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ABSTRACT 

 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur migrationserfarenheter hos moldovier som nu bor i 

Sverige har påverkat deras identitetsskapande. Genom intervjuer med ett levnadsberättelse-

perspektiv undersöks hur bilden av Europa innan migrationen påverkat beslutet att flytta, hur 

bilden av Moldavien har förändrats efter migrationen, samt i vilken mån det har betydelse för 

deras identitet. Studien visar att idéer om språk och historia får stor betydelse vid stora 

samhällsomvandlingar och kopplas till den egna identiteten. Informanterna omgavs i 

Moldavien av migrationsberättelser, vilka skapade en migrationslängtan. Moldavien pratades 

om som något annat och sämre än ”Europa” och de själva konstruerades som icke-européer. 

Sedan flytten till Sverige ser de på Moldavien och sig själva på ett annat sätt. De vill utvidga 

bilden av och försvara Moldavien men också ta avstånd från mycket de förknippar med landet 

och bilden av dem själva som annorlunda.   

 

Nyckelord: Etnologi, Moldavien, migration, immigration, migrationserfarenheter, identitet, 

Östeuropa, Europas andra, levnadsberättelse, globalisering, modernitet. 
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INLEDNING 

 

 

Bakgrund 

 

Under våren 2008 jobbade jag som volontär på ett ungdomshem i Moldaviens huvudstad 

Chisinau. Moldavien är ett litet land med 4,1 miljoner invånare i sydöstra Europa som gränsar 

mot Rumänien och Ukraina. Befolkningen består i huvudpart av rumänsktalande moldovier, 

men det finns också större minoritetsgrupper av bland annat ukrainare och ryssar. Jordbruket, 

som främst producerar spannmål, tobak och vindruvor, är grunden till landets ekonomi. Det 

finns också en betydande textilindustri. (Nationalencyklopedin 2010a) 

En av de sista dagarna i mars blev jag hembjuden till min vän Lidia. Lidia, hennes man 

Victor och deras två små barn bodde i en liten by utanför Chisinau. Vi åkte buss i en och en 

halv timme för att komma dit. Lidia åkte den vägen fram och tillbaka varje dag till hennes 

jobb, eftersom det var för dyrt för dem att bo inne i Chisinau. Victor mötte oss när vi hoppade 

av bussen på grusvägen, och var mycket glad över att jag kom. De planerade nämligen att 

emigrera till Kanada, och för att bli antagna för att få åka dit behövde de kunna både engelska 

och franska.  

– Men det är inte så lätt, sa han. Vi övar och pratar med varandra och ser på tv, men du är den 

andra människan förutom Lidia som jag har pratat engelska med. 

Lidia och Victor bjöd mig på middag, och vi pratade hela kvällen. Jag frågade varför de ville 

emigrera till Kanada. Lidia sa:  

– Vi tog det här beslutet för att allt är så osäkert här i Moldavien. Allt kan hända. Man vet 

aldrig om man har ett jobb från en dag till en annan. De säger att gränserna har blivit öppnare, 

men vi upplever att det är tvärtom. Vi behöver ha visum för att åka nästan överallt.  

Och Victor fortsatte:  

– Jag tror att det är bäst för min familj. Det känns som om vi sitter i en bur. Det som är 

skillnaden mellan oss är att du kan resa och utforska världen, det kan inte vi. Vad är så 

annorlunda med oss, mot resten av Europa? Förutom att vi är fattiga då.  

I julas fick jag ett mejl av Lidia. Hon och hela hennes familj bor nu i Kanada.  

Moldavien blev självständigt 1991 och var innan dess en del av Sovjetunionen. När 

Sovjetunionen kollapsade förvandlades det lilla landet från att vara en del av en planekonomi 

till att bli ett självständigt land med öppen ekonomi. De hade ingen egen energiförsörjning, 

saknade fungerande nationella basinstitutioner så som en regeringsapparat, ett självständigt 
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rättsväsende och ett parlament. Hälsovård, utbildningsväsende och sociala trygghetssystem 

behövde göras om. På grund av att invånarnas löner sjönk kraftigt minskade dessutom 

efterfrågan inom landet, vilket ledde till att staten fick mindre inkomster, fick skära ner på 

långsiktiga investeringar och ta stora lån. Det blev en ond cirkel som ledde kronisk fattigdom. 

Moldavien är nu Europas fattigaste land. (Sida 2004 s. 55) 

Under 2000-talet har ekonomin växt. Både inhemsk privatkonsumtion och export har 

ökat. Dock gör bland annat de stora skulderna och att Moldavien måste köpa energi från 

Ryssland att den ekonomiska tillväxten bromsas upp. (Nationalencyklopedin 2010a) 

För många människor i Moldavien, som har en hög arbetslöshet, är det nästan omöjligt 

att försörja sig inom landet. Möjligheterna till laglig utvandring är mycket små, så de flesta 

moldovier arbetar utan tillstånd och rättigheter i andra europeiska länder, och skickar sedan 

hem pengar till sina familjer eller barn som är kvar i landet. De som bor inom EU, eller i ett 

land som är med i Schengenavtalet, kan röra sig fritt mellan länderna – tvärtemot de som 

befinner sig utanför, såsom i Moldavien. (Sida 2009b) 

Vissa, som Lidia och Victor, emigrerar också lagligt. Men det ställs stora krav på dem 

som ska emigrera till exempelvis Kanada. Den organisation de åkte med krävde att de måste 

ha en högre utbildning, kunna franska och engelska flytande, helst ha en familj med barn, visa 

att de kan få jobb på plats och att de har pengar på banken. Detta gör att det bara är vissa, de 

som redan har störst möjlighet att påverka sin livssituation, som kan lämna landet.    

Sidas övergripande mål för Sveriges bilaterala samarbete med Moldavien är ett 

framtida medlemskap i EU. På deras hemsida står det: ”Medlemskap i EU är bästa sättet att 

på lång sikt minska fattigdomen i Moldavien. Den uppfattningen delar Sverige med de 

styrande i Moldavien. Närmandet till EU kan bara ske genom att landets institutioner anpassar 

sig till EU:s regelverk, normer och värderingar. Och det är vad Sverige hjälper till med i 

Moldavien.”( Sida 2009c) År 2004 fördubblades nästintill antalet medlemsländer då EU fick 

tolv nya medlemsländer. EU:s utvidgning har varit, och är fortfarande, mycket aktuell och 

gäller främst länder i Centraleuropa, Östeuropa och Medelhavsregionen. För att kunna bli 

medlem i EU måste länderna uppfylla Köpenhamnskriterierna vilka innefattar vissa politiska, 

ekonomiska och administrativa krav. (EU-upplysningen 2009.)  

Politiker och biståndsarbetare uttrycker alltså att ett medlemskap i EU (inklusive att 

anamma regelverk, normer och värderingar, samt ekonomiska och politiska krav) skulle lösa 

många av Moldaviens problem. Detta i kombination med ett fritt informationsflöde som 

skapar föreställningar om ett bättre ”Europa” och allt hårdare kontrollerade gränser som 

innebär en ofrihet för människor att röra sig fritt, skapar stora konflikter. Hur dessa slitningar 
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tar sig uttryck och får reella konsekvenser för människor är Moldavien ett exempel på. Trots 

detta ligger landet oftast i medieskugga i Sverige och kunskapen om landet över överlag lågt.  

Denna bakgrund tillsammans med min egen upplevelse av Moldavien och de 

människor jag mötte där, den ständiga närvaron av emigration som eventuell utväg och/eller 

konsekvenserna av den i landet, gör att mitt uppsatsämne känns både intressant och relevant.  

 

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar 

  

Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med moldovier som invandrat till Sverige 

undersöka hur migrationserfarenheterna har påverkat deras identitetsskapande. Vidare är 

syftet att ta reda på hur deras bild av Europa innan migrationen påverkade beslutet att flytta, 

och om deras bild av Moldavien har förändrats efter migrationen. I vilken mån har dessa 

bilder betydelse för hur de ser på sig själva?  

Genom att undersöka på vilket sätt moderniteten och globaliseringen (vilket bland 

annat har inneburit att information flyter fritt, medan många människor är fast inom nationella 

gränser) har förändrat fattiga människors förutsättningar för identitetsskapande, sätter jag in 

uppsatsen och dess syfte i en specifik kontext: Europa under början av 2000-talet. Att 

undersöka vilka bilder och föreställningar av ”Europa” som fanns hos informanterna under 

den tiden de bodde i Moldavien och på vilka sätt det påverkade migrationen och deras 

identitetsprocesser, korrelerar direkt med den andra delen av uppsatsens syfte. Det gör även 

frågeställningen hur deras syn på sig själva och på Moldavien har förändrats i samband med 

migrationserfarenheterna. Att undersöka på vilket sätt bilden av Östeuropa som Europas 

Andra präglar moldoviernas självbild och bild av Moldavien och Sverige / ”Europa” / EU är 

en utveckling av den senast nämnda frågeställningen, då den inkluderar en hierarkisk ordning 

och därmed ställer frågan hur moldovierna hanterar att vara den annorlunda. 

 

 

Teori 

 
Jag har använt mig av ett levnadsberättelse-perspektiv som teknik för att dokumentera 

informanternas migrationserfarenheter. Teorier om globalisering, nationalism, modernitet och 

tanken att Östeuropa är Europas Andra bildar en bakgrund och är en förutsättning för att 

sedan analysera empirin utifrån ett identitetsperspektiv. 
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Människors levnadsberättelse säger mycket om det samhälle de befinner sig och har 

befunnit sig i. Levnadsberättelser är ett slags självpresentationer där nation, historia och jaget 

vävs samman till en sammanhängande helhet. Birgitta Svensson skiljer mellan begreppen 

livshistoria och levnadsberättelse. Levnadsberättelse beskrivs av henne som den berättelse en 

människa berättar om sig själv, hennes subjektiva version av livet. Livshistoria är det 

sammanhang den människan lever i, och handlar om sociala fakta. Den ram inom vilken 

levnadsberättelsen kan berättas. Levnadsberättelsen och livshistorien formar tillsammans 

människans biografi. Svensson påpekar att det är viktigt att inte glömma bort att ta hänsyn till 

livshistorien i forskning, eftersom den visar på vad som var möjligt för individen att erfara 

och lägger därmed grunden för levnadsberättelsen. (Svensson 1997, s. 55f, 39f) 

Även Katarzyna Wolanik Boström skiljer mellan begreppen livshistoria och 

levnadsberättelse. Livet består av både yttre sociala fakta och subjektiva tolkningar. Hon 

skriver vidare att den moderna västerländska människan förväntas ha en sammanhängande 

levnadsberättelse. Den förändras och varieras dock efter omständigheter, tid och plats, publik, 

vilken bild man vill framföra av sig själv, och så vidare. Den är en livslång skapelse. 

(Wolanik Boström 2005, s.16)  

Levnadsberättelsen utgår ofta från en central punkt. Denna uppsats har 

migrationserfarenheten som nav. I ett annat sammanhang hade informanterna kunnat 

formulera sin berättelse utifrån en annan punkt. Levnadsberättelser ses numer som 

konstruktioner från såväl forskare som berättare. (Svensson 1997, s.44) 

Människor har i alla tider migrerat, haft föreställningar om andra världar och längtat 

bort till en bättre vardag. Ändå skiljer sig dagens migrationserfarenheter från de tidigare, 

främst på grund av den så kallade globaliseringen. Per Gustafson definierar globalisering som 

att ”individer, grupper, organisationer, företag och stater i ökande grad ingår i rumsligt 

utsträckta sammanhang, påverkas av rumsligt avlägsna händelser och aktörer och, inte minst 

viktigt, blivit alltmer medvetna om sådana globala sammanhang.” (Gustafson 2007, s. 18) Det 

som globaliseringen främst har förändrat i förhållande till tidigare migrationserfarenheter är 

hur gränslös informationen har blivit, samt att tätheten i informationen har ökat. Trots stor 

fattigdom har många människor tillgång till sattelitsändningar och Internet. De vet därmed 

vad som finns på ”andra sidan” på ett annat sätt än tidigare, och det skapar föreställningar och 

bilder av hur det är där. Eftersom diskursen om Västeuropa oftast präglas av begrepp som 

frihet, jämlikhet och rikhet skapas ofta en längtan dit. Detta har såklart även skett vid andra 

tidpunkter när människor har migrerat, men i och med hastigheten på informationen och den 

större tillgängligheten påverkas allt fler människor.  
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Globaliseringen har även lett till att segregationen i världen, och i samhällen, har ökat. 

Det har skapats två klasser på varsin ytterkant; en transnationell elitklass som rör sig fritt och 

lätt över nationsgränserna och som inte längre känner någon nationstillhörighet, och en 

arbetarklass som för att förhålla sig till globaliseringen och kontrollera sin värld blir mer 

regionala och nationella. Mellan de två klasserna finns det hemlösa människor som tvingats 

att röra sig över gränserna, som flyktingar eller arbetskraft.  (Löfgren 1997, s. 23) 

Om globaliseringen har förändrat förutsättningarna för migration och informations-

utbudet för människor i fattiga länder, så har moderniteten förändrat hur individer förhåller 

sig till sig själva, sitt identitetsskapande och det samhälle de lever i. Birgitta Svensson 

diskuterar kring detta utifrån Anthony Giddens teori om att det moderna samhället formar 

reflexiva individer. Att det finns så många olika val att göra och ta ställning till innebär att de 

ständigt måste reflektera över vilka de är – de måste hela tiden välja och skapa sin identitet. 

Därför blir jag-berättelsen väldigt viktig för identitetsskapandet; att berätta om vilka val man 

har gjort. Om man har alla möjligheter ligger ansvaret att lyckas på en själv. Det läggs också 

på individen att skapa sin egen identitet. Identiteten och individen bygger på val och inte på 

bindningar i det moderna samhället. Levnadsberättelsen har alltså blivit en viktig faktor för att 

forma och styrka sin identitet. En tydlig jag-berättelse är nödvändig för att inte förlora sin 

identitet i en traditionslös ordning. (Svensson 1997, s. 50ff) Därför passar ett 

levnadsberättelse-perspektiv bra på denna studie. 

