexion och en förmåga till perspektivisering.
Globaliseringen ger upphov till ständiga val och identitetsbeslut. Som
Lundin och Karlsson skriver är en identitet som mest aktualiserad, när en
person genom beslutsfattande är i färd med att skapa identitet. Då vakar den
i personens medvetande och gör sig ständigt påmind.1 Det sker ständigt under globaliseringen.
Kontakten med annorlunda värderingar och beteenden medför inte alltid
att människor reflekterar över sin identitet. Det sker i situationer där man av
olika skäl är tvungen att anpassa sig till en ny situation, något som globaliseringen medverkar till. Gamla maktstrukturer upplöses och ersätts av nya i
nätverkssamhället.
Sedan Comte och Weber har vi vant oss vid att se utveckling som en rätlinjig progression från magi och religion till vetenskap. Ungdomarnas uttalanden om kultur, religion och genus i vår undersökning visar på oväntade
samband som att assyriska/syrianska flickor kan ha större möjlighet att studera än pojkarna just på grund av könsrollerna och att en flicka i huvudsjal
och bar mage kräver respekt både för sin och andras religioner.
Föreställningen om en rak utvecklingslinje från religion och etnicitet till
sekularism och jämställdhet är inte självklar. Det finns ingen motsättning i
att vara modern och välutbildad och vilja ”att träffa en massa svartskallar
och dansa shehane”. Inte heller ligger det någon motsättning i att vilja fira
pesach (judisk påsk) eller överföra sin etik till sina barnbarn och vara ateist.
När vi startade projektet föreställde vi oss att de äldre var mindre ”globala” än de yngre. Berättelserna från olika generationer visar att man inte kan
dra en sådan slutsats. Beroende på livssituationen ingick många äldre i en
mer global situation än de yngre. Ninos far- och morföräldrar hade rest över
hela världen och gjorde affärer mellan Sydamerika och Europa till skillnad
från Nino och hans föräldrar. Jennys morfar är religiös på ett ”icke-religiöst”
sätt. Trots att han är ateist vill han överföra en judisk livssyn till sina barn
och barnbarn. På sätt och vis är han mer ”modern” än sin dotter som vill
återuppta vissa judiska traditioner. Jennys morfar har reagerat mot sina konservativa föräldrar på samma sätt som Jennys mor reagerar mot sina ”moderna” föräldrar och uppfattar deras liv som uttryck för en viss tomhet. Båda
är påverkade av sin tids värderingar och man kan inte se en enkel utveckling
från tradition till högmodernitet.
Inte heller kan man se ett enkelt samband där unga använder Internet och
gamla inte gör det. Alla generationer använder Internet men på olika sätt.
Internetanvändandet har olika funktion. Inte heller social tillhörighet påverkar Internet-användandet på ett enkelt sätt. De flesta har tillgång till Internet,
till och med Violeta som inte ens har en bostad. Amal, Violetas och Fadils
1

Lundin & Karlsson, 2006, s. 36.
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klasskamrat, går tillsammans med sin mor till biblioteket och skickar e-post
till Amals far i Somalia och kan på så sätt hålla regelbunden kontakt med
hemlandet.
Däremot skiljer det sig hur man använder Internet. Ninos mormors hemhjälp, en indianska som kommer från djungeln i Peru, har kontakt med sin
familj varannan vecka via Skype, ett datorprogram som kan användas till att
ringa billigt. Man kan också koppla en web-kamera till programmet och visa
rörliga bilder. Hennes familj kommer till ett Internetkafé i en liten by i utkanten av djungeln och på det sättet ”träffas” man regelbundet via nätet. De
bland informanterna som har släkt i andra världsdelar eller på otillgängliga
platser har regelbunden kontakt med sina familjer via Internet. Fadil chattar
med andra ungdomar från Irak, Janices far använder det i sitt dagliga arbete
och Alexanders 80-åriga mor försöker anknyta till ett Ungern före Förintelsen genom att leta efter ungerska dikter från den tiden på Internet.
Under globaliseringen har identiteten, som Castells uttrycker det, fått
makten därför att traditionella institutioner har börjat förlora sin betydelse
och ersatts av nätverk. Människor med liknande värderingar har en möjlighet
att skapa nya grupper på ett helt annat sätt än tidigare, och dessa grupper
utgör en ny typ av samhällelig organisation. Det här ingår i ett system där
sociala, kulturella och politiska rörelser börjar ersätta mer traditionella institutioner.
Inom dessa rörelser skapar människor sin identitet. Där har personen möjlighet att genomdriva sina önskningar på ett helt annat sätt än tidigare. Gruppen är det som hon kan vila på, där skapas de etiska regelverk som Simon
hänvisar till när han talar om att vara öppen och tolerant mot människor som
har helt andra åsikter än han själv. Som Simon säger tvingas man bli oberoende om man har blandade etniska tillhörigheter och inte kan inordna sig i en
enda grupp. Man tvingas ständigt välja och besluta vad man vill ta in av de
olika värderingarna, vilket i sin tur påverkar identiteten. Charles Taylor har
framhållit att varje tid skapar sin typ av värderingar och identiteter. Under
globalschaft definieras man inte längre som tidigare. I inledningen skrev vi
att gemeinschaft innebar att man definieras efter religion, som in- eller utgrupp, under gesellschaft efter nationell identitet. För första gången i världshistorien finns det en reell möjlighet att skapa inkluderande snarare än exkluderande identiteter på ett globalt plan. Även om globaliseringen ofta medför eller yttrar sig i en reaktion mot globaliseringen i form av en stärkt nationalism, religiös fundamentalism, rasism och nya transnationella gruppbildningar som i sin tur skapar in- och utgrupper, så har vi sett av intervjuer och
diskussioner med ungdomar att det uppkommer en typ av identitet, som vi
kallar den tredje identiteten, som blivit allt vanligare. Det är en gränsöverskridande typ av identitet som uppkommer i ett ”tredje rum” med Homi
Bhabhas termer. Den tredje identiteten är en ”både-och”-identitet som består
av att man integrerar olika aspekter som också kan vara motstridiga av identiteten. Det kan till exempel gälla både en etnisk och en kosmopolitisk iden109

