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Abstract 
 

This essay is about migration and identity among female first generation migrants, having 

migrated voluntarily from their home country to Belgium. For citizens of the globalized part 

of the world, travelling and working in other countries is a choice available for almost 

everyone. However, once one having settled in a new country with a local partner and had 

children the possibilities for going back, or somewhere else, may have become much 

narrower. 

 

Den har uppsatsen fokuserar på kvinnliga första generationens migranter som flyttat 

frivilligt till Belgien. Samtliga informanter har bott i Belgien i mer än 10 år och har barn som 

fötts i Belgien. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som händer med migranternas 

identitet och upplevelse av nationell tillhörighet efter att ha bott så länge i ett annat land. 

 

Nyckelord: migration, identitet, nationalism. 

 

Förord 
 

Ett stort tack till mina informanter som på ett öppet och ärligt sätt tog sig tid att samtala 

med mig. 
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Inledning   

 

2004 flyttade jag till Belgien. Jag anlände i mitt nya hemland med en rostig skolfranska och 

utan kunskaper i nederländska eller tyska och med ganska dålig koll på vad Belgien 

egentligen var och en vag plan om att stanna ett tag. 

 

Nu tretton år senare är jag fortfarande kvar i Belgien, jag talar både nederländska och 

franska och har en ganska bra nivå på min tyska. Jag vet betydligt mer om Belgiens 

historia, såväl om de mer pinsamma historierna som om hur kung Leopold II betedde sig i 

Kongo, och Belgiens roll i folkmordet i Rwanda, men också att landet är nytänkande och 

föregick Sverige vad gäller såväl HBTQ rättigheter som aktiv dödshjälp. Jag pussar på 

kind när jag möter familj, vänner och kollegor, dricker ett glas vin och kör hem (lagligt här), 

och tycker inte att det är konstigt att man går till doktorn när man (bara) har en förkylning. 

När jag ska på bröllop kollar jag vilken 'going rate' det är som gäller för mig beroende på 

hur nära mitt förhållande är till brudparet (här ger man alltid pengar) och dansar med i den 

obligatoriska gruppdansen.     

 

Numera har jag också två barn vars modersmål jag inte riktigt kan vara säker på vilket det 

är, men motvilligt måste jag erkänna att det förmodligen snarare är nederländska än 

svenska. Men det är inte bara det, jag hade inte riktigt tänkt på att mina barn skulle 

uppleva Belgien och inte Sverige som sitt hem. Att bo kvar i Belgien för alltid fanns inte 

med i min planering när vi flyttade hit. Såväl jag som min man hade redan bott i andra 

länder innan vi träffades. Vi var del av en mobil generation, vars framtid inte nödvändigtvis 

bestod av villa, barn och hund, utan av någonting mer som vi upplevde som mer 

intressant, men odefinierat. 

 

Slutligen bor vi ändå i den där villan (ingen hund), barnen pratar svenska och kan sjunga 

pepparkaksgubbarna och du gamla, du fria, men de har aldrig bott i Sverige. Är de då 

verkligen svenskar? Och jag, som bara har bott av och till i Sverige de senaste 20 åren, 

hur svensk är jag egentligen? 

 

I min uppsats vill jag utforska vad det innebär att som vuxen emigrera av egen fri vilja och 

bilda familj utomlands. Vad gör det med ens identitet att en annan kultur blir till ens dagliga 

liv och normalitet och att ens barn identifierar sig med en annan etnisk bakgrund än ens 
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egen?              

 

Syfte och frågeställning 
 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka några av de många faktorer som påverkar en 

persons kulturella identitet i samband med migration i vuxen ålder. För att uppfylla syftet 

har jag formulerat följande frågeställning: Vad händer med den egna upplevelsen av 

kulturell tillhörighet efter att man har tillbringat många år i en annan kultur än den man 

vuxit upp i? Som en del av frågeställningen ställer jag även följande frågor: Är det möjligt 

att ingå i en annan kultur än den etniska tillhörigheten? Kan man ingå i två kulturer 

samtidigt? Vad får det i så fall för konsekvenser på lång sikt, blir man då mindre medlem i 

den ena kulturen och mer av den andra, eller existerar de kulturella tillhörigheterna 

parallellt, oberoende av varandra? 

 

Genom att ställa dessa frågor till första generationens migranter som redan är i det nya 

landet sedan en längre tid tillbaka hoppas jag att kunna belysa några av dessa 

frågeställningar som med tanke på den allt större mängd människor som väljer att migrera, 

oavsett anledning, förmodligen blir alltmer relevanta för allt fler. 

 

Metod 
 

Bakgrund till informanterna 
 
Mitt fältarbete bestod av intervjuer med fem informanter. Jag har valt att nämna 

informanternas genus, nationalitet och åldersgrupp i uppsatsen därför att jag anser att den 

informationen kan vara relevant vid analysen av intervjuerna. Namnen är påhittade. Jag 

har valt namn som jag vet används i respektive land men för att göra texten mer lättläst 

valde jag korta namn som inte drar till sig för mycket uppmärksamhet. 

 

 

Informanter Kön Nationalitet Åldersgrupp Migrationsår 

Yun Kvinna Sydkoreansk 40-45 2003 

Sarah Kvinna Brittisk 55-60 1994 
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Ana Kvinna Spansk 45-50 2000 

Monika Kvinna Polsk 45-50 2002 

Piia Kvinna Finsk 35-40 2008 

 

              

Informanterna valdes ut baserat på två huvudkriterier; kön och migrationsår, det skulle 

vara kvinnor som hade migrerat till Belgien för minst 10 år sedan. Sökandet efter personer 

som skulle kunna vara intresserade av att medverka, och som uppfyllde kriterierna skedde 

i min egen vänskapskrets och bland vänners vänner. Min tanke var att det kunde vara en 

fördel om jag och informanterna inte var fullständiga främlingar för varandra. Då ämnet 

kan uppfattas som känsligt eller personligt skulle det kanske underlätta för informanten att 

våga föra ett ärligt och ocensurerat samtal med mig om vi redan var bekanta. I ”Över 

gränser” skriver Ulf Hannertz att han fått sin ”fylligaste data i sina nätverksdagböcker” 

under sitt fältarbete i Nigeria av de informanter han själv känt bäst (Hannertz, 1983: 96) 

och jag har hoppats att det tillvägagångssättet har varit tjänat sitt syfte lika väl för mitt 

fältarbete. 

 

Semi-strukturerad intervju 
 

Jag har använt mig av intervju som metod för att samla in mitt material. Intervjusituationen 

kan nog bäst betecknas som semi-strukturerad (Alm, 2017: 10). Jag hade förberett 

följande huvudområden som jag ville prata om i relation till identitet och migration: 

– språk 

– sociala relationer 

– medborgarskap 

– kultur 

– hem 

 

För varje huvudstycke hade jag förberett ett antal följdfrågor, men beroende på hur 

samtalet flöt på valde jag att fråga vissa och andra inte. Ibland svarade informanten redan 

spontant på en av de följdfrågor jag förberett innan jag han fråga den, i andra fall märkte 

jag att frågorna inte var relevanta genom ett svar som informanten gett på en annan fråga. 

 

Ljudinspelning under intervjuerna 
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Intervjuerna pågick mellan 39 och 71 minuter och jag valde att spela in dem med en 

diktafon. Diktafonen i sig verkade först ha en negativ påverkan på flera av informanterna 

som blev förvånade och såg nervösa ut över att de skulle bli inspelade. Obehaget verkade 

släppa efter att jag förklarat att det enda syftet med diktafonen var som stöd för mitt minne 

och att ingen annan skulle få tillgång till inspelningen i efterhand. Jag fick också intrycket 

av att de glömde bort diktafonen ganska snart. 

 

I efterhand har jag reflekterat över riskerna med att använda en diktafon då man är helt 

beroende av inspelningen för att kunna använda sina data. Genom att jag hade diktafonen 

förde jag inga anteckningar under intervjun, och arbetade inte med några metoder för att 

komma ihåg detaljer. Jag slogs i efterhand av hur dyrbara inspelningarna var för mig då 

jag kom ihåg ganska lite av intervjuerna. När jag i efterhand tittade på mina frågor så 

kunde jag komma ihåg intervjun i stora drag och glimtar av svar som jag upplevt som 

särskilt intressanta, men när jag väl lyssnade på inspelningen upptäckte jag en ganska 

stor mängd information som jag helt glömt bort. 

 

Det var första gången jag använde en diktafon och jag testade den därför i lite olika miljöer 

innan jag påbörjade intervjuerna. Ljudupptagningen var bra, och det var möjligt att sitta 

mitt emot varandra på motsatta sidor av ett bord med diktafonen på bordet mellan oss, 

eller i varsin fåtölj med diktafonen på ett soffbord placerat mellan fåtöljerna under 

inspelningen. Det var inte nödvändigt att sitta närmare varandra än vad man gör under ett 

vanligt samtal, vilket var bra eftersom det annars kanske skulle kunna ha upplevts som 

obehagligt för informanterna såväl som för mig själv om vi hade kommit alltför nära, eller 

om det hade varit svårt att hålla ögonkontakt.   

 

Vad jag inte förutsett var hur känslig diktafonen var för ljud runt omkring. En intervju 

genomfördes på en lunchrestaurang, en ganska lugn och stillsam restaurang utan 

bakgrundsmusik. Informanten och jag satt mitt emot varandra vid ett ganska litet bord så 

inspelningsförutsättningarna verkade bra. Informanten talade dock tyst och hade en 

ganska mörk röst, och detta i kombination med sorlet från de andra gästerna och slamret 

från köket och serveringspersonalen gjorde att inspelningen inte blev så lyckad. Detta vad 

den sista intervjun, men erfarenheten kan vara värd att lägga på minnet inför eventuella 

framtida ljudinspelningar. 
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Min egen roll under intervjuerna 
 

Under genomlyssningen av inspelningarna kunde jag reflektera över min egen roll under 

intervjuerna. Vid vissa tillfällen, när jag märkte att jag ställt en fråga som var känslig och 

gjorde informanten lite obekväm försökte jag släta över och ställa situationen till rätta igen 

genom att säga någonting som visade att jag tyckte att personens reaktion var normal eller 

befogad eller styra in samtalet i en annan riktning. Tyvärr innebar det att jag då avbröt 

informanten och gick miste om intressant information. Efter att jag uppmärksammat detta 

försökte jag att hålla igen mig under nästa intervju och bli bättre på att vänta ut 

informanten och låta henne tala till punkt. I de följande intervjuerna försökte jag att överlåta 

ansvaret på informanten att själv avgöra om det blev alltför känsligt för att hon skulle 

vilja/kunna fortsätta svara på frågan.   

