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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att belysa de uppfattningar barn som lever och befinner sig i en internationell 
kontext har, om hur begreppet nationalitet uppfattas och spelar in i deras liv. I förlängningen är syftet att 
uppsatsen ska vidga förståelsen för begreppen nationalitet och globalitet. 
 
I den teoretiska genomgången presenteras bland annat teorier vilka ger ett globalt perspektiv på vad nationalitet 
kan innebära. Här presenteras även idéer om hur ungdomar, vilka har växt upp i en kultur som inte är 
föräldrarnas ursprungskultur, ser på sig själva i förhållande till omgivningen.  
 
I studien har anlagts ett kvalitativt angreppssätt inspirerat av hermeneutik. Syftet med detta metodval är att söka 
ge en varierad och mångfacetterad snarare än statistiskt säkerställd bild av informanternas uppfattningar. I 
tolkningen av det empiriska materialet har intentionen varit att se på intervjusvaren ur informanternas eget 
perspektiv. Vidare har dessa uppfattningar kontrasterats samt satts i samband med de teorier vilka redogörs för i 
studien. Det empiriska materialet är insamlat på Svenska skolan i Paris och består av intervjuer med sju elever, 
två föräldrar och rektorn för grundskolan.  
 
I begreppet nationalitet räknar informanterna främst in sådant som i teoretiska sammanhang kallas för 
etnonationalitet, nämligen språk, personlighetsdrag, ritualer och fenotyper. Men uppfattningen av det som kallas 
medborgarnationalitet var också närvarande. Studiens resultat är delvis att nationalitet spelar en stor roll för 
informanternas sätt att se på sig själva och skapa sina egna identiteter. Ungdomarna kan sägas både representera 
ett både-och samt ett antingen-eller perspektiv på detta område. Samtidigt visade sig geografiska platser delvis 
ha getts nya och annorlunda innebörder av ungdomarna.  
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Inledning 
Jag har länge varit intresserad av nationalitet som fenomen i det moderna postindustriella, 

numera globala samhället, ett samhälle vi verkar vara på väg in i. Människor är idag långt mer 

rörliga än förut, de flyttar oftare, talar fler språk och har en större kunskap om andra kulturer 

än tidigare generationer haft. Sveriges medlemskap i EU tillsammans med en allt mer 

globaliserad ekonomi, tätare kommunikationer och ett större informationsflöde på en global 

nivå är enligt mig starkt bidragande orsaker till denna utveckling. Nationen kan i många fall 

ses som en föreställd gemenskap, en gemenskap och ett sammanhang som verkar hålla på att 

få en ny betydelse för medborgarna. 

 

Mitt i allt detta har vi barnen. För att kunna arbeta som lärare i dagens samhälle är det 

väsentligt att vi förstår hur unga personer uppfattar världen. Barn i Sverige av idag har stor 

tillgång till Internet, television och tidningar från hela världen. Informationsflödet är i det 

närmaste oändligt och detta är något som vi alla måste förhålla oss till. Då barn och ungdomar 

flyttar tillsammans med sin familj till en annan kultur än deras föräldrar är uppvuxna i blir det 

internationella sammanhanget än mer påtagligt, tror jag. Idén om att nationalitet spelar in i 

vårt sätt att uppleva och förstå världen samt oss själva, är grunden till att jag valt att fokusera 

på svenska barn som lever i utlandet men går i svensk skola. I takt med att världen uppfattas 

allt mer global av oss som bebor den, har nationer kommit att få en ny roll. En utgångspunkt 

för detta arbete är att såväl nationalitet som globalitet spelar in då vi formar vår identitet, vare 

sig det är medvetet eller omedvetet. För att få en förståelse för hur dessa företeelser kan 

påverka ungdomars uppfattning om sig själva och världen, har jag sökt mig till ungdomar som 

befinner sig utanför vad som kan kallas den egna nationella kontexten.  

 

Den här uppsatsen riktar sig till personal inom utbildningssektorn såväl som till föräldrar som 

lever med sina barn i utlandet eller funderar på att flytta, och övriga personer som kan tänkas 

vara intresserade. Uppsatsen kräver dock en viss förkunskap, en del av begreppen kan te sig 

främmande i vardagligt tal. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att belysa de uppfattningar barn som lever och befinner sig i en 

internationell kontext har, om hur begreppet nationalitet uppfattas och spelar in i deras liv. I 

förlängningen är syftet att uppsatsen ska bidra till en djupare förståelse av begreppen etnicitet, 

nationalitet och globalitet.  

 

Mina frågeställningar är: 

• På vilket sätt uppfattar ungdomar nationalitet i den specifika internationella kontext 

som Svenska skolan i Paris utgör? 

• Hur uppfattar eleverna på Svenska skolan i Paris att nationalitet spelar in i deras 

identitetsskapande?  

• Hur ser eleverna på sin identitet utifrån ett övergripande globalt perspektiv? 

 
 

Urval och avgränsning 
För att mitt syfte ska vara hanterbart har ett urval av informanter och en avgränsning av 

ämnesområdet skett. Urvalet av informanter har i ett första steg gått till genom att jag 

tillfrågade ett antal svenska utlandsskolor via mail om de ville delta i undersökningen. Av 

olika praktiska skäl var besök på flertalet av dessa skolor inte genomförbara. Jag fortsatte med 

att tillfråga för mig bekanta personer med relevanta kontakter. Då jag för mitt syfte med 

uppsatsen ansett det nödvändigt att ta mig till utlandet för att undersöka ungdomars attityder 

till nationalitet där, använde jag mig av de kontakter jag hade här på universitetet där en lärare 

satte mig i kontakt med Svenska Skolan i Paris. Denna skola passade bra sett utifrån en 

ekonomisk synvinkel och Lärarprogrammet i Norrköping täckte rese och boendeomkostnader.  

 

Urvalet av elever och föräldrar skedde genom intresseförfrågningar i form av ett missiv (se 

bilaga 2). Jag begränsade mina förfrågningar till en grupp om tio elever och av dessa tio var 

det sju som ville delta. Jag frågade inte om orsakerna till att de andra inte ville delta då jag 

ville betona frivillighetsaspekten i min undersökning. För att skapa mig en bättre förståelse 

för elevernas ställningstaganden och svar valde jag även att intervjua två av föräldrarna samt 

rektorn på skolan. Dessa intervjuers resultat kommer inte att redogöras för i detalj utan endast 

återges översiktligt i kontextuellt syfte (Se avsnitten Beskrivning av skolan samt Föräldrarna 

och skolan). Frågor som jag i uppsatsen inte explicit förklarar eller ger svar på men som har 

syftat till att vara till hjälp i analysarbetet är: Skiljer sig Svenska skolan i Paris syfte med att 
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ha en svensk skola, från barnens uppfattningar om varför de går i just en svensk skola? Om ja, 

hur skiljer sig uppfattningarna? Vad ser föräldrarna som huvudsyftet med att placera sina barn 

i den Svenska skolan i Paris? 

 
 

Min socialkonstruktivistiska utgångspunkt  
Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är socialkonstruktivistisk. Detta innebär 

enligt filosofen John Searle är världen förståelig för oss genom vårt sätt att förklara, namnge 

och kategorisera vår omgivning. Språket är det sätt på vilket vi bygger upp vår förståelse av 

vår omvärld och ändras språket ändras också vår upplevda verklighet.1 Vår verklighet består i 

sin tur enligt mig av ett antal diskurser vilka i sig är språkligt definierade men mer om detta 

under rubriken Diskurser nedan. Jag vill dock poängtera att det enligt mig existerar en 

objektiv fysisk verklighet, som finns där, oberoende av oss. Vi har dock inga som helst 

instrument för att fånga in denna objektiva fysiska verklighet. Således är jag ingen total 

relativist.  

 

Vidare har jag i uppsatsen utgått från en metodologisk kollektivism i mitt sätt att se på 

problemområdet. Detta innebär att jag ser processerna i samhället som resultat av en mängd 

individers strävanden. Ett samhälle är ju per definition någonting som kräver att flera 

individer är inblandade. Jag anser att samhälleliga och sociala fenomen påverkar oss dagligen 

och hela tiden och jag tror inte att vi kan isolera människorna för att förstå dem (metodologisk 

individualism), utan kontexten och den sociala omgivningen är väldigt viktig. En viss 

förståelse för hur samhället fungerar kan enligt mig också fås genom att studera människors 

attityder och handlingar som även de kommer till uttryck eller sker i ett socialt sammahang.2

 

Jag har utifrån vad som intresserat mig identifierat ett problemområde vilket har lett till att 

min teoretiska utgångspunkt har varit mer eller mindre given. Detsamma gäller för det 

omvända. Utan min socialkonstruktivistiska utgångspunkt hade det varit svårt att identifiera 

mitt problemområde. Metoden jag har valt för att analysera mitt problemområde är med fördel 

kvalitativ då jag anser att detta tillvägagångssätt ter sig som det mest givande utifrån mina 

syften (se avsnittet Metod). Genom att ställa idén med att överhuvudtaget ha en svensk skola 

                                                 
1 Searle, J. (1999) Konstruktionen av den sociala verkligheten. Göteborg. Daidalos. p a s s i m 
2 Resonemanget här är hämtat från Johansson, L-G. (2003) Introduktion till vetenskapsteorin. Stockholm. 
Thales. s 158ff 
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utomlands mot och jämsides med den uppfattning eleverna som går i denna skola har, vill jag 

komma åt de uppfattningar dessa elever har angående begreppet nationalitet. 

 
 

Diskurs 
Begreppet diskurs är flitigt använt inom samhällsvetenskaperna. Trots att jag inte kommer att 

utföra en diskursanalys av mitt material ser jag begreppet som användbart för att förstå mitt 

problemområde. Diskurs kan enligt Marianne Winther Jörgensen, lektor i medie- och 

kommunikationsvetenskap och Louise Phillips, mycket kort sägas innebära ”ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”3. Enligt filosofen Norman 

Fairclough, är världen för oss uppbyggd av ett antal diskurser som alla överlappar varandra 

mer eller mindre. På så vis kan alla diskurser sägas höra samman och världen, såväl den 

materiella som den mentala, utgör därför en helhet vilken därigenom blir begriplig för oss.4 

Det är till ovan nämnda definitioner av begreppet diskurs jag kommer att hänvisa i min text. 

 
 

Teoretisk bakgrund och analysverktyg 

Nationalitet och etnicitet 
Jag har i studien valt att utgå från historikern Benedict Andersons definition och idéer 

angående begreppet nation. En nation är enligt honom ”en föreställd politisk gemenskap – och 

den föreställs som både i sig begränsad och suverän”.5 Det Anderson talar om är en abstrakt 

företeelse och han menar att föreställdheten har sin grund i att ingen i en nation någonsin 

fysiskt kommer att träffa alla dem som räknas ingå i gemenskapen. Nationen är förutom ett 

folk även beroende av ett territorium och en historia. Både att utelämna valda delar av 

historien och förstärka andra är en viktig del i ett nationsskapande. Enligt Anderson är 

nationalism och nationalitet begrepp som är sammankopplade och helt beroende av nationen 

som sådan.6 Då föreställdheten som Anderson talar om, bygger på en tanke om att personerna 

som räknar in sig i gemenskapen (eller som av andra räknas ingå i gemenskapen) liknar 

varandra på något sätt. Etnicitet är ett begrepp vilket har använts för att i dessa sammanhang 

                                                 
3 Winther Jorgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund. Studentlitteratur. s 7 
4 Fairclough, N. (2003) Analysing discourse – Textual analysis for social research. London. Routledge.s 124 
5 Anderson, B. (1996) Den föreställda gemenskapen – Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. 
Göteborg. Bokförlaget Daidalos AB. s 21 
6 Anderson, B. (1996) s 21ff 
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beskriva hur människor liknar eller inte liknar varandra, alltså ett begrepp som spelar in i 

konstituerandet av en nation. Detta begrepp ska vi undersöka lite noggrannare. 

  

Antologin Ethnic Groups and Boundaries – The Social Organization of Culture Difference är 

redigerad av antropologen Fredrik Barth och består av ett antal essäer. Där försöker han 

beskriva hur begreppet etnicitet vanligtvis uppfattas och används av människor, det är 

etniciteten på ett socialt plan han här beskriver. De fyra punkterna bör därför på intet sätt ses 

som en vetenskaplig förklaring av vad etnicitet är eller betyder. Denna beskrivning är 

godtycklig och endast giltig sedd utifrån syftet med denna studie samt vad informanterna i 

studien enligt mig lägger i begreppet. Föreställningarna om en etnisk grupp, kan uppfattas 

bestå av människor som: 
 
1. I stort sett liknar varandra biologiskt.  
2. Delar grundläggande fundamentala kulturella värden vilka öppet visar sig i olika kulturella 
uttryck. 
3. Alla deltar i ett gemensamt fält av kommunikation och interaktion. 
4. Har ett medlemskap [i en grupp] som identifierar sig själv, och identifieras av andra, och 
därmed utgör en kategori som är klart urskiljningsbar från andra kategorier av samma typ.7

 
Kriterium nummer fyra kan här enligt mig ses som medborgarskap i en nation, eller att mer 

officiellt tillhöra en annan grupp som är klart definierad av de andra tre kriterierna. Vidare bör 

nämnas att det inte finns någon så kallad etnisk grupp som lever upp till alla dessa kriterier. 

Denna beskrivning är alltså inte en begreppsförklaring av vad etnicitet är utan snarare ett 

försök från Barth att beskriva hur etnicitet används av människor då de vill definiera sig 

själva, eller några andra, som en etnisk grupp. Innan jag går vidare vill jag här problematisera 

begreppet ytterligare. 