Identitet har två sidor, den personliga och den sociala. Vidare är kontinuitet viktigt för 

identiteten, att binda samman sin livshistoria så att den får en röd tråd. Denna starka koppling 

mellan identitet, levnadsberättelse och livshistoria har jag även tidigare konstaterat. Att 

tillhöra en grupp innebär att kategorisera, sortera och identifiera, i ständig förhandling med de 

andra. Identiteten skapas i förhållande och i motsats till andra. För att identifiera oss själva 

kontrasterar vi oss mot andra, vilka vi ger egenskaper som är tvärtemot hur vi vill se oss 

själva. För att veta vem man är, måste man veta vem man inte är, för att använda 

Featherstones uttryck. De annorlunda ses oftast som något negativt, men kan också ses som 

något ovanligt och lockande. Vilketdera ses de alltid som något annorlunda, och de som 

tillhör gruppen De andra kommer alltid att behöva förhålla sig till de bilderna av sig själva 

och tillämpa olika strategier för att hantera dessa. (Alsmark 1997, s. 9f) 

I den här uppsatsen används begreppet identitet som något föränderligt. Identitet är 

med ett konstruktivistiskt perspektiv inte något man bär med sig eller något som man är, utan 

något som ständigt skapas i mötet med andra. Den förändras beroende på tid, plats och de runt 

omkring. (Alsmark 1997, s. 12f) 
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Att veta vem man är, sägs ofta hänga ihop med att veta var man kommer ifrån och att 

kunna sin historia. Identitetsskapande kopplas således ofta till nationalstatstillhörighet eller 

etnicitet. Thomas Hylland Eriksen hävdar dock att det inte bara finns en historia, utan många. 

Det förflutna kan i stort sett användas för att berätta vilka historier som helst. Att berätta ett 

lands eller ett folks historia är att göra val; att ta en utgångspunkt och sedan välja ut händelser 

efter den. Det förflutna anpassas till den berättelse man vill berätta, och är inget entydigt, utan 

något relativt. Historien är inte en produkt av det förflutna utan av samtiden. Beroende på hur 

vi tolkar och förstår samtiden väljer vi att berätta olika historier. (Eriksen 1996, s. 12, 17, 45) 

Myter förbinder individer till en grupp, och förbinder nutid med historia. Nationalism 

handlar således till stor del om myter, och kärnan i dessa myters kraft ligger i att de kopplas 

till individers identitet. Människor får sin personliga identitet genom erfarenheter, och lyckas 

en rörelse skapa starka kopplingar till människors erfarenheter bildas ett starkt band, till och 

med värt att dö för. Nationen är uppbyggd kring olika metaforer, den beskrivs bland annat 

ofta i familjetermer. De starka känslorna för och erfarenheterna många har av sin familj 

överförs därmed till nationen. (Eriksen 1996, s. 51ff)  

Etniska grupper är gemenskaper vars medlemmar anser sig ha en gemensam historia, 

en gemensam ursprungsmyt. Genom det skapar de ett Vi, och kan avskilja sig mot De andra. 

Nationer är oftast stora gemenskaper, och trots att medborgarna aldrig möts förväntas och 

antas de ha en gemensam kultur och självbild. På grund av detta använder Benedict Anderson 

termen en föreställd gemenskap om nationer. Ett gemensamt förflutet ger en känsla av 

samhörighet och blir därmed en grund för identiteten. Hylland Eriksen använder dock ordet 

identifikation istället för identitet bland annat eftersom han vill poängtera att identifikation är 

en ”dynamisk, mångsidig, ombytlig process och inte en fast substans eller ett ’ting’”. (Eriksen 

1996, s. 52f)  

Ryssland, men även hela området kring Baltikum till Svarta havet – och därmed 

Moldavien – konstrueras som Europas andra. Ryssland har alltid setts som Europas elev, som 

en region som ständigt är på väg in i gemenskapen, men aldrig riktigt lyckas, skriver Iver B. 

Neumann. På ett sätt ses Ryssland som en del av Europa, genom att vara Europas praktikant 

och en eventuell konvertit. De ses som de ständigt liminala. Frågan om Ryssland hör till 

Europa eller inte har ställts många gånger. Genom sin existens som liminala ifrågasätter de 

hela kategoriseringssystemet, som i sig är kärnan i världsbilden och identitetsskapandet, och 

ses därmed som farliga. Men att vara den som inte passar in är samtidigt en väldigt viktig del 

av kategoriseringssystemet. Den europeiska identiteten är starkt kopplad till Ryssland som 

den andre, eftersom uteslutning är en förutsättning för inneslutning. Men att Östeuropa ses 
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som Europas andra får också konsekvenser för deras identitetsskapande. Idén om att de är en 

misslyckad skildring av Europa är en stor del av ryska självpresentationer, och således även 

för moldoviernas identitetsskapande. (Neumann 1999, s. 107ff)    

Nationalstater är något av människor skapat. Genom att skapa medborgare har 

nationalstatstanken också skapat anti-medborgare, de som inte passar in i mallen för 

medborgaren. För att upprätthålla illusionen av gemenskap är det nödvändigt att bevara 

gränsen mellan medborgaren och Den andra. Anti-medborgare är alltså en nödvändighet för 

att medborgare ska kunna finnas. Detta leder till att människor kategoriseras och 

territoraliseras samt att de som lever i ett land utan medborgarskap illegaliseras. (Khosravi 

2006) 

Dagens Europa bygger murar runt sig för att befästa sig själv. Liksom nationalstater 

skapas genom en, med Benedict Andersons term, ”föreställd gemenskap” konstrueras nu på 

samma sätt en europeisk gemenskap. De Andra icke-européerna utmålas både inom och 

utanför murarna som ett hot och ibland inte som fullvärdiga människor. Människors 

platsbundenhet är ett måste i idén om nationalstaten och det territoriella uppdelandet. Att 

migrera hotar denna ordning, varför staterna känner sig tvingade att sätta upp vissa regler och 

murar. (Dahlstedt & Tesfahuney 2000) 

 

 

Material och källkritisk diskussion 

 

Uppsatsen grundar sig på djupintervjuer med fem moldovier som har flyttat till Sverige. 

Informanterna fick jag kontakt med genom den moldaviska ambassaden i Sverige och genom 

människor som jag lärde känna under min tid i Moldavien. Informanterna har anonymiserats. 

Intervjuerna är mellan två och två och en halv timme långa, förutom en som är en timme lång. 

De gjordes på olika ställen; i en park, hemma hos en informant, på ett bibliotek, på caféer. 

Samtalen spelades in, men jag förde även stödanteckningar. Jag utgick från ett frågeformulär 

jag skapat utifrån min problemställning, men lät mestadels informanterna tala fritt inom 

ramen för ämnet. En etnologisk intervju är oftast mer lik ett informellt samtal än en strikt 

strukturerad utfrågning. Efteråt lyssnade jag igenom intervjuerna, skrev ordagrant ner citat jag 

ansåg skulle kunna användas i uppsatsen, och sammanfattade de övriga delarna. Jag delade 

upp empirin i fyra olika kapitel, utifrån syftet och vad som kommit fram under intervjuerna. 

Att göra kvalitativ forskning innebär dock att alla steg i uppsatsarbetet inte sker på ett 

medvetet plan och därför är svåra att redovisa. Mycket som var närvarande i 
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intervjusituationen – stämning, kroppsspråk, tonfall, känslor – finns inte med i texten, men 

som grund för den analys jag gjort. (Se t.ex. Ehn & Löfgren 1996 s. 131, 143) 

Jag har redigerat citaten något – ändrat meningsbyggnad, strukit upprepningar, lagt till 

och dragit ifrån små ord som binder samman. Mina informanter har inte svenska som 

modersmål och talar med vissa grammatiska fel. Att ange citaten ordagrant skulle göra att de 

ibland blev svåra att förstå. Talspråk och tryckt språk är inte detsamma. Det som går enkelt att 

förstå i en intervjusituation blir något helt annat i tryckt form. (Se t.ex. Ehn & Löfgren 1996, 

s. 137) Jag har också valt att använda mig av många citat, just eftersom materialet bygger på 

intervjuer. På så sätt vill jag ge informanterna så stort utrymme som möjligt. Intervjun med 

Olga gjordes på engelska, vilken jag sedan översatt till svenska. 

Ämnet till uppsatsen växte fram under tiden jag volontärarbetade i Moldavien för drygt 

ett år sedan. Att välja ett tema utifrån en personlig bakgrund är ett vanligt sätt att välja ämne 

till sin uppsats eller avhandling som etnolog. I kombination med kunskap om samhälls-

mönster och -debatter ger det ett angeläget ämnesval. (Ehn & Löfgren 1996 s. 96f)  

Den empiri jag samlat in, de levnadsberättelser jag fått berättade för mig, berättar inte 

enbart om de enskilda personernas liv, utan även något om den tid och det samhälle de lever i. 

Detta gör att jag kunnat använda mig av relativt få berättelser och ändå kunnat säga något 

relevant om hur migrationserfarenheter präglar identitetsskapande och hur det är att vara Den 

andre i Europa. Svensson konstaterar att ”levnadsberättelsen intresserar sig mer för vad man 

pratar om än vem som pratar. Och mer för vem som kan säga så och när, än för om det är ett 

specifikt subjekt som sagt det.” (Svensson 1997, s. 44) Det viktiga är alltså inte exakt vilkas, 

eller hur många, levnadsberättelser det handlar om. Genom att använda ett levnadsberättelse-

perspektiv beskrivs samhällsomvandlingar genom vanliga människors erfarenheter. Detta kan 

dock innebära att informanterna inte alltid känner igen sig i analysen. De har ju inte berättat 

om sig själva som en del av en grupp eller ett speciellt mönster, men som forskare är det min 

uppgift att analysera och tolka deras personliga erfarenheter som illustrationer enligt valda 

teorier. (Ehn & Löfgren 1996 s. 136f)  

I intervjuerna rekonstruerade informanterna sina liv med utgångspunkt i migrationen i 

samarbete med mig. De skapades i ett bestämt sammanhang och för ett visst syfte. Magnus 

Öhlander har diskuterat vad det innebär att etnologer skapar sitt material. För det första görs 

varje beskrivning utifrån ett visst perspektiv, beroende på vilken teori forskaren valt. För det 

andra påverkas forskaren av bland annat informanterna, omgivningen och situationen och är 

därmed inte ensam om att skapa materialet. För det tredje väljer forskaren ut ett specifikt 

område i verkligheten att fokusera sitt arbete på, och sorterar bort mycket annat. Etnologiskt 
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arbete bygger alltså på pragmatisk systematik, vilket innebär en kombination av ett 

systematiskt arbetssätt, kunskap om olika metoder och dess fördelar och nackdelar, en 

medvetenhet om hur kunskapen blir till samt av kreativitet, improvisation och intuition. 

(Kaijser & Öhlander 1999, s. 20ff) 

Att jag hade lite bakgrundinformation om Moldavien och livet där hjälpte till att 

formulera ett relevant syfte och relevanta frågor till intervjuerna. Det bestämde även till viss 

del vad informanterna berättade för mig. ”Du har varit i Moldavien så du vet ju...” och 

liknande repliker är uppenbara hänvisningar till vad de ansåg vara kunskap jag redan hade och 

därför inte behövde förklara för mig. Till viss del finns det därför outtalad delad kunskap 

bakom berättelserna, men till största delen finns där kunskap och hänvisningar som jag inte 

förstår eftersom jag inte delar deras erfarenhet av att ha växt upp i Moldavien och sedan 

migrerat. Analysen hade blivit annorlunda om det till exempel hade varit en annan migrerad 

moldovier som gjort den, eftersom berättelserna formas både av berättaren och av den som 

frågar och lyssnar. 

Mina analyser grundar sig till viss del i nationalstatsideologin. Att jag inte tydligare 

ifrågasätter den betyder dock inte att jag omfamnar den. Men faktum är att världen i dag är 

uppdelad i nationer och att vilket land en människa har medborgarskap i kommer att påverka 

hennes liv i stor grad. Nationalstaten är en föreställd gemenskap som får verkliga 

konsekvenser, vilket jag visar i min uppsats. Att ifrågasätta ideologin i sig, ryms inte i min 

frågeställning, även om det är ett intressant område.  

Uppsatsen handlar till stor del om vad det innebär för individer att se på sig själva och 

betraktas av andra som annorlunda och underordnade, och om strategier för att hantera det. 

Genom att jag väljer att uppmärksamma moldovier i Sverige som en speciell grupp blir också 

jag en del av den kollektiva berättelsen om dem, och bidrar till att avgränsa dem som en 

gemenskap. Genom att min teoretiska utgångspunkt är att de betraktas och betraktar sig själva 

som Andra, bekräftar jag å ena sidan den uppdelningen. Men eftersom mitt syfte är att visa på 

att denna andrafiering existerar och hur informanterna hanterar detta, är det omöjligt att inte 

först konstatera den. Detta är ett dilemma för alla underordnade minoritetsgrupper. Men min 

förhoppning är också att genom uppsatsen i någon mån problematisera den kollektiva 

berättelsen om Moldavien. 



 10 

OM INFORMANTERNA 

 

 

Anna växte upp i en mindre stad i Moldavien. Efter grundskolan tog hon en master i 

redovisning och ekonomi. Hon doktorerade och blev anställd som lektor på universitetet i 

Chisinau. Anna är nu i 40-års åldern, är gift och har två barn. Hon flyttade till Sverige då 

hennes man blev erbjuden ett jobb där. Först arbetade hon med språkanalys av människor som 

söker asyl, nu arbetar hon på en av Sveriges största banker.  