 

Det fanns också flera tillfällen då jag i efterhand hörde att jag borde ha ställt en följdfråga, 

att informanten närmade sig någonting väldigt intressant men inte riktigt nådde fram och 

att jag borde ha fångat upp det men att jag tyvärr inte gjorde det. Vid några tillfällen 

berodde detta på att informanten gav ett svar som jag inte hade förväntat mig, men som 

egentligen var väldigt intressant och relevant en så kallad ”rich point” (Agar, citerad i Alm, 

2017: 10), och att jag därmed inte uppfattade svaret som intressant att spinna vidare på. I 

ett fall har jag kontaktat informanten igen och bett henne att vidareutveckla sitt svar, i ett 

annat fall kom samma ämne spontant upp igen senare i intervjun vilket gjorde att det inte 

var nödvändigt mig att återkomma till informanten med följdfrågor.   

 

Typ av frågor 
 

Mina frågor var av varierande typ. Jag inledde varje huvudstycke med faktabaserade 

frågor t.ex. om informanternas språk eller nationalitet. Dessa följdes sedan av frågor av 

mer reflekterande typ, vars svar inte nödvändigtvis existerade ännu utan eventuellt 

skapades i relation till situationen (Alm, 2017: 11). En följdfråga kunde t.ex. vara ”På vilket 

eller vilka språk känner du dig bekväm med att tala?” eller ”Varför har du valt att behålla 

ditt ursprungliga medborgarskap/byta till belgiskt medborgarskap?”. Med tanke på att 

många av mina frågor kunde uppfattas som känsliga eller jobbiga att svara på använde jag 

Agars metod för att personalisera en fråga genom att gå från det allmänna till det mer 

specifika (Agar, 1996: 146). Jag inledde med faktafrågor med låg risk att uppfattas som 

känsliga och övergick sedan till mer specifika frågor med större risk att uppfattas som 



 

9 
 

känsliga att svara på.    

 

Slutligen ställde jag en fråga om någonting som ännu inte har hänt, nämligen om 

framtiden, vilken var en följdfråga på huvudstycket ”hem”. Svaren på den här frågan är 

naturligtvis av rent filosofisk typ, men jag tyckte att jag fick väldigt intressant respons på 

den här frågan, som jag kunde använda som stöd för att tolka svar på andra frågor om 

t.ex. kulturell identitet. 

 

Tolkning av svaren 
 

Ibland märkte jag att informanterna sa emot sig själva, förmodligen för att jag ställde frågor 

som de inte formulerat några svar på sedan tidigare och därmed började med att svara på 

ett slags standardiserat sätt, enligt vad de trodde att jag förväntade mig att höra eller 

kanske i enlighet med hur de skulle önska att det var. När jag sedan ställde följdfrågor 

hände det vid ett par tillfällen att personen svarade väldigt spontant och direkt från hjärtat. 

Vid ett tillfälle, när jag av en slump träffade en informant några dagar efter intervjun tog 

hon upp ett svar som hon hade gett och sa att hennes svar hade varit oreflekterat och att 

hon nog skulle handla annorlunda i den verkliga situationen. Jag tror att hon kände att 

svaret varit för ärligt och kunde upplevas som egoistiskt. Jag försäkrade informanten om 

att jag var övertygad om att hon i den verkliga situationen skulle ta hänsyn till en rad olika 

faktorer innan hon tog sitt beslut, men att jag här var intresserad av hennes spontana 

reaktion och magkänsla. 

 
Språk under intervjuerna 
 
Intervjuerna utfördes på nederländska eller engelska. Intervju 1 och 5 utfördes på 

nederländska och 2, 3 och 4 på engelska. Intervju 3 började på nederländska men när jag 

inledde intervjun med frågor om språk och vilket språk hon kände sig bekväm att tala på 

och informanten förklarade att hon egentligen inte kände sig bekväm med att tala på 

nederländska bytte vi språk till engelska. 
 

Etik 
 

Alla intervjuer genomfördes med full vetskap från informanternas sida att de genom att 

prata med mig deltog i en studie som genomfördes i forskningssyfte, att jag spelade in 
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intervjun och att de skulle vara anonyma i den slutliga texten. Jag inledde varje intervju 

med att ge en kort beskrivning av ämnet och en bakgrund till varför jag valt just detta 

ämne. Efter min inledning frågade jag om det kändes acceptabelt för informanten att 

fortsätta intervjun, vilket rekommenderas av Sveriges Antropologförbund (Sants etiska 

riktlinjer för antropologisk verksamhet, 1997:1). 

 

Innan jag påbörjade fältarbetet hade jag inte riktigt förstått vilket oerhört stort förtroende 

informanterna skulle ge mig när de svarade på mina frågor. I vissa fall uttryckte 

informanterna att de var medvetna om att deras handlingar eller känslor skulle kunna 

uppfattas som konstiga, omoraliska eller löjliga eller att de inte delat informationen med sin 

livspartner, vilket försatte dem i en oerhört utelämnande situation gentemot mig. Det är nu 

mitt ansvar att behandla den data som jag samlat in med väldigt stor respekt, och att inte 

på något sätt riskera att använda den på ett sådant sätt som skulle kunna ge negativa 

konsekvenser för informanterna. 

 

I texten har jag ersatt informanternas riktiga namn med fingerade namn. Namnen jag valde 

skulle vara korta, lättlästa och neutrala och förekomma i informanternas respektive 

ursprungsland. Jag har valt att låta informanternas hemland, och nationalitet vara med i 

uppsatsen eftersom jag upplevde att detta kunde vara relevant för tolkningen av 

materialet. Här syftar jag till exempel på diskussionen om förutfattade meningar baserade 

på nationell identitet och dess påverkan på informanternas personliga identitet. Om jag 

skulle ha skrivit uppsatsen på engelska och det skulle finnas en risk att informanterna 

skulle kunna identifieras baserat på deras nationalitet i kombination med annan personlig 

information som familjesituation eller liknande skulle jag ändra nationaliteten till det 

geografiska område de härstammar från, t.ex. Östeuropa eller Norden.   

 

Disposition 
 

Uppsatsens olika delar 
 

Först i uppsatsen kommer en inledning. 

Därefter följer en genomgång av uppsatsens syfte och frågeställning. 

Efter det följer en redogörelse för min fältstudie där jag tar upp de olika huvudämnena som 

jag pratade om med mina informanter och analyserar deras svar. 



 

11 
 

Detta följs av en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten av min fältstudie. 

Efter sammanfattningen gör jag en analys av mina forskningsresultat. 

Jag avslutar uppsatsen med ett slutord och en redogörelse för den litteratur jag använt i en 

bibliografi.   

 

Empiripresentation 
 

Språk och migration 
 

Jag inledde frågedelen av intervjun med att ställa frågor om språk och migration. Språk 

har redan ganska länge dominerat vårt tänkande runt kulturella gränser (Hannertz, 1996: 

21) och är för många ett verktyg för att omedelbart identifiera om en person tillhör den 

egna kulturella gruppen. Jag var intresserad av att få reda på mer om hur informanternas 

språkvardag såg ut och hur de upplever det att dagligen tala ett eller flera främmande 

språk och vilka reaktioner de får av lokalbefolkningen när de talar något av de lokala 

språken. Jag var också intresserad av vilket eller vilka språk de talar med sina barn och 

partner, och vilka konsekvenser det får för informantens egen identitet om barnen talar/ 

inte talar informantens modersmål.      

 

Strategier för att klara av olika språksituationer   
 

Sarah: Mitt modersmål är engelska, men hemma pratar vi framförallt nederländska 

och på jobbet franska. Mitt språkanvändande är helt och hållet kontextbaserat och 

jag känner mig säker i olika språk beroende på kontexten, men det finns inget språk 

som skulle fungera överallt, inte ens engelska. Genom att uppleva olika situationer 

har jag byggt upp det ordförrådet som jag behöver för att klara av olika situationer 

på olika språk. 

 

Sarah menar att hon har byggt upp en språkbas för att kunna klara av alla de olika 

situationer som hon har i sitt dagliga liv. Hennes språkkunskaper är dock begränsade och 

specifika, beroende på de olika situationer som hon dagligen står inför. Av den 

anledningen skulle hon inte kunna växla mellan olika språk i de olika kontexterna, varje 

kontext har sitt specifika språk. 
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Yun: Eftersom jag bor i Flandern sedan 13 år och jobbar i en nederländskspråkig 

miljö, hittar jag ibland inte orden på engelska längre, bara på nederländska, det är 

lätt på nederländska, så ja, jag använder tre språk nu. Koreanska alltid med barnen, 

familj och vänner. Med min man talar jag alla tre språken i en salig blandning. I 

början blandade vi två språk och nu tre. 

 

Yun beskriver däremot att hon och hennes familj blandar flera språk i hemmet. När hon 

lärde känna sin man talade de bara engelska med varandra men sen dess har hon lärt sig 

nederländska och han koreanska. Dock talar de fortfarande ofta engelska med varandra 

vilket omgivningen ibland ifrågasätter. I Sydkorea ifrågasätts det inte om hon talar 

engelska med sin man, hon tror att det beror på att engelskan har en väldigt hög status 

där. Enligt Yun lägger många urbana sydkoreanska familjer mycket stor vikt vid att deras 

barn ska lära sig engelska eftersom kunskaper i engelska anses vara nyckeln till framgång 

i en alltmer globaliserad värld. I motsats till Sarah blandar Yun alla de tre olika språk som 

hon talar i hemmiljön. Detta möjliggörs av att hennes belgiska man har lärt sig koreanska. 

Hon ger inte intryck av att tycka att det är jobbigt att prata nederländska, snarare tvärtom 

upplever hon det som lätt.   

 

I hemmet talar 4 av de 5 informanterna flera språk. Ingen talar enbart sitt modersmål med 

sin partner. Piia har talat nederländska med sin partner under väldigt lång tid men försöker 

nu att börja tala sitt modersmål finska med honom, men upplever att det inte går så lätt.   

 

Piia: Jag försöker prata finska med honom men han svarar nästan alltid på 

nederländska, men han förstår ganska mycket. Men han tycker att det är svårt att... 

Ibland känns det så frustrerande att jag hela tiden måste prata nederländska, jag 

känner mig liksom... Arg på det ibland. Dumt va? 