 

Etnicitet kan alltså delvis beskrivas som en särskild grupp människors gemensamma 

uppfattningar om vad det innebär att höra till just denna grupp människor. Vad begreppet 

innefattar skiljer sig dock beroende på vem som tillfrågas. Ibland, menar sociologen Ove 

Sernhede i sin artikel ”Vad är etnicitet? Försök till dekonstruktion av ett begrepp med hög 

akademisk och politisk hip-faktor”8, blir termen problematisk att använda då den innefattar 

vissa biologiska element. Det vill säga en person kan födas in i en gemenskap där vissa 

kriterium för att tillhöra denna grupp ses som ärftliga. Dessa ärftliga element kan till exempel 

                                                 
7 Fritt översatt från Barth, F. (red.) (1994) Ethnic Groups and Boundaries – The Social Organization of Culture 
Difference. Oslo. Pensumtjeneste. 
8 Sernhede, O. (2000) ”Vad är etnicitet? Försök till dekonstruktion av ett begrepp med hög akademisk och 
politisk hip-faktor” i KRUT, Kritisk utbildningstidskrift, nr 97-98, häfte 1 / 2 
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vara hudfärg, hårfärg eller kroppslängd. Sernhede kritiserar etnicitetsbegreppet ur just denna 

synpunkt. Han menar att valet att se vissa biologiska element som signifikanta för en etnisk 

grupp är socialt konstruerat. Det vill säga urvalet för vad som ska räknas hit är ju definierat 

och bestämt av någon. Sernhede anser att från att etnicitet enbart har byggt på uppfattningar 

om vad som är kulturellt särpräglat för en folkgrupp, till viss del mer och mer har kommit att 

handla om biologiska faktorer. Han är noga med att betona risken med, och det absurda i att 

glida över till att oreflekterat tillskriva kulturella särdrag för en folkgrupp till någon sorts 

biologiskt arv. Begreppet etnicitet behövs dock enligt Sernhede för att, utifrån ett kulturellt 

perspektiv, förstå hur och på vilket sätt människor liknar eller inte liknar varandra.9 Men vad 

skiljer då etnicitet från nationalitet? 

 

För att förstå detta är det fruktbart att skilja på två sorters nationalism; etnonationalism och 

medborgarnationalism. I boken Den globala nationalismen skriven av historikerna Björn 

Hettne, Sverker Sörlin och Uffe Östergård beskrivs dessa två varianter som grundade på två 

olika idéer. Etnonationalism handlar om ”en exklusiv politisering av ’etnisk’ samhörighet, 

baserad på språk, religion, historiskt ursprung, gemensamt territorium och andra 

identitetsskapande markörer, syftande till någon form av autonom nationell existens”10. Som 

vi ser sammanfaller beskrivningen av etnonationalismen delvis med de fyra punkterna i 

beskrivningen av etnicitet. En medborgarnationalism däremot, bygger på andra kriterier. Den 

bygger på en idé om ett klart avgränsat territorium tillsammans med ett medborgarskap och 

dessa två utgör grunden för den nationella identiteten. Etnonationalism är exkluderande till sin 

karaktär då den bygger på blodsband medan medborgarnationalism är inkluderande då i 

teorin, vem som helst kan få tillträde till denna sorts nationalitet.11  

 

Här anser jag att det är viktigt att lyfta fram skillnaderna mellan begreppen etnicitet och 

nationalitet. Etnicitet ses i denna studie som en viktig och framträdande del av vad som 

konstituerar identitet och en personligt utformad nationalitet. Nationalitet består delvis av 

etnicitet. Enligt mig kan nationalitet rymma en övergripande statlig, mer formell nivå, såväl 

som en individuell nivå. I båda fallen hävdar jag dock i likhet med Anderson att det handlar 

om samma sociala konstruktion, samma föreställda gemenskap. Med den individuella 

nationaliteten avser jag hur en person använder nationella attribut som en del i konstituerandet 

                                                 
9 Sernhede, O. (2000) p a s s i m 
10 Hettne, B., Sörlin, S. och Östergård, U. (1998) Den globala nationalismen. Stockholm. SNS Förlag. s 38 
11 Hettne, B., Sörlin, S. och Östergård, U. (1998) s 38 
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av sin personlighet. Enligt socialantropologen Jonathan Friedman har nationalstater kommit 

mer och mer att grunda sig på tanken om en medborgarnationalitet. Han menar att tiden då 

nationalstaterna bestod av en etniskt homogen folkgrupp är förbi.12 I arbetet kommer jag 

skilja begreppen etnonationalitet och medborgarnationalitet åt för att på så vis ge en 

mångfacetterad bild av diskursen nationalitet. Vidare kommer jag att i studien, baserat på 

ovanstående resonemang, huvudsakligen använda mig av ordet nationalitet även då jag 

diskuterar föreställningar som närmast kan tyckas höra hemma i det som vanligtvis brukar 

härledas till begreppet etnicitet.  

 
 

Livsvärld 
I min definition av en persons livsvärld är denna uppbyggd av diskurser. Det är en persons 

sätt att tala om och förstå sin omvärld. Den innefattar uppfattningar, åsikter, kunskaper, 

sociala relationer, materiellt ägande etc. Allt som påverkar vårt medvetande och därmed allt 

som spelar in i vår bedömning och uppfattning av världen. Jag menar i likhet med etnologen 

Karl-Olov Arnstberg att det är den verklighet som vi är omgivna av i vår vardag, och att det är 

en repetitiv värld som vi uppfattar som kausalt ordnad. Denna värld består av händelser som 

följer efter varandra i en föreställning om att världen, tiden och livet utgör en 

”sammanhängande kedja”.13

 
 

Kan det finnas svenskhet? 
Etnologen Karl-Olov Arnstberg har i sin bok Svenskhet – Den kulturförnekande kulturen 

sammanställt ett antal essäer som grundar sig i hans tidigare gjorda forskning. Boken är 

utgiven 1989 och kan vid en första anblick te sig inaktuell då den har några år på nacken. 

Syftet med boken är att ge en bakgrund och översikt över vad svenskhet, eller svensk 

nationalitet, kan vara. Jag har då jag sökt efter böcker i ämnet fastnat för just Arnstbergs 

teorier inom detta område då de väl beskriver och stämmer överens med det jag uppfattar som 

kärnan av problemområdet. Som antyds av titeln på arbetet menar Arnstberg att svenskar inte 

ser sin egen kultur som just kultur. För att något ska kvalificera in under detta begrepp 

behöver det vara något marginaliserat, något som görs lite utanför den vanliga vardagen. Det 
                                                 
12 Friedman, J. ”Globalization, Transnationalization, and Migration: Ideologies and Realities of Global 
Transformation” i  Friedman J. & Randeria, S. (red.) (2004) Worlds on the Move – Globalization, Migration and 
Cultural Security. London. I.B Tauris & Co Ltd. p a s s i m  
13 Arnstberg, K-O (1989) Svenskhet – Den kulturförnekande kulturen. Stockholm. Carlsson. s 22, boken 
presenteras närmare under avsnittet: Kan det finnas svenskhet? 
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kan handla om att gå på museer eller fira jul. Detta är ett typiskt västerländskt fenomen och ett 

uttryck för moderniteten som sådan menar Arnstberg. Det faktum att svenskar i allmänhet inte 

känns vid någon kultur i sin vardag betyder inte att den inte finns där. Det är snarare så att den 

är svår att identifiera och Arnstberg menar att svensken inte känner den kulturella 

grammatiken väl nog. Kulturen och dess vardagliga utövande är således någonting implicit, 

outtalat och svårgreppbart.14  

 

Arnstberg menar att de vanor och seder som bör ses som svenska, är de som förekommer i 

Sverige, oavsett om de återfinns även någon annanstans eller ej. Om det inte är denna 

urvalsmekanism för svenskhet, svensk etnicitet, eller en svensk kultur som får råda uppstår 

problem. Hur långt tillbaka i historien sträcker sig typiskt svenskt utan att det visar sig vara en 

importerad företeelse?15

 
 

Nationalstat, modernitet och globalisering 
I Ove Sernhedes artikel problematiseras begreppet etnicitet. Ordet bygger på att det finns en 

etnos, eller folksjäl som grundar en sorts minsta gemensamma kulturell nämnare vilken är av 

naturen given. Sernhede menar med stöd hos Benedict Anderson att det inte existerar någon 

sådan naturligt given själ.16 Nationalstaten var beroende av idén om en etnos för att det 

moderna samhället skulle kunna växa fram. Men även de stora förändringarna i livsvillkor 

som bland annat följde med den industriella revolutionen utgjorde en förutsättning för 

nationalstatens tillblivelse. Sernhede förklarar: 
 
Nationalismen erbjöd en ny, vidare och öppnare gemenskap, den gav individer och grupper 
tillhörighet till en nationell kultur i en tid då forna tiders auktoriteter varken var hållbara eller 
funktionella. Erosionen av traditionella livsmönster skapade en villrådighet som nationalismen 
hämtade sin näring ur.17

 
Utifrån detta resonemang blir Benedict Andersons nation en följd av ett mer industrialiserat, 

moderniserat samhälle. Behovet av en samordnad och större statsapparat ökade i takt med att 

de ekonomiska villkoren kom att förändras. Det vad så att säga något som mer eller mindre 

medvetet skedde. 

 

                                                 
14 Arnstberg, K.-O. (1989) s 20ff 
15 Arnstberg, K.-O. (1989) s 35 
16 Sernhede, O. (2000) p a s s i m 
17 Sernhede, O. (2000) s 60-61 
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Sociologen Zygmunt Bauman menar att vi i den postindustriella eran har nått fram till 

geografins slut. Han beskriver att avstånden mellan nationer eller geografiska områden inte 

längre spelar någon roll när tiden för hur snabbt dessa avstånd kan övervinnas minskar. 

Upphörandet av de avstånd som har utgjort grunden för vårt sätt att uppfatta världen, nära – 

långt borta, här – där och så vidare, gör att vår begreppsvärld med nödvändighet förändras. 

Detta övervinnande av avstånd kan ses på två sätt. Dels handlar det om att rent fysiskt 

förflytta sin person. Ett projekt som blir enklare, går snabbare och blir billigare hela tiden. 

Dels handlar det om att förflytta information över stora avstånd med praktiskt taget ingen 

tidsförlust alls. Bauman menar vidare att avstånden som har mätts i tid är socialt producerade 

faktorer som tjänat som stöd för att skapa och upprätthålla kollektiva identiteter, ovan nämnda 

som nationer. På grund av dessa processer kan vissa kollektiva identiteter sägas behöva 

omförhandlas. Begreppen behöver ges en ny innebörd.18

 

Etnologen Mats Lindqvist har i sin studie Herrar i näringslivet – om kapitalistisk kultur och 

mentalitet studerat den speciella kultur som råder hos män i den absoluta toppen av svenskt 

näringsliv. Utifrån detta drar han slutsatser om vad som formar oss människor till individer. 

Han resonerar i boken över kulturbegreppet. Han menar att kultur i antropologisk mening 

konventionellt setts som något vilket i hög grad har handlat om ”stabilitet och oföränderlighet, 

om fasta identiteter, föreställningar och rutiner”19. Han skiljer här mellan modernitet och 

postmodernitet. Det förra menar han, för med sig denna konventionella syn på kultur och det 

är också denna typ av kultur han anser att hans informanter har. På grund av sin begränsande 

och tillbakahållande art har kultur för de makteliter han vill ge en bild av blivit något som 

representerar de Andra, de som inte är lika moderna. Hans informanter ser sig själva som fria 

från konventioner av detta slag. Modernitet är för Lindqvists informanter en, mer eller mindre 

medveten, kulturförnekande process. Här är det viktigt att poängtera att även om dessa 

individer har ett kulturförnekande förhållningssätt så innebär det inte att de inte har någon 

kultur. Det blir så att säga en kultur i sig att förneka traditionell, folklig kultur.20  

 

Det för oss in på det postmoderna kulturbegreppet, som kännetecknas av förändring. 

Lindqvist menar att det är uppfattningen om att ”det inte finns några enhetliga innebörder 

                                                 
18 Bauman, Z. (2000) Globalisering. Lund. Studentlitteratur. s 16ff 
19 Lindqvist, M. (1996) Herrar i näringslivet – om kapitalistisk kultur och identitet. Stockholm. Natur och kultur. 
s 26 
20 Ibid. s 22ff 
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bakom den kaotiska strömmen av språkspel, tecken och disparata händelser”21 som präglar 

föreställningarna om kultur ur ett postmodernt perspektiv. I sin studie anlägger Lindqvist dock 

ett modernt perspektiv på kultur. Han menar att likheterna är större än olikheterna över tid då 

han har tittat på de olika informanternas sätt att förhålla sig till sin omvärld. Därför har han 

valt att gå på en beskrivning av kultur som mer trögföränderlig. Han poängterar dock att den 

postmoderna kritiken mot modernismen har lett till att han anlagt ”en försiktigare attityd”22 

till kultur i sin studie. Han vill ge utrymme för ”ambivalenser, förvirring och individuella 

avvikelser”.23

 
 

Att vara både-och eller antingen-eller 
Sociologen Ulrich Beck diskuterar i sin bok Den kosmopolitiska blicken eller: Krig är fred 

denna nya tid som Beck kallar den reflexiva moderniteten. Den kosmopolitiska blicken 

handlar om att se på världen utifrån ett både-och istället för ur ett antingen-eller perspektiv. 