titet. Det är en identitet som Ilona och många andra ungdomar ger uttryck
för, när de säger att de är ”både- och” och vägrar att vara något halvdant. Det
bottnar i att de lever i en tillvaro som understödjer ”både-och”-identiteter.
Dessa identiteter innebär att man definierar sig på olika nivåer, där de skilda
aspekterna av identiteterna kan integreras. Kravet på endimensionella identiteter ger snarast upphov till psykologiska problem, och till exempel Laura
känner en lättnad över att få vara både svensk och chilenska. Den tredje
identiteten är vad Castells kallar en projektidentitet som förändrar samhället
genom att den ifrågasätter en endimensionell nationell definition av identitet.
Alla dessa motstridiga influenser kräver att man reflekterar över sin identitet och tar beslut om vem man vill vara, som till exempel Ninveh som utifrån ett etiskt förhållningssätt bestämmer vilka delar av sina kulturer hon
vill välja ut och göra till sin egen. Många ungdomar, bland annat Nahir och
de judiska informanterna talar om behovet av en stark identitet och en stark
kultur, om behovet att bekräftas och bejakas. Det sammanhänger med önskan om att undvika alienering och den känsla av total utplåning av identiteten som globaliseringen kan ge upphov till. Man vill som Ilona säger inte
låta sig sväljas helt av omgivningen utan markera sin annorlundahet. Eller
som Homi Bhabha uttrycker det, det är ett krav om jämlikhet i olikhet.
Samtidigt som den tredje identiteten innebär att man ofta smidigt kan växla mellan olika språk och kulturer och smälta in på nya platser är förutsättningen att man känner att man har ett fäste. Det behöver inte vara en plats
utan det kan vara en grupp eller helt enkelt en definition av vem man är, att
man som till exempel som Laura både är svensk och chilensk eller som
Alexander att man både är svensk och jude, men inte ungrare. När man har
ett fäste är det möjligt att kodväxla, att smälta och vara öppen inför det annorlunda.
Sökande efter fästet bottnar i en önskan om autenticitet, om att stå för den
man är och inte låta andra ”svälja” en. Alexander är besviken på sin mor för
att hon ”bara” identifierar sig som människa. Han ser det som feghet, att inte
våga stå för vad man är.
Känslan av autenticitet kan förväxlas med essentialism, men detta är som
Taylor uttrycker det snarare ett ideal om att vara trogen mot sig själv. Det
här är i sin tur sammanlänkat med etik, vad man tror vara rätt och fel. Det
står inte i motsättning till öppenhet mot andra. Snarare är det en förutsättning
för relationer med andra. Att ställa krav på att själv vara autentisk eller äkta
är något helt annorlunda än att ställa krav på autenticitet och äkthet för etniska och nationella grupper. På ett grupplan leder det snarare till krav på likriktning och intolerans och ett uteslutande och nedvärderande av ”den andre”.
Som kännetecknade för den tredje identiteten har vi sett att man skaffar
sig en kulturell vana vid att växla mellan kulturer. Det uppfattas som något
naturligt och man lägger inte in någon värdering i det såtillvida att man inte
värderar kulturer som över- eller underlägsna. Snarare lägger man vikt vid
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människovärdet oberoende av kultur. Det innebär inte att man slutar kategorisera människor utan snarare att man inte värderar kategorier. Genom att vi
ständigt möter människor från andra kulturer än vår egen, inte minst genom
användandet av Internet, väcks ständigt frågan om vår identitet. Detta sker
eftersom vi då konfronteras och omdefinierar oss själva i kontrasten.
Att vara människa har beskrivits på helt olika sätt av våra informanter. Å
ena sidan kan begreppet människa stå för ett utsuddande av den egna identiteten. Å andra sidan står ordet ”människa” för bejakandet av en autentisk
person som är hemma och delaktig i hela världen och som också tar in den
andre i sin egen verklighet. Som en flicka vid en diskussion på en av gymnasieskolorna uttryckte det: ”Man måste veta vem man är för att förstå andra.”
I den här boken har vi framhävt betydelsen av perspektivisering, kosmopolitisk empati, både-och-identiteter och en betoning av människovärdet
oberoende av etnisk tillhörighet. Men det är en möjlighet, inte en självklarhet. Det är enklare och tryggare att söka sig in i de rena identiteternas hemtrevliga fantasilöshet. Människan har alltid haft möjlighet att välja – vissa
mer än andra. Det gäller också under globaliseringen.
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Bilaga I: Undersökningen

