
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur – ISAK 
LiU Norrköping 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elin Kusmin 
 
 
 
 
 

 

 
 

Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74  NORRKÖPING 

Från land till land 

Svenska kvinnors erfarenheter av att transmigrera 
mellan Sverige och USA 

Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2007 



 

 

 

 

  Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 
 Kultur, samhälle, mediegestaltning 

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
 AB-uppsats  
       C-uppsats 
   x   D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
       ________________  

Språk 
Language 
 
   x  Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
        
       ________________ 

Titel 
Title 

Från land till land – Svenska kvinnors erfarenheter av att transmigrera mellan Sverige och USA 
 
From country to country – Swedish women’s experiences of transmigrating between Sweden and the USA  
 
Författare 
Author 

Elin Kusmin 

ISBN 
_____________________________________________________ 
ISRN   LIU-ISAK/KSM-D--07/19--SE 
_____________________________________________________ 
ISSN 
_____________________________________________________ 
 
 
Handledare 
Hélena Regius 
 
 

Nyckelord 
Keyword 
 
Sverige, svenskt, USA, migration, etnicitet, plats, grupptillhörighet, vithet, västerländskt, kvinnor, jämställdhet, främlingsskap, föreningsliv, 
traditioner, transmigrering, återvandrare, hemvändare, identitet, integration, flytt 

 
Datum 
Date 
 
2007-06-01 

URL för elektronisk version 

Sammanfattning 

I debatter om invandring fokuseras ofta på problemrelaterade områden som flyktingskap och konflikter mellan 
etniska grupper. Ett mindre uppmärksammat område inom både mediedebatt och forskning är migration mellan 
västerländska länder. Denna uppsats utforskar svenska kvinnors erfarenheter av att vara invandrare i USA. Den 
undersöker också vilka utmaningar och problem som svenska invandrare kan stöta på om de återvänder till Sverige 
efter många år utomlands. Teman som platsanknytning, etnisk och kulturell gruppgemenskap, främlingskap, tradition 
och symbolism diskuteras i uppsatsen. De kulturella skillnaderna i synen på jämställdhet mellan de båda länderna 
diskuteras också. Resultaten baseras på intervjuer med elva kvinnor som alla har erfarenheter av att migrera till USA. 
 

 

Abstract 
 

In discussions about immigration the debate usually concentrates on problem related areas like refugees and conflicts 
between ethnic groups with large cultural differences. A neglected area in the media debate as well as the academic 
field is the migration between Western countries. This thesis explores the experiences of Swedish women as 
immigrants in the USA. It also examines which problems and difficulties Swedish immigrants may experience when 
returning to their home country after several years abroad. Themes like place attachment, ethnic and cultural 
belonging, alienation, tradition and symbolism are discussed in the thesis. The issue of different cultural views on 
gender is also discussed in the analysis. The results are based on interviews with eleven women with experiences of 

migrating to the USA. 

Institution, Avdelning 
Department, Division 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

INLEDNING............................................................................................................................. 2 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................. 2 

METOD OCH MATERIAL.................................................................................................... 4 

MATERIAL ............................................................................................................................... 4 
METOD .................................................................................................................................... 4 
URVAL .................................................................................................................................... 6 
REFLEXIVITET ......................................................................................................................... 7 
REFLEKTIONER KRING SYFTE OCH TEORETISKA ANGREPPSSÄTT.............................................. 8 
BEGREPPET TRANSMIGRANTER................................................................................................ 9 

BAKGRUND........................................................................................................................... 11 

DEN SVENSKA DRÖMMEN OM AMERIKA ................................................................................ 11 
SVENSKT FÖRENINGSLIV I USA GENOM TIDERNA ................................................................. 12 
ATT FÅ TILLTRÄDE TILL USA................................................................................................ 14 
JÄMSTÄLLDHET: EN JÄMFÖRELSE MELLAN USA OCH SVERIGE............................................. 14 

TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................... 17 

SVENSKAR I USA .................................................................................................................. 17 
SVENSKAR I ANDRA LÄNDER ................................................................................................. 19 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................... 20 

PRESENTATION AV INFORMANTERNA ...................................................................... 22 

USA-BOENDE........................................................................................................................ 22 
”ÅTERVANDRARE” ................................................................................................................ 23 