 

Piias partner har, till skillnad från Yuns partner, inte lärt sig sin immigrerade makas 

ursprungsspråk finska, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att Piia känner sig 

frustrerad över att alltid behöva tala nederländska. Det har ofta talats om vikten av det 

finns en plats för immigranters ursprungsspråk i den nya landkontexten och studier har 

påvisat att detta underlättar integrationsprocessen (Bultynck, Ramaut och Sierens, 2013: 

345-346). Med stor sannorlikhet gäller samma sak inom en familj där makarna har olika 

språkbakgrund och att det därmed är av stor vikt att det finns plats för båda makarnas 

språk i hemmet och att det är viktigt att språken har samma status inom familjen. 
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Språk och begränsningar 
 

En konsekvens av migration som flera av informanterna återkommer till är att de känner 

sig begränsade av att de måste tala det lokala språket.     

 

Ana: Jag känner mig bekväm på engelska, spanska och katalanska. Men på 

nederländska känner jag mig lite handikappad. Jag upplever ofta att folk reagerar 

negativt på mitt språk. Jag vet inte om detta är verkligt eller om det är jag som läser 

in negativa reaktioner i andras beteende. Jag känner mig konstant begränsad av 

språket. Folk tittar 3-4 gånger på dig, förstår inte vad du säger. Jag känner att 

människor kommer att undvika mer... försöka begränsa konversationen, inte 

fortsätta. 

 

Ana menar att hon begränsas såväl professionellt som privat av att hennes 

språkkännedom inte är perfekt. Hon upplever att hon får en negativ respons när hon 

kommunicerar med nya människor som har nederländska som modersmål pga. hennes 

otillräckliga kunskaper i nederländska och att detta har en negativ påverkan på den grad 

av intresse som människor visar för att lära känna henne. Hennes upplevda språkliga 

begränsningar leder därmed till en känsla av utanförskap. Hon upplever själv att hon inte 

riktigt hör till gruppen. 

 

Ana: Det gör lite ont. Man känner sig obildad, som en analfabet, det är lite känsligt 

för mig, jag känner mig lågutbildad. Men framförallt känner jag mig begränsad. När 

jag letar efter ett jobb, betyder det att jag inte kan göra vissa jobb som kräver 

fullständig språkkännedom. Det är det mest negativa med att vara här. 

 

Ana känner också att hennes språknivå påverkar henne professionellt, att hon inte 

kommer att kunna uppnå sin maximala kapacitet utan att språket kommer att hindra henne 

från att söka vissa tjänster. Hon känner sig ibland förödmjukad och förminskad av sin egen 

bristande språkkännedom. 

 

Piia: Igår när min man kom hem ganska sent. Och jag hade bara lust att prata 

finska, också för att jag var trött och så, helt enkelt på mitt eget språk. Även om jag 

har bott här nu i 11 år, och då var jag tvungen att förklara någonting på 
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nederländska, och det blev bara... (Grimaserar) Men sen går jag vidare, då inser 

jag; det är ingen idé. 

 

Piia beskriver att dagligen kommunicera på ett annat språk än hennes modersmål ibland 

leder till frustration. Framförallt när hon har kommit hem på kvällen och är trött räcker 

orken inte riktigt till för den ansträngning det innebär att uttrycka sig på ett främmande 

språk.  

 

Sarah: När jag nyligen hade anlänt i Belgien jobbade jag med franskspråkiga 

belgare som inte hade stor förståelse för att jag ännu inte pratade franska. Det var 

jättejobbigt och väldigt negativ stämning. Det har med förväntningar att göra du vet. 

Med nederländska går det bättre för att jag pratar språket så ofta, men jag har varit 

med om negativa incidenter med nederländska också. Det får mig att känna mig 

otillräcklig och fel, så har jag alltid känt mig eftersom jag alltid visste att jag inte är 

en språkperson. Jag var alltid jättedålig på franska. Jag kan inte förstå hur jag 

hamnade här, det är verkligen förskräckligt, jag har alltid varit så dålig på språk! 

 

Även Sarah har upplevt att hon har fått negativ respons när hon har talat de lokala 

språken, men förklarar detta med att människor har olika förväntningar, men lägger till att 

detta får henne att känna sig otillräcklig och att det är hennes fel. Vad hon upplever som 

sina bristande språkkunskaper leder alltså till att hon bär på en känsla av skuld och 

otillräcklighet.   

 

Språk och egna barn 
 

Alla informanter talar sitt modersmål med sina barn, men endast i ett av fallen (Monika) 

svarar barnet alltid på informantens modersmål. I två av fallen svarar det äldsta av flera 

barn på informantens modersmål (Ana och Piia) och i två fall svarar barnen alltid på 

nederländska (Yun och Sarah). Flera av informanterna beskrev att de försöker hitta 

strategier för att stimulera barnens språk. Yun och Piia tar sina barn regelbundet till 

informella språkkurser för barn där barnen också kunde komma i kontakt med andra barn 

från informanternas ursprungsländer. Att läsa för barnen på ursprungsspråket var ett annat 

alternativ som flera av informanterna tillämpat. Dock uttryckte flera informanter sorg över 

att deras barn inte alltid ville tala ursprungsspråket. 
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Piia: Ibland säger hon till dockorna och så, då pratar hon alltid nederländska, och 

jag kommer då emellan och liksom, - (dotterns namn), på finska - Ska du mata 

dockan? Då fortsätter hon bara på nederländska. Eller så säger hon – Den pratar 

inte ditt språk! Den pratar bara pappas språk. 

 

Piia beskriver att hennes yngsta barn inte vill prata finska. När Piia försöker prata finska 

med dottern visar barnet ofta att hon inte vill, vilket leder till att Piia känner sig frustrerad 

och ledsen.  

 

Piia: En annan sak som frustrerar mig, eftersom jag är så intresserad av språk och 

identitet... Nu försöker jag läsa på kvällen för båda två men ofta vill de inte.  ”Vi vill 

höra på nederländska, det är mycket lättare”, säger de... 

 

Piia berättade även att hennes barn ibland inte vill höra kvällssagan på finska utan hellre 

på nederländska därför att det är lättare. Det stämmer väl överens med vad Monika 

beskrev, att hon tycker om att kommunicera på polska för att det är lättare. Att 

kommunicera på sitt modersmål uppfattas nog av de flesta som bekvämare, men för 

personer som migrerat i vuxen ålder och sedan får barn i det nya landet är det en stor risk 

att barnens huvudspråk blir det lokala språket, i synnerhet om en av föräldrarna kommer 

från landet där de befinner sig. För den föräldern vars språk blir barnens andraspråk kan 

det kännas både frustrerande och sorgligt att bli konfronterad med konsekvenserna av 

valet att emigrera, vilket är att barnen har ett annat modersmål än henne/honom själv. 

 

Sarah: Med mina barn försöker jag prata engelska och de svarar antingen på 

nederländska eller väldigt dålig engelska. Särskilt när de sms:ar. Ett par av dem 

sms:ar alltid på nederländska, en på dålig engelska och en på hygglig engelska. 

Jag bryr mig inte längre om att deras engelska är dålig, huvudsaken är att det finns 

kommunikation, det spelar ingen roll vilket språk man kommunicerar på. Genom att 

vi har haft det tufft är detta någonting jag insett, språket är inte viktigt så länge man 

talar med varandra. 

 

Sarah är medveten om att hennes barn talar dålig engelska men hon väljer att inte 

problematisera det för mycket. Här bör man hålla i åtanke att Sarah har fyra barn, varav 

tre i de övre tonåren, vilket delvis kan förklara hennes betonande av att huvudsaken är att 

man kan kommunicera med varandra. Jag frågade även hur hon tänkte kring att hennes 
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barn har ett annat modersmål än hon själv. Svaret blev ganska oväntat. Sarah menade att 

hon tyckte att det skulle vara väldigt egoistiskt att förvänta sig att barnen skulle ha samma 

förstaspråk som hon själv när de vuxit upp i ett annat land. Enligt Sarah har alla språk lika 

värde och är det inte mer betydelsefullt att tala det ena språket är något annat. Hon 

upplevde att detta var ett lyxproblem, och betonade att detta inte var någonting som hon 

brukade fundera över.       

  

 Ana: Min äldsta son pratar bra katalanska och jag tror att han är stolt över det. Min 

dotter pratar inte alls mitt språk, hon tycker att det är konstigt och jobbigt. Hon 

förstår allting men pratar bara när hon själv vill vilket brukar vara precis efter 

sommarlovet, men det blir bara mindre och mindre. Hon säger, det är ditt språk 

mamma, inte mitt. Min yngsta son pratar inte alls katalanska. Förmodligen som 

resultat av att jag har haft mindre tid. 

 

Även Ana upplever svårigheter med att lära sina barn sitt modersmål. Senare i intervjun 

när vi talade om kulturell tillhörighet berättade Ana att hon känner en sorg över att hennes 

två yngre barn inte kan tala hennes modersmål och därmed inte kan kommunicera med 

familjen i Katalonien, men att hon hyser en förhoppning om att barnen så småningom 

kommer att bli mer intresserade av sitt katalanska ursprung. 

 

Monika är den enda av informanterna som enbart talar sitt modersmål med sitt barn. Detta 

beror på att hon inte längre lever tillsammans med barnets franskspråkiga pappa och 

ensam har vårdnaden om barnet. 

 

Monika: I början när jag just anlänt hit kommer jag ihåg att i skolan var det en polsk 

kvinna och jag blev chockad eftersom hon hade bott i Belgien i ungefär 15 år och 

hon talade franska med sin son. För mig är det inte naturligt att prata franska med 

min son, inte ens nu efter 15 år, eftersom det inte är mitt modersmål. Jag förstår att 

inom en familj kan det ibland vara nödvändigt att prata flera språk, men hon var 

ensam med sin son. 

 

Monika upplever att det var ett felaktigt val av kvinnan att inte tala sitt modersmål med sin 

son vilket är en åsikt som förmodligen baseras på den egna situationen. Dock förstår vi av 

de andra informanternas historier att det inte alltid är upp till föräldern att styra över vilket 

språk som talas inom en familj. I familjer där föräldrarna talar olika språk kan det ena 
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språket dominera över det andra och barnen kanske, av olika skäl, själva väljer att tala det 

dominerande språket. 

  

Sociala relationer och migration 
 

Det här huvudstycket behandlar jag de frågor jag ställde kring sociala relationer. Jag var 

intresserad av hur informanterna ser sig själva i ett socialt sammanhang och vem de 

verkligen umgås med. Jag frågade om de efter flytten till Belgien aktivt sökte kontakt med 

människor från sina ursprungsländer, hur fördelningen av deras vänner i Belgien är mellan 

lokala vänner och utländska vänner, och hur stor del av deras utländska vänner som är 

från deras eget ursprungsland. 