Den här boken är skriven utifrån resultaten av forskningsprojektet Globalisering och identitet – ungdomar av invandrarursprung och deras familjer i ett
europeiskt jämförande perspektiv. Som nämnts i förordet planerades projektet ursprungligen som ett europeiskt samarbete med andra länder. Eftersom
anslag inte erhölls för den europeiska delen gjorde vi istället ett antal intervjuer med familjer i Argentina och Brasilien. Datainsamlingen gjordes 20022007. Projektets två huvudsyften har varit:
• att undersöka de processer och villkor som ligger till grund för
framväxten av identitet bland ungdomar av olika kulturellt, socialt
och etniskt ursprung utifrån ett generationsperspektiv
• att utifrån ett dynamiskt perspektiv undersöka innebörden av olika
typer av multipla och komplexa identiteter som uppkommer i ett
globalt sammanhang

Metod
Val av metod styrdes såväl av forskarnas tidigare forskningserfarenheter som
av ämnet. Katrin Goldstein-Kyaga hade använt grundad teori (Grounded
Theory) och fältmetod i sin doktorsavhandling och María Borgström hade
arbetat med livshistorieansatsen i sin doktorsavhandling.1 Båda hade tidigare
använt sig av fokusgruppsdiskussioner. María hade använt det i en studie
bland marockanska ungdomar i Barcelona och Katrin inom ett projekt om
kultur och yrkesval i multietniska skolor.2 Som övergripande metod valdes
grundad teori, en induktiv eller snarare abduktiv metod för att generera teori.
Det är en metod som lämpar sig väl för outforskade områden som relationen
mellan globalisering och identitet genom att forskaren arbetar så förutsättningslöst som möjligt och undviker att utgå ifrån en tidigare etablerad teori.
Samtidigt är den konkret och systematisk, vilket motverkar att dataanalysen
blir för svåröverskådlig. Syftet är att låta data styra teorigenereringen, snarare än att låta teorin styra datainsamlingen. Det görs med hjälp av så kallat
teoretiskt urvalsförfarande, det vill säga:
1
2
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Borgström, 2007; Goldstein-Kyaga, 1993.

113

den process av datainsamling för att generera teori, varvid forskaren samtidigt insamlar, kodar, analyserar sina data och bestämmer vad hon ska samla
in i nästa fas och var hon ska hitta dem i syfte att utveckla teori.3

Dataanalysen görs genom att forskaren först kodar sitt material på måfå, det
vill säga ger namn (koder) på fenomen som finns i data. Så småningom görs
koderna mer övergripande och abstrakta så att större mängder fenomen kan
knytas till dem. Därefter sammanförs koderna i kategorier. I dessa identifieras egenskaper och dimensioner. Sådana dimensioner är oftast begrepp som
kan formuleras i en positiv och en negativ pol, som till exempel kosmopolitism kontra rotlöshet. Därefter identifieras en huvudkategori som helst ska ha
formen av en process, en grundläggande social process (Basic Social Process, BSP). Slutligen kodas hela materialet igen med utgångspunkt från BSP.
Den viktigaste delen av analysen är att skriva memo, det vill säga idéer som
uppkommer ur kodning och kategorisering. Dessa memon bildar grund för
den teori som genereras. Först när forskaren har utformat sin teori konsulterar han/hon andra teorier, detta för att undvika att styras av tidigare teoribildning vid insamling av data.
Grundad teori har kritiserats för att fragmentera empirin och splittra upp
den i småbitar som kodas. Det kan leda till att helheten, händelsers kontinuitet och underliggande mönster förbises. Det är en kritik som ofta framförs ur
ett narrativt perspektiv. Den kritiken instämmer vi i och har därför läst igenom hela materialet i sin helhet flera gånger och även intervjuerna i sin helhet. Det har också varit ett led i att försöka identifiera en huvudkategori. För
varje intervju har vi försökt formulera en kod, och skrivit memon utifrån det.
Huvudkategorin eller ”the basic social process” blev ”den tredje identiteten” och underkategorierna ”homogenitet/heterogenitet, rotlöshet/kosmopolitism och kodväxling” enligt följande diagram:

Den tredje
identiteten

Homogen

Rotlös
Kosmopolitisk
Ta beslut, styrka

3
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Heterogen

Dölja

Kameleont (kodväxling)
Framhäva

Forskningsrapporter som skrivs utifrån grundad teori har vanligen en något
annorlunda form än traditionella rapporter. Först skrivs teorin och huvudkategorin beskrivs varefter kategorierna följer i skilda kapitel. Slutligen relateras den egna teorin till andras teorier.4 I den här boken har vi använt oss av
ett modifierat sätt att skriva utifrån grundad teori. Eftersom den grundläggande sociala processen utgjordes av ”den tredje identiteten” inledde vi
med den. Kapitlen med allmän teoribildning om globaliseringen, transnationella rum och så vidare har varit mer utförlig och placerats lite längre fram
än vanligt då man skriver utifrån grundad teori, men vi menar att boken på så
sätt kan ha större användning i undervisning.
Det finns ingen särskild datainsamlingsteknik som används inom grundad
teori, utan valet av teknik beror på ämne och den teori som genereras i olika
stadier. I samband med att en student skrev en uppsats inom ramen för projektet anordnades en diskussion om globalisering mellan ungdomar av
mångkulturellt ursprung. Det visade sig vara ett fruktbart sätt samla in data
på ett så pass outforskat område som relationen mellan globalisering och
identitet, att vi fortsatte att arbeta med så kallade fokusgruppdiskussioner.5
Skillnaden mellan en gruppintervju och en gruppdiskussion är att forskaren
kan använda sig av gruppdynamiken, som uppstår under en diskussion. På så
sätt kan nya och oväntade data komma fram i en större utsträckning än under
en intervju. Eftersom deltagarna argumenterar om vissa ämnen i en diskussion är de reaktioner och åsikter som kommer fram antagligen mer realistiska än i en intervju. I det senare fallet kan intervjupersonen i större utsträckning ge en idealiserad bild. Vid de fokusgruppdiskussioner som anordnades
inom ramen för projektet ställde diskussionsledarna således sällan direkta
frågor utom för att förtydliga något som kommit upp under diskussionen.
Istället ombads deltagarna fritt diskutera vissa teman.
Med hjälp av studenter som skrev uppsatser inom projektet anordnades
ytterligare diskussioner. Under de första diskussionerna diskuterade ungdomar i 20-årsåldern globalisering fritt utifrån vad de läst, vilket speglade den
allmänna samhällsdebatten runt globalisering. Eftersom det blev för allmänt
bad vi dem diskutera hur globaliseringen påverkar deras egna liv och identitet. Vi undvek att styra diskussionerna och överlät diskussionerna i stor utsträckning till dem själva. Så småningom utkristalliserade sig vissa teman,
till exempel rotlöshet, kodväxling och betydelsen av informations- och
kommunikationsteknologin vid skapandet och upprätthållandet av relationer
över nationella gränser, och vi bad dem diskutera dessa teman närmare. Senare fick gymnasieungdomar i två skolor diskutera de teman, som uppkommit under de första diskussionerna. Diskussionerna anordnades på ett internationellt samhällsvetenskapligt program och i två introduktionsklasser.
Gruppdiskussionerna filmades och bandades. Ingen närmare analys gjordes
4
5
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dock av filmerna, utan de användes för att identifiera vem som sa vad under
diskussionerna. Vi djupintervjuade också några ungdomar från varje diskussionsgrupp, som tagit upp intressanta teman. Två av dessa ungdomar ingick i
de familjer från Irak respektive Ecuador, som vi senare intervjuade. Totalt
intervjuade vi nio familjer varav alla utom två bestod av tre generationer.
Sammanlagt har ett sextiotal personer ingått i undersökningen som omfattat
personer sitt ursprung från nästan lika många länder, bland annat från Tibet,
Eritrea, Somalia, Afghanistan, Libanon, Egypten, Pakistan, Chile, Argentina,
Brasilien, Kurdistan, Jugoslavien, Ungern och Frankrike.

Analys med dataprogrammet Atlas
Atlas är ett program som är särskilt lämpat för att analysera kvalitativa data.6
I vårt fall bestod data av gruppdiskussioner och intervjuer. Dessa skrivs ut
och knyts till så kallade hermeneutiska enheter. Med hjälp av dataprogrammet kan materialet delas upp i textenheter (quotes), kodas och sammanställas
i olika typer av ”familjer”: dokumentfamiljer, kodfamiljer och memofamiljer. Ett dokument består vanligen av en intervju eller en gruppdiskussion.
Till varje dokument, textenhet, kod och familj kan kommentarer och memon
knytas. På så sätt kan varje memo lätt föras tillbaka till minsta textenhet som
utgör grunden för koder, familjer och memon. Vidare kan så kallade nätverk
göras med hjälp koder, kodfamiljer och memon. Nätverk är modeller som är
en hjälp att visuellt få en översikt över koder och deras förhållande till varandra. Hela vårt empiriska material skrevs ut, kodades och bearbetades med
hjälp av ett stort antal nätverk, som sammanfattades i modellen ovan.