Det vill säga han kontrasterar detta nya inkluderande kosmoplitiska synsätt mot ett 

nationalistiskt sådant. Beck anser att världen inte längre kan förstås utifrån den kontext som 

nationerna utgör, detta blir ett alldeles för snävt perspektiv. Han förklarar: ”Vi behöver en 

kosmopolitisk blick för att kunna klargöra för oss vilka samhälleliga och politiska 

verkligheter vi lever och handlar i”.24 Dessa verkligheter som Beck talar om består bland 

annat av politiska sammanhang som inte återfinns på nationalstatlig nivå, terrorhotet som inte 

bekänner någon nationsfärg och miljöhoten som inte något enskilt land kan motverka. Det 

kosmopolitiska utesluter dock inte det nationalistiska utan inkluderar det i sin syn på 

världen.25

 

På samma vis som Bauman menar Beck att världen inte längre kan förstås utifrån snäva 

nationalstatliga ramar. Nationalitet och etnicitet är fortfarande begrepp som varje individ 

förhåller sig till och påverkas av i sitt identitetsskapande och vardagliga liv, men här kommer 

även globala, kosmopolitiska värden och fenomen in. Informationsteknologin är något som 

luckrar upp de bilder av världen som vi får och har. Den reflexivt moderna människans 

medvetande, hennes sätt att förhålla sig till världen, är i grunden förändrat menar Beck. Vi är 

                                                 
21 Lindqvist, M. (1996) s 22 
22 Lindqvist, M. (1996) s 23 
23 Ibid. s 23 
24 Beck, U. (2005) Den kosmopolitiska blicken eller: krig är fred. Göteborg. Bokförlaget Daidalos AB. s 15 
25 Ibid. p a s s i m 
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alla medvetna om det lidande som finns på platser i världen som vi förmodligen aldrig har 

besökt. Ja, kanske knappt vet var de ligger, men ändå vet en hel del om. Hela mänskligheten 

är närvarande i våra sinnen på ett sätt som aldrig förut varit möjligt. Anledningen till att Beck 

inte talar om en global blick är att begreppet globalism eller globalisering har blivit synonymt 

med ekonomisk globalisering ur ett rent nyliberalt synsätt. På grund av detta har han valt 

denna nya på samma gång analytiska som beskrivande term kosmopolitisk.26

 
 

Nationen på väg mot en ny roll 
I antologin Worlds on the Move – Globalization, Migration and Cultural Security menar 

socialantropologen Jonathan Friedman, i linje med Becks resonemang, att nationalstaten är på 

väg att bli en utgångspunkt och gemensam knutpunkt för en mängd olika grupper snarare än 

en representant för en stor homogen folkgrupp. Han menar vidare att politikerna i dessa 

nationalstater mindre och mindre kan ses som representanter för den, ofta väldigt heterogena, 

folkgrupp de företräder och att dessa har mer gemensamt med politiker och styrande i andra 

nationalstater. Nationalstaten har blivit en distributör av nyttigheter och tjänster, mer av en 

administrativ enhet.27

 

I Mats Lindqvists bok ges en bild av personerna i näringslivskretsarna som globala aktörer, 

detta redan långt innan det i västvärlden började talas om en ekonomisk globalisering.28 På 

samma vis menar Friedman att den globala struktur vi ser idag inte är någonting nytt utan 

snarare något som har tagit olika former men varit ständigt närvarande under större delen av 

mänsklighetens historia.29 I den globala eller kosmopolitiska världen av idag finns det enligt 

både Beck och Friedman en tydlig korrelation mellan ekonomiska tillgångar och måttet av hur 

global eller kosmopolitisk en person kan vara. Det vill säga ju större ekonomiska tillgångar 

desto mindre relevans har avstånd mellan olika platser och betydelsen av nationsgränser. 

Multikulturalism och internationalism är begrepp som i dessa sammanhang premieras och 

prioriteras. Det sker en globalisering, kosmopolitisering, av sättet dessa personer lever sina 

                                                 
26 Beck, U. (2005) p a s s i m 
27 Friedman, J. “Globalization, Transnationalization, and Migration: Ideologies and Realities of Global 
Transformation” i  Friedman J. & Randeria, S. (red.) (2004) Worlds on the Move – Globalization, Migration and 
Cultural Security. London. I.B Tauris & Co Ltd. p a s si m 
28 Lindqvist, M. (1996) p a s s i m 
29 Att beskriva detta faller utanför denna studies ramar men för den intresserade hänvisar jag till boken Cultural 
Identity and Global Process av Friedman, J. (1994) London. SAGE Publications Ltd. 
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liv. På samma gång sker en ”re-lokalisering”30 eller ”re-nationalisering”31 åt andra hållet. 

Friedman och Beck beskriver båda hur tillgången till information om världen i form av TV 

och andra medier samt uppfattningen om att samhället är gränslöst och globalt skapar behov 

hos individer att dra upp nya gränser, vilka för all del inte behöver vara desamma som tidigare 

nationsgränser varit.32  

 

Friedman menar vidare att då människor lever i diaspora, en sorts permanent bortavaro eller 

exil från hemlandet, kan en ovilja finnas att inlemmas i den kultur som råder i värdlandet. Det 

sker en ”re-identifiering” inom exilgruppen vilken i sin tur kan komma att skapa en 

fragmentering av det samhälle folkgruppen befinner sig i. Friedman menar att det sker en 

enklavisering33 av samhället. Detta tillstånd går att upprätthålla tack vare ett ökat globalt 

informationsutbyte och därmed även en nationalstat som spelar nya och annorlunda roller för 

medborgarna.34

 
 

En tredje kultur 
Ett författarpar som har skrivit om hur barn och unga identifierar sig inom ramen för mer eller 

mindre främmande kulturer är David C. Pollock och Ruth E. Van Reken. De har skrivit boken 

Third Culture Kids – The Experience of Growing Up Among Worlds35. Tredjekultursbarn är 

vad författarna kallar de barn som växt upp i en miljö och kultur till vilken deras föräldrar inte 

kan sägas höra. Namnet syftar till att barnens kultur blir en tredje form av kultur, i någon mån 

skild från den omgivande kulturen och föräldrarnas ursprungskultur. Pollock har arbetat med 

tredjekultursbarn och vuxna tredjekultursbarn under en lång period bland annat genom att 

hålla i seminarier och konferenser. Ruth E. Van Reken har själv växt upp i en 

missionärsfamilj vilken hon har bott med i olika främmande kulturer och därefter uppfostrat 

sina egna barn under liknande omständigheter. Boken är inte en vetenskapligt genomförd 

                                                 
30 En process genom vilken en individ kan sägas återanknyta till de allra närmsta lokala omgivningarna från att 
ha identifierat sig utifrån andra kriterier.  
31 Samma innebörd som noten ovan men mer uppenbart kopplat till nationen. 
32 Friedman, J. “Globalization, Transnationalization, and Migration: Ideologies and Realities of Global 
Transformation” i Worlds on the Move – Globalization, Migration and Cultural Security. edited By Friedman, J. 
& Randeria, S. (red.) (2004) London. I.B. Tauris &Co Ltd. och Beck, U. (2005) Den kosmopolitiska blicken 
eller: krig är fred. Göteborg. Bokförlaget Daidalos AB. p a s s i m. 
33 Det sker en fragmentisering av samhället. Sociala grupper skiljs åt och isoleras från varandra. Det sker en re-
identifiering hos personerna inom gruppen i förhållande till omgivningen. 
34 Föreläsning med Jonathan Friedman den 21/9 2006, Globalization, Ethnicity, and Fragmentation i Hörsal K2, 
Kåkenhus. Inst. för Samhälls- och välfärdsstudier. Campus Norrköping. LiU. 
35 Pollock, D. C. & Van Reken, R. E. (2001) Third Culture Kids – The Experience of Growing Up Among 
Worlds. Maine, USA. Intercultural Press Inc.  

 12



studie utan grundar sig på författarnas egna erfarenheter och möten med barn, ungdomar och 

vuxna som växt upp i en mer eller mindre främmande kultur.  

 

Pollock och Van Reken har försökt urskilja fyra olika sätt som de tredjekultursbarn de träffat 

har förhållit sig till omgivningen på. Den första kategorin är ”utlänning”, en person som både 

tänker annorlunda och ser annorlunda ut än värdkulturen. Nästa är ”dold immigrant”, någon 

som tänker annorlunda men ser likadan ut som personerna i den kultur den befinner sig. 

Kategorin ”adopterad” utgörs av dem som tänker lika men ser annorlunda ut och slutligen 

finns det kategorin ”spegel” där personerna tänker likadant och ser likadana ut som de i den 

kultur där de befinner sig.36 Alla dessa kategorier är problematiska på flera olika sätt men 

samtidigt användbara i denna studie. Problematiska därför att ett land aldrig består av en 

homogen folkgrupp som ser likadan ut och tänker likadant. Därför uppkommer frågan vad 

som bör ses som normalt i dessa sammanhang. Utseende går egentligen inte att prata om 

överhuvudtaget men eftersom vissa av informanterna i min studie nämnde detta som en 

faktor, är det något som måste vägas in. Vidare har jag tolkat kategorierna som att 

”tänkandet” motsvarar de kulturella sedvänjor och de förgivettaganden som finns i alla 

kulturer oavsett om de är nationella eller etniska till sin karaktär. 

 
 

Metod 
I detta arbete har jag utgått från en hermeneutiskt inspirerad, kvalitativ forskningsmetod. 

Nedan kommer jag att förklara vad detta innebär, min avsikt med detta metodval samt 

förklara hur jag har gått tillväga i mitt analysarbete.  

 
 

En kvalitativ ansats 
Jag använder mig av en hermeneutiskt inspirerad, kvalitativ ansats. I boken Tolkning och 

Reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod av företagsekonomerna Mats Alvesson 

och Kaj Sköldberg menar de metoden syfte inte är att utifrån undersökningen kunna 

generalisera och förutsäga utan snarare klarlägga, förstå och att genom tolkning beskriva de 

fenomen som studeras.37 Utgångspunkten är i mitt fall, precis som inom kvantitativ metod, 

empiriska undersökningar. I mitt fall har jag dock använt intervjuer i min metod att samla 
                                                 
36 Pollock, C. D. & van Reken R.E. (2001) s 53 
37 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund. 
Studentlitteratur.s 12 
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material. Detta tillvägagångssätt för med sig ett uppenbart drag av reflektion och tolkning från 

forskarens/intervjuarens/min sida. I mitt analysarbete har jag i enlighet med Kvale ansett det 

viktigt att erhålla mångskiftande beskrivningar som kan återge en varierad och 

mångfacetterad beskrivning av fenomenen.38 Hermeneutik är en typ av kvalitativ analys. Jag 

gör dock inga anspråk på att följa en helt hermeneutisk arbetsgång, utan jag har valt att välja 

analysverktyg vilka jag ansett användbara utifrån mina syften. Under processen i analysen av 

mitt material har jag i så stor utsträckning som möjligt försökt vara öppen för olika tolkningar 

och metoder som har kunnat kasta nytt ljus över mitt problemområde. Det har dock inneburit 

att jag ständigt har befunnit mig inom den kvalitativa analysens område. 

 
 

Hermeneutik 
I ovan nämnda bok av Alvesson och Sköldberg ges en genomgång av metoden hermeneutik. 

Författarna skriver att denna metod från början var ett sätt att tolka och analysera bibliska 

texter och antika klassiker som uppstod under renässansen. Ordet betyder mer precist 

”tolkningskonst”.39 Utgångspunkten för hermeneutiken är texttolkning eller med ett finare 

ord, exegetik. Metoden kom så småningom att utvidgas och användas inom 

samhällsvetenskaperna för uttolkandet och analyserandet av verkligheten.40 En fransk filosof 

som enligt Alvesson och Sköldberg är tongivande inom hermeneutiken är Paul Ricoeur. I 

antologin Från text till handling beskriver han sin syn på vad en text är. Han menar att ”text 

är all diskurs som fixerats genom skriften”41. Detta innebär alltså all diskurs. I mitt fall då jag 

har intervjuat tio personer, gör jag om tal till text. Inte bara i meningen att jag har 

transkriberat intervjuerna utan även genom att ha tolkat det som framkommer i samtalen och 

fört ner mina tolkningar i en ny text. Ricoeur påpekar här någonting viktigt. I ett samtal, en 

dialog är det alltid två personer där båda benämner sig som jag. Det vill säga två subjekt talar 

med varandra och beskriver världen utifrån sitt/sina perspektiv. Vid läsandet av en text 

försvinner den ena av dessa två och författarens ord får så att säga eget liv hos läsaren. Kvar 

blir alltså bara ett av subjekten. Slutligen menar Ricoeur att i texten försvinner dialogens 

självklara kontext vilken är närvarande vid ett samtal, en dialog.42 Hermeneutiken kan således 

                                                 
38 Kvale, S. (1997) s 36 
39 Nationalencyklopedin den 16 oktober 2006, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=202053&i_word=hermeneutik skriven av Kieffer, René  
40 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) kap. 4 
41 Ricoeur, P. (1993) Från text till handling. Stockholm. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Fjärde upplagan. 
s 32 
42 Ricoeur, P. (1993) s 36ff 
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fortfarande ses som en tolkning av texter, bara det att texterna nu kan omfatta även sociala 

praktiker etcetera. 

 

Den hermeneutiska metoden utgår enligt Alvesson och Sköldberg från att del och helhet 

jämförs, kontrasteras och ses som representationer av varandra. På så vis är meningen att ny 

kunskap om, från början texten men senare även tal och handlingar, uppnås. Detta jämförande 

och kontrasterande kan beskrivas som en spiralliknande cirkelrörelse. Forskaren tar sitt 

avstamp i en specifik del av sitt område och kopplar sedan samman denna med helheten som 

på det viset sätts i nytt ljus. Efter detta upprepas förfarandet och bilden av en spiral uppstår. 

Samma område analyseras om och om igen men forskaren befinner sig ändå inte på samma 

punkt i forskningen utan rör sig uppåt i meningen att denne erhåller utvidgad, ny förståelse 

och kunskap för det undersökta fenomenet.43  

 

Denna pendling mellan del och helhet är något jag tagit fasta på i analysarbetet av uppsatsen. I 

mitt fall handlar det om att se individen som del i något större, det vill säga samhället, och 

samhället som representerat hos individen. Delarna representeras i mitt arbete av de 

intervjuade individerna och de tankar, uppfattningar och föreställningar som de ger uttryck 

för, medan helheten dels ses som samhället och dels som teori utifrån vilket samhället kan 

förstås. I arbetet med denna uppsats består dessa teorier i de avsnitt som går att återfinna 

under rubriken ”Tidigare forskning och bakgrund”. Alvesson och Sköldberg beskriver detta 

arbetssätt genom att skilja på diskursens och praktikens arbetsfält. Det innebär att diskursens 

arbetsfält i detta fall är teorierna om nationalitet och globalisering medan praktiken 

representeras av individernas uppfattningar om just dessa diskurser. Genom att sammanföra 

dessa två fält bildas en så kallad ”dubbel hermeneutik”.44

 

I likhet med Alvesson och Sköldberg anser jag att kvalitativ analys aldrig kan vara helt 

objektiv. För att överhuvudtaget kunna identifiera ett forskningsområde måste en viss 

förförståelse finnas hos forskaren. En förståelse för ett fenomen är i sin tur aldrig värdeneutral 

utan är alltid förknippad med ett antal ord eller begrepp som med sig bär på värderingar.45 

Inom hermeneutiken ligger stor fokus på att forskaren måste leva sig in i, och tolka den 

intervjuades situation och känslor för att förstå det undersökta fenomenet bättre. En viktig 

                                                 
43 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) s 115-121 
44 Ibid. s 121 
45 Ibid. s 23 
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fråga som jag ställt mig i analysarbetet av uppsatsen är vilka orsaker som ligger till grund för 

personens åsikter, tankar och handlingar. Ricoeur förklarar att när man läser pågår ett ständigt 

tolkande och detta är en av grundstenarna i att läsa. Om läsaren ej tolkar texten uppstår ingen 

som helst förståelse, och det är i det grundläggande antagandet man enligt mig kan finna 

hermeneutikens berättigande som forskningsmetod. Ricoeur benämner det som att man 

sammanlänkar textens diskurs med en ny diskurs och däri uppstår ny förståelse.46

 
 

Är mina resultat pålitliga? 
Min undersökningsmetod är halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Kvale definierar dessa så 

här:  
 
en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 
de beskrivna fenomenens mening.47  
 

Det faktum att en intervju är halvstrukturerad betyder att frågorna inte är helt fasta. Intervjun 

är mer av ett samtal där frågornas ordning och utformning delvis kan ändras efter 

intervjutillfälle. (För intervjufrågor, se Bilaga 1.) På detta vis har jag velat komma åt 

informanternas egna resonemang angående nationalitet och identitet. Jag återkommer till detta 

under rubriken Reliabilitet. Kvale fortsätter med att betona vikten av att åka till det ställe där 

informanterna befinner sig för att forskaren på så vis erhåller en känsla för den lokala 

jargongen, maktstrukturer och den omgivande kontexten. Detta leder enligt Kvale till en ökad 

förståelse för de undersökta fenomenen och begreppen. I mitt val att åka till Paris för att göra 

intervjuerna spelade också det faktum in att det är informanternas hemmiljö och således ett 

ställe där de känner sig trygga och bekväma. Det är diskursen den Svenska skolan i Paris och 

människorna där som utgör mitt fokusområde och detta var en viktig del i beslutet att fara dit. 