 

Andrei bodde på landsbygden i södra delen av Moldavien tills han var 13 år och började på 

gymnasiet i Chisinau. Direkt efter började han studera ekonomi på universitetet, och fick 

sedan jobb på en bank. Andrei kom som utbytesstudent till Sverige, men träffade under tiden 

sin blivande sambo och blev kvar. Det var ungefär fem år sedan. Nu är han drygt 30 år, jobbar 

på ett fondbolag och har en son tillsammans med sin sambo. 

 

Eugen föddes i en stad i södra Moldavien för ungefär 25 år sedan. Efter grundskolan läste han 

engelska och sekretariat och data på en folkhögskola. När han var 18 år började han studera 

på en bibelskola i Moldavien. Efter drygt ett år flyttade han till Rumänien för att gå en annan 

bibelskola. Då fick han möjlighet att åka som utbytesstudent till Sverige där han träffade sin 

blivande fru. Nu studerar han i Sverige och planerar för att åka till Turkiet som missionär.  

 

Olga bodde först i en lägenhet i Chisinau tillsammans med sina föräldrar, men flyttade sen till 

sina far- eller morföräldrar i en by där hon bodde tills hon började skolan. Olga är enda barnet 

men två av hennes kusiner som blivit föräldralösa är som syskon då de bodde i Olgas familj. 

En av dem fick ett stipendium för att studera i Sverige. Hon bjöd in Olga på ett besök, som 

blev kvar. De senaste åren har hon studerat svenska, jobbat, rest och träffat sin nuvarande 

kille. Nu är hon drygt 20 år och studerar statsvetenskap på universitetet. 

 

Tatiana föddes i en liten by i sydöstra Moldavien. Hon gick i skolan i byn i tio år, efter det 

studerade hon till lågstadielärare i en större stad. Efter studierna började hon arbeta i 

Chisinau. För drygt tio år sedan träffade hon sin blivande man som är från Sverige. Efter 

några år flyttade hon till honom i Sverige. Tatiana är nu i 40-års åldern, bor med sin man och 

sin son och studerar på en tilläggsutbildning om att arbeta som lärare i Sverige. Innan dess 

studerade hon svenska och arbetade på en förskola. 
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IDENTITETSSKAPANDE OCH NATIONALISM 

 

 

Som jag skrev i inledningskapitlet är den nationella tillhörigheten en del av individers 

identitetsprocesser, och det förflutna används i urval för att stärka den. Nationalismen 

förbinder individer till en gemenskap, och kopplas till deras identiteter. Ett gemensamt 

förflutet ger en känsla av samhörighet och därmed en grund för identitet: Jag är den jag är i 

dag på grund av min nations historia. I det här kapitlet visar jag hur informanternas 

levnadsberättelser och identitetsskapande på ett markant sätt präglas av de samhälleliga 

förändringar de har upplevt i Moldavien. Samt hur nationstillhörigheten på många sätt 

förstärks när mycket annat är i gungning. I informanternas levnadsberättelser är språket och 

den nationella identiteten ett upprepat tema.  

Självständigheten i Moldavien är tätt sammankopplad med språkfrågan. Under 

Sovjetunionen var ryska det officiella språket. År 1989 blev rumänska standardspråk i landet 

och skriftspråket ersattes från att vara baserad på kyrilliskt alfabet till latinskt alfabetet. Det 

blev tecknet och början på självständigheten. Den reformen firas varje år som en nationell 

helgdag. I dag är Moldaviens officiella språk moldaviska, en variant av rumänska. 

Skillnaderna mellan moldaviska och standardrumänska ligger främst i uttalet och i 

ordförrådet, där moldaviska har ett stort antal ryska lånord. 

 

Eugen: Identitetsproblematik och nationstillhörighet 

Eugen växte upp med två språk. Hans tvåspråkighet var en naturlig följd av att vissa eleverna 

på skolan pratade ryska och vissa rumänska. Nu ser han inte det som något positivt, utan som 

att rumänerna blev tvingade att lära sig ryska då så mycket information, filmer och så vidare 

var på ryska. Han kallar sig i dag både moldovier och rumän, eftersom han anser att 

Moldavien är en del av Rumänien, liksom Skåne är en del av Sverige. Att vara rumän och 

moldovier är detsamma som att vara svensk och skåning, menar han. Det rumänska språket är 

väldigt viktigt för honom, och en stark identitetsmarkör. Han säger att han alltid har haft svårt 

att uttrycka sina känslor på ryska. ”Att jag i mitt eget land behövde prata ryska med ryssar för 

att de inte fattar mitt modersmål, det hade jag problem med även när jag var liten och tyckte 

var konstigt.”  

Nu brukar han säga till dem han möter i Moldavien som inte pratar moldaviska, att de 

måste lära sig landets språk. Han betonar att de inte vill lära sig, att de vägrar. Eugen kopplar 

tydligt ihop identitet med att ha tillgång till sitt språk, och till att kunna sin historia. 
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Jag har alltid varit intresserad när det gäller språket och vår identitet. Jag vet inte om du har märkt det 

men det är inte självklart för en person som bor i Moldavien vem han eller hon är. Vem du är liksom. Det 

är inte som bara: ja jag är svensk, det är klart jag är svensk, jag kan hela min historia tills eh ja, alltså till 

vikingatiden eller sådär. Men det är inte självklart, man kanske kan historia, men på något sätt har man 

tappat identiteten.  

 

Eugen anser att vilket språk man talar säger mycket om vem man är. Pratar man rumänska är 

man rumän, pratar man ryska är man ryss. Att moldovier under Sovjettiden lärde sig ryska gör 

att de enligt honom får identitetsproblem. De som nu kallar sig moldovier och pratar 

moldaviska är varken rumäner eller ryssar utan något mitt emellan.  
 

Folk i mina föräldrars ålder har väldigt svårt med där här med identitet. Folk i min ålder vet väldigt tidigt 

om de är ryssar eller rumäner. Men det finns ju fortfarande såna som skulle säga att de är moldovier men 

med stor respekt för dem - de kan inte så jättemycket om historien och då väljer dom liksom en sån lätt 

situation. De säger att de är moldovier, de pratar moldaviska för att de... Sen pratar de ett fult språk, ett 

skulle jag säga, de kan inte riksrumänska om man kan säga så. Man kan ett sånt där dagligt språk liksom. 

En sorts skånska bara eller göteborgska eller vad det blir norrländska, fast lite annorlunda kanske. Eh, och 

då har de väldigt svårt med identiteten har jag märkt.  

 

Det innebär inte att folk går omkring och funderar på vilka de är hela tiden, förklarar Eugen 

vidare. Men det är grunden för att veta vem man är och vart man är på väg. Han tycker att det 

är väldigt viktigt att veta det, men anser att många inte gör det. Det speglar sig i vad landet, 

samhället och skolan är. Hur livet blir för folk. Men något konkret exempel på hur det 

uttrycker sig har han inte.  
 

Jag vet inte om jag skulle kunna ge ett sånt bra exempel. Vi är väldigt, vi moldovier eller ja vi de flesta, är 

väldigt mjuka liksom. De bara ah okej låt det bli så, vi bryr inte oss. Det har blivit så i typ hundra år. Man 

ska kolla väldigt mycket på historien, vi har nästan aldrig haft självstyre, nästan aldrig kunnat bestämma 

själva, det har alltid varit någon som har bestämt över oss.  

 

Här syns en tydlig uppfattning om att historien och nationaliteten är något oföränderligt. 

Förändring innebär att man tappar bort sig själv. Eugen berättar också om släktingar som 

talade ryska hemma, och att han inte kunde förstå varför. ”Modersmålet ska liksom bevaras.” 

Eugen vill gärna flytta tillbaka till Moldavien eller Rumänien ett tag. Främst för att han 

vill att hans eventuella framtida barn ska få gå i en rumänsk skola, och ta del av det land han 

växte upp i. Han vill att de ska prata både svenska och rumänska. Återigen gör han en 

koppling mellan identitet, språk och nationalitet. 
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Du skulle vilja, om du fick barn någon dag, att de fick del av din uppväxt eller vad man ska säga? 

Absolut, det är väldigt väldigt viktigt för mig det här att de får se det och prata språket och kunna grejer. 

Jag ska göra så gott jag kan. 

Varför känns det viktigt tror du? 

(...) Jag tycker att det är väldigt viktigt med identitet. Eftersom det var, är och kommer att vara viktigt för 

mig, då tycker jag att mina barn också är, om jag får barn, att det skulle vara väldigt viktigt för dem att 

veta var deras pappa kommer ifrån och såna grejer. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen kan de också 

svara på frågan vilka de är.  

 

Anna: Att upprätthålla gruppidentiteten 

Anna var 19 år vid självständigheten. Hon minns att de sov på gatorna och att det var 

revolution. Hon kopplar självständigheten till en kamp, en befrielse. Den kampen har starka 

nationella inslag och kopplas vidare till språkfrågan. Anna menar att det var självklart att 

protestera eftersom Ryssland hade ockuperat hennes land. 

 

Man är ju rumän liksom men Ryssland ändrade allt. De ändrade vårt alfabet, de ändrade vårt språk, man 

kunde inte prata rumänska så länge som man ville liksom. Det var ju lite sådär. Om du har varit i 

Chisinau då kan du se att ryssarna fortfarande inte kan rumänska, jag tycker det är lite märkligt. Du kan 

jämföra med Sverige, om man kommer hit och inte kan lära sig svenska liksom, vad är det här för 

någonting? Det är ju du som kommer till mig, inte jag, eller hur?  

 

Liksom Eugen anser hon sig vara rumän. Det är rumäner och ryssar som bor på området 

Moldavien, och mellan dessa grupper finns en stor skillnad som bör upprätthållas. Hon 

tilldelar flera gånger ryssarna dåliga egenskaper, vilket är karakteristiskt när det gäller att 

upprätthålla sin egen grupps identitet och andrafiera den andra gruppen. På ett liknande sätt 

som Eugen anser hon att en förändring i den nationella identiteten innebär problem, och tar 

språket som första exempel. Anna kontrasterar situationen i Moldavien med den i Baltikum. 

Hon anser att de i Estland, Lettland och Litauen är starkare än de i Moldavien.  

 

De vet vilka de är, de vet att de är det och det. Inte som med moldovier, de är ju så goda, tar gärna gäster, 

blablabla. Kom och kom och sen förändras de, då glömmer de liksom sitt eget. Man tappar bort liksom, 

man lär sig ryska och det är det enda de vet. Jag tycker det är synd faktiskt. 

De tappar bort lite av sin egen identitet? 

Yes, yes, yes, liksom, ja. Att ryssarna är imperialister det vet alla. Att de imponerar och vet. Men ändå. Vi 

var ju trehundra år under Turkiet också, de ändrade inte språk och alfabet eller hur..? Ryssarna, det räckte 

för dem med 70 år.  
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När jag frågar vad som blev annorlunda när Moldavien blev självständigt, handlar hennes 

första svar enbart om språkfrågan. 

 

Från början då var det ganska okej. Jag kommer ihåg att jag aldrig pratade ryska, ryssarna de förstod. Jag 

vet inte. Men om jag åker tillbaka nu är det precis samma sak, ingen förändring egentligen.  

Det är samma sak som innan?  

Ja, precis, om du går på gatan eller vill fråga något eller prata med någon på rumänska då tittar de på dig. 

I affären brukar de säga sådär kan du inte prata något mänskligt språk? Så uttryckte de sig. 

Ett mänskligt språk? 

Ja, det betyder ryska. Rumänska är inte ett mänskligt språk. 

 

Uttrycket ”ett mänskligt språk” är intressant i sammanhanget. I likhet med andra 

grupptillhörigheter skapas nationella identiteter i motsats till andra. En nation kan inte finnas 

om det inte finns andra nationer som inte hör till. De andra görs ofta omänskliga för att 

upprätthålla gränserna kring sig själva. 

Anna berättar också om hennes systerson som bor i Moldavien och pratar moldaviska. 

Om det kommer ett ryskt barn och leker med honom och andra moldavisk-talande barn så 

börjar alla prata ryska eftersom det ryska barnet annars inte förstår. Hon berättar även om 

några ryska vänner i Sverige vars tvååriga son har börjat på dagis. När Anna frågade om han 

hade lärt sig svenska skrattade föräldrarna och berättade att det är han som lär lärarna ryska. 

Genom dessa två historier skapar hon en skiljelinje mellan moldovier och ryssar. De första är 

tidigare rumäner som tappat bort sin identitet. De senare är imperialister som vägrar anpassa 

sig och för över sin kultur på moldovierna.  

Det största problemet för Moldavien i dag enligt Anna är att moldovier inte vet vilka 

de är. Hon kopplar, liksom Eugen, den identitetsproblematiken till ”blandningen” mellan det 

rumänska och ryska. Först var de rumäner, sen kom många ryssar med deras kultur. 
 

Om vi skulle säga såhär: vi är alla homogena, vi är moldovier, rumäner men moldovier för vi bor liksom 

på det här landet i Moldavien och att vi ska göra det och det. Vi ska bygga nytt, vi ska komma in i EU och 

sånt. Då är det liksom enklare, man har ett mål. Men nu vet folket inte vad de vill. Det är många som vill 

vara med Ryssland, det är många som vill vara självständiga, det är många som vill vara med Rumänien. 

 

Än en gång jämför hon Moldavien med andra mindre länder, som Georgien och Baltikum-

länderna vilka hon anser vara helt annorlunda än Moldavien. De vet att de vill bli 

självständiga från Ryssland och gå med Europa. Ryssland och ”Europa” används ofta som 

motsatser. Detta leder enligt henne till att moldovierna flyttar och skaffar jobb medan ryssarna 

är kvar. 
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Tatiana: Att lära sig det rätta språket 

I samband med självständigheten utbröt ett inbördeskrig i Moldavien, med tydliga 

nationalistiska inslag. När Sovjetunionen kollapsade skapades en rörelse som ville att 

Moldavien skulle gå samman med Rumänien. Vissa etniska grupper kände sig hotade av 

detta. I Transnistrien där det bor många ryssar ville man behålla banden till Ryssland, och 

utropade sig därför självständigt från Moldavien. Inget land har hittills erkänt utbrytar-

republiken, men i praktiken sköter de sig själva. Transnistrien har en tydlig koppling till 

Ryssland och uttrycker en sovjetnostalgi. Hammaren och skäran finns till exempel på både 

statsvapnet och flaggan. (Karlsson 2010) 

När inbördeskriget bröt ut studerade Tatiana i Transnistriens huvudstad Tiraspol. 