Forskarnas roll
Fokusgruppdiskussionerna anordnades av forskarna – Katrin GoldsteinKyaga och María Borgström – och av studenter som skrev uppsatser i anslutning till projektet, och de hölls till största delen hemma hos María Borgström. Vid alla gruppdiskussioner var en eller båda forskarna närvarande och
en student. Grupperna hade sammankallats med hjälp av forskarnas och studenternas personliga kontakter. De två diskussionerna med ungdomar av
blandat ursprung fördes på svenska och leddes av en svensk student som var
ungefär jämnårig med dem som diskuterade. Forskarna berättade om projektet men höll sig för övrigt i bakgrunden. Till en början var diskussionen lite
stel på grund av filmkameran och att flera diskussionsdeltagare inte kände
varandra tidigare, men de vande sig snabbt. Varje diskussion pågick i ungefär tre timmar. Det faktum att deltagarna rekryterats genom personliga kon6
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takter och att en person av samma ålder ledde diskussionen bidrog till att den
flöt ganska fritt. Även hemmiljön och förtäringen bidrog till att det var en
avslappnad stämning. Eftersom diskussionerna genomfördes utan att vare sig
forskarna eller studenten sade mer än enstaka meningar skedde den huvudsakliga påverkan av diskussionsdeltagarna själva.
Diskussionen med den assyriska/syrianska gruppen hölls på svenska
hemma hos en student, Feryan Deniz, som själv är av assyriskt/syrianskt ursprung och kände deltagarna. Även Katrin Goldstein-Kyaga deltog. Diskussionen bandades men filmades inte. Både Feryan och Katrin deltog i viss
mån i diskussionen, även om huvuddelen fördes av deltagarna själva. Liksom i de tidigare diskussionerna bestod påverkan huvudsakligen av deltagarna själva, men både Feryan och Katrin ställde frågor som riktade in diskussionen mot deltagarnas personliga erfarenheter av globaliseringen och att
vara assyrier/syrianer. Diskussionen var möjligen något avvaktande till en
början på grund av Katrins närvaro men blev allt eftersom kvällen framskred
mer naturlig och öppen.
Diskussionen med den latinamerikanska gruppen leddes av en spansktalande student och María Borgström och fördes på spanska. Liksom de tidigare diskussionerna flöt diskussionen fritt med föga inblandning från diskussionsledarna.
Gruppdiskussionerna i skolorna hölls på svenska och var mer styrda. De
leddes av María och Katrin med elevernas lärare närvarande. Dessa diskussioner fördes utifrån sex teman som kommit fram vid tidigare diskussioner
runt powerpointbilder som illustrerade temana. Forskarna förklarade syftet
med undersökningen och bilderna och lät sedan eleverna diskutera själva
under en lektion var, det vill säga totalt tre timmar. Samtalet flöt ungefär
som i en vanlig skolklass, det vill säga tonen blev en aning officiell och vissa
elever var mer verbala, medan andra var tystare.
I familjeintervjuerna ställdes relativt få frågor. De gick huvudsakligen i
stället så till intervjupersonerna berättade om sina liv. Eftersom forskarna
kommit i kontakt med familjerna genom personliga kontakter fördes de som
samtal mellan människor som känner varandra mer eller mindre och också är
relativt insatta i den kulturella kontext intervjupersonerna lever inom. Påverkan bestod i att livshistorierna inriktades mot transnationella och interkulturella kontakter och den etniska identiteten hos intervjupersonerna.
Intervjuerna med de familjer som kontaktats via skolan kan beskrivas som
mer ytliga och mer lika diskussionerna i klasserna. I de fallen kan intervjupersonerna ha gett en något idealiserad bild, ungefär som när man talar med
en modersmålslärare.
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Bilaga 2: Gruppdiskussioner

Forskningsprojektet inleddes med gruppdiskussioner och intervjuer med tre
grupper av ungdomar i Sverige av latinamerikanskt, assyriskt/syrianskt respektive av blandat ursprung, varav många – men inte alla – var högskoleutbildade. Med utgångspunkt från teman, till exempel känslan av rotlöshet och
kodväxling, som uppkom under diskussionerna anordnades ytterligare fördjupade diskussioner. Vidare fördes diskussioner i två gymnasieskolor och
några av eleverna och deras familjer intervjuades.