INTERVJUERNAS INNEHÅLL.......................................................................................... 25 

TEORETISK INRAMNING AV MATERIALET.............................................................. 28 

KRITISKT PERSPEKTIV PÅ BEGREPPEN ETNICITET OCH NATIONELL KULTUR........................... 28 
ETNICITET ............................................................................................................................. 30 
GRUPPTILLHÖRIGHET ............................................................................................................ 32 
TRADITION OCH SYMBOLIK ................................................................................................... 33 
PLATSANKNYTNING .............................................................................................................. 36 
IDENTITET OCH MIGRATION ................................................................................................... 38 
FRÄMLINGSKAPET ................................................................................................................. 40 
PROCESSEN EFTER FLYTTEN .................................................................................................. 42 
RELATIONER OCH ROLLER ..................................................................................................... 44 

ANALYSERANDE DISKUSSION: USA-BOENDE .......................................................... 46 

UTMANINGAR OCH SKILLNADER............................................................................................ 46 
Jämställdhet ..................................................................................................................... 49 

INTEGRATIONSPROCESS......................................................................................................... 52 
Deltagande i samhället..................................................................................................... 53 



 

 

 

Tolka situationer och lära sig de kulturella koderna....................................................... 54 
SYN PÅ OCH RELATION TILL SVERIGE .................................................................................... 55 
FÖRHÅLLANDET TILL DEN NATIONELLA IDENTITETEN........................................................... 56 

Lågaktiv etnicitet .............................................................................................................. 56 
Använda stereotyperna till sin fördel ............................................................................... 57 
Amerika-svenskarna ......................................................................................................... 58 

UMGÄNGE OCH RELATIONER ................................................................................................. 59 
Organisationernas funktion.............................................................................................. 61 
Familj ............................................................................................................................... 64 
Traditioner ....................................................................................................................... 64 

FÖRÄNDRINGAR .................................................................................................................... 66 

ANALYSERANDE DISKUSSION: ÅTERVANDRARNA ............................................... 67 

MÖTET MED SVERIGE ............................................................................................................ 67 
PROBLEM OCH UTMANINGAR................................................................................................. 69 

Umgänge .......................................................................................................................... 70 
FÖRÄNDRINGAR .................................................................................................................... 71 

SLUTSATSER........................................................................................................................ 75 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ 78 

ELEKTRONISKA KÄLLOR........................................................................................................ 78 
TRYCKTA KÄLLOR ................................................................................................................. 78 

 



 

 

1

 

 

 

 

 

”Efter en tid i Sverige tyckte jag att det var obehagligt att tala grekiska med mina landsmän om 

svenskar var med. Det var inte bara en fråga om hövlighet, vilket jag påstod. Det var en annan och 

mycket djupare genans. Jag ville inte utmärka mig som en främling, medan andra nyanlända 

greker tvärtom tyckte att det var genant att inte tala grekiska med sina landsmän. Så hade jag 

också känt i början. Det var viktigt att inte bli en främling i mina landsmäns ögon, sedan blev det 

viktigt att inte vara en främling i svenskarnas ögon. Det slutade med att jag blev en främling inför 

båda”.1  

Theodor Kallifatides 

                                                 
1 Theodor Kallifatides, Ett nytt land utanför mitt fönster,  Albert Bonniers förlag, Viborg 2002: 13. 
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Inledning 

Jag var nitton år när jag lämnade den lilla svenska stad jag vuxit upp i. Med hjärtat i 

halsgropen satte jag mig på planet och åkte nästan halvvägs runt jordklotet, till San Francisco 

i USA. Under ett år var jag bosatt i Kalifornien och fick på så sätt inblick en kultur som trots 

allt skilde sig en del från vad jag var van vid. Flera gånger under året kom jag i kontakt med 

svenska föreningar som anordnade fester och firanden av svenska högtider. Jag insåg att det 

fanns ett stort behov, i synnerhet för de svenskar som var permanent bosatta i USA, att samlas 

och få tala sitt modersmål, fira högtider och knyta kontakter med människor som hade 

liknande referensramar. Även om jag åkte hem efter bara ett år hade den amerikanska 

vistelsen gjort sitt intryck på mig. Jag hade lagt mig till med vanor som jag inte haft i Sverige 

och kände mig ibland malplacerad efter hemkomsten. Jag kunde bara föreställa mig hur det 

skulle kännas att försöka återvända hem efter fem-tio år utomlands. Inte bara har man själv 

förändrats utan även landet man återvänder till. 