 
 

Objektivitet? 
Kvale menar att det varken finns någon objektivitet eller subjektivitet i en 

intervjuundersökning. Han beskriver kärnan i intervjun som en ”intersubjektiv interaktion”.48 

Det vill säga det handlar om att för subjektet forskaren förstå subjektet informanten genom 

interaktion i form av dialog. Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, hos en kvantitativ studie 

                                                 
46 Ricoeur, P. (1993) s 53ff 
47 Kvale, S. (1997) s 13 
48 Kvale, S. (1997) s 66 
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består i att varje enhet mäts och kontrolleras. Det vill säga att utförandet av undersökningen 

har skett på ett tillförlitligt sätt. Utifrån metoden i undersökningen ska det så vara möjligt att 

göra på samma vis igen och få samma resultat för att god reliabilitet ska uppnås. I en 

kvalitativ studie är förhållandena annorlunda och då många subjektiva variabler tillsammans 

med andra omständigheter spelar in för beskrivandet av frågorna blir det knappast vettigt att 

tala om reliabilitet på detta vis.49 Vad jag däremot strävar efter är att göra min 

forskningsprocess genomskinlig. Jag har för avsikt att fortlöpande vara tydlig med hur jag har 

tänkt då jag tolkat mina intervjuer.  

 
 

Tolkningen 
För att belysa mitt syfte har jag använt mig av två olika strategier i mina intervjuer. Först och 

främst har jag försökt skapa mig en bild av hur informanterna talar om och uppfattar sin 

omgivning i allmänhet och skolmiljön i synnerhet. Syftet med detta var att få informanterna 

att tala om nationalitet på ett öppet och för dem naturligt sätt utan att jag ledde dem alltför 

mycket. Jag har därefter ställt frågor som mer direkt handlar om hemland och nationalitet. Här 

uppenbarar sig direkt reliabilitetsproblem. Risken med att ställa direkta frågor om till exempel 

nationalitet var att informanterna sökte efter möjliga svar i banor som de kanske annars inte 

skulle ha tänkt i. Svaren riskerade således bli påverkade av mig. Detta sätt att fråga ansåg jag 

samtidigt vara nödvändigt. De begrepp jag använde mig av i frågorna till informanterna är 

sådana som i sig begränsar svarsalternativen. Att använda termer som hemland, nationalitet 

och internationell i frågorna ger referensramar inom vilka svaren måste befinna sig. Jag ansåg 

det vara nödvändigt att utifrån mitt syfte med studien styra informanternas tankar mot en 

nationalitetsdiskurs. Att till exempel en av informanterna nämner nationalitet i samband med 

språk kan således dels vara för att jag hade frågat om språk tidigare men kan även ses som ett 

uttryck för att språket faktiskt är en stor del av vad som är informantens syn på nationalitet.  

 

I tolkningsarbetet av mitt empiriska material har jag dels använt mig av spontana uttalanden 

som kom fram i den första, mer allmänna delen av intervjuerna, och dels använt mig av 

svaren på de mer direkta frågorna från mig. Då jag enligt en hermeneutisk metod har satt 

delarna; de enskilda svaren, i relation till helheten; helhetsintrycket från intervjun, och 

därefter tolkat informanternas utsagor anser jag att god reliabilitet har uppnåtts. Det vill säga 

                                                 
49 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur. s 111ff 
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jag kontrollerade om de spontana uttrycken för nationalitet som kom till uttryck under den 

första delen av intervjun i mening stämmer överens med svaren under den andra delen. 

 

Med detta sagt vill jag påpeka att jag inte har några generaliseringsanspråk. Det vill säga jag 

hävdar ej att det, utifrån min undersökning, är möjligt att dra långtgående generaliserbara 

slutsatser om hela populationer av till exempel elever i svenska skolor i andra länder eller ens 

till att omfatta alla eleverna på Svenska skolan i Paris. Mina anspråk gäller möjligheten till att 

vidga förståelsen för fenomenen nationalitet och globalitet i den specifika kontext jag ovan 

angivit. 

 
 

Rätt metod? 
Har jag med mina intervjuer undersökt det jag uppgett vara mitt syfte med uppsatsen? Har det 

empiriska materialet jag därigenom erhållit varit möjligt att analysera utifrån den metod och 

de frågeställningar jag använt mig av? Var halvstrukturerade intervjuer rätt 

undersökningsmetod att använda? Jag anser det då det var informanternas eget tyckande och 

deras högst subjektiva åsikter, tankar och funderingar som jag velat belysa. Jag har strävat 

efter att skapa en så lugn och avslappnad intervjusituation som möjligt och jag har utfört varje 

intervju enskilt. Gruppintervjuer valde jag bort på grund av den olikhet i bakgrund och 

uppväxt jag visste att informanterna hade. Enkäter valde jag bort då jag anser det vara svårt att 

täcka in samma spektrum av uppfattningar genom ett formulär som i en intervjusituation. 

Genom att redovisa mina teoretiska utgångspunkter och förkunskaper i ämnet vill jag öka 

genomskinligheten och möjligheten att kritiskt granska intervjuerna och resultaten av dessa 

och i förlängningen granska resultatet av hela min uppsats. Den hermeneutiska metoden har i 

denna studie visat sig fruktbar tillsammans med de frågeställningar jag använt mig av i 

analysen av materialet. Jag anser därför att denna metod i denna studie kan anses hålla hög 

validitet. 

 

Jag har i arbetet med denna studie tagit del av viss tidigare teori i ämnet. Jag har efter detta 

format intervjufrågor som oundvikligen är ett resultat av mina kunskaper i ämnet tillsammans 

med min förförståelse om identitetsskapande och självklart den person jag är. Empirin är en 

viktig del i denna uppsats. Den teoretiska biten är till för att förstå och belysa de olika svaren 

och elevernas uppfattningar så väl det bara går. Svaren tolkas så inom ramen för det 

sammanhang som svenska skolan i Paris och den teoretiska bakgrunden utgör och leder i sin 
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tur fram till en diskussion om elevernas uppfattningar och syn på sig själva på en 

övergripande teoretisk nivå. 

 
 

Etiska överväganden 
Humanistisk- Samhällsvetenskapliga forskningsrådet har ställt samman fyra huvudkrav för 

bedrivandet av etiskt godtagbar forskning och det är dessa jag utgått från i mina etiska 

överväganden. Inom den kvalitativa forskningen undersöks individers inställningar till och 

uppfattningar av något. Detta för alltid med sig att den intervjuade berättar om sig själv och 

det är personens livsvärld som här är intressant.  

 

Det första kravet är informationskravet. ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.”50 I denna studies fall skedde det dels i samband 

med ett tillfälle då hela intervjugruppen var samlad på skolan men även under 

intervjutillfällena. Studiens syfte och ramarna för studien meddelades och det var även öppet 

för eleverna att fråga mig under veckan jag befann mig på skolan. 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet. ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan.”51 Detta betonade jag dels under det första mötet i gruppen 

men även vid varje intervju. Möjlighet att avbryta eller att inte svara på vissa frågor 

betonades. Ett brev skickades ut till föräldrarna cirka tre veckor innan jag skulle anlända. 

Detta brev blev både som en beskrivning av uppsatsen för eleverna och föräldrarna, samtidigt 

som en förfrågan om tillåtelse hos målsman. Efter detta frågade jag eleverna ytterligare en 

gång första dagen jag befann mig på skolan, vilka som ville delta.52  

 

Det tredje kravet för att bedriva en etiskt godtagbar forskning handlar om konfidentialitet. Det 

är bara jag som forskare som kommer att ha tillgång till materialet i den form där det går att 

identifiera intervjupersonerna. Detta material kommer efter studiens slutförande raderas. Jag 

har gett alla informanterna utom rektorn på skolan, fingerade namn. Svar som skulle kunna 

härledas till en speciell person har ändrats så att de inte går att spåra.53

                                                 
50Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm. Vetenskapsrådet. s 7 
51 Vetenskapsrådet. (2002) s 9 
52 Ibid. s 9 
53 Ibid. s 12 
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Slutligen finns kravet på att informera informanterna om hur den information som 

framkommer under intervjuerna nyttjas. Jag meddelade eleverna att det som sades under 

intervjuerna skulle användas enbart, och ska bara förstås, utifrån denna uppsats syfte och 

problemområde. 

 
 

Analys 

Beskrivning av skolan 
Jag kommer i min analys av mitt intervjumaterial att utgå från eleverna. Det vill säga jag 

tolkar elevernas intervjusvar utifrån mitt syfte och de frågeställningar jag har som 

utgångspunkt för denna studie. Att utgå från eleverna innebär även att skolans mål och 

föräldrarnas tankar med att placera sina barn i Svenska Skolan i Paris kommer att beskrivas 

och användas för att kontrastera och ytterligare belysa min tolkning av elevernas 

uppfattningar och upplevelser.  

 

Svenska skolan i Paris grundades 1878. Den ligger i Svenska kyrkans lokaler i centrala Paris. 

På skolan går ca 90 barn från förskolan upp till och med gymnasiet. Förskolan är öppen för 

barn som är 3 – 6 år och gymnasiet undervisar inte bara elever vilka bor i Paris med sina 

familjer utan även utbytesstudenter från Sverige. De bor då i franska värdfamiljer.54 Jag 

kommer att beskriva förutsättningarna för grundskolan då det är här fokus för denna studie 

ligger. 

 

Undervisningen i grundskolan är åldersblandad på grund av att elevantalet ofta är för lågt för 

rena åldersklasser. Skolan är ”en svensk skola med fransk profil”.55 Det innebär att den 

svenska skolan använder den dubbla språkmiljön och den omgivande kulturen som viktiga 

resurser i sitt arbete. Utökad franskundervisning, Frankrikes geografi och viss historia läses på 

franska, studiebesök och en medvetenhet i skillnader och likheter mellan svensk och fransk 

kultur är exempel på detta. Exempel på dessa skillnader kan vara enkla vardagsgöromål som 

vid vilken tid man äter middag, vad man gör med hundbajset etcetera.56 Svenska Skolan i 

                                                 
54 Svenska Skolans i Paris hemsida, http://www.svenskaskolanparis.com/sitenny2/info.html den 5 december 
2006 
55 Svenska Skolan i Paris – Utvecklingsplan för 2003-2007 s 3 
56 Intervju med rektor Stefan Eriksson den 15 november 2006 
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Paris följer svenska styrdokument och har i likhet med andra svenska grundskolor även lokala 

mål. Bland dessa mål finns att ”Svenska Skolan vill: … förbereda för ett internationellt liv 

med gedigna språkkunskaper och förståelse för andra kulturer, inte minst den franska”57. 

Enligt rektor Stefan Eriksson representeras det internationella av tillfällena då eleverna möter 

det svenska och det franska tillsammans. Det som här går att lära vad gäller kulturmöten anser 

han vara överförbart till andra internationella sammanhang. Det är just utvecklingen av en 

internationell identitet som skolan vill stärka. En viktig del i detta arbete är att lära sig ta reda 

på vad det är man upplever och varför det är på det sättet, att förstå innan man värderar. 

Eriksson menar att om eleven blir medveten om sin egen kulturella identitet kan en viss 

kulturkompetens uppnås.58

 

Ett steg i detta arbete är att vissa delar av undervisningen är förlagd till en fransk skola. 

Undervisningen sker även här med svenska lärare men ett arbete med vänklasser finns. 

Eleverna får även på rasterna möjlighet att umgås med de franska eleverna och på så vis lära 

känna det franska samhället.59

 

De elever skolan riktar sig till är sådana som har svensk eller nordisk anknytning och som 

befinner sig i Paris. Här preciseras fem olika målgrupper:  
 
(1) elever som bor i Paris relativt kort tid, (2) de som stannar på SSP relativt länge, (3) elever 
som är bofasta i Paris under en längre tid (4) barn och ungdom med svensk anknytning som är 
födda utomlands och önskar stärka sin svenska identitet, (5) elever med nordisk bakgrund annan 
än svensk.60  
 

Svenska Skolan i Paris har en läsårsavgift för grundskoleelever på 9395 euros. Ca 30% av 

kostnaderna täcks av statsbidrag, men denna ersättning utgår endast till elever där minst en av 

föräldrarna arbetar  
 
vid svensk eller internationell myndighet eller organisation … svenskt företag eller företag med 
stark anknytning till Sverige, utländskt företag/organisation om anställningen är tidsbegränsad, 
eller studier för vilka studiemedel, stipendier eller lön utgår, eller i vissa fall kulturarbete eller 
annan verksamhet som kan bedömas väsentlig för det svenska samhället.61

 
Vissa undantag från dessa regler görs men då måste detta styrkas av en psykolog eller läkare. 