Hennes skola fick efter ett tag stänga och flytta till Chisinau. Studenterna demonstrerade mot 

detta, men fick enligt henne höra: ”Ni är rumäner, åk till Rumänien, blablabla”. 

Språkkonflikten fick reella konsekvenser för hennes liv. Hennes levnadsberättelse präglas 

konkret av samhällsomvandlingarna som ändrade ramen inom vilken hennes liv kunde 

utspelas, den så kallade livshistorien. Det är därför personer som har levt i ett samhälle med 

stora förändringar till större del bär spår av samhälleliga fakta i sina biografier.  

Hon beskriver moldaviska som rumänska men russifierat. ”Det har kommit så många 

ryska ord under den här Sovjetunionen så den har tappat sina rötter. Om man vill ha riktigt 

rumänskt språk då ska man prata med någon från Rumänien.” Denna åsikt tar sig påtagliga 

uttryck när det gäller hennes son. Hon berättar att han talar två språk, rumänska med henne 

och svenska med sin pappa. Det är viktigt för henne att han lär sig ”rätt” språk. Tatiana brukar 

därför ringa till några av de rumäner hon känner i Sverige för att fråga om vissa ord.  

 

Andrei: När språktillhörighet blir viktig 

Andrei träffar ibland andra moldovier som nu bor i Sverige. Han tycker att det känns viktigt 

bland annat för att hans son också får lära sig rumänska. ”Jag borde skämmas också för mitt 

barn pratar inte rumänska, han pratar bara svenska.”  Andrei har valt att inte aktivt lära sin 

son moldaviska eftersom Andreis sambo inte förstår det. Men när han hamnar i en situation 

där hans nationella moldaviska identitet aktiveras kommer språkfrågan upp eftersom det är en 

viktig del av den identiteten. Plötsligt skäms han för att han inte lärt sin son moldaviska, något 

som annars ter sig naturligt. 
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Olga: Att inte välja sida 

För Olga är inte språket en viktig fråga. Hennes pappa pratar ryska och hennes mamma 

moldaviska, och hon pratade båda språken under sin uppväxt. Hon menar att det inte finns 

någon skillnad mellan de i Moldavien som pratar ryska och de som pratar moldaviska. 

Hennes föräldrar pratade ju olika språk, men det var ingen skillnad mellan dem.  

Min analys är att eftersom Olga redan från det att hon föddes på ett personligt plan har 

upplevt en tillhörighet både till rysktalande och moldavisktalande så kan hon inte göra den 

dikotomiska uppdelning som de andra informanterna gör. Hon har inte förmågan att 

distansera sig från någondera gruppen - att göra en grupp till något annat än hon själv är - 

eftersom hon känner sig som en del av båda. Olga har personligen inte blivit påverkad, men 

vet om att det finns en konflikt mellan den moldaviska och ryska befolkningen. Hon säger att 

om hon pratade ryska med vissa skulle de vilja att hon pratade moldaviska, och att de skulle 

undra vems sida hon stod på. ”Jag är inte på någons sida!” svarar hon. Däremot tycker hon 

tvärtemot de andra informanterna att det inte är en så stor skillnad mellan Ryssland och 

Moldavien eftersom Moldavien har varit en del av Sovjetunionen. 
 

Att efter det säga: okej vi är moldovier liksom, vi har ingenting gemensamt med Ryssland. Det är inte rätt 

därför att fortfarande är det, jag vet inte, många år som du levt och blivit influerad av det ryska sättet och 

så, och jag tycker att det är... Jag känner inte att det är så stor skillnad. Det är bara ett annat språk. Jag 

känner inte att det är så stor skillnad mellan olika folk. 

 

Hon tycker att det är viktigt att ha vänner i Sverige som tänker och upplever samma sak som 

henne. Att de har samma synvinkel. ”Så jag har många vänner från Ryssland, Ukraina, 

Vitryssland. Och de känns likadana som folk från mitt land.” Att Olga tolkar den nationella 

tillhörigheten så mycket annorlunda än de andra är ett typiskt exempel på att man, när man 

berättar ett lands eller ett folks historia, gör val, som Hylland Eriksen skriver om. Det finns 

ingen objektiv historia, utan det förflutna anpassas till den berättelse man vill berätta. Det 

finns många alternativa förflutna, och beroende på hur vi tolkar och förstår samtiden väljer vi 

att berätta olika historier. (Eriksen 1996:12, 17, 45) 

 

Avslutning 

Sammanfattningsvis betyder nationstillhörighet, vilket språk man talar, traditioner och att 

kunna sin historia mycket för mina informanter. Troligtvis mer än för människor som har växt 

upp i samhällen där den identiteten aldrig har ifrågasatts, och för dem som alltid har bott i ett 

och samma land.  
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Språkfrågan är det mest återkommande temat bland mina informanter. Ett av 

nationalismens sammanhållande element är just språket. Språk är en markör för vilken 

gemenskap man tillhör; det både skapar samhörighet och stänger ute. Makten att bestämma 

vilket som är det officiella språket och att kunna förbjuda minoriteters språk är en viktig 

maktkälla för staten. Språkets betydelse har visat sig på flera platser världen över. Exempelvis 

får sedan Estlands självständighet år 1991 bara ättlingar till medborgare från förekrigs-

republiken medborgarskap. Den stora rysktalande minoriteten måste för att få medborgarskap 

klara ett språkprov i estniska och ett kunskapsprov i estnisk konstitution. På 1880-talet 

förbjöds finskan i skolan och på biblioteken i Tornedalen, vilket var en del av ett 

”försvenskningsarbete” i det finskspråkiga Norrbotten. För invånarna i Bretagne har språket 

blivit en väldigt viktig identitetsmarkör. Hylland Eriksen anser att det beror på att den franska 

staten i sin tur har språket som den främsta nationella symbolen, och att det därför varit 

förbjudet att tala bretonska offentligt. Denna analys kan också användas på situationen i 

Moldavien. Under sovjettiden undertrycktes rumänskan och det offentliga språket var ryska. 

Efter självständigheten kom tider då situationen var den omvända. För båda grupperna har 

språket varit en viktig identitetsmarkör, och lika viktigt som det blir att få prata sitt eget språk 

blir det att hindra den andra gruppen att prata deras språk. (Hylland Eriksen 1998 s.137f, 

Alatalo 2005, Ferhatovic 2007)  

Moldaviens nationalsång heter Limba Noastră, Vårt språk. Den handlar om det 

nationella språket och om hur folket bör uppliva användandet av sitt modersmål. 

(Nationalencyklopedin 2010b, Wikipedia 2010) 
 

Our language is more than holy, 

Words of homilies of old 

Wept and sung perpetually 

In the homesteads of our folks. 

 

Resurrect now this our language, 

Rusted through the years that have passed, 

Wipe off filth and mould that gathered 

When forgotten through our land. 

(Limba Noastră i urval, engelsk översättning.) 

 

Språket blir alltså en identitetsmarkör, det bestämmer vilken grupp man tillhör. Det kopplas i 

sin tur till historien vilken är ett grundläggande element i den nationella identiteten. I tider av 
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stora samhällsomvandlingar ifrågasätts den identiteten och måste därför försvaras. Därav den 

starka betydelsen av vilket språk man talar i Moldavien. 

Många av informanterna anser således att det är ett problem att Moldavien och de 

människor som bor där har förändrats. Detta är dock något som alltid sker, den nationella 

identiteten förändras ständigt eftersom den är skapad av människor. Men för en 

sammanhållande identitet är det viktigt med kontinuitet, och i tider av påtagliga och snabba 

förändringar behöver de därför hålla fast vid det som varit. Men också avskärma sig från 

andra för att på så sätt förstärka sin egen identitet, vilken ju alltid skapas i förhållande och 

motsats till andra.  
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BILDEN AV EUROPA 

 

 

Det finns en dikotomisk ordning i Europa, som liknar en postkolonial uppdelning, där 

området i öst ses som något annat och något sämre än det västliga området. Modernitet sätts 

mot tradition, rikt mot fattigt, utvecklat mot primitivt. Genom ökad globalisering och ny 

teknik får människorna i det så kallade Östeuropa, exempelvis i Moldavien, tillgång till dessa 

bilder av sig själva och den andra sidan på ett snabbare och mer konkret sätt än tidigare. I det 

här kapitlet visar jag på att bilden av ”Europa” som någonting bättre än det de i Moldavien 

har och är skapar en längtan bort från landet och blir en av förutsättningarna för migration.  

 

Migrationslängtan och historieberättande 

År 2002 befann sig ungefär en fjärdedel av arbetskraften i Moldavien utomlands, merparten 

som illegala invandrare i andra europeiska länder. De pengar utlandsarbetare skickar tillbaka 

till Moldavien uppgår till en tredjedel av landets BNP. Var fjärde moldovier i arbetsför ålder - 

cirka 600 000 människor - arbetar utomlands. (Sida 2009a, Sida 2009b, Sida 2004, s. 55.) 

Konsekvenserna och upplevelsen av migrationen är därmed påtaglig för de flesta i Moldavien, 

även de som inte har migrerat själva. Alternativet att migrera, legalt eller illegalt, finns i de 

allra flestas medvetande. Situationen i landet i kombination med berättelserna från de 

migrerade gör att det skapas en migrationslängtan. Alla mina informanter känner till 

människor som har migrerat. De flesta hörde berättelser från migranter innan de själva 

migrerade. Nu har de egna berättelser att dela med sig av till dem som finns kvar i Moldavien. 

Min analys är att dessa berättelser fungerar som en katalysator för migrationen. Att migrera 

blir för många den enda synliga lösningen på sina problem. 

Tatiana återkommer till ordet kaos när hon berättar om förändringen i Moldavien efter 

Sovjetunionens kollaps. Hon berättar hur människor började åka utomlands ”legalt, illegalt, 

på vilket sätt som helst. (...) De åkte låsta under bilar, under vad som helst bara för och 

slippa vara där.” Hon har efter flytten till Sverige fått kontakt med många kamrater från 

universitetet genom en Internetsida, och har upptäckt att väldigt många av dem nu befinner 

sig i Italien, Spanien och Portugal.  
 

Min by är nästan helt tom. Det är bara... Det var roligt sista gången jag var där, i byn säger de att det bara 

finns tre B kvar. Vad är det för tre B? (...) Det är gamla, sjuka och alkoholister (skrattar). Det var roligt att 

höra, för det är skämt. Jag förstår, men det var roligt att höra. Det är bara tre B, och det är sant faktiskt.  
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Hon skrattar, men blir allvarlig igen. Berättar att det är helt annorlunda i hennes by nu. Att det 

sker många skilsmässor eftersom männen är ensamma kvar i byarna, då kvinnorna inte kan 

komma dit på många år efter att de migrerat illegalt till något annat land. ”Ja, det är helt 

annorlunda. Synd.” Att skämta om något som egentligen innebär mycket tragedi, blir ett sätt 

att hantera situationen, och att hantera det kollektivt.  

Tatiana provade aldrig själv att söka visum för att arbeta i ett annat land. Däremot har 

hon många berättelser om andra som har försökt på olika sätt. Hon berättar att de fick 

turistvisum och sedan stannade kvar efter att visumet gått ut. Att människor åkte illegalt i 

bussar och gömdes under väskor eller dylikt, vilket var väldigt farligt. Eller att de gick till fots 

till Rumänien och tog sig över gränsen på något sätt.   

Alla Olgas tre kusiner hade flyttat utomlands innan hon själv åkte till Sverige. De hade 

också rest mycket, och när de kom till Moldavien berättade de många historier för henne.  

 

Så kortfattat reste alla utanför och berättade för mig hur mycket bättre det är där. Typ att 

levnadsstandarden är bättre. Du känner dig som en fånge när du bor där [i Moldavien] för att det är så 

mycket stress. Du njuter inte av ditt liv eftersom du bara tänker på... om du inte är frisk så njuter du inte 

av ditt liv eftersom du då bara tänker på hur du ska överleva och inte på att leva. 

 

Hon säger att hon därför alltid hade en tanke på att åka till ett annat land. Det var för dyrt att 

resa utomlands över en helg, så alternativet var att flytta någonstans för en längre period, som 

till exempel student. ”Jag hade alltid den här drömmen.” Hon känner inte personligen så 

många människor som har flyttat från Moldavien, men är medveten om att många gör det.  

Även Eugen känner ”hur många som helst” som har emigrerat från Moldavien. Vissa 

jobbar vitt och andra svart. Det är fattigdomen som är skälet till att människor flyttar, anser 

han. Det finns inga jobb, och de få som finns ger väldigt dåligt betalt. Nästan alla hans 

barndomsvänner bor nu i Italien. 

Andrei räknar upp alla han känner som nu bor utomlands. Tre i Kanada, tre i England, 

två i Schweiz, och så vidare. En del har kommit dit som studenter och sedan stannat. Andra 

har åkt genom olika migrationsprogram. Andrei hade själv under en tid tankar på att flytta till 

Quebec, eftersom han har vänner där.  

De berättar också om undersökningar de har läst, statistik angående migrationen. 