 

Denna uppsats är en del av det större projektet Sverige – USA t.o.r. Inom projektet produceras 

två magisteruppsatser samt en handbok för svenskar som ska underlätta för dem som vill åka 

till USA för att jobba eller studera. Jag och min samarbetspartner gjorde en researchresa till 

USA där vi intervjuade ett trettiotal personer, av dem mest svenskar som av olika anledningar 

bor i USA. Det var när jag mötte dessa personer som idén till denna uppsats kom till. Jag 

insåg att de berättade om en aspekt av invandring som i mycket skiljer sig från den som ofta 

är i fokus för samhällsdebatt och forskning. Jag kände att jag närmare ville studera vad 

svenskarna i USA hade att berätta. Vad innebär deras status som invandrare i ett främmande 

land? 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur den nationella identiteten 

påverkas i flytten från och tillbaka till hemlandet. Som fallstudie har jag valt att fokusera på 

svenskhet i relation till USA eftersom invandring mellan västerländska länder sällan 

problematiseras. För att bena ut mitt syfte ytterligare har jag delat upp det. Det första delsyftet 

är att analysera svenska kvinnors erfarenheter av att migrera till USA. Vilka svårigheter och 

utmaningar stöter de på? Hur ser deras integrationsprocess ut i jämförelse med 

dokumenterade fall av icke-västerländska invandrares integration i Sverige? Hur påverkas 

svenskarnas syn på Sverige och deras relation till hemlandet? Hur hanterar de sin nationella 
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identitet? Vilka söker de sig till och umgås med? Vad upplever de själva att de genomgår för 

förändringar av att leva i det amerikanska samhället? 

 

Det andra delsyftet är att analysera svenska kvinnors erfarenheter av att flytta tillbaka till 

Sverige efter att ha bott i USA under en längre tid. Hur blir mötet mellan återvändaren och det 

gamla hemlandet? Vad är problematiskt med återvändandet och hur hanteras det? Vilka söker 

de sig till och umgås med? Upplever de att de själva eller att hemlandet har förändrats och i så 

fall hur? 

 

Genom att utgå från dessa frågeställningar hoppas jag att min undersökning på mikronivå kan 

ge en inblick i hur identiteten påverkas hos svenska kvinnor som migrerar till USA, och på 

makronivå kan öka kunskapen om migrering mellan västerländska länder. 



 

 

4

Metod och material 

Material 

Grunden till undersökningen består av intervjuer med svenskar som länge bott eller nu bor i 

USA. Vissa av intervjuerna är muntligt utförda, inspelade på band och transkriberade. Dessa 

intervjuer samlades in under den resa genom sydvästra USA som omnämns i inledningen. 

Huvudsyftet var då inte att använda intervjuerna till denna uppsats, men jag insåg snart att 

flera av dessa intervjuers innehåll är relevant för min studie. Detta kommer jag gå djupare in 

på under rubriken ”tillvägagångssätt”. De övriga intervjuerna är utförda via e-post. Jag 

började med att skriva in en efterlysning i ett forum på internet.2 Hemsidan där forumet ligger 

tillhör föreningen Fröken fredag som riktar sig till svenska kvinnor som bor i USA. Jag fick 

flera svar och skickade ut ett par initiala frågor tillsammans med information om uppsatsens 

syfte, garanti om anonymitet, etcetera. I detta första stadium föll flera av informanterna bort, 

men jag fick svar från fyra informanter, varav två var hemvändare. Utöver det fick jag också 

svar från en representant för den svenska föreningen Swea som också riktar sig till kvinnor i 

bland annat USA.3 Henne intervjuade jag dock inte utifrån hennes personliga upplevelser utan 

som en representant för föreningen. 

Metod 

Eftersom flera av mina informanter befinner sig på en annan kontinent än jag har jag alltså 

valt den något otraditionella metoden att intervjua dem via e-post. Det finns nackdelar med 

detta tillvägagångssätt, bland annat förlorar man mycket spontanitet och möjlighet att utföra 

intervjun som ett samtal där informanten får associera fritt. Jag förlorar också den kontakt 

med informanten som skulle kunna innebära ett större förtroende vilket skulle kunna leda till 

djupare utvecklingar av svaren. De positiva konsekvenserna är dock att informanten får 

möjlighet till att i lugn och ro tänka efter och utveckla sina svar så långt hon själv vill. I och 

med det minskar risken för att informanten känner att hon sagt för mycket. Med de skriftliga 

intervjuerna har jag använt en semistrukturell metod. Det har funnits vissa grundfrågor som 

jag utgått ifrån men jag har följt informantens egna associationer och ställt olika följdfrågor 

beroende på vad svaren blivit. På grund av det har inte alla informanter fått möjlighet att svara 

på exakt samma frågor, men utgångspunkten har varit densamma. Gällande de muntliga 