Diskussion med ungdomar av latinamerikanskt ursprung
Den latinamerikanska gruppen bestod av fem ungdomar i åldern 24-29 år.
Fyra var män och en var kvinna. Alla var av chilenskt ursprung, även om en
av männen var född i Argentina och en kvinna i Sverige. De befann sig i
Sverige på grund av diktaturen i Chile, och alla var politiskt aktiva, både i
chilenska och svenska organisationer. Alla läste på universitetet, bland annat
data, sociologi, etnologi och till elektronisk ingenjör. Fyra av dem kom från
arbetarklassfamiljer.
Diskussionen kretsade kring vad globalisering är för dem, och de tog sin
utgångspunkt i en kritisk inställning till den ekonomiska globaliseringen och
orättvisorna mellan fattiga och rika länder. Dessutom diskuterade de hur
föräldrarnas politiska övertygelse påverkat deras liv, eftersom alla idag är
politiskt aktiva. Under de första åren efter de chilenska flyktingarnas ankomst till Sverige rörde de chilenska ungdomarnas aktiviteter mest den egna
gruppen, framför allt i Sverige. På senare år har de förlikat sig med att det är
i Sverige de bor och verkar och insett att de förmodligen kommer att stanna
här. De har börjat se Sverige som sitt land även om de till stor del identifierar sig med sin chilenska bakgrund. Det har lett till att de börjat engagera sig
politiskt också i svenska organisationer, som till exempel Kommunfullmäktige och studentkåren på Stockholms universitet. De är väl medvetna om att
de som andra generationens invandrare inte har samma chanser som svenska
ungdomar beroende på att de inte har det sociala nätverk som underlättar
inträdet på arbetsmarknaden. De känner sig ifrågasatta av den svenska omgivningen, eftersom varken utseende eller namn stämmer överens med föreställningen om vad en ”svensk ungdom” är. Fyra av dem har kommit fram
till att de som människor präglas av två kulturer och att de medvetet väljer ut
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de delar av respektive kultur, som passar dem bäst. Det har gett dem en styrka. Den femte, däremot, är lite mer försiktig och anser att hans språkliga
kunskaper inte tas på allvar i Sverige. Han känner sig diskriminerad och
upplever ett visst utanförskap. Alla talar flytande spanska och svenska och
kan hantera båda kodsystemen utan problem.
För de latinamerikanska ungdomarna utgör språket och deras politiska
engagemang den röda tråden i deras liv.

Diskussion med ungdomar av assyriskt-syrianskt
ursprung
1

Ungdomarna i den assyriska/syrianska gruppen, tre kvinnor och tre män, var
mellan 19 och 25 år, när diskussionen ägde rum. De flesta är födda i Sverige
eller har kommit hit då de var små. Alla är relativt välutbildade, flera av dem
har studerat utomlands, och de flesta läser eller har läst på högskola eller
universitet. I den bemärkelsen är de inte typiska för den assyriska/syrianska
gruppen i Sverige, men de representerar en växande grupp av högutbildade
assyrier/syrianer i Sverige. Flera av ungdomarna har sitt ursprung i länder,
till exempel Syrien, där utbildningsnivån är högre än till exempel i Turkiet.
En stor del av de assyrier/syrianer som till en början invandrade till Sverige
från slutet av 1970-talet utgörs av en landsbygdsbefolkning som kommer
från östra Turkiet, och som ofta hade kort utbildning bakom sig och kvinnorna ibland inte alls gått i skolan. Detta innebär att den andra generationen
sällan sökte sig till högre utbildning, och att man ofta gifter sig ung. Situationen börjar emellertid ändra sig och den tredje generationen, som nu växer
upp ser annorlunda på sin framtid och utbildning.
Ungdomarnas diskussion om globaliseringen speglar den allmänna samhällsdebatten som förs om globalisering och kretsade till en början kring de
åsikter och erfarenheter de fått med utgångspunkt ifrån sina yrken och sin
utbildning. En diskussion fördes för och mot globalisering i termer av västerländsk imperialism och ekonomisk och kulturell exploatering på ett globalt
plan. Flera av dem tog också upp det negativa i att världens kulturer slätades
ut, oftast genom den västerländska kulturens dominans, och hur detta ledde
till att autentiska kulturer förstördes. Diskussionen genererade samtidigt en
intressant växling av perspektiv, där man omväxlande såg på situationen som
representanter för västerlandet, som EU-medlemmar, som svenskar, men
också som invandrare, som en grupp utsatt för majoritetssamhällets fördomar och som medlemmar i en assyrisk/syriansk diaspora, som sträcker sig
över både Europa och Mellersta Östern. Senare fokuserades diskussionen på
mer personliga förhållanden och den speciella kontext som den assyris1

Denna diskussion anordnades av en magisterstudent, Feryan Deniz, som skrev sin uppsats
inom ramen för projektet.
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ka/syrianska diasporan och anknytningen till uppväxten i områden i Sverige,
som till exempel Södertälje, utgör.
Det finns hemsidor och chattsidor för assyrier/syrianer, men ungdomarna
som deltog i diskussionen går inte så ofta in på dem, eftersom de inte kan
skriftspråket. Skriftliga kontakter med assyrier/syrianer i andra länder kan
vara svåra att upprätthålla, om man inte behärskar de språk som talas där.
Istället använder man telefon, videokamera och mikrofon och talar med varandra.
En annan aspekt av informations- och kommunikationstekniken är de insikter man fått genom att titta på teve-kanaler, där politiska händelser speglas och tas emot på ett helt annat sätt än i Sverige. Det faktum att alla ungdomarna under sitt liv konfronterats med så många olika symboliska system,
både i kontakten med det svenska majoritetssamhället, andra etniska och
invandrade grupper och med släktingar som bor i andra länder gör att de har
en mångkulturell vana, en färdighet i att kodväxla utan att ens tänka på det.
Det hade gett dem en förmåga att se saker ur olika perspektiv. Det har de
haft nytta av både i sina yrken och i sina privatliv. Några av dem har fått sina
arbeten just på grund av sin mångkulturella kompetens, och de har kunnat
bidra till utvecklingen av verksamheten på sina arbetsplatser. På samma sätt
som de växlar mellan kodsystem är det uppenbart att de också växlar mellan
olika aspekter och nivåer i sin identitet.