Eugen har läst en undersökning om att ”86 procent skulle vilja lämna landet imorgon”. Olga 

har läst en artikel om att nästan hälften av Moldaviens befolkning har åkt till ”Europa” 

antingen för att jobba eller studera. ”Mycket folk försöker komma därifrån eftersom livet är så 

dåligt.” Andrei berättar om hur många familjer splittras på grund av migrationen. ”Någon sa 
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att på landet har 85-90 procent av familjerna åtminstone en person som är utomlands och 

jobbar. Verkligen skrämmande.” 

 

Migrationsberättelser som lösning och varning  

Det verkar finnas en allmän uppfattning om att människor gör nästan vad som helst för att få 

komma bort från Moldavien. Och att den bästa lösningen för att få ett bättre liv är att migrera. 

Andreis familj och vänner trodde enligt honom först att han stannade i Sverige inte främst på 

grund av sin flickvän, utan för att han såg deras relation som ett sätt att få stanna i Sverige.  

Eugen hävdar att det inte är någon som ser det med negativa ögon att någon åker 

utomlands och lämnar Moldavien, utan att alla ser det som något väldigt positivt. ”De sa 

lycka till, de var glada för mig. Det var ingen som sa nej, vad gör du, stanna.”  

Även Olgas familj och vänner var glada för hennes skull. De var inte så förvånade att 

hon åkte till Sverige eftersom hennes kusiner redan hade flyttat från Moldavien. ”De var 

glada för mig, att jag kunde få en bättre framtid och en bättre utbildning.”  

Tatiana säger att någon kanske blev lite avundsjuk, några blev glada. Många sa: ”Vad 

bra, du slipper ju den här fattigdomen”.  

Även politikerna i Moldavien använder ”Europa” som ett begrepp för utveckling, 

modernitet och en lösning för Moldaviens framtid. De som nu regerar i Moldavien heter till 

exempel ”Alliansen för europeisk integration”. (Dagens nyheter 2010) 

Det verkar finnas en övertro på att Sverige är väldigt ordnat och att allt är bra där. Ett 

exempel på det är att Olga menar att om man säger till svenskar att man måste betala 50 

procent i skatt så gör folk det. Det är ingen som försöker ta sig förbi systemet. Om regeringen 

säger något så litar människorna i Sverige på att de vet bättre. I Moldavien tänker de istället 

på hur de ska överleva och litar inte på regeringen. Men enligt en opinionsundersökning bland 

EU-medborgarna gjord av EU-kommissionen år 2007 svarade en tiondel av svenskarna att de 

jobbat svart under det senaste åren. Sverige tillhör därmed de länder i EU där högst andel av 

befolkningen jobbar svart. (Olsson 2007) 

Men migrationen är inte enbart förknippat med romantisering och längtan. Historier 

som varnar och skrämmer finns också där. Tatiana trivdes inte i Moldavien. Tankarna på att 

flytta fanns alltid där, berättar hon, då lönen inte räckte till någonting trots att hon även gav 

privatlektioner. Hon hade många vänner som redan hade flyttat, och hon och hennes väninna 

pratade väldigt ofta om att de skulle åka utomlands, men Tatiana var samtidigt rädd. Om hon 

inte hade träffat sin man tror hon att den rädslan hade hindrat henne från att flytta, trots att 

hon inte hade någon familj eller barn som band henne till landet. ”Man hörde på tv om de här 
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kvinnorna som körts med lastbil till Italien och hittades döda eller någonting. Rädsla. Nej, 

bromsade. Ska vänta lite.”  

 

Globaliseringen ger mer och förtätad information 

De som har migrerat kan med dagens teknik kommunicera med dem som är kvar i Moldavien, 

på ett annat sätt än tidigare migranter har kunnat göra. Nästan alla mina informanter använder 

Skype och Internet för att hålla kontakt med familj och vänner i Moldavien. Vissa pratar 

nästan varje dag med dem och genom Skype kan de också se varandra medan de pratar.  

Berättelser från migranter till andra som stannat kvar är inte en ny företeelse (jfr 

exempelvis Amerikabreven). Det som dock skiljer mot i dag är att informationen genom 

exempelvis Internet, mobiltelefoner och satellit-tv har blivit gränslös på ett annat sätt, samt att 

tätheten i informationen har ökat. Dessutom har migranterna, i alla fall när det gäller mina 

informanter, en annan möjlighet att besöka sitt hemland igen. När de är tillbaka i landet 

berättar de även då om det nya landet.  

Tatiana säger att alla i Moldavien pratar om Västeuropa nu, i jämförelse med då landet 

var en del av Sovjetunionen. ”Speciellt när allt, mobiler och Internet till och med och den här 

Skypen och det ger ju mycket att... Vem har Internet hemma? Den som har någon som jobbar 

kanske utomlands, en dotter eller någon.” 

Olga berättar att hon snart ska få besök av en vän i två veckor. Hon vill att alla hennes 

vänner ska kunna komma och hälsa på henne i Sverige. När hon är i Moldavien brukar hon 

berätta om hur hon har det, och säga att de borde komma och se med sina egna ögon. De allra 

flesta har dock inte råd att komma, även om de önskar att få uppleva det som Olga berättar för 

dem om. Hon säger att de många gånger inte tror på det hon berättar. Till exempel att man i 

Sverige inte betalar för att studera på universitetet, utan tvärtom får pengar för det. Och att 

man kan köpa en flygbiljett för några euros. Det låter för bra för att vara sant. Nu är Olga den 

som berättar om migration som lösning. 

 

Historieberättande som strategi 

Michael Jackson driver två teser i texten Politics of Storytelling : Violence, Transgression and 

Intersubjectivity. För det första att historieberättande är en strategi för att omvandla det 

privata till något betydelsefullt för kollektivet. För det andra att historieberättande är en 

strategi för människor att upprätthålla en känsla av självbestämmande under omständigheter 

där makt har tagits ifrån dem. (Jackson 2002 s.15f) Detta märks tydligt i de 

migrationsberättelser som cirkulerar hos mina informanter. Alla enskilda berättelser bildar 
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tillsammans en allmän berättelse om migration, enligt den första tesen, som har två sidor. Å 

ena sidan berättas det romantiserade bilder av livet utanför Moldavien vilket skapar en 

längtan bort från landet. Å andra sidan berättas det skrämmande historier om personer som 

migrerat och råkat illa ut. Min analys är att dessa motsatser båda är till för att uppfylla 

Jacksons andra tes: att skapa en känsla av självbestämmande i en maktlös situation. Oavsett 

om man väljer att stanna kvar i landet eller att lämna det finns det historier att grunda sitt 

beslut på. Det blir ett sätt att ta makten över sin egen situation. Genom att processa sina egna 

och andras migrationserfarenheter genom berättelser skapas också en kollektiv samhörighet. 

 

En transnationell elitklass som undantag 

En informant, Anna, utmärker sig i berättelserna om migration. Hon känner inte så 

många andra som har flyttat från Moldavien, hon ville inte flytta därifrån och hon kan absolut 

tänka sig att flytta tillbaka. Hon vet om att några av hennes föräldrars grannar har sökt jobb i 

Ryssland, men närmare än så säger hon sig inte ha kommit migrationen. Min analys är att 

detta främst handlar om klass. Som jag skrev i teorikapitlet har globaliseringen lett till två 

motsatta klasser. En transnationell elitklass som kan röra sig fritt och lätt över 

nationsgränserna och som inte längre känner någon direkt nationstillhörighet, samt en 

arbetarklass som blir mer regionala och nationella. Mellan de två klasserna finns också 

hemlösa människor som tvingats att röra sig över gränserna, som flyktingar eller arbetskraft. 

Begreppet ”rörlighetens paradox” används av Magnus Dahlstedt och Mekonnen Tesfahuney 

för att beskriva hur den fria marknaden gjort att rörligheten av varor, kapital och tjänster har 

ökat medan rörligheten för människor har minskat. Hur och var människor har möjlighet att 

röra sig är starkt beroende av klass, kön och etnisk tillhörighet. Världens fattiga blir mer 

rörelseofria medan den transnationella kapitalistklassen kan röra sig fritt. Den migrerade 

arbetskraft som väl släpps igenom diskrimineras och exploateras, eftersom de fortfarande 

betraktas som Andra. Författarna menar också att detta ligger i mångas intresse. (Dahlstedt & 

Tesfahuney 2000) 

Generellt sett borde moldovier höra till den så kallade hemlösa gruppen. De flesta som 

befinner sig utomlands för att tjäna pengar, jobbar illegalt. Men mina informanter, förutom 

Anna, har kommit till Sverige som studenter eller för att de träffat sin partner här, inte som 

flyktingar. Ändå kan de ju inte räknas till den transnationella gruppen. På ett sätt tillhör de 

gruppen av de tvingat hemlösa - det land de är födda i ger dem inte vad de behöver - men de 

har samtidigt kraft och möjlighet att ta del av globaliseringens möjligheter. Detta är ett 

exempel på hur teorier om globalisering ofta sker ur ett förenklat västerländskt perspektiv. 
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Eftersom globalisering handlar om globala processer, och undersöker allt från individer på 

regional nivå till transnationella företag, blir det svårt att göra teorier som passar i alla 

sammanhang. Moldavien är ett tydligt exempel på ett land som halkar mellan indelningarna 

av världen. Det tillhör Europa på vissa plan och i vissa sammanhang, men räknas i vissa andra 

som ett utvecklingsland.  

Enligt Oscar Pripp är världen uppdelad i den första, andra och tredje världen, där 

västvärlden är den första, det före detta Sovjet den andra och de så kallade 

utvecklingsländerna den tredje. Detta är ett hierarkiskt system som visar på en ekonomisk, 

kulturell och politisk världsordning. (Pripp 2005, s. 73) Den andra världen har dock i stort sett 

försvunnit som begrepp sedan Sovjetunionens kollaps. Jag hävdar dock att den platsen finns 

kvar i världens maktordning. Platsen i hierarkin, och konsekvenserna av den, finns kvar även 

om det är begreppslöst. Det innebär i sin tur att människor som bor i andra världen, som till 

exempel mina informanter gjort, hamnar i ett sorts ingenmansland. Det som inte går att tala 

om finns inte. Därför tillhör de ibland den första världen och ibland den tredje. Men inget 

beskriver riktigt deras värld.  

Anna tillhör främst den första, transnationella klassen. I Moldavien jobbade hon som 

forskare på universitetet och nu jobbar hon på en av de större bankerna i Sverige. Hennes man 

är läkare och forskare. De flyttade på grund av karriärmöjligheter, inte för att de hade det 

dåligt i Moldavien. Hennes vänner i Moldavien jobbade också främst på universitetet. Det 

finns såklart även en ”överklass” i Moldavien som lever ett bra liv och inte ser någon 

anledning till att migrera, av andra anledningar än som äventyr eller för att få jobb. 

 

Avslutning 

Sammanfattningsvis har migrationsberättelser och -erfarenheter varit en del av informanternas 

liv redan innan de själva migrerade. Den allmänna historien är att lösningen på deras problem 

är att komma bort från Moldavien. Globaliseringen har medfört att individer till en större grad 

blivit en del av och påverkas av händelser som sker och aktörer som finns långt borta, samt 

blivit medvetna om andra samhällen och möjligheter på ett annat sätt än förut. Den nya 

tekniken har också gjort att migranter kan hålla tätare kontakt med människor i hemlandet. 

Migrationsberättelserna sprids därför snabbare. Det gör även bilden av ”Europa” som 

någonting högre och bättre än området utanför, vilket Moldavien oftast anses tillhöra. Detta 

bildar tillsammans en romantiserad bild av ”Europa” och en migrationslängtan. 
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BILDEN AV MOLDAVIEN 

 

 

Hela området kring Baltikum till Svarta havet konstrueras, som jag skrev om i teorikapitlet, 

som Europas Andra. Men även som liminala och ambivalenta – ibland hör de till och ibland 

inte. Att Moldavien ses som Europas Andra får konsekvenser för de människor som bor där. 

De måste förhålla sig till den bilden och den påverkar därför deras identitetsskapande.  

Upplevelsen av och reaktionerna på detta dras till sin spets då de människorna 

immigrerar in i ”det riktiga” Europa. I det här kapitlet visar jag att mina informanter till viss 

del internaliserat bilden av dem själva som annorlunda, men också att de på olika sätt för en 

kamp mot den positionen. Samt att de, ju längre tid de bor i Sverige, avskiljer sig från det 

”typiskt moldaviska” och ser sig själva som europeiserade.  

 

Att bo i ett fängelse 

Dagens Västeuropa brukar av vissa kallas för Fort Europa (se exempelvis Vestin 2002, s. 

142). I takt med att länderna inom EU öppnar gränserna gentemot varandra, blir murarna utåt 

högre. Moldovier måste ha visum för att få resa in i EU, vilket inte är självklart att de får 

(Europeiska rådet 1999). Dessutom är många så fattiga att de inte har råd att resa någonstans. 

I inledningskapitlet citerade jag Victor och Lidia som sa att bo i Moldavien är som att 

sitta instängd i en bur. Detta, eller liknande, uttryck använder även flera av mina informanter.  

Eugen berättar att det var mycket svårt för honom att få visum för att resa ut ur 

Moldavien, vilket han upplevde som väldigt frustrerande. Första gången han ansökte om 

visum skulle han hälsa på sin syster i ett annat europeiskt land, men hans ansökan blev 

avslagen. Han tror att det berodde på att han var ung och kom från Moldavien, Europas 

fattigaste land.  

 

Då kändes det liksom yes det är jättebra att vara medborgare i ett sånt här land. Men jag har aldrig, jag har 

nästan aldrig på nåt sätt skyllt på landet: Åh vilket dåligt land, liksom. Jag fattade hur omständigheterna 

är och förstod, ja visst. Men det var väldigt väldigt frustrerande. Men sen dess har jag lärt mig, okej för att 

få ett sånt visum då måste man verkligen kämpa och jobba. 