                                                 
2 <http://www.frokenfredag.com> 
3 <http://www.swea.org> 
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intervjuerna gjordes de i ett annat syfte än till denna uppsats och jag har där fått nöja mig med 

det material som funnits. Detta kan liknas vid att göra textanalys där materialet från början 

finns i en färdig form. De frågor som ställdes vid intervjuerna hade inte i förväg planerats med 

denna uppsats i åtanke vilket innebar att endast delar av intervjuerna var relevanta för mitt 

syfte.  

 

Kvalitativ bearbetning av materialet kan göras på många sätt. Processen börjar redan vid 

insamlandet av materialet, till skillnad från vid kvantitativ metod. Jag har under processens 

gång stött på åsikter och påpekanden som fört hela undersökningen i andra riktningar än vad 

jag från början tänkt. Exempelvis så var jag från början inställd på att undersöka vilken 

betydelse svenska organisationer i USA har för sina medlemmar, men när jag började 

intervjua informanterna stod det snart tydligt att dessa organisationer inte hade i närheten så 

stor betydelse för reproducerandet av ”det svenska” som informanternas egen 

bekantskapskrets. Relativt sent i arbetet valde jag att ta bort organisationerna ur syftet och 

endast nämna dem som en mindre del. Eftersom jag är intresserad av att undersöka just 

erfarenheter och upplevelser hos mina informanter är den kvalitativa metoden ett naturligt val. 

Denna metod för med sig möjligheten att interagera med informanterna och få en personlig 

kontakt med dem, vilket med all sannolikhet fördjupar förståelsen för materialet4. Om jag 

använt en kvantitativ metod hade jag haft möjlighet att undersöka svar från ett större antal 

personer, men jag hade inte kunnat nå en lika djup förståelse för objektet för min studie. 

 

I Runa Patel och Bo Davidsons Forskningsmetodikens grunder beskriver de det kvalitativa 

analysarbetet som en process som kräver mycket tid och tålamod. Ständiga omläsningar med 

pennan i handen behövs för att komma materialet nära. Efter ett tag börjar teman och mönster 

ofta utkristallisera sig ur materialet. Det är då det är dags att koppla in teorin5. Mitt 

tillvägagångssätt har varit att läsa igenom intervjuerna ett antal gånger för att sedan söka efter 

kategorier och teman i intervjuerna. Dessa har jag markerat och kommenterat. Vid nästa 

genomgång har jag placerat in citaten och mina kommentarer under rubriker som kopplats till 

teorin. Det följande steget var att skriva ihop en sammanhängande text utifrån dessa citat för 

att själv få en uppfattning av vad som återkommer i många intervjuer och vad som inte gör 

                                                 
4 Det kan tyckas långsökt att jag kunnat få en personlig kontakt med informanterna då jag intervjuat många av 
dem via e-post, men det jag menar med personlig kontakt är den möjlighet jag haft att fördjupa mig i varje 
persons berättelse och på sätt kunna placera svaren i ett sammanhang och i relation till varandra. 
5 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Studentlitteratur, Lund. 1994: 99-103 
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det. Efter detta arbetade jag med att integrera de teoretiska perspektiven med intervjuerna. 

Vissa begrepp och hypoteser föll bort i detta steg då de inte var relevanta för mitt material. 

Alla steg i processen har sparats för att jag lätt ska kunna gå tillbaka och hitta 

originalsammanhanget.  

 

Att mitt textmaterial kommer från två typer av källor; inspelade intervjuer och skriftliga 

intervjuer, medför en viss variation i informationen samt i tilltalet. Jag har tagit mig friheten 

att rätta stavfel i de skriftliga svaren, samt ändrat texten så att den fått ett enhetligt utseende, 

till exempel har jag när informanten skrivit med versaler för att betona ett ord, ändrat det från 

kursiv till normal text då alla intervjucitat skrivs i kursiv text. Detta påverkar enligt min 

mening inte betydelsen av innehållet.  