Diskussion med ungdomar av blandat ursprung
De ungdomar som ingick i gruppen av blandat ursprung bestod av fem personer, tre män och två kvinnor i åldern 22-27 år. Deras ursprung var argentinskt, tibetanskt, judiskt, iranskt, fransk/svenskt och eritreanskt. De flesta
har föräldrar av olika nationellt och religiöst ursprung. En ung man har
svenska föräldrar men har tillbringat stora delar av sitt liv i Frankrike. Liksom i de andra grupperna inledde de diskussionen med globaliseringen, som
de särskilt diskuterade med utgångspunkt från konsumtionssamhället. De
hade olika uppfattningar om globaliseringens betydelse för världen, för och
emot. De tog upp betydelsen av den egna bakgrunden, när det gällde att engagera sig för fattiga och lidande i länder, som de själva hade anknytning till.
En del arbetade också med solidaritetsarbete inom olika hjälporganisationer.
Diskussionen rörde hur man väljer yrke för en internationell arbetsmarknad och då kan använda sig av sin mångkulturella kompetens. Ett sådant val kan vara till nytta på en global arbetsmarknad, där konkurrensen blir
allt starkare.
En kvinna tog upp diskussionen om relationen mellan klass och invandrarskap, att det finns olika sociala klasser bland invandrare. Hon hade själv
erfarenhet av skilda miljöer både socialt och etniskt sett, och hon kunde lätt
anpassa sig och agera i olika kontexter.
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En stor del av diskussionen gällde känslan av rotlöshet, ett tema som återkom i olika form även under diskussionerna i de andra grupperna. Det är en
känsla som kan uppkomma då människor måste hantera flera symboliska
system, en känsla som förstärks av att omgivningen uppfattar detta, att vara
delaktig i flera kulturer och samtidigt inte helt delaktig, som något onormalt
och avvikande. Det är inte så mycket den faktiska känslan av rotlöshet som
är problemet utan snarare omgivningens föreställningar om deras utseende,
deras namn och överhuvudtaget om att man måste ha rötter i en nation, en
kultur, ett språk och en religion, samt att dessa tillhörigheter är ömsesidigt
uteslutande. Samtidigt påpekade de att den känslan inte enbart var negativ,
dels för att den tvingade dem att lära sig nya saker och synsätt, och dels för
att den också innebar en känsla av frihet. Känslan av rotlöshet får när man
ifrågasätts. Då är man tvungen att reflektera över vem man är och till sist
acceptera den man är, för att bli hel själv.

Diskussion med gymnasieungdomar
Ett internationellt, samhällsvetenskapligt program i en skola i
norra Stockholm
Diskussionen fördes i två grupper om cirka tio elever i varje grupp. I den
första gruppen ingick ungdomar, som till en början gav intryck av att vara en
helt vanlig svensk klass. Under diskussionen visade det sig att många av
ungdomarna hade internationell anknytning på olika sätt. En var till exempel
adopterad från Peru, en hade en polsk förälder och en hade tillbringat långa
perioder i Frankrike, och deras föräldrar hade ofta internationella arbeten
inom till exempel flyget. Den andra gruppen hade mer påtaglig mångkulturell sammansättning med ungdomar med ursprung från Senegal, Egypten,
Libanon med mera., av vilka en del själva hade invandrat.
I den första gruppen beskrev ungdomarna sina resor med föräldrarna och
den ökade globalisering de upplevde genom internationalisering av utbildning och arbeten. Frågan uppkom huruvida globaliseringen gjort människor
mer lika världen över, men många påpekade att den snarare gjort människor
mer medvetna om olikheterna. Dock hade kunskaperna om andra länder ökat
och att det kunde innebära en större känsla av samhörighet. På ett ytligt plan
såg man en ökad homogenisering, såtillvida att ungdomar klär sig lika världen över och lyssnar på liknande musik. De diskuterade också uppkomsten
av nya typer av grupper med liknande intressen, som håller kontakt med
hjälp av Internet, till exempel de som intresserar sig för en viss typ av musik
och spel. Man reser mer och fortsätter att hålla kontakt med människor man
träffat med hjälp av Internet och telefon, vilket i sin tur kan leda till att man
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bestämmer sig för att träffas igen. Internet har alltså inte ersatt personliga
kontakter, utan ingår snarare i en ny typ av kontaktnät, där man kommunicerar med hjälp av olika slag av kommunikationsteknik, men också har möjlighet att träffas fysiskt över gränserna på grund av ökade möjligheter att
resa. Eftersom de flesta rest mycket med sina föräldrar finns det en vana och
beredskap att resa och ta kontakt över gränser, en vana som inte fanns bland
så många för bara tjugo år sedan.
I den andra gruppen uppstod en diskussion om betydelsen av rötter. En
medvetenhet om de egna rötterna, även om de negativa aspekterna av ens
egen historia, kan göra att man lär sig av varandra, och upptäcka vad andra
står för. I gruppen togs också de positiva aspekterna av rotlöshet upp. En
flicka, vars far kom från Egypten och mor från Sverige, beskrev hur ”jättehärligt och otroligt trivsamt” hon tyckte att det var att kunna ”hoppa mellan
kulturer”.
En flicka som invandrat från Senegal beskrev sin vilsenhet, när hon kom
till Sverige, och det obehag hon kände, när hon var tvungen att anpassa sig
vare sig hon ville eller inte. Den vilsenheten försvann, när kunskapen om
samhället ökade. Hon kände sig integrerad, när hon blev klar över vad hon
kunde påverka och inte påverka.
Eftersom en del av ungdomarna inte bara har anammat flera kulturer, utan
i sig själva är etniskt blandade, så är det naturligt för dem att vara blandad.
De är kritiska mot människor, som kategoriserar varandra i nationella och
rasmässiga fack. Detta gör det omöjligt för en del att se på andra nationer i
termer av fiende och vän. En flicka beskrev en fotbollsmatch, där hon omväxlande hejade på båda sidor, det svenska laget och det senegalesiska laget.
När det svenska laget vann blev hon glad, och hon skulle ha blivit glad också
om det senegalesiska laget vunnit.