 

Kosmopoliter 
 

Den grundläggande principen som definierar en kosmopolit är enligt Ulf Hannertz 

nyfikenheten på den andre och viljan att lära känna den andres kultur. En kosmopolit har 

en intellektuell och estetisk öppenhet gentemot nya kulturella upplevelser och söker 

kontrast snarare än likhet (Hannertz, 1996:103). Jag upplever att Hannertz definition av 

kosmopoliten och i synnerhet distinktionen mellan kosmopoliten och turisten, där 

kosmopoliten absolut inte vill tas för en turist, är användbar för att bättre förstå 

informanternas betonande av att de inte aktivt sökt kontakt med folk från sina hemländer i 

Belgien. Turisten står för någonting lite snävt och lite inskränkt vilket jag kan känna igen i 

flera av informanternas beskrivningar av folk från deras egna hemländer i Belgien. 

 

Samtliga informanter svarade att det inte aktivt sökt kontakt med människor från sina 

hemländer i Belgien. Ana menade till och med att hon absolut inte ville vara i kontakt med 

spanjorer eller katalaner i Belgien alls, utan helst ville lära känna personer från 

lokalbefolkningen. 

 

Det var väldigt tydligt att samtliga informanter ville understryka att de inte sökt kontakt med 

landsmän, och jag upplevde att det var ett ställningstagande mer än ett konstaterande. På 

frågan varför de inte sökt kontakt med människor “hemifrån” svarade flera informanter att 

de var nyfikna på den nya kulturen och de hellre ville lära känna lokalbefolkningen för att 

på så vis komma in i samhället. Trots detta angav alla informanter att de är i kontakt med 

människor från sina hemländer i Belgien. Tre av fem informanter menade att umgänget 
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med vänner från hemlandet var viktigt för dem. Monika menade att de var enklast att 

kommunicera med landsmän eftersom det går lättare att uttrycka sig på sitt eget språk. 

 

Ana: Jag har absolut inte aktivt sökt efter spanska vänner, tvärtom, jag tycker inte 

om det. Jag skulle vilja ha fler belgiska vänner. Men det har inte kommit naturligt. 

När man kommer vid en viss tid, människor har redan fullständiga liv, och också 

språket. Jag tycker att det är en begränsning och av den anledningen väljer jag 

kanske ofta själv automatiskt någon som kommer från ett annat land. Jag tycker 

också om människor som kommer från andra länder, så det attraherar mig i andra 

människor att de har bott utomlands. Jag känner många belgare som har bott 

utomlands till exempel. Jag upptäcker att jag tycker om människor som reser och 

har bott utomlands, och som sett ur den synvinkeln kanske inte är typiska belgare… 

Många belgare reser också… Men jag har mer kontakter som är utlänningar. Det är 

absolut inte medvetet. 

 

Ana var den som uttalade sig starkast emot att ha kontakt med människor från sitt 

hemland. Hon menade att hon inte känner några behov av att umgås med spanjorer eller 

katalaner utan hade som mål när hon anlände i Belgien att lära känna lokalbefolkningen. 

Hon hade gärna velat lära känna fler belgiska vänner men uttrycker att det har varit svårt 

att lära känna belgare. Däremot har hon många vänner som kommer från andra länder 

som är i samma situation som hon själv, dvs. människor som har migrerat till Belgien. 

Anledningen till att hon inte har lärt känna så många belgare anser hon själv vara att hon 

känner sig begränsad av språket och därför själv väljer att söka kontakt med andra 

immigranter. Dessutom tycker hon att det är spännande med människor från olika länder 

och av den anledningen tror hon sig omedvetet ha sökt kontakt med andra utlänningar. 

 

Ana: Jag kom hit och sa, jag vill inte ha spanska vänner, och jag försökte undvika 

det. Spanjorerna är väldigt nationalistiska, och katalanerna ännu mer, för många av 

dem är det en väldigt viktig fråga, identitet, men så är det inte för mig. Jag känner 

mig som en världsmedborgare. Och när jag träffar grupper av kompisar här stör det 

mig verkligen att de är så, Spanien, Spanien är bättre... 

 

 Ana vänder sig emot de starka nationalistiska känslorna som många spanjorer och 

katalaner hyser och understryker att hon själv inte alls känner så, tvärt om, hon känner sig 

som en världsmedborgare. Med tanke på den politiska situationen i Katalonien är det inte 
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förvånande att den som inte delar det nationalistiska tänkandet inte heller riktigt kan 

identifiera sig med den kulturella identiteten i Katalonien, utan behöver identifiera sig med 

någonting annat. I det här fallet väljer Ana att identifiera sig som världsmedborgare, alltså 

en person som inte vill kännas vid identifiering baserat på begränsning, exkludering och vi-

och-dem-tänkande utan hellre vill se på identitet från ett inkluderande och gränslöst 

perspektiv.   

    

Yun. Jag har inte aktivt sökt kontakt med andra från Sydkorea i Belgien. De första 

två åren bodde jag i en liten by ute på landet. Jag visste att det fanns en stor grupp 

sydkoreaner i Bryssel men de flesta tillhör en kristen kyrka och jag är inte troende, 

så jag ville inte söka kontakt med dem. Men jag skrev en blogg, jag hade 

jättemycket tid. Jag var gravid, ensam hemma i en by där jag bara kände min 

svärmor och höll på och lärde mig språket. Jag känner en hel del belgare, genom 

jobbet och barnens skola, genom min yogakurs, men jag har också många 

kompisar från andra länder både européer, och från andra kontinenter. 

 

Även Yun beskriver att hon inte ville söka kontakt med landsmän i Belgien av ideologiska 

skäl, men i hennes fall p.g.a. att majoritetsgruppen av sydkoreaner i Bryssel är troende 

och tillhör en specifik kristen kyrka. Då Yun inte är troende ville hon inte söka kontakt med 

den gruppen. Däremot understryker hon att hon har vänner från många olika länder 

inklusive Belgien.    

 

Monika: Jag har inte aktivt sökt kontakt med polacker i Belgien, av slumpmässiga 

anledningar har jag kommit i kontakt med folk från Polen, genom min sons skola, 

genom kyrkan. Det är betydelsefullt för mig att träffa dem och prata lite polska 

ibland. De flesta av mina sociala kontakter är från Polen eller andra europeiska 

länder och endast ett fåtal är belgare. Men jag vill inte särskilt tillhöra den polska 

gruppen. Jag känner inte att jag identifierar mig med dem. Jag känner mig mer som 

en expat och identifierar mig med välutbildade polacker som är i en liknande 

situation som jag. 

 

På samma sätt som Ana förklarar Monika att hon inte sökt kontakt med människor från sitt 

hemland, men hon ger intryck av att ha en kluven inställning till sina landsmän. Å ena 

sidan umgås hon gärna med polacker, men hon vill inte identifiera sig med gruppen som 

helhet, vilket verkar ha att göra med hur omvärlden definierar Polen och polacker. Monika 
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gör en uppdelning mellan de första migranterna som lämnade Polen innan landet gick med 

i EU, och personer som migrerat efter polens inträde i Eu 2004. Enligt Monika tillhör de 

polacker som migrerade innan 2004 ofta en lägre socioekonomisk grupp och jobbar 

framförallt inom lågavlönade yrken som städning och enklare arbeten inom 

byggbranschen. De som har migrerat efter Polens inträde i EU har däremot ofta en högre 

utbildningsnivå och de är denna grupp som Monika hellre vill identifiera sig med.    

 

Sarah: Ibland känner jag mig lite isolerad i Belgien. Men vad jag tror är en bra 

lösning på detta problem är att bo i en liten kommun eller by. På så vis får man mer 

kontakt med grannarna och blir del av en grupp. För några veckor sedan dog vår 

granne. Vi var med på begravningen och satt i en specifik del av kyrkan som var 

reserverad för grannar. Det kändes bra. Jag har aldrig sökt kontakt med engelsmän 

i Belgien. Jag känner engelsmän men det är folk jag lärt känna av en slump. Jag 

bryr mig inte riktigt om vilken grupp jag bör tillhöra eller vad jag är. 

 

Sarah betonar att det inte är viktigt för henne att tillhöra en specifik grupp. Istället för att 

söka mer kontakt med andra engelsmän väljer hon att understryka vikten av kontakterna 

med personer från sitt lokala kontaktnät. Det lokala kontaktnätet blir också extra viktigt då 

hon pga. sin familjesituation måste tillbringa mycket tid hemma.     

 

Piia. Jag har inte direkt sökt kontakt med folk från Finland, de jag känner har jag lärt 

känna av en slump. En träffade jag på mataffären, hon hörde att jag pratade finska 

med min dotter. En annan har jag träffat genom en bekant till min man och en 

annan tjej genom barnens skola. Men jag har inget särskilt behov av att umgås med 

folk från Finland... 

 

Piia har inte heller sökt kontakt med landsmän i Belgien. Hon har träffat människor från 

Finland av en slump men sedan hållit kontakten. 

 

 

Piia: Men det är skönt ibland, att prata sitt mitt eget språk. Tillsammans med finska 

mammor organiserar vi en finsk “skola” för barnen. Det är så skönt, då kan man 

säga allt man vill, och inte behöva... Ibland tänker jag att det är dåligt... Det sägs att 

det är bättre att bo i ett tredje land (för par med olika nationaliteter), och ibland 

tänker jag att det eventuellt är sant, kanske... Ibland vill man bara lufta en åsikt, 
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man tänker inte på att det kan uppfattas som negativt av den andra personen, jag 

kanske säger ”det är alltid så mycket trafik här”, och han tar det då personligt. 

 

Piia framhåller också att det är lättare att kommunicera med människor på sitt modersmål. 

Hon pekar på ett annat problem som kan uppstå i kommunikationen mellan personer från 

olika länder nämligen missförstånd eller friktion inom relationen baserat på kulturella eller 

nationella skillnader. I det fallet som Piia tar upp uttrycker hon irritation över att det är så 

mycket trafik i Belgien vilket hennes partner tar personligt då han i deras relation 

representerar Belgien och hon Finland.   

  

Flera av informanterna uttryckte att de tyckte att det var svårt att bli vän med etniska 

belgare. De känner sig begränsade av flera faktorer vilket leder till en känsla av 

utanförskap, jag kommer tillbaka till detta tema i kapitlet om hem. Ana konstaterade att 

språket begränsar henne väldigt mycket, och Sarah känner sig ibland isolerad i Belgien. 

 

Nationalitet/ Medborgarskap 
 

I den här sektionen behandlar jag de frågor jag ställt runt nationalitet och identitet. Jag var 

intresserad av hur betydelsefullt informanterna upplevde att nationalitet var och varför det 

är viktigt/ inte viktigt. Jag frågade också om de valt att behålla sin ursprungliga nationalitet 

och i så fall varför. 