Urval 

Av de intervjuade personerna bor en majoritet i Kalifornien, närmare bestämt i Los Angeles. 

Två personer bor i Utah och en av hemvändarna har bott i Massachusetts. Urvalet beror dels 

på att resan där de muntliga intervjuerna utfördes, gick genom sydvästra USA, dels på 

metoden jag använde för att komma i kontakt med personer att intervjua via e-post. Då mitt 

syfte initialt var att fokusera på de två svenska organisationerna Swea och Fröken fredag, 

vände jag mig till deras hemsidor för att finna medlemmar att intervjua. Genom Swea fick jag 

inget resultat men genom Fröken Fredags forum kom jag i kontakt med ett flertal informanter. 

Jag skrev själv in en efterlysning under flera ”trådar” som tillhörde de olika städerna där 

föreningen är placerad, men där jag hittade annonser som andra lagt ut tog jag en chansning 

och skrev till dem personligen. Detta föll väl ut och jag fick svar från ett antal personer på 

detta sätt. Alla svar jag fick var från kvinnor som vid tillfället bodde i Los Angeles och det 

tror jag beror på att denna avdelning av Fröken fredag är mest aktiv. Som jag tidigare nämnt 

föll några personer bort och i slutändan blev det fyra informanter som jag intervjuade på detta 

sätt. Den informant som bott i Massachusetts har jag hittat genom personliga kontakter. 

 

Att alla informanter är kvinnor beror delvis på det ursprungliga syftet. De båda föreningarna 

jag valde riktar sig enbart till kvinnor. Jag intresserade mig för dessa föreningar för att de 

hade många likheter men också vissa olikheter som kunde bli intressanta, så som aktiviteter 

och målgrupper. De är dessutom baserade i Los Angeles båda två, en orsak till att kvinnorna 

jag fick kontakt med genom Fröken fredag också var därifrån. Jag anser dock inte att det är 

någon nackdel att jag endast intervjuat kvinnor. Tvärtom, jag har i och med det kunnat 
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fokusera på frågor som jämställdhet, familj och karriär utifrån en tydligt kvinnlig vinkel som 

jag anser är givande för undersökningen. Även om jämställdhet kan vara en viktig fråga även 

för män, skiljer sig mäns och kvinnors erfarenheter åt i många fall, särskilt när det kommer till 

möjligheter och handlingsutrymme. De kvinnor jag intervjuat berättar mycket om hur de i 

högre grad bemötts utifrån sitt kön i det amerikanska samhället. Detta kommer jag att 

återkomma till senare i uppsatsen. 

 

Jag anser att Kalifornien är ett intressant område att studera eftersom det är befolkat av ett 

stort antal svenskar, utan att ha samma svensk-amerikanska stämpel som exempelvis 

Minnesota har. Ingen av de personer som jag intervjuat bor i något av de typiska svensk-

amerikanska samhällena som finns i USA. Detta är ett val jag gjort för att jag, trots att jag tar 

avstamp i forskning om just svensk-amerikaner, intresserar mig för erfarenheter från svenskar 

som vuxit upp i Sverige och valt att flytta till USA, vilka jag för enkelhetens skull kallar 

amerika-svenskar, med betoning på att de är svenskar. 

Reflexivitet 

Eftersom jag själv är en svensk kvinna som tillbringat ett år i USA har jag självklart en stor 

del personliga åsikter och erfarenheter i ämnet. Det är otänkbart att jag helt objektivt skulle 

kunna analysera materialet utan att detta spelar in. För att få ett perspektiv på min egen roll 

har jag vänt mig till boken Från erfarenhet till text – om kulturvetenskaplig reflexivitet, av 

Billy Ehn och Barbro Klein. Författarna lägger stor vikt vid ordet reflexivitet som de låter 

beteckna ”tänkandet om sitt eget tänkande”. Det innebär att man tar ett steg åt sidan och 

betraktar sig själv och sin egen självmedvetenhet. Det är alltså att ta ett steg längre än att bara 

se på sin egen roll.6 Som etnologisk forskare närmar man sig sina informanter samtidigt som 

man måste ha en distans för att analysera vad de delar med sig av.7  

 

Ehn och Klein menar att verkligheten inte bara speglas utan också skapas om när man skriver 

om den och frågar hur man som etnologisk forskare ska ställa sig till det. Svaret de ger är att 

verkligheten i själva verket alltid måste betraktas genom beskrivningar. Ingen kan göra 

anspråk på att spegla hela verkligheten. Därför kan man även som forskare bara göra anspråk 

                                                 
6 Billy Ehn och Barbro Klein, Från erfarenhet till text - om kulturvetenskaplig reflexivitet. Carlssons bokförlag, 
Stockolm, 1994: 11-12 
7 Ibid 
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på att ge sin beskrivning av ett fall.8 Jag håller med Ehn och Klein och menar att det är viktigt 

att hålla detta i minnet, både som forskare och som läsare. 