Elever från Norge och Finland får statsbidrag från sina länder. I de flesta fall betalas 

återstoden av avgiften av de företag eller organisationer där föräldrarna arbetar men i de fall 
                                                 
57 Svenska Skolan i Paris – Utvecklingsplan för 2003-2007 s 3 
58 Intervju med rektor Stefan Eriksson den 15 november 2006 
59 Svenska Skolan i Paris – Utvecklingsplan för 2003-2007 s 12 
60 Ibid. s 3f 
61 Ibid. s 5 
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föräldrarna innehar ”’vanliga’ franska arbeten”62 utgår inte statsbidraget och i många fall ej 

heller att företaget betalar avgiften. Skolan ser det som ett problem att det är så få elever som 

kommer från familjer där föräldrarna inte arbetar i storföretag eller internationella 

organisationer då elevunderlaget behöver breddas. En behovsprövad rabatt på avgiften görs i 

de fall då familjerna har låga inkomster. Några klara riktlinjer för hur stort avdrag etcetera, 

finns inte utan detta bedöms från fall till fall.63

 
 

Beskrivning av informanterna 
Här kommer jag kort beskriva de personer jag intervjuat. Syftet med detta är att ge en 

bakgrund och ett sammanhang till kategoriseringen jag gjort då jag analyserat det empiriska 

materialet. För att informanterna inte ska kunna identifieras kommer jag varken ange ålder 

eller deras riktiga namn. Jag kommer även utelämna alla namn på länder och nationaliteter 

och istället tala om världsdelar utom i de fall då det handlar om Sverige och Frankrike. 

 

Flicka 1 är född i ett land i Afrika och flyttade till Sverige när hon var fyra år. Där bodde hon 

tills för ca tre år sedan då hon flyttade med sin familj till Paris. Mamma är från Frankrike och 

pappa kommer från ett land i Afrika. Flicka 1 hade gått på skolan i ca en månad när jag 

intervjuade henne och hade innan dess gått i fransk skola i Paris.  

 

Flicka 2 är född i Sverige men flyttade väldigt tidigt till Frankrike. Hon har bott större delen 

av sitt liv i olika delar av Frankrike. Mamma är svensk och pappa är europé, ej fransk. Hon 

har gått på skolan i ca två år och innan dess i fransk skola. Hon har aldrig bott i Sverige. 

 

Flicka 3 är född i Paris men flyttade tidigt till Nordamerika. För fem år sedan flyttade hon till 

Frankrike med mamma. Mamma är svensk och pappa är från ett land i Nordamerika. Hon har 

gått på skolan sedan flytten till Frankrike för fem år sedan. Hon har aldrig bott i Sverige. 

 

Flicka 4 är född i Paris men flyttade tidigt till Sverige. Hon är inne på sitt sjätte år i Frankrike. 

Både mamma och pappa är svenska och hon har gått på skolan sedan flytten till Frankrike. 

 

                                                 
62 Svenska Skolan i Paris – Utvecklingsplan för 2003-2007 s 6 
63 Ibid. s 5f 
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Flicka 5 är född i Sverige, flyttade till ett land i Europa och bodde där i fyra år, därefter 

flyttade hon med familjen till Frankrike där hon bott i två år. Mamma och pappa är svenska 

och Flicka 5 har gått på svensk skola i landet i Europa där hon bodde förut och även sedan 

flytten till Frankrike. 

 

Pojke 1 är född i Sverige, har bott en period i ett land i Europa men flyttade från Sverige till 

Frankrike för tre månader sedan. Pappa är svensk. Pojke 1 har gått på skolan i tre månader. 

 

Pojke 2 är född i Frankrike, har bott första åren i ett land i Afrika men flyttade tidigt till 

Sverige. Bott i Paris i ca ett och ett halvt år. Pappa är från ett land i Afrika och mamma är 

fransk. Har gått på skolan i ca en månad. 

 

Förälder 1 har flyttat till Frankrike för tre månader sedan tillsammans med make och barn. 

Har tidigare bott en tid i ett annat europeiskt land med familjen. Maken jobbar med 

diplomatiska uppdrag. 

 

Förälder 2 har bott i Frankrike i totalt tolv år men med make och barn sedan fem år tillbaka. 

Däremellan har Förälder 2 bott i Sverige. Hon har arbetat för ett svenskt företag i Paris. 

 
 

Elevernas syn på nationalitet och hemland 
Jag kommer här att försöka definiera vad de intervjuade lägger i begreppen nationalitet och 

hemland. Kategorierna jag har valt att dela upp begreppen i förekommer inte samtliga hos alla 

informanter. Det vill säga, vissa av kategorierna kan vara nämnda en gång medan andra 

återfinns genomgående. I enlighet med mitt val av metod anser jag det viktigare att här ge en 

mångfacetterad och bred beskrivning av nationalitet och hemland än att uppnå en statistisk 

säkerhet. Som jag redogjorde för under rubriken Reliabilitet frågade jag vid intervjutillfällena 

rätt ut vilken nationalitet informanterna kände att de tillhörde. Det är möjligt att om jag inte 

frågat på det viset hade informanterna aldrig ens talat i nationalitetstermer. Trots det anser jag 

svaren hålla en hög reliabilitet i sammanhanget då alla informanter dels hade ett svar på 

frågan, dels gav spontana uttryck (under den första delen av intervjun) för termer vilka kan 

härledas till en nationalitetsdiskurs. Kategoriseringen av det empiriska materialet har jag gjort 

utifrån jämförandet mellan del och helhet där de mer spontana uttrycken har kunnat anses 

vara i linje med svaren på frågorna under den andra delen av intervjun. Jag har så kontrollerat 
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att citaten stämmer överens med den helhetsbild jag ansett att informanterna gett av 

problemområdet.  

 
 

Nationalitet definierat av informanterna 
Genomgående hade de intervjuade svårt att beskriva vad som var typiskt svenskt eller franskt 

trots att de använde sig av dessa begrepp i olika sammanhang. Jag har sammanställt och tolkat 

för att förstå vad informanterna lägger i begreppet nationalitet. Genom att göra detta anser jag 

att en förståelse för hur ungdomarna ser på sin identitet kan uppnås. I kategoriseringsarbetet 

har jag i enlighet med den dubbla hermeneutiken utgått från de teoretiska verktyg jag 

redogjorde för under den Teoretiska bakgrunden. Jag skiljer först och främst mellan de två 

begreppen etnonationalitet och medborgarnationalitet som Hettne, Sörlin och Östergård 

beskriver. Språk, personlighetsdrag, ritualer och yttre kännetecken är alla delar i vad som kan 

benämnas etnonationalitet.64 Barths beskrivning av hur människor kan uppfatta en etnisk 

grupp var användbart och stämde väl in på det informanterna angav i intervjuerna. Benedict 

Andersons idé om nationen som en föreställd gemenskap, ter sig tillsammans med Barths fyra 

punkter för hur denna gemenskap kan uppfattas, som en god beskrivning utifrån vilken detta 

avsnitt kan förstås. 

 
 
Språk 
Enligt vissa av informanterna är språket en stor del av vad som är nationalitet. Genom språket 

kan en persons nationalitet definieras. På frågan vad som skiljer den svenska skolan från den 

franska nämner Flicka 4 att det ”helt enkelt är mer svenskt här”65. Då jag frågade vad det 

innebar för henne personligen blev svaret att bland annat det faktum att all undervisning är på 

svenska gör det hela svenskt. Vidare menar Pojke 1 att språket i mångt och mycket 

bestämmer vilken nationalitet en person kan ha.  
 
P: Om dom frågar dig var du kommer ifrån, vad säger du då? 
P1: Jo jag säger, aaa, Sverige då. 
P: Mmm 
P1: Jag säger inte att jag kommer från Frankrike än. 
P: Nej 
P1: När jag lär mig franska kanske jag börjar säga, att jag kan såhär, är fransk men, och jag är ju 
fortfarande svensk medborgare så…66  
 

                                                 
64 Hettne, B., Sörlin, S. och Östergård, U. (1998) s 38 
65 Intervju med Flicka 4, s 19 
66 Intervju med Pojke 1, s 29 
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Språk är således något av yttersta vikt för hur Pojke 1 ser på sig själv utifrån 

nationalitetssynpunkt. Det inte bara definierar en persons befintliga nationalitet, utan 

inlärningen av ett språk ses även som en process där en person går från en nationalitet till en 

annan. 

 
 
Personlighetsdrag 
Specifika personlighetsdrag var överlag svåra för informanterna att definiera utifrån 

nationalitet. Trots det gjordes vissa uttalanden om hur en fransk respektive en svensk person 

kan vara. Flicka 2 talar om specifika beteenden som att franska killar är mer öppna än 

svenskar, att de pratar mer. Franska tjejer är mer svartsjuka när det kommer nya tjejer till en 

fransk skola. Vidare tycker hon att svenska tjejer bryr sig mer om utseendet än franska. Både 

Flicka 2 och Flicka 5 tycker att fransmän är artigare än svenskar. Båda talar om att svenska 

ungdomar säger fler fula ord än franska och att man har större respekt för äldre i Frankrike. 

 

Dessa uttalanden utgjorde dock undantag vad gällde nationella personlighetsdrag. Ändå talade 

informanterna om att det finns ett svenskt sätt, och ett franskt för den delen, som både de 

intervjuade vuxna och ungdomarna förhöll sig till. Vad detta sätt innefattade var dock 

besvärligt för informanterna att sätta ord på. Arnstberg talar om det förgivettagna ”mentala 

kapitalet”.67 Egenskaper som härleds och betecknas som svenska eller franska men som ändå 

är svåra att peka ut. 

 
 
Ritualer 
Överlag ser informanterna högtider som en stor del i vad nationalitet är. Dessa tillfällen är 

konkreta uttryck för både svensk och fransk nationalitet. Till exempel angav Flicka 1 att det 

fanns svenska högtidsdagar man helt enkelt ska vara med på därför att det mer eller mindre 

hör till vad det innebär att vara svensk. Flicka 3 ansåg även hon att högtider som till exempel 

midsommar är viktiga för den nationella tillhörigheten. Hon menar också att mer vardagliga 

praktiker som vid vilken tid man äter middag i de olika länderna också är en del av vad 

nationalitet är. Arnstberg menar i likhet med informanterna att ritualer är något som vid en 

första anblick spelar in i vad nationalitet är. Han menar att detta är en av de första saker en 

person kommer att tänka på då den blir tillfrågad om vad som är typiskt svenskt.68 I 

konstituerandet av en föreställd gemenskap som nationen enligt Benedict Anderson är, är det 

                                                 
67 Arnstberg, K.-O. (1989) s 38ff 
68 Ibid. s 38ff 
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viktigt att ha något att samlas runt. Att vissa delar av historien väljs ut för att fira innebär att 

andra delar väljs bort som mindre väsentliga utifrån nationssynpunkt, gemenskapssynpunkt.69 

Således kan ritualer säga en hel del om vad som vid en given tidpunkt bör anses höra till en 

viss nationalitet. 

 
 
Yttre kännetecken 
I konstituerandet av nationalitet ses av informanterna yttre fysiska kännetecken eller 

egenskaper som väsentliga delar. Både Flicka 3 och Pojke 1 anger blont hår och blåa ögon 

som typiskt svenskt. De ger uttryck för en sorts etniskt homogen bild av vad det innebär att 

vara svensk. De definierar sig båda som svenskar men ingen av de två ser ut på det vis de 

beskriver en svensk på. Vidare menar Flicka 1 att folk i Sverige kan se att hon inte är svensk, 

och att det är på grund av detta de frågar var hon kommer ifrån. På samma vis känner hon sig 

inte heller hemmahörande i Frankrike då hon tycker att fransmännen ser att hon inte är som 

dem. Detta beskrivande av vad nationalitet är grundar sig i en tanke om en etniskt homogen 

befolkning där det finns en biologisk modell för hur en person tillhörande denna nationalitet 

ska se ut. Dock är detta etnicitets – kriterium inget de själva riktigt tror på eller håller för sant. 

De informanter som angav dessa kriterier och såg sig själva som svenskar såg inte ut som den 

mall de själva talade om. Sernhede menar att de biologiska kriterierna inte hör hemma i en 

definition av vad etnicitet är. Han menar att kulturella särdrag har kommit att till viss del glida 

över till att betyda biologiska särdrag. Yttre kännetecken, eller biologiska särdrag som nämns 

av flera informanter som utmärkande nationella drag, ses alltså av informanterna både som 

rimliga och orimliga kriterier att kategorisera utifrån. Sernhedes kritik mot en alltför stor 

förskjutning av begreppets betydelse mot en biologisk definition kan här enligt mig återfinnas 

i den inställning vilken ges uttryck för hos informanterna.70 Barths första punkt å andra sidan 

utgår från att en etnisk grupp av medlemmarna uppfattas ska likna varandra biologiskt för att 

räknas, av sig själva och av andra, som en etnisk grupp.71 De yttre kännetecknen är således en 

sida av etnicitet som är särdeles mångbottnat och komplext. Ett resonemang vilket utrymmet 

här tyvärr inte tillåter en vidareutveckling av.   

 
 

                                                 
69 Anderson, B. (1996) s 21ff 
70 Sernhede, O. (2000) p a s s i m 
71 Barth, F. (red.) (1994) p a s s i m 
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Medborgarnationalitet 
De formella, rent lagmässiga definitionerna av nationalitet är något som informanterna i vissa 

fall betonade. Begreppet medborgarskap visade sig vara samma sak som nationalitet både för 

Pojke 1 och 2. De gjorde i vissa fall ingen åtskillnad mellan dessa två begrepp och i andra fall 

var det något som spelade in som en del av vad nationalitet är. Att lagmässigt tillhöra en 

grupp kan här ses definiera vad informanterna har möjlighet att kalla sig vad gäller 

nationalitet. Denna mer formella sida av nationaliteten, som medborgarskap kan sägas utgöra, 

är dock en liten del i informanternas definition av begreppet. Överlag gav, som ovan visats, 

informanterna uttryck för att uppfatta nationalitet som primärt en etnonationalitet. 