 

Nationalitet/ medborgarskap 
 

Det ursprungliga medborgarskapet var av väldigt stor vikt för 4 av informanterna. Ingen av 

dem hade ansökt om belgiskt medborgarskap, däremot hade Sarah ansökt om 

nederländskt medborgarskap sedan Storbritannien beslutade att lämna EU. Anledningen 

till att hon valt att ansöka om medborgarskap i Nederländerna var för att hennes man är 

nederländare och för att de gemensamt äger en bostad där, vilket skulle kunna visa på 

anknytning och underlätta processen. Dock märktes det väldigt tydligt att detta beslut inte 

var något som hon själv hade önskat. 

 

Sarah: Den här veckan har jag blivit nederländare har jag hört... Men det enda jag 

känner är att det är otroligt löjligt. De sa till mig att jag måste genomgå en ceremoni 

efter sommaren, i vilken jag ska svära trohet mot kungen och efter det kommer jag 
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få mitt pass. Men det betyder ingenting för mig. 

 

Det är tydligt att Brexit väcker starka känslor och i synnerhet det faktum att hon själv och 

andra emigrerade britter som bott utomlands längre än 15 år inte fick rösta i referendumet 

upplevde hon som väldigt orättvist. Utlandsbritter behandlades därmed som en slags 

andra klassens medborgare som tagits ifrån rätten att rösta på grund av att de inte längre 

bor inom nationens territorium. 

    

Sarah: Det känns inte ledsamt att jag måste göra detta, bara väldigt dumt och 

onödigt. Att alla nu försöker hitta en ny nationalitet så snabbt som möjligt. Jag är 

vad jag är, det spelar ingen roll vad folk säger mig, jag är engelsk. Om någon skulle 

säga till mig, ”Nej, nu kommer vi att ta det ifrån dig, nu ska du vara någonting 

annat”. Då spelar det roll, det gör det. Nej, jag skulle säga, glöm det, jag tänker 

förbli vad jag är! Jag tänker mig inte låta tvingas till att ändra mig. Inte ens om jag 

förlorade jobbet. 

 

När jag frågade vad Sarah skulle göra om det inte var möjligt att ha en dubbel nationalitet 

och hon därmed skulle behöva avsäga sig den brittiska nationaliteten för att kunna 

fortsätta jobba ändrade hon tonläge från att ha varit lugn och lite uppgiven, till att bli 

mycket upprörd och med hög röst starkt kritisera situationen och hanterandet av 

Storbritanniens utträde ur EU. Trots att Sarah vid ett flertal tillfällen under intervjun hade 

betonat att hon inte riktigt visste vilken kulturell grupp hon tillhörde menade hon nu att det 

faktiskt spelade roll. Det blev uppenbart att på ett djupare plan upplevde Sarah att hennes 

kulturella identitet var kopplad till medborgarskapet och att hon skulle förlora lite av sig 

själv om hon behövde lämna ifrån sig sitt brittiska pass. 

 

Yun och Monika betonade också betydelsen av att behålla sin ursprungliga nationalitet. 

 

Monika: Jag har aldrig övervägt att byta nationalitet. Varför ska jag be om den 

belgiska nationaliteten? Jag har rätt att jobba här, kanske skulle det vara lättare om 

jag var belgisk medborgare, men... Kanske efter många år i landet, men nu är det 

inte intressant för mig längre i min aktuella situation, även om det skulle vara 

ekonomiskt fördelaktigt, eftersom jag ändå inte är gift med en belgare längre och 

inte känner mig så starkt knuten till det här landet. 
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Monikas uttalande visar att hon inte känner så stark anknytning till Belgien eftersom hon 

inte har några familjeband med landet. Vidare visar uttalandet att hon förknippar 

nationalitet med familj. Även Ana menade att familjeband är av stor vikt för anknytningen 

till landet. Enligt henne ger stiftandet av en familj väldigt djupa rötter. 

 

Ana: När jag kom hit hade jag en känsla av att inte vara rotad. När man får barn har 

jag en känsla av att det hjälper. Det ger dig väldigt djupa rötter. Men inte ditt hjärta, 

din känsla eller identitet, det kommer inte att ändras tror jag. Jag är härifrån men jag 

är ingen belgare. Jag skulle inte vilja bli belgare, om det var nödvändigt skulle jag 

göra det. Men mitt hjärta vill inte bli belgare, heller inte mitt intellekt, och den 

praktiska situationen kräver det inte. 

 

Yun menar att hon blivit mer medveten om sin sydkoreanska etnicitet genom att 

omvärlden konstant påminner henne om den genom att ställa frågor om Sydkorea sedan 

hon flyttade till Belgien. Detta har inneburit att hon har börjat aktivt informera sig om 

politiska, kulturella och ekonomiska frågor i Sydkorea för att korrekt kunna svara på de 

frågor hon får om olika ämnen som rör Sydkorea. Innan hon flyttade till Belgien var hon 

inte så intresserad av politik och historia i hemlandet men nu upplever hon att det har blivit 

lite av en uppgift. Majoritetsgruppen i samhället kan skapa och förstärka 

minoritetsgruppers etnicitet genom att kategorisera dem och tillskriva dem specifika 

egenskaper. Det sätt som minoritetsgruppen beskrivs på har ofta mer att göra med vad 

som är relevant information för majoritetsgruppen än för minoritetsgruppen själv (Banks, 

s117). Yun blir alltså en slags informell representant för sitt land genom att omgivningen 

hela tiden pekar ut hennes olikhet i förhållande till dem själva och ställer frågor om den. 

Brettell menar att migranter innehar olika subjektiva positioner, vissa som de väljer själva 

och vissa som omgivningen definierar åt dem (Brettnell, 2006:4). På så vis gör 

omgivningen i Belgien Yun mer Sydkoreansk än vad hon var när hon bodde i Sydkorea. 

 

Yun: Min man säger till mig – du är verkligen stolt över ditt land och så! Det är också 

sant. Ja, ok, jag skulle kunna ändra min nationalitet men mina grejer ändras inte, 

mina känslor förblir detsamma. Och omvärlden också, de ska direkt tänka att jag 

kommer från ett annat land. Kanske om jag visar ett papper, jaha du är trots allt en 

belgare. Men det vill jag inte, jag föddes där (i Sydkorea) och största delen av mitt 

liv (har jag bott) där. Min karaktär och identitet har formats i (Syd)Korea. Så det 

kanske bara är ett papper, men jag tycker att det är viktigt. 
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Yun förklarade att hon är väldigt stolt över sin koreanska nationalitet. Hon berättade en 

anekdot om en koreansk känd sångerska som bytt till nordamerikansk nationalitet. Detta 

hade blivit väldigt omtalat i Sydkorea och många människor fördömde sångerskans val. 

Anekdoten om popsångerskan visar att nationaliteten är av väldigt stor vikt inom det 

sydkoreanska samhället och att Yun inte ville riskera att utmana detta genom att t.ex. byta 

till belgisk nationalitet. Ett belgiskt medborgarskap skulle kanske innebära ekonomiska 

fördelar, men det skulle också kunna leda till negativ respons från familj och vänner i 

Sydkorea. 

 

Piia: Mina flickor har dubbelt medborgarskap. Det är lite som ett namn, en viktig del 

av... Ja, en stor del av... Deras namn är också finska namn. Min man tyckte också 

att det borde, eller skulle, vara så. Eftersom de har ett belgiskt efternamn. Tjejerna 

tycker egentligen att det är roligt. (Dotter 1) tycker att det är roligt. 

 

Piia betonar att hon och hennes man valt att ge sina döttrar finska namn eftersom flickorna 

har pappans belgiska efternamn. Hon menar att det är viktigt för henne att barnen har ett 

dubbelt medborgarskap för att understryka att barnen faktiskt har en finsk och en belgisk 

förälder. Vidare kopplar Piia valet av namn till medborgarskap, hon tycker att det är viktigt 

att föräldrarnas olika nationella bakgrund speglas i såväl barnens nationalitet som namn. 

Jag tolkar det som att för Piia är namnet och medborgarskapet en viktig del av den 

personliga identiteten.    

 

På frågan om informanternas kulturella identitet har påverkats av migrationen till Belgien 

svarade de flesta först nej, men när jag sedan ställde några följdfrågor visade det sig att 

samtliga informanter dock upplevde att deras kulturella identitet hade inkorporerat flera 

belgiska drag sida vid sida med den ursprungliga identiteten. 

 

Ana: Skulle jag kunna bli belgare? Jag vet inte, vad betyder det att vara belgare? 

När jag är här känner jag mig kanske inte som en belgare, men när jag åker tillbaka 

till Spanien inser jag att jag är härifrån nu, så självklart... Det är liksom inte som att 

du vill göra tabula rasa och börja om helt och hållet, du tänker kanske att du är här 

för ett tag och vill ta det bästa av det. Vi behåller det bästa av vad vi hade innan och 

vi gör vår egen mix. Nu tänker jag att ja, jag är belgare. 
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Efter lite reflekterande insåg Ana att hon numera delvis upplevde sig själv som belgare. 

Hon kom fram till att hon både har fått en belgisk kulturell identitet men också att hon har 

blivit lite mindre spansk/katalansk, vilket hon framförallt känner av när hon vistas i 

Spanien/Katalonien. Vidare menar hon att det inte är i negativ bemärkelse som hon har 

blivit mindre katalansk utan hon har helt enkelt plockat de bästa bitarna ur båda kulturerna 

och skapat sin egen blandning.          

 

Kulturell identitet 
 

 Jag var intresserad av att förstå hur informanterna ser på sina egna kulturella identiteter 

efter så pass lång tid i Belgien (mellan ca 10 och 20 år). Mina frågor gällde specifikt om de 

upplevde att de numera också har en belgisk kulturell identitet och i så fall om detta har 

påverkat deras ursprungliga kulturella identitet till att bli starkare eller svagare. 

  

Sarah: Jag känner att i mitt hjärta är jag engelsk och det kommer aldrig att 

förändras. Men jag har blivit starkt influerad av alla upplevelser och dessa har blivit 

inkorporerade i mig. Jag skulle säga att min kulturella identitet är en stor 

blandning... Men jag är bara mig själv, och jag har inte förändrats särskilt mycket. 

Jag tror att jag tillhör en minoritetsgrupp i Belgien. Kanske inte på ett extremt sätt 

men lite grann, jag är inte född och uppväxt i Belgien, jag är ingen belgisk belgare. 

Så rent definitionsmässigt är jag inte del av majoritetskulturen. 