 

Han berättar vidare om en kompis som skulle besöka honom i Sverige. Det enda problemet 

enligt Eugen till varför han inte fick sin visumansökan godkänd var att reservationen till 

kompisens bokade flygbiljett hade gått ut.   
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Han hade pengar, han hade ett jättebra jobb, han jobbade för kommunen alltså, han skulle till 100 procent 

komma tillbaka. Så fick han inte det. Och det var så... just i en sån situation, då känns det lite som ett 

såhär stort fängelse. Hallå, jag kan inte komma ut, liksom.  

 

Men Eugen berättar också om gånger då det har gått bra att få visum. Att han kopplar den här 

gången till vännens moldoviska ursprung kan vara på grund av att han har internaliserat 

bilden av Moldavien som något sämre. Omständigheter som andra kanske skulle ha tolkat 

som administrativa fel tolkar han som en följd av att kompisen var moldovisk medborgare.  

Olga säger vid ett tillfälle att man känner sig som en fånge när man bor i Moldavien 

eftersom det är så stressande att hela tiden behöva tänka på att överleva. Hon tror att det 

skulle vara bra för Moldavien att gå med i EU.  
 

Därför att nu när Moldavien inte är med i EU och folk bara vill åka utanför och få ett bättre liv... För 

att, jag menar, när du är typ i en bur så gör du vad som helst för att komma ut. Men om Moldavien är 

med i EU kommer de kanske att säga okej, vi kan åka när vi vill så kanske, du vet, kommer de att 

stanna i landet? 

 

Tatiana skulle aldrig vilja flytta tillbaka till Moldavien, inte ens göra något samarbete med 

dem. Hon menar att det är ett osäkert land, man vet inte från vilket håll det blåser, hon kan 

inte lita på folk och ser inte någon framtid där.  

 

Du själv, du kan göra absolut ingenting. Om du vill sälja någonting måste du gå genom Rumänien eller 

genom Ukraina. Om jag vill gå ut måste jag ta dörren eller gå genom garaget. Annars kan jag inte komma 

ut. Okej genom fönstret kanske men ändå.  

 

Att Moldavien beskrivs som ett fängelse eller en bur anser jag kan kopplas ihop med, och är 

en del av, den migrationslängtan och det historieberättande om livet utanför Moldavien som 

jag beskrev i kapitel två. Men också att Moldavien konstrueras som Europas Andra och att 

mina informanter genom olika erfarenheter och information de tar del av upplever 

konsekvenserna av den positionen. De är medvetna om att det finns ett annat liv utanför, 

vilket beskrivs i positiva och motsatta termer till det liv de lever, men det är ett liv många inte 

har tillgång till av olika anledningar. Detta leder till känslan av att sitta fast. Det beror såklart 

också på den faktiska verkligheten där det är svårt att få visum som medborgare i Moldavien . 

 

Moldavien som inte tillhörande Europa 

Under tiden jag bodde i Moldavien hörde jag många prata om Moldavien som något annat än 

Europa. Detta är något som även mina informanter gör. Andrei säger exempelvis att han 
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hoppas att situationen i Moldavien ska bli bättre med den nya regeringen. Att det ska bli ett 

”bättre samarbete med grannländerna och med de europeiska länderna.” Olga säger att innan 

hon reste till Sverige så hade hon aldrig varit i Europa förut. Hon hade varit i Ukraina och 

Rumänien på semester, men aldrig utomlands. Hon beskriver också hur hon i Sverige har 

blivit mer och mer svensk i hur hon beter sig. Det känns bra och som att det passar henne. 

”Jag har alltid, även när jag bodde i Chisinau, sett mig själv mer som en europé än en person 

från Chisinau.” De uttrycker tydligt en uppdelning där Moldavien, och länderna runt 

omkring, inte tillhör Europa medan Sverige däremot gör det. När jag frågar Olga vad hon, och 

de andra, menar med det svarar hon: 
 

Alltså, jag antar att det är mer västra Europa, eftersom det är, jag vet inte, typ levnadsstandarden, allting 

är annorlunda. Det känns som om Moldavien är 50 år efter. Det är som om alla länder, alla europeiska 

länder mest, är så mycket mer utvecklade än Moldavien är.  

 

Att sätta utvecklat i motsats till primitivt som Olga gör här är ett typexempel på den 

dikotomiska uppdelningen jag diskuterade i början av kapitel två. 

Eugen menar att tankesättet att Moldavien inte tillhör Europa beror på att den 

ekonomiska skillnaden är så stor. Med Europa menar de ett ställe där ekonomin är väldigt bra, 

där man kan ha ett jobb och klara sig, kunna köpa allt man vill - hus, bil, mat och kläder. 

Trots att Moldavien geografiskt tillhör Europa så gör det inte det ur en ekonomisk synvinkel. 

Och eftersom det ekonomiska är väldigt viktigt för dem, kommer de att prata ur just det 

ekonomiska perspektivet, menar han.   

Andrei tror att det beror på att människor från Moldavien har svårt att kunna resa 

någon annanstans. ”Jag tror att de känner sig, man känner sig när man bor bara där och inte 

har möjligheten till att resa fritt och så där. Såklart att man pratar om Europa som att vi är 

en liten bortglömd fläck på Europas karta.”  

När Tatiana var liten pratade de inte så mycket om Europa, det pratades desto mer om 

Sovjetunionen och Ryssland. Nu gör vilken pensionär som helst det.   
 

Alla pratar om att vi ska vara med Europa. Vi går in i Europa. Jaha? Många fattar inte, vad menas med att 

gå med Europa? Vi är ju en del av Europa, om det är geografiskt. Men om de menar höja ekonomin eller 

någonting, är det stor skillnad.   

 

När moldovier använder begreppet Europa som att Moldavien inte hör till det, menar de 

västra Europa, enligt Tatiana. Hon berättar att många som gjort en reparation hemma brukar 
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säga att de har gjort en ”euro-reparation”. Det betyder att de gjort något som är förknippat 

med västra Europa. Som exempel nämner hon en mikro i köket, ett bra badrum eller en bastu.   

Anna verkar inte förstå diskussionen, för henne är det självklart att Moldavien tillhör 

Europa. Kanske att de som säger så menar EU, säger hon dock. 

 

Andras beskrivningar av Moldavien 

En av intervjufrågorna jag ställde till mina informanter var vilken som är den vanligaste 

kommentaren de brukar få av svenskar när de säger att de är från Moldavien. Den 

gemensamma nämnaren är okunskap. Eugen svarar: 
 

I början, det här liksom: Jajaja det är ju väldigt fattigt där, det vet jag. Är det så, är det Europas fattigaste 

land? Såna kommentarer. Eller ja, var ligger de någonstans? Man kunde lätt lura folk: ja, i Afrika, liksom.  

 

Han säger också att människor ofta tror att Moldavien hör till Ryssland. ”Jag har träffat 

svenskar som nästan tycker att allt som är öst om Tyskland är Ryssland. Det är Ryssland, det 

är öst, där är farligt liksom. Där är maffia och såna grejer.” Som jag skrev i inlednings-

kapitlet betraktas ofta den ambivalenta andra, i det här fallet Ryssland och området som 

förknippas med det, som något farligt. De som finns vid gränserna ses som farligt, eftersom 

de inte går att kategorisera och på ett sätt ifrågasätter hela kategoriseringssystemet. 

Andrei brukar också ofta få frågan om vart Moldavien ligger, och berättar att 

människor blir förvånande när han säger att det ligger i Europa. Folk kan ingenting om 

Moldavien, anser han, förutom de som är pålästa på Östeuropa. Han tror att svenskar kan så 

lite om Moldavien eftersom de är mer intresserade av resemål som Malaysia, Taiwan och 

Thailand, än av ”nåt litet land i Europa som oftast benämns med orden det fattigaste landet i 

Europa.” Samtidigt förstår han okunskapen lite, han tycker inte att det är så konstigt.  

Olga säger också att den vanligaste kommentaren är ”Var ligger det?”.  

För några år sedan visste ingen något om Moldavien, säger Tatiana. Hon brukade få 

frågan om det ligger i Ryssland eller Ukraina. Många undrade vart det låg. Men den senaste 

tiden brukar folk relatera till de demonstrationer och upplopp som var i Chisinau våren 2009.   

Tatiana har alltså märkt en skillnad efter det att svenska medier rapporterade från 

Chisinau under ett antal dagar. Eugen menar att bilden av Moldavien bestäms mycket utifrån 

just mediers beskrivning.  

 

Varenda gång de påminner någonting om Moldavien då kommer det i slutet eller början: Europas 

fattigaste land. Det är hela tiden där. Så jag är nästan trött på det. Det är ett sånt brand.  
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Hur känns det? 

Jo, det känns jättebra (ironiskt). Nej, det känns... ja, det känns ju inte bra. Jag vet inte, jag är arg på det. På 

media för det är på det de säljer. De tänker inte säga något bra. Nu vet folk detta, säg något nytt liksom.  

 

Han nämner även en dokumentär om Moldavien som gjordes innan Sveriges landslag i fotboll 

spelade där 1998. Det var genom den som ”Svensson” hörde talas om Moldavien, säger han, 

och därmed kom den att till stor del prägla hur svenskarna ser på Moldavien. Han har inte sett 

den själv men hört andra referera, och huvudvinkeln är landets fattigdom. ”Vilken story kan 

man göra om Moldavien? Det bästa som säljer det är fattigdomen. Då kör vi på det.”  

Även Andrei är arg på hur medier bevakar Moldavien. Han tycker att det är viktigt att 

ha kontakt med andra moldovier i Sverige eftersom det då är lättare att skapa opinion när det 

till exempel kommer en artikel som svartmålar Moldavien. Det händer rätt ofta i Sverige, 

säger han, exempelvis skrivs det att folk i Moldavien folk säljer sina njurar och att alla 

kvinnor traffickeras. Han anser att journalister åker dit med ett tydligt uppsatt mål och berättar 

om enstaka fall som om det vore jättevanligt, bara för att hamna på förstasidan. Det skapar en 

bild av Moldavien som ett tredjevärlden-land i Afrika, säger han, när Chisinau egentligen är 

som vilken sydeuropeisk stad som helst, även om landsbygden är fattig. Att skriva om 

Moldaviens stora vinproduktion eller andra positiva vinklar sker inte eftersom ingen känner 

till landet. Argast blir Andrei när han berättar om hur Kristian Luuk flera år i rad presenterade 

Moldavien som det fattigaste landet i Europa i Eurovision Song Contest. 

 

Det kändes som att han inte ens ansträngt sig, lärt sig, fått några andra fakta om det landet än bara det som 

han har läst nånstans i nån tidning på förstasidan. Ja, Moldavien är det fattigaste landet i Europa och han 

bara blablabla samma varenda år utan att ändra ett ord.  

 

När det ett år blev en annan presentatör skrev Andrei ett mejl till Svt: ”Äntligen, det kändes så 

jäkla jobbigt när Kristian Luuk var. Han har sin humor men det är inte alltid så roligt.”  

Olga gjorde en uppgift i skolan där hon följde mediers nyhetsrapportering om 

Moldavien i ett år. Nästan alla artiklar hon hittade handlade om fattigdom, prostitution eller 

sådana saker. Hon kunde knappt hitta någon munter artikel om Moldavien. Hon hittade 

dessutom nästan alla artiklar på moldaviska sidor men som även hade den i en engelsk 

version, och inte i större medier. Det tror hon beror på att många medier inte tycker att det 

finns något som händer i landet som är värt att skriva om. När jag frågar hur det känns, och 

om hon skulle vilja att det skrevs fler artiklar och mer positivt om Moldavien svarar hon att 

det vore bra för att det då skulle göra människor mer medvetna om problemen i landet. 

Kanske skulle fler organisationer engagera sig och fler människor resa dit. Hennes analys om 
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mediers rapportering om Moldavien skiljer sig alltså en del från Andrei och Eugens. Min 

analys är att det beror på att hon var så ung när hon flyttade från Moldavien, samt att hon i 

allmänhet inte verkar identifiera sig så mycket med sin tidigare nationalitet. Det gör att hon 

inte ser beskrivningarna av Moldavien som en beskrivning av henne själv. 

Många av informanterna, men främst Andrei och Eugen, uttrycker en stor ilska och 

frustration i att Moldavien ofta enbart blir benämnt som Europas fattigaste land, och att 

människor inte känner till något annat om landet. Människor förknippas till stor del med det 

land de kommer ifrån, och det skapas givetvis en stor vanmakt i att bli beskriven så 

enkelspårigt, och speciellt när skildringarna är negativa. De måste därför hela tiden kämpa 

med att beskriva sig själva som mer komplexa. Att inte ta avstånd från sin bakgrund, men 

samtidigt visa att de är något mer, är otroligt krävande. 

I den här frågan skiljer sig också Annas svar från de andra informanternas, liksom det 

gjorde när hon pratade om migrationsupplevelserna. Anna säger att hon aldrig pratar med 

andra om att hon kommer från Moldavien. När jag frågar om det beror på att hon inte pratar 

om det eller om det är för att andra inte frågar så svarar hon att de ju vet att hon kommer 

därifrån, mer än så är det inte. De pratar inte om det längre. Hon tar som exempel att hon nyss 

var i Paris. Hennes arbetskompisar frågade hur det var där, och vilket väder det var. På 

samma nivå ligger frågorna om Moldavien. Det verkar inte vara av någon stor betydelse i 

hennes umgängeskrets vilket land människor kommer ifrån. Även detta tolkar jag utifrån 

hennes klasstillhörighet - i den transnationella gruppen tappar nationstillhörigheten sin 

betydelse. Hon tycker inte heller att det är konstigt att många inte känner till Moldavien. Det 

är mänskligt att känna till dem som är rika och starka, anser hon. ”Men om man är fattig och 

liten någonstans vem bryr sig om dig? Det är rätt tycker jag. Det är inte så konstigt.” 