 
 

Hemland 
Till samtliga ungdomar ställde jag förutom frågan om vilken nationalitet de ansåg sig ha även 

vilket land de räknade som sitt hemland. Här var svaren högst skiftande. Flicka 1 ser sig själv 

som svensk men på frågan om vilket hemland hon har svarar hon först att det är där hon är 

född, i landet i Afrika. Sen tillägger hon att det är Sverige mer, och att det väger lite tyngre 

ändå. Frankrike nämnde hon inte alls. Flicka 2 har bott hela sitt liv i Frankrike och hon ser sig 

själv mer som fransk men då hon tänker på sitt hemland blir det Sverige. Flicka 3 ser 

Frankrike som sitt hemland men hon säger att hon är både svensk och amerikansk till 

nationaliteten. Både Flicka 2 och 3 talar dock om svenskarna som ”dom” och inkluderar 

därmed inte sig själva. Flicka 4 känner sig som både svensk och fransk, hon ser både Sverige 

och Frankrike som sitt hemland. Pojke 2 ser både landet i Afrika, Sverige och Frankrike som 

sina hemländer. Han anger att det är där hans släkt befinner sig som är hemma. Flicka 5 ser 

sig som svensk med Sverige som sitt hemland och Pojke 1 ser sig själv som svensk än så 

länge, fortfarande med Sverige som hemland. 

 

Sammanfattningsvis sågs hemland delvis som det land informanten för tillfället bodde i. 

Andra nämnde där de var födda eller där de hade bott längst medan ytterligare en kategori för 

hemlandet var där släkt och vänner bodde. För majoriteten av informanterna stämde 

nationalitet och hemland inte överens. Pojke 2 såg sina hemländer som de där han hade släkt 

och vänner medan andra informanter gav uttryck för att de hade bytt ställe de kallade 

hemland. Vad de kallade hemland berodde ibland även på vem de pratade med. Det 

övergripande intrycket var att den geografiska platsen för det som kallades hemland inte 
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spelade så stor roll för informanterna, snarare utgjorde idén om ett hemland ett minne eller en 

känsla hos dem. Ett av alla de begrepp utifrån vilket de definierade sig själv.  

 
 

Elevernas syn på identitet 

”Jag är inte den person jag ska vara egentligen”72

Citatet i rubriken ovan är hämtat från intervjun med Flicka 1 som tidigare hade gått i fransk 

skola. Hon beskrev hur hon när hon hade umgåtts med sina franska klasskamrater lätt kände 

att hon hamnade utanför, blev blyg och inte kände sig hemma. Både Flicka 1 och Flicka 4 gav 

uttryck för att de hade en ”riktig”, verklig personlighet som inte kom fram då de umgicks med 

fransmän. Även Flicka 2 talade om att hon blivit mer öppen och talför sedan hon anlände till 

den svenska skolan. De pratade om en blyghet och ett sätt att vara som enligt de själva inte 

motsvarade den uppfattning de hade av sig själva.  

 

Här gör sig Pollocks och Van Rekens kategorier för tredjekultursbarn påminda. Flicka 1 som 

jag nämnde ovan faller dels in under kategorin utlänning73 då hon befinner sig i Frankrike. 

Hon ansåg att hon blev behandlad annorlunda för att hon enligt henne själv såg annorlunda ut 

och hon hade svårt att förstå hur fransmännen tänkte. På frågan om hon tyckte att fransmän 

var på något speciellt sätt svarade hon: 

 
F1: […] Fransmän, jag tycker dom är såhär rasistiska av sig. 
P: Okej 
F1: Till exempel som du står, om du står på tunnelbanan med en fransman då står han ju och 
tittar snett på dig och, 
P: Mhm 
F1: Och ba, ”du tillhör inte hit”, så har jag känt det i alla fall när folk, när fransyskor och 
fransmän tittar på mig.74

 
Vid intervjutillfället hade Flicka 1 bott i Frankrike i knappt tre år. Hon berättade att hon hade 

en fransk kompis vilken hon inte hade kommit så nära. Pollock och Van Reken menar att det 

är relativt enkelt att definiera sig utifrån utlänningskategorin. Omgivningen förväntar sig att 

personen ska vara annorlunda och utlänningen förväntar sig att omgivningen ska vara 

annorlunda än den hon själv är. På så vis kan ett förgivettagande av roller leda till en 

reproduktion av beteendemönster.  
                                                 
72 Intervju med Flicka 1, s 8 
73 Pollock, C. D. & van Reken R.E. (2001) s 53 
74 Intervju med Flicka 1, s 4 
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Pollock och Van Reken beskriver vidare hur tredjekultursbarn kan hoppa mellan de olika 

kategorierna beroende på var eller i vilket sammanhang de befinner sig. I linje med detta ger 

Flicka 1 enligt mig uttryck för att när hon är i Sverige falla under kategorin adopterad. Hon 

anger hur folk hon möter tenderar att hela tiden fråga var hon kommer ifrån men hon förstår 

också att de är nyfikna på att veta för att på så vis lära känna henne. Hon blir definierad som 

annorlunda men tänker på samma vis som dem som frågar. En del i att förstå vem man är är 

enligt Pollock och Van Reken att förhålla sig till den omgivande kulturen. Då dessa 

omgivande kulturer byts ut som i fallet med Flicka 1, handlar det alltså inte bara om att lära 

sig nya kulturella regler utan till lika stor del att förstå vem hon själv är i förhållande till dessa 

kulturer.75

 

Flicka 2 faller i mångt och mycket under kategorin spegel76 och har levt hela sitt liv i 

Frankrike men anger att hon blivit mer öppen sedan hon började på den svenska skolan. Hon 

har franska kompisar och hon talar främst om sitt beteende i skolmiljön. I den franska skolan 

var hon enligt henne själv alltid rädd att säga fel och rädd att de andra eleverna skulle tycka 

hon var knäpp. Det har försvunnit sedan hon kom till den svenska skolandär klassen är liten 

och miljön är lugn och familjär. På frågan om hon är blyg med sina franska kompisar blir 

svaret nej.77   

 

Flicka 4 gav uttryck för ett utanförskap som jag uppfattade var grundat utifrån hennes eget 

beteende. Hon faller således under kategorin dold immigrant78. Då frågan vad en fransk 

jämnårig skulle tänka om svenskar kommer upp svarar hon:  
 

F4: Ifall dom möter en, ifall dom skulle möta mig tror jag dom skulle säga: ”Oj vad dom 
svenska är blyga? Varför pratar dom inte mer?” 
P: Mmm,  
F4: Och så, jag tror att dom kommer att tycka att svenskar är underliga och så, 
P: Mmm 
F4: Att dom inte passar in här i Frankrike så mycket och, fast jag vet inte.79

 
Jonathan Friedman menar att kulturer som sådana aldrig interagerar. Han säger att det är 

individer som interagerar med individer (i det här fallet med individer från andra kulturer) och 

att detta interagerande är en fråga om hur identitet konstitueras hos individen. Han förklarar 
                                                 
75 Pollock, C. D. & van Reken R. E. (2001) s 54 
76 Ibid. s 53 
77 Intervju med Flicka 2, s 12 
78 Pollock, C. D. & van Reken R.E. (2001) s 53 
79 Intervju med Flicka 4, s 21 
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genom ett exempel. Även om den ”Europeiska kristendomen” togs till Afrika i och med 

koloniseringen av kontinenten och anammades av många afrikaner, ser den kristendomen den 

tron och de riterna, inte ut på samma sätt som de skulle ha gjort i Europa eller för den delen i 

USA. Individer möter individer från andra kulturer och det i sin tur skapar nya mönster och 

sätt att uppfatta världen på. Friedman menar att assimilering till en ny kultur inte bara handlar 

om att lära sig ett antal koder utan snarare om en process där den enskilda personens identitet 

nödvändigtvis förändras.80 Vad säger oss då detta i fallet med Flicka 4? Något som kan 

uttolkas är att kultur ses som något personligt, en del i den hon själv uppfattar sig vara. För att 

passa in och vara en ”riktig” fransman krävs således enligt Flicka 4 en ändring i sättet hon är 

på. Detta skulle i sin tur möjligtvis leda till att hennes uppfattning av sin egen identitet skulle 

behöva ändras. Hon kommer enligt Friedmans modell med nödvändighet behöva ta in den 

omgivande kulturen och göra om den efter eget huvud så att säga. Senare i intervjun 

framkommer även att så har skett. På frågan om hon ser sig själv som fransk eller svensk 

svarar hon: 
F4: Jag tror att jag är ett mellanting, där nånstans 
P: Ja, kan du beskriva hur du tänker? 
F4: Ööh, nån gång så har det vart nån som har sagt sådär att: ”amen du är ju fransk, du är född i 
Frankrike”, då säger jag: ”nej, jag är svensk”, och så nån annan gång så är det nån annan som 
säger: ”jamen du har ju bott i Sverige mer än du bott i Frankrike, då är du svensk!”, då säger jag: 
”nej jag är inte bara svensk” 
P: Nej 
F4: Och så, det är i Frankrike jag vuxit upp nu så,  
P: Ja 
F4: Och det var Sverige jag bodde i först så, det är nåt där… [tvekande]81

 
Flicka 4 diskuterar med sig själv och har någonstans redan sammanfogat delar från olika 

nationella kontexter vilka i sin tur har blivit delar av hennes personlighet. 

 

Mats Lindqvist beskriver hur kultur kan ses som något trögt och svårföränderligt i vissa 

sammanhang.82 Karl-Olov Arnstberg förde en diskussion med ett antal lärare där 

kulturbegreppet och det svenska stod i fokus. Där kom fyra olika definitioner av vad svensk 

kultur innebär fram. Den första handlade om levande traditioner som till exempel att fira påsk, 

jul eller att äta sill. Den andra definitionen sågs som någonting som gjordes förr, en slags 

historiesyn. Den tredje var så en syn på att det var finkultur som det handlade om - teatrar, 

konstutställningar och musik till exempel. Som den fjärde och sista definitionen såg 

diskussionsgruppen de begrepp som Arnstberg väljer att kalla mentalt kapital. Det vill säga de 

                                                 
80 Friedman, J. (1994) Cultural Identity & Global Process. London. Sage Publications Ltd. s 27ff  
81 Intervju med Flicka 4, s 21 
82 Lindqvist, M. (1996) s 26 
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kulturella koder, det språk och de värden som ges uttryck för i vardagliga situationer.83 Enligt 

Arnstberg är det alltså dessa värden som är de mest svåråtkomliga men samtidigt den mest 

giltiga begreppsförklaringen. Han menar att det är de mest svårinringade begreppen som 

samtidigt är de som har potential att säga oss mest om vad svensk kultur kan vara och hur 

detta begrepp påverkar oss i vårt identitetsskapande. Enligt min tolkning känner sig både 

Flicka 1 och Flicka 4 bekvämare i sammanhang där andra svenskar befinner sig. Samtidigt är 

det kanske inte svenskar överlag utan den gemenskap som den Svenska skolan i Paris utgör 

som är det avgörande i situationen. Alla tre flickorna anger att de kan vara sig själva och vara 

mindre blyga i skolsammanhang än bland fransmän.  

 
 

Att vara både-och och antingen-eller 
Becks idéer om att en kosmopolitiserad värld kräver ett nytt sätt att se grundar sig i tankar om 

att nationalitet, etnicitet och territoriella gränser är närvarande men inte uteslutande till sin 

karaktär. Han menar att dessa begrepp finns i vårt medvetande och hjälper att forma vår 

verklighetsbild, men att dessa är på väg att sluta vara verktyg för att definiera ”vi och dom”, 

vilket han menar inte längre är ett verklighetstroget sätt att se på världen. Han menar att 

begreppen istället inkluderas och läggs ihop till en kosmopolitisk verklighetsåskådning.84 Ett 

internationellt perspektiv räcker inte heller, fortsätter Beck. Det internationella förutsätter det 

nationella och på så vis blir det återigen en fråga om antingen nationell nivå eller 

internationell nivå. För att förstå den verklighet många av världens invånare idag lever och 

verkar i blir detta antingen-eller något som inte förmår beskriva densamma.85 Då en person 

beskriver sig själv och refererar till till exempel att denne är både svensk och hip-hopare, 

betraktas detta knappast som något märkvärdigt eller ovanligt. Kan då svensk hip-hopare 

förstås ur ett enbart nationalstatligt perspektiv där inne i eller utanför en nationell gemenskap 

utgör någon slags grundbult i tolkningen? En sannare bild fås enligt Beck om fokus läggs på 

den kultur som skapats, transformerats och hela tiden utvecklas på en global nivå, oberoende 

av nationsgränser och helt klart inte beroende av något speciellt territorium för sin existens. 

 

Det nationalstatliga paret territorium – nationalitet är, som vi såg under rubriken Hemland, 

inte giltigt i detta sammanhang. Informanten kan till exempel vara både svensk och bosatt i 

sitt hemland Frankrike. Det kosmopolitiska förhållningssättet är naturligt inlemmat hos 
                                                 
83 Arnstberg, K.-O. (1989) s 38ff 
84 Beck, U. (2005) s 96ff 
85 Beck, U. (2005), p a s s i m 
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personerna och jag upplevde många gånger att mina frågor, där jag lyfte ut och frågade 

explicit om nationer och nationalitet och sökte ta reda på om det fanns olikheter, var 

främmande för informanterna. I deras livsvärld är det kosmopolitiska förhållningssättet 

egentligen det enda tänkbara. Det vill säga att gå på en svensk skola i Paris och att ha flyttat 

till ett annat land ger upphov till nya förhållningssätt gentemot dessa fenomen. Mina frågor är 

utifrån denna synvinkel tvivelaktiga. Min förförståelse byggde på att alla måste förhålla sig 

till nationalitet, ha en nationalitet. Då många av informanterna antagligen inte hade tänkt i 

dessa banor förut, gav de enligt mig uttryck för en oreflekterad kosmopolitism. Ett sätt att se 

på världen och sig själva inkluderande snarare än exkluderande.   

 

Ovan har jag redogjort för informanternas olika sätt att förhålla sig till Frankrike i form av 

kategorier jag kallar utlänning, dold immigrant, adopterad och spegel. Dessa kategorier kan i 

sig själva ses som uttryck för både ett både-och och ett antingen-eller förhållningssätt. Som 

jag visat ser vissa av informanterna på sig själva som främlingar vilka inte riktigt passar in i, 

ibland det franska och ibland det svenska samhället. Känslan av att inte passa in och därmed 

vara exkluderad i vissa sammanhang var hos till exempel Flicka 1 påtaglig. För henne 

handlade det om att hennes utseende ledde till stigmatisering och exkludering, för Flicka 4 

handlar det om sättet hon är vilket hon inte tycker stämmer överens med det franska sättet. 