Gymnasieungdomar i en introduktionsklass i norra
Stockholm
Gruppen från introduktionsklassen bestod av ett tiotal ungdomar av blandat
ursprung, som hade vistats i Sverige under en relativt kort tid. Bland dem
fanns en flicka från Ecuador, som redan hade varit i Sverige tre gånger tidigare i sitt liv. Hon klädde sig ganska utmanande till skillnad från en flicka
från Somalia, som var klädd i en heltäckt dräkt. Man kunde dock skönja den
somaliska flickans kvinnliga former. Bland ungdomarna fanns också en
flicka från Afghanistan, klädd i vanliga, västerländska kläder. Vidare ingick
en flicka från Eritrea, som bar huvudduk, i gruppen. Den bestod också av
några pojkar, en från Brasilien, en från Pakistan och en från Irak. Den senare
intervjuades tillsammans med sin familj, och har benämnts som Fadil i tidi-
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gare kapitel. Ungdomarna kunde inte så bra svenska, och många av dem var
krigsflyktingar, som upplevt traumatiska händelser.
Under diskussionen upptäckte vi, som var intervjuare, att de frågor som vi
ställde var självklara saker för dem. Att kunna flera språk och dagligen byta
mellan dem var en naturlig företeelse för dem. Pojkarna uttryckte viljan att
så fort som möjligt kunna komma in i det svenska samhället, antingen genom att skaffa ett arbete eller ha möjlighet att få tillgodogöra sig de nödvändiga meriterna för att kunna fortsätta att studera. Det kanske bara var drömmar, eftersom de hade förlorat flera års studier i sina hemländer på grund av
krig. Diskussionen kretsade kring respekt och att de måste inse att det finns
olika sätt att förhålla sig till omvärlden. Den ecuadorianska flickan var van
vid beröring, och för henne var det naturligt att krama sina klasskamrater och
skoja. Flickan från Somalia gav däremot intryck av att vara mer pryd. Flickan från Ecuador hävdade att respekt innebär att respektera andras värderingar och inte försöka predika på ett moralistiskt sätt. Pojken från Pakistan menade att man visserligen kan respektera andras värderingar, men att man
själv skulle bibehålla sina egna värderingar, vilket för honom innebar att inte
röra kvinnor. För de latinamerikanska ungdomarna var en sådan inställning
främmande.
Att komma till Sverige var för ungdomarna en chans att förbättra sina
ekonomiska förhållanden och livsvillkor.
Vi intervjuade fyra av ungdomarna enskilt och några av deras familjer
och upptäckte då att några var i Sverige som illegala invandrare. Det gällde
till exempel den ecuadorianska flickan, Violeta, och hennes far, Pedro.
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Den tredje identiteten – ungdomar och deras familjer
i det mångkulturella, globala rummet
»Fortfarande så vägrar jag vara någonting halvdant. Jag är hundra procent si
och hundra procent så. Jag är både-och! Men alltså, man ifrågasätts hela tiden
vart man än kommer. Jaha, hur skulle du definiera dig själv? Människa, för
helvete!«
Så sammanfattar en ung flicka sin syn på sin identitet i den här boken. Författarna
har intervjuat omkring 60 personer med rötter i nästan lika många länder. Bokens
huvudtes är att ett nytt slags identitet, en »tredje identitet«, håller på att få ökad
betydelse. Det är en gränsöverskridande identitet, som uppkommer i mångkulturella miljöer och kännetecknas av en känsla av »både-och« snarare än »antingeneller«. I den vävs många olika trådar in – språk, religion, etnicitet, genus och
andra.
Boken riktar sig till studerande och forskare och alla dem som intresserar sig för
identitetsskapande i dagens mångkulturella, globala samhälle.
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