Eftersom hon inte på samma sätt som de övriga informanterna identifierar sig med Moldavien 

blir det inget problem för henne att landet beskrivs som litet och fattigt. Dock reagerar hon på 

uppdelningen Öst- och Västeuropa. Det är inte rätt att samla ihop alla länderna i de regionerna 

och påstå att det finns något gemensamt, tycker hon. Man kan inte säga att fransmän och 

svenskar är likadana, det är stor skillnad. Anna har haft möjlighet att resa och har många 

internationella kontakter. De grupper man inte känner till tenderar att tolkas mer svartvitt, 

medan den grupp man tillhör ses som mer komplex. Eftersom hon känner människor från 

flera olika länder kan hon inte enkelt dela in Europa i två delar. 
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Att själva beskriva Moldavien 

Anna har inte heller så mycket att själv säga om Moldavien. Ibland brukar hon berätta att det 

är varmare där, att det finns gott vin, god mat och att folk är vänliga. Hon vet inte vad hon ska 

säga mer.  

De övriga informanterna beskriver Moldavien på olika sätt. Jag tolkar det som olika 

strategier att förhålla sig till den bild som tidigare beskrivits, den de uppfattar att andra har av 

Moldavien.  

Eugen fokuserar enbart på positiva saker; på att där finns gästfria och varma 

människor. Att det är ett grönt land med fin natur och att det görs fint vin. Genom att lyfta 

fram saker som ger positiva känslor, vill han väga upp de negativa saker som annars sägs om 

Moldavien och ge en bredare bild av landet. Han har bestämt sig för att aldrig prata negativt 

om Rumänien eller Moldavien, men göra det utan att ignorera de problem som finns.  

Tatiana brukar inte ge förslaget att åka till Moldavien, det är inte någonting att se 

egentligen. Tvärtemot Eugen säger hon att folket är som andra folk, de är inte snällare än 

några andra. Kanske är de lite mer påträngande. Åker man dit ska man inte gå i staden sent, 

eller med mycket pengar på sig. ”Det är lite tråkigt och det är ostabilt och så, kan man 

berätta. Jag skäms inte för det, det måste man veta, jag kan inte ljuga. Men det är jättebra för 

det är mitt land och jag älskar det.” Hon bekräftar den allmänna bilden som finns av 

Moldavien, men avslutar med att hon älskar landet ändå. Det ryms ett motstånd också i det, 

att omfamna det negativa.  

Andrei och Olga beskriver Moldavien med både positiva och negativa inslag. Han 

pratar om gästfriheten, goda viner och vackert landskap. Men säger också att det är väldigt 

fattigt på landsbygden, att det saknas rinnande vatten, avlopp och liknande saker. Han vill 

dock ta fokus från fattigdomen. ”Men man ska kunna se bortom de problemen som 

människorna har. När man träffar de människorna är det inte det de pratar om.” Hon säger 

att det är ett väldigt fattigt och korrupt land, men att de har fina traditioner och vänliga, 

gästfria och öppna människor. De tar till en strategi som ligger mellan Eugens och Tatianas, 

de förnekar inte bilden av Moldavien om fattigt och korrupt, men utvecklar historien med 

andra inslag för att göra bilden mer komplex. 

 

En förändrad bild av Moldavien 

Alla informanter uttrycker att de ser annorlunda på Moldavien när de nu återvänder dit.  

När Andrei åkte till Moldavien för att hälsa på under tiden han trodde att han snart 

skulle lämna Sverige kändes det inte speciellt. Nu känner han sig som främling där, något han 
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tycker är synd. Han säger att det beror på att han har fått rätt så mycket av de värderingar och 

sätt att agera och tänka som är standard i Västeuropa. I Moldavien blir han arg över hur folk 

reagerar eller uppträder, och på hur myndigheter behandlar folk. Andreis upplevelse visar att 

det verkar ske en förändring över tiden. Bilden av Moldavien förändras ju längre tid de 

tillbringar i Sverige. Min analys är att de internaliserar den bild av ”Östeuropa” som 

dominerar ”Västeuropa”, och att de därför, medvetet eller omedvetet, vill avskärma sig från 

den.  

När Tatiana reser till Moldavien med sin man får de ofta beskriva hur det är i Sverige. 

Oftast säger hon att det är ungefär som ett vanligt liv i Moldavien. Skillnaden är att det är 

stabilare, att det är ett rikare land och att staten finns för folket. ”Jag pratar i alla fall inte så 

mycket om hur bra vi har det, här i Sverige är det är så och så mycket bättre (...) man vill 

komma till deras nivå liksom.” Tatiana anser att hon och de människor hon tidigare delade sitt 

liv med nu befinner sig på olika nivåer. Det är oklart om det är en nivåskillnad, men troligtvis 

menar hon att hon på något sätt måste sänka sig till deras nivå. Att de inte helt kan förstå hur 

det är i Sverige. Hon måste anpassa sig själv och de upplevelser hon fått i Sverige för att 

passa in i Moldavien. Tatiana säger också att hon inte riktigt vet vad hon ska prata med dem 

om, och att alla väntar på presenter. Även om hon saknar släkt och vänner blir det därför 

stressande att vara på besök.  

Olga åker till Moldavien ungefär en gång i halvåret. Hon säger att hon definitivt ser på 

landet annorlunda nu. Hon har inte så många vänner kvar i Moldavien, men många bekanta.  

 

När jag kommer tillbaka verkar det som att vi är så olika. Som att vi tänker på olika sätt, vi vill olika 

saker. Och det, jag vet inte, jag känner typ att jag har utvecklats mycket som person sedan jag kom till 

Sverige. Jag har en totalt annorlunda syn på världen och allt. 

 

Olga säger att hon trivs i Moldavien, och att hon saknar maten, vännerna och släktingarna. 

Men efter en vecka vill hon åka tillbaka till Sverige igen. Hon blir irriterad på småsaker, som 

att det inte finns organiserade köer. Hon känner sig mer som en svensk person nu. Hon vill 

göra mer än att gå på universitetet och sedan skaffa familj; hon vill resa och se världen. Det 

har öppnats många nya dörrar för henne sen hon kom till Sverige, som de i Moldavien inte har 

tillgång till. 

Eugen beskriver också hur han började se annorlunda på Moldavien: 
  

I början såg jag Moldavien mer och mer som bara grått, jag mindes hela tiden Moldavien som grönfärgat 

och väldigt fint. Men även när jag var i Rumänien och kom tillbaka så kunde jag bara se grått på något 

sätt, bara sämre och sämre. Sedan jag flyttade till Sverige och sen åkte tillbaka kunde jag bara se det som 
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gråare, men det var inte så. Det var som det var med sina brister och sina dåliga vägar och alla möjliga 

grejer som var dåliga. 

 

Han avslutar dock med att säga att det blir bättre och bättre. Han kommer ihåg att folk var 

mycket fattigare när han var yngre. Det går inte så fort, men sakta blir det ändå bättre. 

 

Avslutning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att mina informanter är medvetna om bilden av dem 

själva som Europas ambivalenta Andra. De beskriver Moldavien som ett fängelse som inte 

går att komma ut ifrån, ibland pratar de om Moldavien som tillhörande Europa och ibland 

inte. När de talar om det ”Europa” som inte innefattar Moldavien syftar de på Västeuropa 

eller EU, vilket bekräftar den dikotomiska uppdelning som finns mellan den östliga och 

västliga delen av Europa. De talar även om hur andra, och de själva, beskriver Moldavien och 

”Europa” som två motsatser där Moldavien står för det fattiga, primitiva och traditionella 

medan ”Europa” står för det rika, utvecklade och moderna. Detta får även konsekvenser för 

informanternas identitetsskapande, då de på olika sätt måste förhålla sig till dessa bilder, 

speciellt eftersom de nu tillhör båda områdena. Deras bild av Moldavien har förändrats under 

tiden de har bott i Sverige, till något de inte längre kan identifiera sig med. Samtidigt är de 

frustrerade över den bild av Moldavien som produceras i bland annat Sverige, och vill utvidga 

den till något mer komplext och positivt. Identifikation sker både relationellt, alltså i motsats 

till De andra, och situationellt, beroende på situation. Migrationserfarenheterna har således 

haft stort inflytande på mina informanters identitetsskapande. 
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ATT VARA DEN ANDRE – UPPLEVELSER OCH STRATEGIER 

 

 

Kapitel två och tre handlar om bilden av Europa samt om bilden av Moldavien och hur dessa 

konstrueras i motsats till varandra, där ”Europa” ses som den överordnade. Mina informanter 

är uppväxta i Moldavien men bor nu i Sverige, ett land som räknas in i ”Europa”. Genom den 

förflyttningen i rummet har de blivit än mer medvetna om Moldaviens position som Europas 

Andra. I det här kapitlet lyfter jag fram hur de beskriver sig själva och om några av de 

upplevelser de har haft av att vara den annorlunda och underordnade, samt diskuterar olika 

strategier de tar till för att hantera det. 

 

Självpresentationer och barndomsminnen 

Jag började intervjuerna med att be informanterna berätta om sin uppväxt: till exempel om 

familjen, hur och var de bodde samt hur staden eller byn såg ut. En öppen fråga, men med 

några förslag på inriktningar i svaret. Syftet var att se hur och vad de valde att berätta om sig 

själva. Det säger mycket ur ett levnadsberättelseperspektiv och om vilken identitet de 

tillskriver sig själva.   

Anna berättar kort att hon växte upp i en mellanstor stad och att de bodde i ett hus.  

 

Det var underbart! (skratt).  

På vilket sätt, vad var det som gjorde att det var underbart, vad tyckte du om med din barndom? 

Men vad menar du, jag förstår inte vad du frågar om. Det var ju min barndom, visst var den underbar, 

eller? Vi hade ju inga problem så, eller ja. Är det någon detalj du vill veta eller vadå? 

 

I Oskar Pripps avhandling Företagande i minoritet handlar ett kapitel om de assyriska och 

syrianska företagarnas självpresentationer. Han beskriver där vad han kallar den tredje 

närvarande. Företagarna svarade inte enbart på de frågor han ställde under intervjuerna utan 

bemötte också de omfattande beskrivningar som redan fanns om dem. Att som underordnad 

minoritet bemöta omvärldens negativa tillskrivningar med positiva motbilder kallas för 

strategisk synkretism. (Pripp 2002 s. 71ff) I Annas svar syns både en tredje närvarande och 

strategisk synkretism. När hon sedan berättar om migrationen trycker hon på saker som 

förknippas med rikedom och status. Säger att hon inte ville komma till Sverige, eftersom hon 

var anställd i ett jättestort och superroligt projekt i Moldavien. Hon hade det bra och försörjde 

hela familjen. Som att hon vill bestrida bilden av att alla vill lämna Moldavien och att alla 

som bor där är fattiga och har dåliga arbeten. När hon berättar om den första tiden i Sverige 
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beskriver hon den som enkel, att de trivdes jättebra på en gång. De blev omhändertagna, åkte 

taxi och umgicks med hennes mans professor som bodde i en villa i ett av Sveriges rikaste 

områden. Hon berättar också att hennes man nu reser mycket och att hon själv inte haft några 

problem med diskriminering eller att få jobb. Att hennes berättelse så tydligt står i kontrast till 

och nästintill är en dementi på de andra informanternas migrationsberättelser, tyder på att hon 

antar att jag har en bild av henne som hon fort vill motbevisa, även om jag inte sagt något som 

lutar åt det hållet. Intervjun med Anna är även den kortaste och gjordes i en park medan hon 

åt en lunchmacka, eftersom hon inte tyckte att det fanns så mycket att berätta eller prata om. 

Jag fick intrycket av att hon ville tona ner den annorlundahet som jag gav henne redan genom 

intervjuförfrågan.  

När Eugen beskriver sin barndom får svårigheterna i landet stort utrymme. Han 

berättar hur hans föräldrar jobbade, men att de ibland inte fick någon lön. Han minns att de 

inte alltid kunde köpa mat. Första gången han åt en banan var i tredje klass, och de hade bara 

apelsiner på nyår. Varje helg tog Eugen och hans syster tåget till huvudstaden för att köpa 

bröd för hela nästa vecka. Han var runt nio år, och resan tog upp mot två timmar. Han säger 

att han kommer att bära med sig de upplevelserna resten av livet.   

 

Sen det som jag också kommer ihåg att, en sån händelse som kanske kommer, det är att när jag någon 

gång stod i kö för att köpa bröd var det så mycket folk så att de trängde sig in. Och jag var ganska liten, 

jag vet inte, så det var en annan kvinna som sa: Men hallå liksom det är en liten pojke här! Det kommer 

jag ihåg, att det var jättestora köer. Än i dag så gillar jag inte köer. 

 

Andrei fokuserar i sitt svar nästan enbart på sin utbildning och jobb, vilket han beskriver 

detaljerat. Han hoppar i stort sett över barndomen och inleder historien när han börjar på 

gymnasiet. Senare under intervjun kommer han att berätta hur jobbigt han haft det med att få 

ett jobb i Sverige och att hans utbildning inte varit mycket värt för att han inte kunnat 

svenska. Min analys är att han genom den presentationen ville undvika att jag skulle bedöma 

honom enbart efter hans meriter och karriär i Sverige, som han till viss mån verkar vara 

generad över. 

Olga börjar med att berätta att hon var ett väldigt svårt och sjukt barn som hennes 

föräldrar inte kunde hantera, och att hennes föräldrar tjänade under genomsnittet och behövde 

jobba hårt. Detta gjorde att hon fick växa upp hos sina far- eller morföräldrar på landet. 

Hennes föräldrar kom och hälsade på nästan varje dag, och hon trivdes väldigt bra. ”Jag 

älskade verkligen min barndom”. 
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Tatiana, liksom Olga, beskriver sin barndom till mig synes relativt nyanserat. I 

berättelsen finns både rena fakta om hur livet i byn var, att hennes pappa dog när hon var 16 

år, att hon saknar tiden då hon lekte med grannbarnen medan de vaktade korna och att de var 

väldigt lyckliga under hennes barndom. 