Detta tyder på att informanterna å ena sidan inkluderar nationaliteter och länder men å andra 

sidan ser sig som icke tillhörande delar av dessa gemenskaper. Informanterna ger alltså 

uttryck för ett både-och och ett antingen-eller förhållningssätt i sitt konstituerande av sin 

identitet. 

 
 

Föräldrarna och skolan  
Från de båda intervjuade föräldrarnas håll såväl som från skolans betonas mötet med en 

främmande kultur som något positivt. Interkulturell erfarenhet ses i allra högsta grad som 

något vilket i framtiden kommer att bli en tillgång för ungdomarna och något som bör vara en 

central del i ungdomarnas fostran. De värderingar och attityder som följer med insikten att 

människor är olika är värderingar vilka de vuxna ser som en önskvärd del i ungdomarnas 

personlighet. Föräldrarna och skolan jobbar aktivt för att ett både-och förhållningssätt ska 

vara det som anammas av ungdomarna. 
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Båda föräldrarna berättar att det är vanligast att de umgås med antingen andra svenska 

familjer på skolan eller andra icke-franska personer som jag har valt att kalla internationella 

personer. Det är enligt Förälder 1 och 2 svårt att skaffa franska bekanta, även om det vore 

önskvärt. En tänkbar förklaring till detta kan enligt Förälder 2 vara den situation familjerna på 

svenska skolan befinner sig i, där man är långt från släkten. Det finns en förståelse och en 

vilja att hjälpa varandra mellan familjerna på skolan. Förälder 2 fortsätter och menar att även 

det faktum att dessa personer alla har brutit upp från någonting och i viss mån börjat om på 

nytt bidrar till att man finner varandra. Friedman betonar att människor som lever i en sorts 

frivillig diaspora lätt finner varandra, söker sig till varandra.86 På det sättet blir det ett mer 

eller mindre enkelt val att söka sig till de andra svenskarna på skolan. Trots de ambitioner att 

lära känna det franska samhället de båda föräldrarna och svenska skolan gav uttryck för, sökte 

sig familjerna förutom till andra svenska familjer även till internationella personer i ungefär 

samma situation som de själva. Att det sker en re-identifiering för människorna i dessa 

sammanhang kan således stämma väl överens med Friedmans teorier.87 Det behöver 

nödvändigtvis inte finnas en ovilja mot att inlemmas i mer ”franska” sammanhang utan det 

kan ha skett mer eller mindre automatiskt. Den nya roll som nationalstaten här har kommit att 

spela, som en samlingspunkt snarare än kulturbärande enhet blir högst påtaglig. 

 

Både skolan och föräldrarna vill främja möten med den franska kulturen och kontakter med 

fransmän. Som tidigare nämnts ser skolans rektor den svenska och den franska kulturen som 

representanter för ett internationellt sammanhang. En internationell (eller kosmopolitisk för 

att använda Becks terminologi) identitet, eller ett internationellt förhållningssätt kan sägas 

vara det som betonas från de vuxnas sida. Precis som i de flesta intervjuer med ungdomarna är 

det även för de vuxna svårt att säga om det finns några värderingar eller beteenden som är 

typiskt svenska eller franska. Detta förhållningssätt går i linje med Becks teorier om 

kosmopolitisering vilket jag återkommer till igen under rubriken Diskussion.  

 

Vidare menar Förälder 2 att det finns många fördelar med att sticka ut från mängden. Hon har 

själv ofta märkt att det kan vara till gagn i arbetslivet och hoppas att det ska upplevas likadant 

av hennes barn. Förälder 1 framhäver att språket till en början är en barriär som är svår att 

bortse ifrån men som hon hoppas så småningom ska bli en tillgång för hennes barn. Båda 

                                                 
86 Föreläsning med Jonathan Friedman den 21/9 2006, Globalization, Ethnicity, and Fragmentation i Hörsal K2, 
Kåkenhus. Inst. för Samhälls- och välfärdsstudier, Campus Norrköping, LiU 
87 Ibid. 
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föräldrarna ser inte det faktum att vara svensk i Paris som ett problem utan snarare som något 

som bör tas tillvara på, något som kan utvecklas till en verklig tillgång för ungdomarna. Där 

ser som förut nämnts, skolan det hela på liknande vis.  

 
 

Sammanfattning av analysen 
I analysen av materialet framträder att eleverna på Svenska Skolan i Paris har en tydlig 

uppfattning av begreppet nationalitet. Denna uppfattning består i mångt och mycket av en 

etnonationalitet som innefattar delarna: språk, personlighetsdrag, ritualer och yttre 

kännetecken. Utöver detta nämndes medborgarskap som en del i vad nationalitet är. Hos 

flertalet av informanterna sammanföll inte det de betecknade som hemland med den 

nationalitet de ansåg sig ha.  

 

Vidare framkom att informanternas syn på nationalitet är något som i allra högsta grad finns 

närvarande i informanternas identitetsskapande process. I samband med detta kan fyra 

förhållningssätt gentemot värdlandet urskiljas. Dessa fyra kategorier är hämtade ur Pollock 

och Van Rekens bok och är utlänning, dold immigrant, spegel och adopterad.88

 

Skolan och föräldrarna strävar efter att eleverna ska anamma ett internationellt och öppet 

förhållningssätt gentemot andra kulturer och ser den dubbla språkmiljön som en tillgång i 

detta arbete. Ungdomarna lever dels upp till, dels inte upp till detta förhållningssätt. De ger 

uttryck för att dels känna sig inkluderade i, och tillhörande det franska samhället, dels 

exkluderade.  

 
 

Diskussion 
Under rubriken centrala begrepp tar jag upp hur nationalism och nationalitet kan betraktas 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Jag redogör där för Andersons idé om att 

nationalism är en föreställd gemenskap och att två sorters nationalism kan urskiljas; 

etnonationalism och medborgarnationalism. Det informanterna här gav uttryck för i sin 

nationalitetsuppfattning var främst en etniskt baserad nationalism. Då Arnstberg diskuterar 

kultur och huruvida den går att härleda till en nationell kontext, berör han i mångt och mycket 

samma områden som Barth anger att etnicitet kan uppfattas. Att dela en gemensam kultur 
                                                 
88 Pollock, C. D. & van Reken R.E. (2001) s 53 
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utgör ett av kriterierna för att tillhöra en etnisk grupp. I detta sammanhang är det intressant att 

tala om hur människorna i studien definierar och ser på sig själva. Världen kan inom en 

socialkonstruktivistisk diskurs anses bestå av ett antal fält som är sammanlänkade till en större 

helhet. Dessa fält kan som bekant kallas diskurser och i det här fallet är det enligt mig 

fruktbart att tala om en etnicitetsdiskurs. Det är bara de människor som befinner sig i 

sammanhang där en etnicitetsdiskurs finns som kan sägas vara medvetna om denna diskurs. 

Därför är det också i princip möjligt att säga att det bara är människor som själva har en 

uppfattning om vad en särskild etnicitet innebär, som vet vem eller vilka som anses antingen 

tillhöra eller inte tillhöra denna etnicitet. Kan det då finnas något som kallas svenskhet? Nej, 

svenskhet som sådan, är svår att tala om. Men vad som gör sig påmind är den 

svenskhetsdiskurs eller etnicitetsdiskurs som är giltig i det sammanhang som mina 

informanter befinner sig i. De har identifierat sig som tillhörande en grupp istället för en 

annan och således ligger något i de begrepp som informanterna menar när de säger ”det är 

mer svenskt här”. Att det sedan är ett mentalt eller kulturellt kapital detta svenska refererar 

till, som i sin tur verkar vara otroligt svårt att sätta fingret på, är egentligen inte relevant. Det 

som är relevant i detta sammanhang är att informanterna i sitt identitetsskapande hänför vissa 

karaktäristika hos sig själva till en nationalitetsdiskurs.  

 

Här gör sig Zygmunt Baumans teori om geografins slut påmind.89 Till alla informanter ställde 

jag både frågan om vilken nationalitet de ansåg sig ha samt vilket land de såg som sitt 

hemland och ofta stämde dessa inte överens. Det vill säga nationalstat och nationalitet skilde 

sig åt. Vad kan då detta bero på? Är det ett bevis för geografins slut eller betyder det något 

annat? Som jag nämnde tidigare kan informanternas val av hemland ses som representerande 

en idé, ett minne eller en känsla. Informanterna valde i vissa fall Sverige även fast de aldrig 

bott där, möjligtvis på grund av att det är där de har delar av sin släkt eller där en av deras 

föräldrar kommer ifrån. Hemland kan alltså ha setts som en beteckning för ursprung snarare 

än den geografiska plats informanterna syftade till. De fysiska avstånden spelar ingen större 

roll här då begreppen förskjutits och kommit att mer och mer vara tankestrukturer och 

uppfattningar. Begreppen nationalitet och nationalstat har av informanterna getts en ny 

innebörd och eleverna använder sig fritt av dessa i sitt identitetsskapande. Alla informanterna 

åkte relativt ofta till Sverige och hälsade på eller så fick de besök från Sverige eller något 

annat land. Avståndet tedde sig inte heller här som något egentligt problem. Det är först då 

                                                 
89 Bauman, Z. (2000) s 16ff 
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informanterna talar om det mer vardagliga umgänget med sina kamrater eller släktingar som 

avståndet gör sig påmint. Detta har egentligen ingen betydelse för hur eleverna använder 

begrepp som från början är hårt knutna till en geografisk plats som till exempel Sverige. 

Internet är ytterligare något som förstärker den här känslan av geografisk obundenhet. Men 

här finns även en annan aspekt som måste tas med. 

 

På grund av det faktum att tillgängligheten till det svenska och till Sverige via Internet och 

snabba flygresor hela tiden finns där, skapas också ett avstånd till platsen informanterna 

befinner sig på. Visserligen måste vi här tala om ett föreställt eller mentalt avstånd till 

Frankrike men det ger en helt ny aspekt till sättet att förhålla sig till fysiska geografiska 

platser. Jonathan Friedman menar att detta visar sig genom en enklavisering av en grupp 

människor. Som bägge föräldrarna vilka deltog i studien nämnde umgicks de nästan 

uteslutande med icke-franska personer, antingen svenskar eller internationella personer. 

Friedman beskriver denna enklavisering som att ekonomiska, sociala och kulturella 

förbindelser upprätthålls med hemlandet.90 I både skolans och föräldrarnas förhållningssätt 

kan dessa faktorer anses påverka relationen till det omgivande franska samhället. Det vill säga 

om en person är anställd av ett svenskt företag eller av svenska staten och dessa betalar 

utbildningen på den svenska skolan ter det sig antagligen mest naturligt att umgås med andra 

svenskar som lever under samma villkor. Friedman menar att det sker en re-identifikation 

vilket enligt mig i detta fall innebär att utlandssvenskarna har lättare att identifiera sig med 

andra personer med icke-fransk, internationell bakgrund.91 Eller som föräldrarna uttryckte 

det, människor med ungefär samma referensramar och mål i livet. Kontentan blir att den 

geografiska platsen Sverige skapar ett imaginärt avstånd till Frankrike. Geografin spelar 

kanske rent fysiskt inte längre någon roll, precis som Bauman menar. Men den kognitiva 

geografin, de socialt konstruerade avstånden, kan fortfarande sägas vara påtagliga. Alltså 

handlar det både om ett geografins slut vad gäller fysiska avstånd, och ett geografins 

pånyttfödelse avseende mentala geografiska avstånd. 

  

Men Friedman talar även om att en assimilering eller integration till det omgivande samhället 

sker över generationer och i fallet med eleverna på svenska skolan stämmer detta väl in. 

Många av dem gav uttryck för att vara på väg att identifiera sig själva utifrån både ett franskt 

                                                 
90 Friedman J. & Randeria, S. (red.) (2004) s 84 
91 Föreläsning med Jonathan Friedman den 21/9 2006, Globalization, Ethnicity, and Fragmentation i Hörsal K2, 
Kåkenhus. Inst. för Samhälls- och välfärdsstudier. Campus Norrköping. LiU. 
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och ett svenskt sammanhang. Friedman beskriver det som att ursprungskulturen, föräldrarnas 

kultur och traditioner ofta förläggs till högtider och till den privata sfären medan resten av 

vardagen inlemmas i värdkulturen.92 I fallet Svenska Skolan stämmer detta inte in riktigt då 

vardagen kan sägas representera föräldrarnas kultur. Dock är elevernas möte med den franska 

kulturen högst påtaglig då eleverna gav uttryck för det Friedman benämner som en förändring 

i personlighet vid inlemmandet av en ny kultur. Det handlar inte bara om att lära sig vad den 

franska kulturen handlar om och utifrån det kunna ha förmågan att förhålla sig tolerant, utan 

personen måste lära känna sig själv i detta nya sammanhang. Det är i denna re-identifikation 

som Friedman och Pollock och Van Reken menar att den stora utmaningen i att leva i en ny 

kultur ligger.93

 

Men skiljer sig då elevernas förhållningssätt och medvetenhet från föräldrarnas och skolans 

idéer? Föräldrarna och skolans intention att skapa en internationalitet och respekt för andra 

kulturer kan i detta sammanhang ses på två sätt. Dels kan uppdelningen av kulturer och 

poängterandet av olikheter i syfte att upplysa, utbilda och på så vis skapa förståelse kanske 

bidra till att eleverna skärmar sig från den franska kulturen. Det skapas en förståelse för det 

franska men samtidigt växer känslan av att inte tillhöra denna kultur. Dels kan denna intention 

bidra till att eleverna de facto får en kosmopolitisk blick, ett medvetande som sträcker sig 

utanför de snäva nationalstatliga ramarna. Ramar och strukturer som ändå används i ett 

kosmopolitiskt sätt att se på världen men som i sig inte hindrar individer från att använda ett 

land som hemland, ett annat för att beteckna sin nationalitet och ett språk som inte är 

nationalspråk i något av sammanhangen. Elevernas synsätt är både lokalt och globalt enligt 

mig. Lokalt i den meningen att de är medvetna om det omgivande franska samhället och de 

känner sig i många fall hemma på platsen de bor. Globalt därför att deras självbild i mångt 

och mycket byggs upp av globala tankestrukturer och att de identifierar sig med människor 

från en annan kultur än den franska. Deras identifiering med flera olika nationella grupper och 

i flera olika nationella sammanhang ger ett kosmopolitiskt förhållningssätt.  