 

Å ena sidan upplever Sarah att har blivit starkt influerad av de olika kulturer hon levt i och 

lärt känna, å andra sidan menar hon att hon är och förblir sig själv. För informanten är 

självet med andra ord någonting bortom den kulturella tillhörigheten. Dock upplever hon att 

hon tillhör en minoritetsgrupp i Belgien och baserar det på att hon inte är född i Belgien, 

med andra ord kopplar Sarah ihop nationalitet och kulturell identitet med den geografiska 

plats där man fötts.   

 

Yun: När jag är i Korea switchar jag helt över till den koreanska livsstilen och 

beteendekoderna, och tvärt om när jag kommer tillbaka till Belgien. Men när jag 

åker till Korea pussar jag vänner och bekanta på kinden som man gör här i Belgien. 

Jag tycker om den vanan. Jag känner inte att de belgiska traditionerna är riktigt en 

del av mig, jag tycker om att ta del av belgisk kultur, men jag förblir mig själv. 
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Yun hade till och med avtalat med sin man att de skulle flytta tillbaka till Sydkorea efter 2 

år. Men hon känner också att hon numera trivs i Belgien. I likhet med Sarah framhåller hon 

att hon förblir sig själv, vilket upplevs som att stå i motsatsställning till belgarna. 

 

Ana: Du har vissa människor som inte är mainstream på ett eller annat sätt. 

Människor som inte riktigt anpassat sig till samhället. Eller har en helt annan syn på 

eller som är annorlunda. Jag är härifrån men jag är inte en typisk person. Men om 

jag tittar utifrån är jag härifrån nu... 

 

Monika menar att hon numera delvis ser sig själv som belgare, men inte en typisk sådan. 

Hon nämnde också att som individ ser hon sig själv som del av en minoritet men som 

familjemedlem känner hon sig som en del av majoritetskulturen i Belgien. 

 

Monika: Jag tillhör definitivt inte majoritetsgruppen. Men jag har heller inte känslan 

av att tillhöra den polska diasporan i Belgien, särskilt inte den äldre gruppen. 

 

Monika betonar att hon inte identifierar sig med polacker i Belgien, det är tydligt att detta är 

någonting som informanten lägger stor vikt vid. Även Monika upplever att hon tillhör en 

minoritetskultur i Belgien. 

 

Samtliga informanter upplevde att de tillhör en minoritetsgrupp i Belgien. Trots att alla bott i 

Belgien i mer än 10 år och alla talar flera av de nationella språken upplevde de att de 

tillhör en minoritetsgrupp. Dock upplevde de 3 informanter som har en belgisk partner att 

om de såg på sig själva som en del av familjen ingick de i majoritetskulturen. 

 

Alla informanterna beskrev att deras egen kulturella identitet delvis ändrats sedan de 

anlände i Belgien. De upplevde det som att de hade kvar sin ursprungliga kulturella 

identitet och att i samband med att de lärde känna den lokala kulturen integrerades dessa 

nya kunskaper helt enkelt i deras intellekt och på så vis växte deras kulturella identiteter. 

 

Flera informanter menade att de har upptäckt kulturella skillnader mellan sina 

ursprungsländer och Belgien där de ibland upplevde att den belgiska traditionen var bättre 

och numera skulle förmodligen inte skulle kunna återanpassa sig helt och hållet i den 

gamla kulturen. Ett exempel som Yun tog upp är att män och kvinnor inte är jämlika i 

Sydkorea, utan att män har en högre status, och att samhället är mycket hierarkiskt. När 



 

27 
 

Yun nyligen var på besök i Sydkorea såg hon en man gå fram till en kvinna som stod och 

väntade på bussen och rökte en cigarett. Traditionellt anses det som oanständigt att 

kvinnor röker i det offentliga rummet i Sydkorea. Mannen slog därför till kvinnan, kastade 

iväg hennes cigarett och gick sedan vidare. Yun kände sig illa berörd av det hon sett. Trots 

att hon vuxit upp i Sydkorea och bevittnat liknande incidenter många gånger tidigare kan 

hon nu efter att ha bott så lång tid i Belgien se på den egna kulturen utifrån. Vad hon 

tidigare upplevt som en naturlig struktur i samhället ser hon nu som könsdiskriminering. 

Hon kommenterade att någonting sådant aldrig skulle kunna hända i Belgien. 

 

Kulturell identitet och barn 
 

Sarah: Ja, men det är knasigt. Ibland undrar jag om jag har haft någon som helst 

påverkan på dem... Men jag har inget behov av att göra dem mer engelska. Jag är 

vad jag är, det spelar ingen roll. 

 

Sarah gör skillnad mellan sin egen kulturella identitet och sina barns kulturella identitet. 

Vid ett flertal tillfällen under intervjun gör hon denna åtskillnad och förklarar att hon tycker 

att det skulle vara egoistiskt att lägga stor vikt vid att barnen ska ta över hennes engelska 

identitet. Monika och Piia menade däremot att det var deras skyldighet mot barnen att ge 

dem det polska respektive finska kulturella arvet. Slutligen Yun betonade att hon kände en 

skyldighet gentemot sin familj i Sydkorea att föra vidare den sydkoreanska kulturen till sina 

barn. 
 

Piia: Min äldsta är egentligen mer finsk än min yngsta. Redan från början. En annan 

typ av person. Hon älskar att basta, tycker om finsk mat. Min andra dotter tycker om 

pannkakor och Nutella och vill alltid vara fint klädd. I Finland springer barnen 

omkring i overall mycket längre och kläderna är mer sportiga och praktiska. Min 

äldsta tycker inte så mycket om sötsaker utan äter hellre rökt lax. Även om hon har 

väldigt goda vänner i Belgien säger hon att hon vill flytta till Finland, min man tittar 

då argt på mig och frågar vad jag nu lurat i henne... 

 

Piia baserar sin gradering av nivån av kulturell tillhörighet hos sina barn på barnens val av 

mat, kläder/stil och preferenser för olika typer av aktiviteter. Hon upplever därmed att den 

ena dottern, som tycker om salt snarare än söt mat, föredrar att vara praktiskt klädd 

snarare än finklädd och tycker om att basta, är mer finsk än den andra dottern som hellre 
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vill äta sötsaker och vara finklädd.   

 

Fördomar baserade på kultur 
 

Yun och Monika  har råkat ut för fördomar som baseras på nationalitet och utseende. Det 

är tydligt att sådana reaktioner kan få djupgående konsekvenser för såväl beteende som 

självbild. 

 

Yun: När jag var yngre sminkade jag inte heller mig så mycket. Men när jag kommer 

till Korea ser jag det nu. Jag ser också att vissa kvinnor från Filippinerna eller 

Thailand använder jättemycket smink och har på sig konstiga kläder. Då tänker jag, 

oj, jag måste se upp! Förut klädde jag mig mer i lösa kläder och jag brydde mig inte 

om vad andra tänkte om mig. Men nu försöker jag se upp lite med mitt utseende. 

Inte visa för mycket hud, inte för mycket makeup, se mindre sexig ut. Jag har också 

fördomar, vissa kvinnor från Filippinerna eller Thailand... Inte alla såklart, vissa har 

också en vanlig relation som jag och min man. Men jag vill inte bli tagen för en sån 

kvinna... Ibland när jag ser en jätteung sexig (asiatisk) kvinna med en mycket äldre 

man blir jag illa till mods. Ibland skämtar vi om det, jag säger till min man, du får inte 

bli så fet så att du ser så gammal ut. 

 

Yun beskriver att förutfattade meningar påverkat såväl hennes val av professionell 

verksamhet som det sätt som hon väljer att klä sig på. När hon först anlände i Belgien ville 

hon utbilda sig till skönhetsterapeut med inriktning mot massage. Hon påbörjade 

utbildningen men kände sig så obehaglig till mods av kommentarer med sexuella 

undertoner från omgivningen som anspelade på asiatiska kvinnliga massörer vilket fick 

henna att sluta på utbildningen. Hon erkänner också att hon själv har förutfattade 

meningar om t.ex. kvinnor från andra asiatiska länder. 

 

Monika: När jag nyligen hade anlänt i Belgien kommer jag ihåg att jag fick negativa 

reaktioner på min nationalitet. När polen nyligen hade gått med i EU. Det flesta 

polska kvinnor i Belgien jobbade som städare. Jag kommer ihåg att, inte för att det 

sårade mig så speciellt mycket men... Inte ens bara i början, ibland kommer det 

tillbaka nu också, att... Jag känner mig verkligen europeisk, jag har inga komplex 

vad gäller min nationalitet. Det kan också ha att göra med min bakgrund, att jag 

kommer från en storstad, och är välutbildad så jag har verkligen inte något komplex, 
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men jag kan förstå och ibland är jag verkligen chockad. Jag möts ofta av 

avundsjuka, som att det är orätt att en polack kan ha ett bra jobb. Jag bryr mig inte 

men jag kan verkligen ofta känna att vi (Polen) är del av den sämre delen av 

Europa. 

 

Monika beskriver att hon ofta drabbas av förutfattade meningar om polacker och 

människor från Östeuropa. Hon upplever att västeuropéer har en förlegad bild av ett 

Östeuropa där alla lever i fattigdom och försöker med alla medel att ta sig till väst vilket är 

en beskrivning som hon själv inte känner igen sig i. Det finns dock sidor av Polen som 

Monika vill distansera sig ifrån, vilket är det kommunistiska förflutna och den stora grupp 

lågutbildade migranter som ofta anlände i Belgien innan Polen gick med i EU. 

 

Monika: Jag kan genast känna igen dem på gatan och ibland skäms jag över att 

vara från samma land. Det finns många hemlösa polacker i Belgien. Jag ser dem på 

gatan och kan genast urskilja dem. Jag förstår att de kom hit för att jobba inom 

byggbranschen och det är en sådan miljö där det dricks mycket alkohol. Och efter 

att ha druckit varje dag under ett år hamnar de på gatan. När de väl har hamnat på 

gatan är det svårt att ta sig tillbaka. Jag känner inte att jag liknar polska 

immigranter. 

 

Enligt Monika finns det ett stort antal polska migranter från en lägre socioekonomisk 

bakgrund i Belgien som informanten inte vill identifiera sig med. Informanten beskriver att 

hon skäms över att komma från samma land som dem. Att informanten känner skam när 

hon ser människor som har misslyckats i livet bara för att de kommer från samma land 

som hon själv visar hur stark känslan av nationell identiteten är. 