 

Jag har valt att se min likhet med informanterna som en tillgång. Jag har insikt i vad de går 

igenom och jag har mött en stor mängd andra ”amerika-svenskar”, både under mitt år som 

boende i USA men också under researchresan och i andra sammanhang. Dessa erfarenheter 

kommer inte att finnas med i analysen, men de ger mig en helhetsbild som är givande i mina 

försök att förstå och tolka informanternas berättelser. 

 

En aspekt som till en mindre del kommer att behandlas i uppsatsen är jämställdheten mellan 

män och kvinnor eftersom det amerikanska samhället skiljer sig relativt mycket från det 

svenska på den punkten. Fokus ligger på familjeliv och karriär och jag kommer att diskutera 

detta utifrån en feministisk synvinkel. Jag vill här klargöra att min ståndpunkt i frågan är att 

män och kvinnor bör ha samma möjligheter att avancera inom ett yrke, oavsett om de bildar 

familj eller inte. Att kvinnor i USA i mycket större utsträckning minskar eller slutar sitt arbete 

när de skaffar barn ser jag som något negativt eftersom de på detta vis blir ekonomiskt 

beroende av sin partner, får sämre möjligheter till att avancera inom yrket, har sämre 

förhandlingsmöjligheter om de vill komma tillbaka, får mindre pension, etcetera.9 I 

bakgrunden kommer jag att presentera en studie där svenska och amerikanska heterosexuella 

parförhållanden jämförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Reflektioner kring syfte och teoretiska angreppssätt 

Det är viktigt att klargöra att orsakerna till varför man migrerar är olika och att den etniska 

bakgrunden har stor betydelse för hur man blir bemött i värdlandet, oavsett vilket land vi talar 

om. Sociologen Christina Spännar har intervjuat ungdomar med ursprung i olika kulturer i sin 

avhandling Med främmande bagage. I ett stycke finns ett citat med från en svensk kvinna som 

vuxit upp i USA. Hon reflekterar över att de allmänna attityderna i det amerikanska samhället 

är mer negativa gentemot svarta och sydamerikanska immigranter, medan hon torrt säger att 

”svenskar och skandinaver och North European, jag menar det är ju fint som fan”.10 

 

                                                 
8 Ehn och Klein 1994: 11-42 
9 Tips till vidare läsning om jämställdhet i arbetslivet: Moa Elf Karlén och Johanna Palmström, Ta betalt! – en 
feministisk överlevnadsguide. 2005: 39-98. Tiden, Stockholm. 
10 Christina Spännar, Med främmande bagage – Tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i 
annan kultur eller Det postmoderna främlingskapet. Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 2001: 183-
184. 
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Att vara flykting från ett krigsdrabbat land och att vara västerländsk migrant i ett 

västerländskt land är att befinna sig i mycket olika situationer. Tyvärr är den västerländska 

migranten långt mer privilegierad och detta är något som måste hållas i minnet i diskussionen 

om migrering. Jag använder mig av teorier om etnicitet, migration, grupptillhörighet och 

jämställdhet i undersökningen. Majoriteten av forskningen om migration och främlingsskap 

berör de problematiska delarna som har att göra med stora ekonomiska, såväl som kulturella 

skillnader mellan invandrare och värdland. Man kan ifrågasätta nyttan av att undersöka 

invandring mellan två västerländska länder då denna kan tyckas oproblematisk i jämförelse. 

Som jag ser det behövs studier av även dessa skillnader för att förstå invandringens 

problematik i stort. Att istället för att forska om det avvikande forska om vad som anses vara 

normen. Till exempel finns det idag ett utbrett forskningsområde som inriktar sig på studier av 

manlighet eller studier av vithet. Jag menar att det finns mycket att vinna på att 

uppmärksamma olika typer av migrering för att förstå hela företeelsen. Det intressanta med 

mina informanter är att de på ett sätt tillhör en norm som finns i USA genom att de är 

västerländska, men de är fortfarande invandrare i det amerikanska samhället och det gör dem 

till avvikare. Detta finner jag vara en fascinerande paradox, värd att utforska närmare. 