Oskar Pripp kallar den process där vissa grupper i större grad än andra blir studerade 

och uppmärksammade, och därmed måste förhålla sig till de bilderna av dem själva, för 

omslutning. Individerna i de grupper som ges ett speciellt samhälleligt intresse tillskrivs 

kollektiva egenskaper som de har svårt att komma undan i sin självpresentation. Oavsett om 

de bekräftar eller dementerar dem måste de på något sätt kommentera dem. (Kaijser & 

Öhlander 2001 s. 43f) Detta är tydligt i mina informanters självpresentationer.  

 

Att vara annorlunda 

I kapitel tre skrev jag om frustrationen och ilskan Eugen känner över att Moldavien så ofta 

enbart benämns som det fattigaste landet i Europa. Han berättar också om situationer då 

denna beskrivning har fått konsekvenser för hur andra har sett och tänkt om honom 

personligen. 

 

Den dummaste frågan som jag någonsin fått var: Har du fått gå i skolan? (...) Den gav mig en bild av att 

folk de tittar och ser en enda fattigdom så här, åh inget vatten, får inte ens gå i skolan, ingen civilisation 

alls, inga vägar, folk bor i såna där... Nej, inte så alls! Hallå den skolan jag gått i kan lätt jämföras med 

väldigt väldigt många skolor här i Sverige. Jag tycker att jag fick en jättebra skola. Kanske inte på samma 

nivå men ändå liksom, jag fick ju gå i skola och det var gratis och det var ju bra. Det tycker jag är väldigt 

taskigt.  

 

Han berättar också om ett tillfälle på en ungdomsgudstjänt. Predikanten pratade om att Gud 

aldrig skulle skicka dig någonstans där du inte trivs, och tog Rumänien som exempel. Eugen 

beskriver hur predikanten skildrade Rumänien som världens sämsta land, och att det gjorde 

honom väldigt upprörd. Han säger dock att han vanligtvis inte känner att folk tittar 

annorlunda på honom för att han kommer från Moldavien. Men att det är jätteviktigt att han 

vet vem han är och var han kommer ifrån när folk ger honom olika kommentarer, som den om 

han gått i skolan. Återigen kopplar han sin nationella tillhörighet tätt samman med sitt 

identitetsskapande. 

Tatiana berättar att den första gången hon var i Sverige tog hon bara med sig 

sommarkläder, eftersom hon trodde att det skulle vara lika varmt i Sverige som i Moldavien. 

Dessutom tog hon bara med alla sina bästa kläder, och kläder hon lånat för att vara så fin som 
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möjligt. När hon kom till Sverige visade det sig att det var kallt, och att inga kläder passade 

in. Nu skäms hon för att hon bara hade med sig korta kjolar och höga klackar. 

För Andrei var det väldigt svårt att hitta ett extrajobb. Han säger att han inte ens hade 

en chans att få ett städjobb i bakgrunden så länge han inte kunde svenska. Till slut fick han 

jobb som tidningsutdelare. ”Alla invandrare börjar med det.” Han lärde sig svenska på egen 

hand, och jobbade sig upp i företaget. När han bestämt sig för att stanna i Sverige tog han 

svenskt körkort genom att sitta med en ordbok. Efter några år fick han ett jobb som jag 

förstod det i någorlunda mån motsvarar de studier han har gjort. Andrei hävdar att personer 

från till exempel England och USA som har bott i Sverige i många år får jobb trots att de inte 

kan svenska. Men ”när man kommer från Östeuropa så även om man kan rätt så bra engelska 

så är det inte så lätt att få jobb om man inte är forskare eller sådär.” 

Vid ett tillfälle bjöd han in sina arbetskompisar på kalas, men ingen kom. Det tror han 

beror på att svenskar umgås på att ett annat sätt än moldovier. De måste planera långt i 

förväg, det går inte att bjuda in någon bara några dagar i förväg. 

 

Avslutning 

Sammanfattningsvis har mina informanter vid flera tillfällen upplevt situationer där andra-

fieringen tagit sig konkreta uttryck. Även deras självpresentationer präglas av detta. Hos vissa 

är det tydligt att de bemöter bilder som de antar finns om dem. Genom att beskriva sig själva i 

motsatta termer dementerar de den bilden. Genom att bara lyfta fram det som var annorlunda i 

Moldavien i jämförelse med Sverige, berättar de det de tror att jag vill höra. Trots att jag i min 

fråga inte förutsatt varken det ena eller det andra. Att leva i en omslutning, för att använda 

Oskar Pripps begrepp, ryms stor frustration men också olika strategier för att hantera det. 
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AVSLUTANDE SAMMANFATTNING, SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

  

 

Syftet med uppsatsen var att genom intervjuer med moldovier som invandrat till Sverige 

undersöka hur migrationserfarenheterna har påverkat deras identitetsskapande. Hur påverkade 

den bild de hade av Europa innan migrationen beslutet att flytta, och har deras bild av 

Moldavien förändrats efter migrationen? I vilken mån har dessa bilder betydelse för hur de ser 

på sig själva? 

I levnadsberättelser vävs nation, historia och jaget ihop. Hos människor som har levt 

under stora samhällsomvandlingar och har migrerat blir dessa komponenter, samt närvaron av 

livshistorien i biografin, mycket tydliga. Det abstrakta får reella konsekvenser för deras liv, 

konsekvenser som sätter sig i deras kroppar och ger förutsättningar för deras möjliga 

upplevelser. Ramen för vad de har kunnat uppleva tydliggörs då det blir påtagligt vad de inte 

kan uppleva. För mina informanter tar det sig bland annat uttryck i hur de berättar om sin 

barndom, när de nu kan jämföra med att leva i Sverige. Deras nya perspektiv har förändrat hur 

de ser på sin egen uppväxt, och när de beskriver den för mig, som är uppväxt i Sverige, vet de 

vad som anses vara bra och dåligt. Någon fokuserar enbart på fattigdomen och skillnaden 

mellan då och nu. Berättar spontant att han inte åt en banan förrän i tredje klass, när jag bett 

honom berätta om sin uppväxt. Någon annan förutsätter att jag tror att hon hade problem 

under sin uppväxt, och undrar vad jag är ute efter egentligen, efter att ha ställt en öppen och 

på pappret förutsättningslös fråga. De har olika strategier för att hantera situationen. 

Människor har alltid migrerat, lämnat det land de fötts i, familj och vänner för att söka 

efter ett bättre liv någon annanstans. En utgångspunkt för min uppsats var dock att undersöka 

hur moderniteten och globaliseringen har förändrat fattiga människors förutsättningar för 

migration och identitetsskapande. Jag konstaterar att de migrationsberättelser som mina 

informanter konstant var omgivna av blev en av förutsättningarna till migrationen. Det 

skapades en migrationslängtan och en kollektiv historia om att lösningen låg i att resa bort 

från Moldavien. Berättelserna kom både från andra som hade migrerat, från undersökningar 

och artiklar de läst och hört talas om, och från tv och Internet. Alla informanter känner till 

människor som har migrerat från Moldavien, och flera hade under ett flertal år funderat och 

drömt om att åka utomlands. Globaliseringen har i detta fall främst inneburit att informationen 

har blivit gränslös och att tätheten har ökat. Hastigheten på informationen och den större 

tillgängligheten gör att allt fler människor påverkas. Fattiga människor vet därmed vad som 

finns på den ”andra sidan” på ett annat sätt än tidigare, och det skapar föreställningar och 
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bilder av hur det är där. Berättelserna om ”Europa” innan migrationen var många, och 

kontrasterades mot dem om Moldavien. Moldavien pratas om som något annat än det så 

kallade Europa. Eftersom diskursen om Västeuropa oftast präglas av begrepp som frihet, 

utveckling, ordning och rikhet skapas en längtan dit. Dock är det en romantiserad bild.   

Globaliseringen har också lett till en medvetenhet om den alltmer globala ekonomiska 

ojämlikheten och som följd en arbetskraftinvandring där fattiga människor söker sig till de 

utvecklade länderna för ett rikare liv. Det uppstår också en ”rörlighetens paradox” där kapital, 

varor och information rör sig fritt över gränserna medan de nationella gränserna hindrar 

många människor att röra sig fritt. Europa kallas för Fort Europa, och för att skapa en 

europeisk gemenskap skapas icke-medborgare som definierar vilka som är med och inte. 

Mina informanter beskriver Moldavien som ett fängelse eller en bur, och hur de konstrueras 

som dessa icke-medborgare genom att vara allt det som européer inte är. 

Ett kännetecken för senmoderniteten är insikten att identitet är något vi väljer. 

Människor måste aktivt ta ställning till, och motivera, val av könsroll, religion, politisk 

tillhörighet, och så vidare. När så mycket blir rörligt och valbart känner många ett behov av 

något fast att ta avstamp ifrån. Detta leder bland annat till att den nationella tillhörigheten 

förstärks, eftersom den kan bli en länk mellan kollektvitet och individen. Detta är något som 

mina informanter tydligt uttrycker. Flera trycker på hur viktigt det är att kunna sin historia, att 

bevara egenskaperna hos det moldoviska folket och inte påverkas av allt och alla, och att 

värna ”det rätta” språket. Det är först när identiteten ifrågasätts som den behövs formuleras. 

Eftersom det finns etniska konflikter i Moldavien, och att mina informanter dessutom har 

migrerat så uttrycker de sin nationella tillhörighet på ett tydligare sätt än någon som har växt 

upp i ett land där nationaliteten inte har någon betydelse. Med undantag av Anna som genom 

att tillhöra en annan klass än de övriga har haft möjlighet att röra sig fritt och umgås med 

människor från många olika länder. För henne har den nationella tillhörigheten till stor del 

tappat sin betydelse. Men hon har ändå mycket att säga om språkfrågan och etniska grupper i 

Moldavien.  

Att som mina informanter migrera in i det ”Europa” som de så länge haft 

föreställningar om påverkar såklart både synen på dem själva och på Moldavien. Nästan alla 

uttrycker att de ser på Moldavien annorlunda nu. Det har blivit gråare, de har inget att prata 

med moldovierna om, de blir arga över oordningen, och så vidare. De har börjat se på 

Moldavien med ”europeiska” ögon och till stor del internaliserat den bild som finns av 

Moldavien där. Identiteten skapas i förhållande och i motsats till andra. För att identifiera oss 

själva kontrasterar vi oss mot andra. Detta blir problematiskt för mina informanter. Å ena 
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sidan ser de inte längre sig själva fullt ut som moldovier, och beskriver sig själva i motsatta 

termer som dem. Men å andra sidan är Moldavien en del av deras biografi och därför en del 

av deras identitet. Detta blir extra komplicerat då det så kallade Östeuropa beskrivs och 

behandlas som Europas ambivalenta andra, något som mina informanter är medvetna om. De 

berättar både om tillfällen då de har blivit behandlade som underordnade och enligt en 

stereotyp, men också om frustrationen över att så få vet något om Moldavien och att landet 

beskrivs så ensidigt. De befinner sig alltså i en dubbel situation, där de i Sverige i vissa 

situationer ses som Den andre, men också nu själva ser på Moldavien som Den andre. De är 

överordnade och underordnade på samma gång, beroende på situation. Identitet med ett 

konstruktivistiskt perspektiv är ju inte något man bär med sig eller något som man är, utan 

något som ständigt skapas i mötet med andra, och beroende på situation. Men för 

identitetsskapandet är det viktigt att ha en kontinuerlig jag-berättelse. Detta blir komplicerat 

för mina informanter och de tar till olika strategier för att förhålla sig till dessa bilder. I deras 

självpresentationer blir det hos vissa tydligt att de bemöter de bilder som de antar finns om 

dem, även då jag som intervjuare inte uttryckt dem. Genom att beskriva sig själv i motsatta 

termer dementerar de bilderna. Genom att enbart lyfta fram skillnaderna mellan livet i 

Moldavien i jämförelse med Sverige, berättar de det de tror att jag vill höra.  

Migrationen har således haft stort inflytande på mina informanters identitetsskapande. 

Både på ett personligt plan, att de har utvecklats genom nya erfarenheter och utmaningar, 

många har träffat sina livspartners och bildat familj och bytt vardag. Men även på ett annat, 

mer komplext, plan. I dagens Europa finns en dikotomisk uppdelning, där bland annat 

moldovier konstrueras som icke-européer. Detta var uppenbart för informanterna redan under 

tiden de bodde i Moldavien, vilket märks på hur de pratar om Moldavien som något annat och 

sämre än ”Europa”. Sedan de själva har flyttat in i ”Europa”, kan de se på Moldavien utifrån 

och med ”europeiska” ögon. De utsätts även för fler situationer där andrafieringen och den 

stereotypiska bilden av dem blir uppenbar. Detta innebär att de börjar se på sitt ursprung och 

sig själva på ett nytt sätt, vilket de måste lära sig att hantera. Både inför sig själva, för att hålla 

ihop sin identitet, men även gentemot andra de möter. Att på samma gång vilja försvara och 

utvidga bilden av Moldavien, men också ta avstånd från mycket de förknippar med landet, 

leder till slitningar och inre konflikter. Mina informanters berättelser är exempel på vad 

Europas murar och gränslös information får för reella konsekvenser.  
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Otryckta källor 
 
 
Intervjuer 
 
1. 
Namn: Anna 
Kön: kvinna 
Intervjudatum: 100413 
Intervjuns längd: 56 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
 
2. 
Namn: Andrei 
Kön: man 
Intervjudatum: 100415 
Intervjuns längd: 131 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
 
3. 
Namn: Eugen 
Kön: man 
Intervjudatum: 100329 
Intervjuns längd: 161 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
 
4. 
Namn: Olga 
Kön: kvinna 
Intervjudatum: 100417 
Intervjuns längd: 128 minuter 
Intervjun utförd av författaren 
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5. 
Namn: Tatiana 
Kön: kvinna 
Intervjudatum: 100414 
Intervjuns längd: 119 minuter 
Intervjun utförd av författaren 