 

Piia: Om någon säger att finländare bara super och är ohövliga, då kan jag inte ta 

det som ett skämt. Min man tycker att Finland är så nationalistiskt. Särskilt nu efter 

att kriget i Syrien bröt ut och den stora flyktingströmmen nådde Europa. Han har 

svårt att förstå varför människor alltid vill vifta med flaggor och sjunga 

nationalsången. Det känns jobbigt för mig eftersom för mig är det någonting positivt 

som jag förknippar med konstnärer, romantik, folklore och Sibelius. 

 

Även Piia tar upp förutfattade meningar om finländare som någonting som hon upplever 

som lite känsligt. Men snarare än skam verkar hon känna irritation vid tanken på att någon 
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skulle förknippa finsk kultur med alkoholmissbruk. Dock menar hon att fördomar om 

finländare är vanligare i Skandinavien, och i synnerhet i Sverige, än i Belgien. I Belgien vet 

folk inte så mycket om Finland och Finlands historia utöver att det är kallt där. 

 

Sarah: Jag har inte direkt känt att min engelska identitet har blivit ifrågasatt här i 

Belgien. Ibland skojar folk och refererar till stereotyper om engelsmän, samtidigt 

känner jag att det faktiskt ligger någonting i stereotyperna eftersom jag tror att 

engelsmän verkligen är speciella. 

 

Sarah verkar ha en ganska komplexfri relation med sin kulturella identitet och nationalitet. 

Att folk skojar om stereotyper berör henne inte särskilt, snarare håller hon med. Sett ur ett 

historiskt perspektiv är det lätt att förstå att den brittiska identiteten upplevs som positiv då 

Storbritannien varit en stormakt och den identiteten globalt sett är kopplad till en betydligt 

högre status än t.ex. den polska identiteten med tanke på landets kommunistiska förflutna. 

 

Identitet och hem 
 

Det sista temat som jag berörde i intervjuerna var hem. Jag var intresserad av hur 

informanterna såg på begreppet hem och vad det symboliserade för dem. Jag ställde 

frågor om vilken plats som är deras hem och om det är möjligt att ha två, eller flera hem. 

 

Det har ofta sagt att hemmet är människans trygghet. Hem representerar trygghet, hälsa 

och pålitlighet. Vi talar om hembakad/hemlagad mat för att skapa en känsla av autenticitet, 

pålitlighet och frånvaro av massproducerade, kemiska och onyttiga ingredienser. När vi får 

besök säger vi – känner er som hemma, för att understryka att det är ett informellt besök 

och att gästerna kan slappna av och känna sig bekväma (Sarup, 1996: 2). En migrant har 

av olika anledningar lämnat sitt hem för att börja på nytt i ett annat land (Sarup, 1996: 4). I 

vissa fall väntar kanske familjemedlemmar i det nya landet vilket kan underlätta för den 

nyanlände att skapa ett nytt hem. I andra fall anländer migranten ensam eller utan 

anknytning till den nya platsen och måste då börja om från början. För ungdomar som 

växer upp i dag i t.ex. Europa är detta någonting högst normalt. Det är någonting som 

Europa lägger väldigt stark betoning på och har arbetat för att genomföra i form av 

Schengenområdet. Att kunna plugga ett år utomlands, säsongsjobba eller resa runt i 

Europa är någonting de flesta unga EU-medborgare tar för givet. Detta är också någonting 

som flera av informanterna beskriver, när de först flyttade till Belgien var det inte riktigt 
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fastlagt hur länge de skulle bo kvar i landet. De flyttade hit frivilligt för att det kändes rätt 

just då. Det kändes spännande att lära känna en ny kultur och ett nytt språk, men ingen av 

dem anlände i Belgien med intentionen att stanna länge. 

 

Akhil Gupta ställer sig frågan, om ens identitet är nära sammankopplad med hemmet, vad 

gör då migration med ens självbild? (Gupta, 2002:177). Samtliga informanter anger att det 

faktum att de fått barn ändrade mycket i deras egen upplevelse av situationen.  4 av 5 

informanter anger att de förmodligen kommer att bo kvar här resten av livet eftersom deras 

barn har en annan kulturell identitet än de själva. Informanterna beskrev också att de 

upplevde sig själva som förändrade i förhållande till sina ursprungskulturer vilket stämmer 

väl överens med hur Hannertz ser på kosmopoliternas känsla för hem. 

   

Perhaps real cosmopolitans, after they have taken out membership in that category, 

are never quite at home again, in the way real locals can be. Home is taken-for-

grantedness, but after their perspectives have been irreversibly affected by the 

experience of the alien and the distant, cosmopolitans may not view either the 

season of the year or the minor rituals of everyday life as absolutely natural, 

obvious and necessary. There may be a feeling of detachment, perhaps irritation 

with those committed to the local common sense and unaware of its arbitrariness 

(Hannertz, 1996: 110). 

  

Enligt Hannertz riskerar alltså en migrant att förlora sin naturliga koppling till det 

ursprungliga hemmet genom att hon eller han vistas utomlands under långa perioder. På 

sikt kan det leda till en känsla av ett avstånd till ursprungslandet och att vikten av att fira 

ursprungskulturens kulturella högtider kan minska.       

 

Monika: Hemma är för mig kopplat till begreppet familj. Polen är definitivt hemma för 

mig. Jag känner mig hemma i mina föräldrars hus och i min lägenhet där. Men här 

också med min son. Jag känner att jag har två hem. Men när min son kommer att 

flytta hemifrån kommer jag inte veta var mitt hem i Belgien är längre. Detta är frågan 

för mig. Det (hemma) är inte speciellt kopplat till min lägenhet utan snarare till 

relationerna mellan de personer som bor där tillsammans, alltså min son och jag. 

 

Monika kopplar snarare hem till familjen än till en specifik geografisk plats. Hon har ett 

hem i Belgien tillsammans med sin son, och ett annat hem i huset där hon växte upp, som 
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hennes föräldrar fortfarande bor kvar i. I barndomshemmet har Monika sin egen lägenhet 

som hon bor i tillsammans med sin son varje gång de åker till Polen. Detta gör att hon har 

en självklar och naturlig koppling till hemlandet och verkar inte nära samma hemlängtan 

som Piia beskrev. 

 

Sarah: Hem i mitt dagliga liv är min by, att åka hem till min by. I morgon jobbar jag 

hemifrån, det känns skönt. Från ett mer globalt perspektiv motsvaras hemma av 

min by där jag är född och uppväxt. Det beror på vilken skala du har på bilden av 

mitt liv som du tittar på. Hemma beror på kontexten. 

 

På samma sätt som Monika verkar Sarah uppleva att hon har två hem, den plats som hon 

nu bor på tillsammans med sin kärnfamilj i Belgien, och den by England där hon är född 

och uppvuxen.   

 

Piia: Hemma är verkligen Finland. Vissa saknar saker och mat och så. Men jag 

saknar, liksom att vara där. Inte de materialistiska saker eller den skandinaviska 

inredningsstilen. Här har jag också läst om att livet där är mindre hetsigt...  I Finland 

tror jag att många människor ägnar mycket tid åt familjen. De går hem vid 3-4 (från 

jobbet) och alla tycker att det är normalt. 

 

Det är uppenbart att Piia känner ett starkt motstånd mot att rota sig helt i Belgien. Hon 

beskriver att hon ofta tittar på hus och arbetsannonser i Finland på nätet och drömmer om 

att bo där.  Hon är medveten om att hennes längtan hindrar henne från att rota sig i 

Belgien men hon kan inte sluta längta tillbaka till Finland. Hon har en bild av hur 

vardagslivet är i Finland men vet också att den bilden förmodligen är romantiserad och 

egentligen inte riktigt stämmer. 

 

Längtan till hemlandet och utanförskap 

 

Många migranter upplever en längtan tillbaka till sina ursprungsländer. I synnerhet de som 

lämnat ursprungslandet med en känsla av att det enbart var fråga om en tillfällig vistelse. 

De turkiska migranter som anlände i Tyskland på 1960 och 70 talet kallades för 

gästarbetare eftersom man trodde att de skulle åka tillbaka till Turkiet efter att de sparat 

ihop lite pengar. De blev emellertid kvar, men den nostalgiska drömmen om hemlandet 

och att återvändandet var någonting som nästan definierade denna första generation 
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migranter (Pratt Ewing, 2005: 234). Drömmen om återvändandet verkar vara någonting 

som många migranter när. Endast Ana var tydlig med att hon absolut inte drömde om att 

åka tillbaka till sitt ursprungsland. Däremot skulle hon gärna vilja ha kvar en länk med 

Barcelona, hennes hemstad, genom t.ex. en lägenhet för att kunna upprätthålla kontakter 

med familj och vänner, inte helt klippa av navelsträngen som hon själv uttryckte det. 

 

Piia: Ibland tänker jag, flytta! Det kommer aldrig gå, vi sitter så fast här. Då blir jag 

så frustrerad och får kalla kårar, ”this is it...” Fängelse... Även om allting egentligen 

är bra med oss. Allting är mitt emellan, som i ett vakuum. 

  

Framförallt Yun och Piia uttryckte en stark längtan efter att återvända till sina 

ursprungsländer. Piia menade att hennes längtan tillbaka till hemlandet tagit så stora 

proportioner att den har en kraftig negativ påverkan på såväl hennes välmående, 

äktenskap och karriärmöjligheter. Hon beskrev att hon upplevde ett starkt motstånd mot att 

binda sig för längre perioder som t.ex. genom att ansöka om fast anställning, eller att köpa 

ett hus, samtidigt som hon har en känsla av att sitta fast. 

 

Piia: Jag har kommit hit av egen vilja och borde därmed också kunna åka iväg när 

jag vill, men så är det inte. Det var min tanke, jag kom hit för att titta hur det var och 

sen får vi se, och sen får vi se… Men sen har vi fastnat i det där, allting blir tillfälligt. 

Ibland tänker jag att jag har alltid en fot vid dörren. Varför kan jag inte sätta ned 

båda fötterna och inse att jag är här nu och jag är lycklig. Men det går inte, 

känslorna försvinner bara inte. 

 

Både Yun och Piia hade flyttat till Belgien utan att ha lagt fast i förväg vad som skulle 

hända, de hade inte uppfattat det som att de migrerade till Belgien för att stanna där utan 

snarare undermedvetet förutsatt att det bara var tillfälligt. Nu har de båda barn som går i 

skolan, har goda vänner och delvis identifierar sig med den belgiska kulturen vilket innebär 

att det inte längre är möjligt att bara packa väskan och åka tillbaka. 

 

Sarah: Just nu i mitt liv vet jag inte om jag hör hemma någonstans alls. Jag har inte 

känslan av att tillhöra eller inte tillhöra. 