 

Eleverna på Svenska skolan i Paris kan sägas vara tredjekultursbarn, fast inte riktigt på det 

sätt som Pollock och Van Reken beskriver begreppet. Författarna menar att arbetet med att 

skapa en egen identitet sker i ett distinkt förhållande till omgivande lokala diskurser. Det vill 
                                                 
92 Friedman J. & Randeria, S. (red.) (2004) s 84 
93 Föreläsning med Jonathan Friedman den 21/9 2006, Globalization, Ethnicity, and Fragmentation i Hörsal K2, 
Kåkenhus. Inst. för Samhälls- och välfärdsstudier. Campus Norrköping. LiU. och Pollock, C. D. & van Reken R. 
E. (2001) s 54 
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säga identifikationen sker på ett högst lokalt plan.94 För att en rättvis bild av informanterna i 

denna studie ska kunna framträda bör även en kosmopolitisk nivå läggas till. Det 

kosmopolitiska ligger till exempel i ett sätt att se på världen där den nationalitet en person 

säger sig ha, ändras med språkinlärningen. Eller att en person ser sig själv ha flera 

nationaliteter samtidigt. Detta är ett perspektiv som bygger på ett kosmopolitiskt snarare än 

nationalistiskt sätt att se, ett inkluderande både-och perspektiv snarare än ett exkluderande 

antingen-eller perspektiv. 

 

Barths beskrivning av människors föreställningar om etnicitet är i detta sammanhang 

intressant.95 Dessa idéer kan sägas gå hand i hand med Andersons tanke om att nationen som 

sådan är en föreställd gemenskap.96 Informanterna gav uttryck för att de nationella såväl som 

etniska begreppen de använde sig av i allra högsta grad är sociala konstruktioner som i sig är 

högst subjektiva. Begreppen definieras individuellt och har delvis olika innebörd beroende på 

vem som tillfrågas. Uppfattningen av en svenskhet eller en nationalitet är påtaglig i 

informanternas begreppsvärld, samtidigt som kriterierna för det informanterna menar då de 

talar om detta inte uppfylls av dem själva (blont hår och blåa ögon etcetera.). På direkta frågor 

om vad denna svenskhet eller nationalitet skulle kunna vara blev svaren mycket fåordiga. 

Informanterna talade om något de kallade typiskt svenskt, som förmedlas mer eller mindre 

outtalat både av skolan och föräldrarna och som även eleverna ger uttryck för, men som är 

svårdefinierat. Detta stämmer väl in med Arnstbergs resonemang om kultur som ett 

förgivettaget mentalt kapital och Lindqvists resonemang om att modernitet till viss mån kan 

innebära kulturförnekande, ett kulturförnekande som förvisso innebär en ny sorts kultur.  

 

Alla informanter svarade olika på frågorna om nationalitet och vad denna skulle kunna 

innebära, de var alltså långt ifrån en gemensam definition av vad nationalitet kan vara. 

Kanske är detta individuella förhållningssätt ett tecken på ett postmodernt sätt att se, som 

Lindqvist talar om i termer av förändring. De symboler och de begrepp eleverna använder sig 

av har tolkats på ett just så icke-enhetligt sätt, öppet och individuellt, som kännetecknar en 

postmodern uppfattning av vad kultur är.97 Att tillskriva informanterna en gemensam 

uppfattning om vad en viss etnicitet eller nationalitet är, är för mig helt omöjligt och dessutom 

utifrån studiens syften inte intressant då det är informanternas individuella uppfattningar och 
                                                 
94 Pollock, C. D. & van Reken R. E. (2001) p a s s i m 
95 Barth, F. (red.) (1994) p a s s i m 
96 Anderson, B. (1996) p a s s i m 
97 Lindqvist, M. (1996) s 22ff 
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föreställningar jag här är intresserad av. Jag fick uppfattningen att nationalitet i allra högsta 

grad, och på ett individuellt plan, spelar in i elevernas identitetsskapande. Dock gjorde det inte 

det på det traditionella sättet där en person har en nationalitet utan på ett förhandlingsbart och 

högst föränderligt sätt. Kanske kan detta sätt att förhålla sig till begreppen ses som ett 

kosmopolitiskt, globalt sätt att förhålla sig till en värld full av nationalstater? Ett sätt att 

förhålla sig som både Beck, Bauman och Friedman beskriver som en naturlig följd av en 

globaliserad värld.  

 
 

Avslutande reflektioner 
Har jag då uppfyllt mitt syfte med arbetet? Ett övergripande resultat från studien är att 

nationalitet i allra högsta grad är närvarande och sätter sin prägel på elevernas liv. Både på ett 

sätt som befäster det lokala men även på ett sätt som visar på ett globalt förhållningssätt. 

Nationalitet uppfattas i hög grad som en etnonationalitet av ungdomarna, och de förhåller sig 

till något som benämns som fransk samt svensk kultur. Vad kulturen bestod av visade sig vara 

svårt att definiera för informanterna men denna var ändå högst påtaglig i den kontext eleverna 

befann sig i. På styckets inledande fråga svarar jag således ja. 

 

I studien har jag till största del utgått från ett övergripande globalt perspektiv. Stora teorier om 

vad som formar oss till de människor vi är. Jag har försökt att tillämpa dessa på en individuell 

nivå genom att använda mig av en hermeneutisk tolkningsprocess. Det finns både för- och 

nackdelar med detta angreppssätt. En av nackdelarna skulle kunna vara att jag på vägen har 

hoppat över en del nivåer som på grund av platsbrist inte har kunnats redogöras för. Närmast 

avser jag här teorier som rör sig på ett mer individuellt, lokalt plan än de stora sociologiska 

idéerna i denna uppsats. Fördelarna med detta angreppssätt är att kopplingarna mellan det 

individuella och det kollektiva, likaså mellan det lokala och det globala, förhoppningsvis har 

gjorts synliga och därmed har gett upphov till en givande teoretisk diskussion.  

 

Under arbetet med denna studie har jag många gånger känt behov av att ytterligare fördjupa 

mig inom olika områden. Ju mer som skrivs desto större blir områdena vilka kunde beskrivas 

ännu mer ingående. Detta väcker även frågan om vidare forskning. Ett område där detta skulle 

kunna vara intressant är det som berör nationella kulturer. Uppenbart var att informanterna 

förhöll sig till någon form av föreställning om vad till exempel svensk kultur innebär. Om 
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dessa nationella kulturer finns och hur dessa i så fall reproduceras är frågor som är ämne för 

vidare forskning.  

 

Att göra en liknande studie i Sverige där både ungdomar som har levt i fler länder än Sverige 

och de ungdomar som har bott hela sitt liv på samma ställe intervjuas på liknande sätt som jag 

har gjort i denna studie vore också intressant att ta del av. Frågan är om det sätt att se på 

nationalitet som informanterna i denna studie har gett uttryck för gäller fler än just dem är 

oerhört spännande. Vad skulle det kunna säga oss om att integreras i det svenska samhället? 

Skulle informanternas sätt att se kunna sägas representera början på en tid bortom 

nationalstaten på det vis som till exempel Beck hävdar? Eller är det en tid av re-lokalisering, 

en ny tid för hemslöjdsföreningar och nationalromantik? Frågorna hopar sig, och jag kommer 

att följa såväl lokala som globala skeenden med stort intresse. Vem vet hur länge världen 

anses bestå av nationalstater? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide elever 
Bakgrund 
Vad heter du? Hur gammal är du?  
Bor du här med din mamma och pappa/familj? Vad jobbar dom med?  
Hur länge har ni bott här i staden?  
Var är du född? Har du bott på fler ställen än här i Paris? 
 
Skolan 
Hur tycker du det är att gå på den svenska skolan här i Paris? Varför då? Hur menar du då? 
Hur kommer det sig att du inte går på en fransk/internationell skola? Hur tror du att det är att 
gå i fransk skola? 
Har du gått på någon annan skola förut? Var låg den/de? Hur gammal var du? 
Vad lär du dig här på skolan tror du, som du inte skulle lära dig i en fransk eller internationell 
skola?  
 
Allmänt 
Hur skulle du beskriva Sverige? En typisk svensk? Vad tycker du det innebär att vara svensk? 
Att vara fransk?  
Tycker du att fransmän och svenskar skiljer sig åt, eller tycker du att dom liknar varandra? 
Hur då?  
 
Vad tror du franska ungdomar tänker om Sverige och svenskar? 
 
Om du får frågan: var kommer du ifrån? Vad brukar du svara då? Har du bott på fler ställen 
än här i Paris? Om du tänker på ditt hemland, vad tänker du då på? 
 
Prata lite om hur personen känner sig, var hon/han räknar sig tillhöra. Talar han/hon 
överhuvudtaget om nationaliteter?  
 
Har någon någon gång sagt något om dig/till dig som du har tänkt haft att göra med att du är 
svensk eller fransk?  
 
Traditioner och symbolisk etnicitet. Vilka traditioner har ni? Vad brukar din familj göra på 
jul till exempel? 
 
Språket 
Vilket språk talar ni hemma? 
Pratar du annorlunda när du talar svenska än när du talar franska? Högre/lägre tonläge, 
kortare/längre meningar…  
Tänker du på franska eller svenska? 
 
Vardagen 
Har du både franska och svenska kompisar? Gör ni olika saker beroende på om du är med 
dina franska eller svenska kompisar? Berätta! 
Tycker du att du är på något annat sätt när du umgås med fransmän än när du är med till 
exempel svenskar? Tycker du att du beter dig på något annat sätt när du är i skolan och 
hemma än när du är ute bland andra fransmän? 

 I



 
I så fall, tycker du att det är svårt att ändra på dig? 
Vad vill du bli när du blir stor? Berätta! 
 
 

Intervjuguide föräldrar 
Bakgrund 
Hur kommer det sig att ni/du bor här i Frankrike? Hur länge har ni bott här? Har ni flyttat 
mycket? Vad jobbar du med? 
 
Skolan 
Hur kom det sig att du/ni ville att ert barn skulle gå i svenska skolan? Fördelar/nackdelar. Vad 
har du/ni prioriterat då ni valt skola? Var det ett svårt val? 
 
Upplever du att ditt barn tycker att det är jobbigt med att tillhöra en annan nationalitet än den 
franska? 
Tror du dina barn /ditt barn går miste om någonting genom att bo i ett annat land?  
 
Följdfrågor öppna… 
Flyttat mycket? Nationalitet, spelar det in för ditt/ert barns identitetsskapande tycker du? Hur 
då? 
 
Vardagen 
Umgås ni i familjen mycket med fransmän? 
Pratar ni franska eller svenska hemma? 
Brukar ni tala om det här med nationaliteter hemma? Är det något som är närvarande tycker 
du?  
Vilket språk talar ni hemma? 
 
Allmänt 
Om du får frågan var hemma är, vad skulle du då svara?  
Vad innebär det att vara svensk? Är det viktigt med att bevara någon sorts svensk identitet för 
dig/er?  
Vad innebär det att vara fransk? 
Vad skulle du vilja att dina barn blir när dom blir stora? 
 
 

Intervjuguide rektorn 
Vilken/vilka funktioner ser du att svenska skolan fyller? 
Hur arbetar skolan sett utifrån den franska kulturen och den svenska som nämns i er 
verksamhetsplan? Hur förhåller ni er till detta? Vad innebär de två för skolan? 
Betonas det internationella mer än det franska eller svenska?  
Svensk skola med fransk profil: vad innebär det? 
Vad är en svensk identitet? 
Varför tycker du det behövs en svensk skola i Paris?
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Bilaga 2 

Brev till föräldrar och elever 

 
 
Norrköping den 25 oktober 2006 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Petter Enlund och jag läser för närvarande min 9:e och sista termin vid 
lärarprogrammet på Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Jag har utbildat mig 
inom de samhällsorienterade ämnena och inom engelska. Som en sista del i 
utbildningen gör vi nu ett examensarbete. Detta sker i form av en C-uppsats på 10 
poäng. Mitt arbete kommer att handla om hur fenomenen nationalitet och etnicitet 
uppfattas/påverkar barn som studerar vid svenska skolan utomlands. Det är med 
anledning av detta jag nu kontaktar er. Jag skulle gärna vilja intervjua ditt/ert barn! 
 
En naturlig del i ett vetenskapligt arbete är intervjun. Detta är ett redskap som i mitt 
fall kommer att användas för att ta reda på uppfattningar och uttryck för synen på 
etnicitet hos ungdomar i en transnationell miljö. Intervjuerna kommer att spelas in på 
band men kommer att behandlas helt anonymt. Detta betyder att det inte kommer att 
gå att identifiera intervjudeltagarna vare sig utifrån namn eller utifrån skolklass. Efter 
analysen av intervjuerna kommer jag att radera banden. 
 
Det är helt och hållet frivilligt att vara med i undersökningen. Min intention är att inte 
ställa några jobbiga eller närgångna frågor, dessa kommer att vara av allmän karaktär. 
Vidare, om det är något man inte vill svara på eller att man helt enkelt vill avbryta 
intervjun så är det självklart alldeles okej. 
 
 
 
Härmed godkänner jag att mitt barn deltar i intervju: 
 
 
 
__________________________________________ 
 
Underskrift  
 
 
__________________________________________ 
 
Namnförtydligande 

 I



 
 
Till studien är jag även intresserad av att intervjua dig som förälder för att på så vis få 
en djupare förståelse för tankarna kring nationalitet och etnicitet i allmänhet och 
svenska skolan i Paris i synnerhet. Om du skulle vilja vara med och bli intervjuad är 
det bara att fylla i formuläret nedan så tar jag kontakt med dig om tid och dag när jag 
anländer till Paris. Det kommer röra sig om någon gång under vecka 46, alltså från den 
13:e till 17:e november när det passar dig. 
 
Även till denna intervju kommer jag att banda samtalet, men på samma sätt som vid 
analysen och bearbetningen av materialet av de andra intervjuerna kommer full 
anonymitet råda. Banden raderas efter analys. Det är självfallet fullkomligt frivilligt att 
delta! 
 
 
Jag som kan tänka mig att bli intervjuad heter: 
 
 
___________________________________________ 
 
Mitt barns namn: 
 
 
___________________________________________ 
 
Mitt telefonnummer: 
 
 
___________________________________________ 
 
Min e-mail: 
 
 
___________________________________________  
 
 
Vid eventuella frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig!  
 
peten661@student.liu.se 
+46 702 196 999 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Petter Enlund 
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