Begreppet transmigranter 

De personer som ligger i fokus för min studie är inte migranter i ordets vanligaste betydelse. 

De har ofta flyttat för att få bättre karriärmöjligheter och upplever mindre diskriminering och 

främlingsfientlighet än många andra invandrare. Etnicitetsforskaren Erik Olsson särskiljer den 

typ av migranter som frivilligt flyttar mellan länder och kanske till och med ser flera länder 

som sina hemländer. Han kallar dem transmigranter. De knyter samman länder och 

samhällen.11  

 

Den sociala rörligheten mellan hemländer i t ex Asien, Karibien eller Sydamerika och värdländer i 

Västeuropa eller Nordamerika medför också att nya sociala fält utvecklas. Migranternas 

multilokala engagemang […] och förankring vad beträffar ekonomiska investeringar och affärer, 

politik, religion, kultur m.m. är därför inom ett och samma sociala fält.12  

 

Olsson talar om transmigranter som härstammar ifrån andra kontinenter än de som är i fokus 

för min studie, men jag ser ingen anledning till att hans begrepp inte också kan innefatta de 

                                                 
11 Erik Olsson Etniska gränser och transnationella gemenskaper ur Erik Olsson (red) Etnicitetens gränser och 
mångfald. Carlssons bokförlag, Bjärnum. 2000: 15 
12 Ibid  
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migranter som flyttar mellan Västeuropa och Nordamerika. Det finns nog med sociala 

skillnader även mellan dessa geografiska områden. Jag kommer att använda detta begrepp för 

att skilja på dem som flyttar för en viss tid och dem som migrerar till ett nytt land med syfte 

att stanna för resten av livet.  



 

 

11

Bakgrund 

Med detta kapitel ämnar jag ge en kortare bakgrund till hur migrationen till USA tidigare sett 

ut och hur svenskarna från och med den stora migrantvågen runt 1800-talets sekelskifte har 

organiserat sig och sökt sig till varandra. Jag kommer också konkret gå igenom hur man som 

svensk får tillträde till USA och avslutningsvis redovisa för en undersökning som gjorts om 

jämställdhet i Sverige samt i USA. 

Den svenska drömmen om Amerika 

Vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet och fram till 1930-talet utvandrade över en 

miljon svenskar, främst till USA. Utvandringen har fortsatt att pågå, om än i mindre 

utsträckning och med andra motiv. Dåtidens utvandrare flyttade ofta på grund av de dåliga 

ekonomiska förhållandena i hemlandet och sökte efter bättre förutsättningar i det nya landet. 

Idag är det inte fattigdomen de flesta flyr ifrån, men ofta kan syftet med flytten vara att söka 

sig till de mer förmånliga arbetstillfällena som kan finnas på andra sidan Atlanten. Efter andra 

världskriget har ca 1700 svenskar emigrerat till USA varje år.13 Många är välutbildade 

svenskar som bosätter sig i de större städerna och planerar att återvända till Sverige en dag. 

Den gynnsamma arbetsmarknaden i kombination med det vänliga klimatet har lett till att 

Kalifornien är en av de mest populära staterna bland nutida svenska emigranter. Enligt den 

officiella folkräkningen 1990 var 588 000 svenskättlingar bosatta där, men då räknas också de 

amerikaner in som har svenskt påbrå i första eller andra generationen.14 

 

Följden av denna långvariga invandring är att ett stort antal svenska föreningar har bildats. 

Dessa föreningar skapar nätverk mellan svenskar i USA, ordnar träffar och firar traditionella 

svenska högtider som lucia, midsommar och jul enligt svenska traditioner. Förutom det har 

flera organisationer ett ytterligare syfte. De jobbar dels för att ta emot svenskar som flyttar till 

USA men också för att ta emot dem i Sverige när de flyttar hem igen.  