 

Sarah beskriver istället en känsla av att inte ha något hem, att inte höra hemma 

någonstans. En slags rotlöshet som hon upplever har ökat sedan brexit-omröstningen och 
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den mentalt jobbiga processen att behöva ansöka om medborgarskap i ett annat EU-land. 

Edward Said ska ha kallat den moderna världen för "a generalized condition of 

homelessness" (Said, 1979: 18) och Gupta menar att man i synnerhet kan tala om att 

migranter hamnar i den situationen och detta verkar stämma in på hur Sarah upplever sin 

situation just nu. 

 

Piia: Ibland känner jag att jag ska åka tillbaka till Finland och det är så kul där, men 

så tittar jag på folk där och tänker att de verkligen inte är min stil. Har jag 

förändrats? Eller var det alltid så? Är det därför jag flyttade ut (från Finland)? Att jag 

ville utomlands för att jag kände att... Människorna, det är inte det där landet, eller 

den där kulturen, eller den där idén. Men de där människorna, ibland tänker jag att, 

vem skulle kunna vara våra vänner här? Om jag går på gatan (i Finland)... alla ser 

så otroligt chica ut, så hippa, eller i träningsoverall, Finlands nationalkostym, du 

vet? Med vad skulle jag kunna prata om med de människorna? Det är naturligtvis 

bara utsidan, och det säger naturligtvis inte allt. 

 

När Piia åker tillbaka till Finland så upplever hon ett utanförskap även där. Hon tvivlar på 

om det är hon själv eller hemlandet som har förändrats och känner en känsla av rotlöshet. 

Hon kan inte känna igen sig i människor hon möter i Finland utan känner ett utanförskap. 

Även Ana tog upp känslan av rotlöshet hon kände när hon först anlände i Belgien, dock 

har det faktum att hon har fått barn i Belgien hjälp henne att komma över den känslan och 

känna att hon blivit en del av samhället. 

 

 

Sammanfattning 
 
Samtliga 5 informanter har levt i Belgien i mer än 10 år, talar de nationella språken och har 

familj och barn i Belgien. Trots detta upplevde 4 av 5 av informanterna att de begränsades 

av att de behövde tala de lokala språken. Samtliga informanter talade sitt eget modersmål 

med sina barn, men endast i ett fall svarade barnet alltid på informantens modersmål. 

Flera informanter beskrev att barnen svarade på ett annat språk och ibland markerade att 

de inte villa tala informantens språk. Av naturliga skäl visade sig detta vara en känslig 

fråga som orsakade sorg och frustration hos vissa av informanterna. Strategier som 

informanterna använde för att väcka intresset hos barnen att lära sig informantens 
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modersmål var genom att gå med i eller själv organisera informella språkkurser 

tillsammans med andra föräldrar från hemlandet, läsa böcker på informanternas 

modersmål och besök i hemlandet tillsammans med barnen. En tydlig skillnad i välmående 

märktes mellan informanter vars partner valt att lära sig informantens modersmål och 

informanter vars partner inte lärt sig informantens modersmål. Det förstnämnda ledde 

förmodligen till en mer jämlik situation i hemmet och mer välmående för immigranten då 

hennes ursprungliga kultur och språk också hade en naturlig plats i hemkontexten. 

 

Samtliga informanter menade att de aktivt hade försökt bli vän med personer från 

lokalbefolkningen men att detta visat sig betydligt mycket svårare än vad de hade föreställt 

sig att det skulle bli. Trots att alla informanter menade att de hellre hade velat lära känna 

belgare umgås 4 av 5 informanter regelbundet med personer från deras hemländer. 

Samtliga informanter umgås också med immigranter från andra länder och uppgav att de 

tyckte om att ingå i en internationell umgängeskrets. 

 

Ingen av informanterna hade valt att ansöka om den belgiska nationaliteten. Anledningar 

till detta var bl.a. att de inte tyckte att det behövdes eftersom det inte innebar några 

(ekonomiska) fördelar eller för att de inte kände sig som belgare. En av informanterna 

hade dock ansökt om nederländskt medborgarskap av rent praktiska skäl, om det inte 

hade varit nödvändigt hade hon inte gjort det. Denna process hade dock väckt en del 

frågor hos informanten vilket visar på vikten av det ursprungliga medborgarskapet för 

informantens identitet. 

 

Endast en informant ansåg att man skulle kunna säga att hon numera också är belgisk. Att 

emigrera och bli förälder utomlands visade sig också innebära en del oförutsedda problem 

och konflikter. Samtliga informanter hade en önskan om att föra vidare den egna kulturen 

till sina barn, tre av informanterna gjorde det också i praktiken. Dock visade det sig att 

informanterna sätt att se på detta varierade kraftigt. Yun ansåg att det var hennes 

skyldighet gentemot familjen i Sydkorea att föra vidare den sydkoreanska kulturen till 

barnen. Monika och Piia tyckte däremot att det var deras skyldighet gentemot barnen att 

dela den polska respektive finska kulturen med dem. Sarah ansåg att det skulle vara 

egoistiskt att lägga vikt vid att hennes barn skulle ta del av den engelska kulturen. 

Slutligen Ana kände sig oförmögen att förmedla den katalanska kulturen till sina barn. Hon 

kände en sorg över detta men bristen på intresse från hennes barns sida kombinerat med 

att det inte föll sig naturligt för henne att föra vidare kulturen gjorde att det helt enkelt blivit 
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så. 

 

På frågan om vilken geografisk plats som informanterna ansåg vara sitt hem fick jag flera 

olika svar. En informant ansåg att hennes hus i Belgien där hon nu bor tillsammans med 

sin familj var hennes hem. Två av informanterna menade att de har två hem, platsen där 

de bor i Belgien och deras barndomshem i ursprungslandet. En informant menade att hem 

för henne är hennes ursprungsland. Slutligen uppgav en informant att hem förmodligen var 

antingen platsen där hon bor eller där hon växte upp, men att hon kände en stark rotlöshet 

och visste inte riktigt var hon hörde hemma någonstans. 

  

Diskussion 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka några av de många faktorer som 

påverkar en persons kulturella identitet i samband med migration i vuxen ålder. Jag har 

utgått från språk, kultur, socialt umgänge, medborgarskap och bild av hem. För att uppnå 

en bättre förståelse av de processer som påverkar en persons identitet i samband med 

migration har jag intervjuat fem kvinnor som emigrerat till Belgien för mer än tio år sedan.   

Jag kom fram till att språket hade en väldigt stor inverkan på känslan av att känna sig 

integrerad i samhället hos informanterna. Trots att samtliga informanter har en utmärkt 

språkkännedom i minst ett av de tre officiella belgiska språken uppgav 4 utav 5 

informanter att de upplevde att språk hindrade dem såväl privat som professionellt i deras 

liv i Belgien. Att kunna tala sitt modersmål i hemmet verkade också ha en positiv påverkan 

på personers välmående. Den informant vars partner inte hade lärt sig hennes modersmål 

upplevde en högre nivå av frustration än de andra vars partners hade lärt sig deras 

modersmål, vilket talar för betydelsen av att migranters modersmål också får en naturlig 

plats i den nya kontexten.   

 

Även sociala kontakter var av stor betydelse för samtliga informanter. Alla informanterna 

hade anlänt i Belgien med en önskan om att lära känna personer ur lokalbefolkningen, 

men detta hade visat sig varit mycket svårt. Informanterna umgicks framförallt med andra 

immigranter från ursprungslandet eller från andra länder vilket de upplevde förmodligen 

hade en negativ påverkan på deras integration. 

 

Baserat på den information som jag samlat in från mina informanter verkar det som att det 
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är möjligt att ingå i flera kulturer samtidigt. Alla informanterna känner att de påverkats av 

att bo i Belgien och att de tagit in och integrerat delar av den belgiska kulturen parallellt 

med den egna kulturella tillhörigheten i sina identiteter. Endast en informant upplevde att 

hon numera kan betraktas som belgare, men hon lade till att detta endast är sett utifrån, 

på insidan känner hon sig inte som en belgare. Ingen av de andra informanterna upplevde 

att de har blivit belgare, istället insisterade de på att de var delaktiga i belgisk kultur men 

de förblev sig själva vilket syftar på deras ursprungliga nationella identitet. Av detta drar 

jag slutsatsen att det är mindre sannolikt att första generationens migranter kan förändra 

den egna upplevelsen av nationell identitet, även om en migrant officiellt har en annan 

nationalitet, förblir den egna upplevelsen förmodligen oförändrad eller endast delvis 

förändrad. Flera informanter uttryckte en stor sorg över att deras barn hade en annan 

kulturell identitet än de själva. De skulle inte dela många av de grundläggande 

erfarenheterna av kulturell tillhörighet som språk, högtidsdagar, traditioner och geografiska 

referenser med sina barn. Detta var dock något som flera av informanterna aktivt arbetade 

med och de upplevde att barnen reagerade positivt på t.ex. språkkurser och semestrar i 

hemlandet.     

 

Mina informanters erfarenheter visar också på att ett ökat deltagande under lång tid i en 

annan kultur än ens ursprungskultur kan leda till ett större mentalt avstånd till 

ursprungskulturen och en förlust av kulturell identitet. Flera informanter beskrev att när de 

åkte till sina ursprungsländer kände de att de inte längre hörde hemma där. Detta ledde till 

en upplevelse av rotlöshet och kulturell förvirring. 

 

För majoriteten av informanterna förblev deras ursprungsland också deras hemland trots 

att de levt under en mycket lång period i Belgien (mellan 10-20 år). 4 av 5 informanter 

närde en dröm om att återvända till sina hemländer, men på grund av familjesituationen 

med barn som vuxit upp i Belgien såg de ingen möjlighet att genomföra detta. Flera 

informanter upplevde att de satt fast i Belgien och att de kände en frustration över sin 

situation. Jag tror att just detta kan ses som baksidan av den fria rörelsen inom Europa, 

gränser suddas ut och människor söker sig utanför nationen men i längden kan detta leda 

till en känsla av rotlöshet och förlust av identitet.   

  

Slutord 
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Det var oerhört intressant att ta del av dessa kvinnors reflektioner kring migration och 

identitet. Jag blev förvånad över hur svårt det är att börja om i en ny kulturell kontext, även 

för välutbildade, ekonomiskt oberoende personer ur medelklassen. I en tid då så många 

människor tvingas bryta upp från sina hem på grund av konflikt eller fattigdom kan det 

kanske tyckas vara ett lyxproblem att medelklass migranter också upplever svårigheter 

med att integrera sig. Jag tänker istället att upplevelser av både inkludering och rotlöshet 

existerar över klassgränserna och att delar av resultaten av den här studien skulle kunna 

gälla såväl för en kosmopolit som för en flykting.    
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