 

Att flytta hem till Sverige efter flera år i USA kan vara påfrestande. Det kan bli en ny 

kulturkrock och hemlandet känns kanske inte som man tänkt sig under frånvaron. Det kanske 

till och med har förändrats så pass mycket att man inte längre känner sig hemma. Eller så har 

                                                 
13 Henrik Tallgren, Svensk-amerikaner i Kalifornien – en studie av lågaktiv etnicitet, socialantropologiska 
instituationen, Göteborgs Universitet. 2000: 32. 
14 Ibid: 6. 
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man förändrats för mycket i sig själv. Forskningen om människor som flyttar tillbaka till sitt 

hemland efter en lång tid utomlands, så kallade ”återvandrare” eller ”hemvändare” visar att 

det kan vara minst lika problematiskt att flytta tillbaka till ett land som det var att flytta 

därifrån. Erik Olsson menar att en återvandrare rentav kan känna sig som en invandrare i sitt 

hemland. Han hänvisar till forskning om exilflyktingar och arbetskraftimmigranter som 

upplevt diskriminering och social utestängning när de kommit tillbaka till sitt gamla hemland 

efter en lång tids frånvaro. 15  

Svenskt föreningsliv i USA genom tiderna 

Immigranter utvecklar ofta nätverk för att hålla kontakt med andra immigranter från samma 

land, skriver Erik Olsson.16 Hans forskning fokuserar på den samtida invandringen till 

Sverige, men hans forskning appliceras med lätthet även på de svenskar som i alla år har 

emigrerat till USA. Det rika svenska föreningslivet i USA har många år på nacken. Redan när 

den stora immigrantvågen från Sverige till USA tog sin början, startade svenskarna att 

organisera sig i föreningar. Historikern Ulf Beijbom har forskat mycket om den tidiga svenska 

utvandringen till USA. 

 

1836 bildades […] en förening bland svenskarna i New York och 1857 grundades den första 

livskraftiga svenskföreningen i Chicago. Trots sin karaktär av kontaktpunkt för bildade och 

framgångsrika män fick Sociéteten Svea hundratals mer eller mindre exklusiva efterföljare och vid 

1800-talets slut erbjöd den svenskamerikanska föreningsvärlden plattformar för de mest skiftande 

intressen och idéer.17 

 

Ett vanligt mönster för etablerandet av svenska organisationer var att de kristna 

församlingarna var först på plats, åtföljda av sociala och idealistiska föreningar, varpå de 

provinsiella föreningarna etablerades i slutet av migrationseran, menar Lars Wendelius som är 

professor i litteraturvetenskap.18 Vi kan se att föreningslivet har varit en naturlig del av flytten 

till ett nytt land, detta är också tydligt bland invandrare i Sverige idag. 

Föreningsverksamheten hade tre funktioner enligt Wendelius; ekonomiska, sociala och 

assimilerande.19 Att träffa människor från hemlandet gav en känsla av trygghet för de 

nyankomna och de kunde lättare slussas in i det nya samhället. Efter en längre tid kunde 

                                                 
15 Erik Olsson 2000: 14-15. 
16 Ibid: 15. 
17 Ulf Beijbom 1990: 143. 
18 Lars Wendelius 1993: 143. 
19 Ibid: 142. 
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föreningarna fungera som ett sätt för de utflyttade svenskarna att hålla kontakten med sin 

bakgrund. 

 

Beijbom uppskattar att knappt en tredjedel av de svenska immigranterna och deras barn var 

”etniskt organiserade” på 1930-talet. Han påpekar också att många av föreningarna och 

församlingarna räknade bort medlemmar under 20 år i sin statistik vilket kan innebära att upp 

till hälften av immigranterna faktiskt deltog i någon föreningsverksamhet.20 Stora 

ordenssällskap var Svithiod, Vikingarna och Vasa. Som namnen antyder återknöt de till 

nordisk forntid med de världsberömda vikingarna som symbol. Enligt Beijbom var det 

nödvändigt att använda en färgstark symbolik för att ha en chans att synas i det 

mångkulturella USA och därför var det lätt att använda symboler som redan var välkända och 

– trots vikingarnas ökända brutalitet – ändå hade positiva konnotationer.21 

 

I Kalifornien finns idag ett stort antal svenska och skandinaviska föreningar som de flesta 

arbetar för att bevara den svenska kulturen, samt att knyta kontakter mellan svenskar eller 

svensk-amerikaner. De har olika målgrupper, många har mycket hög medelålder och är helt 

engelskspråkiga då medlemmarna oftast är tredjegenerationsinvandrare. 22 Många av 

föreningarna riktar sig egentligen inte till dagens svenska migranter utan mer till ättlingarna 

av tidigare generationers svenska migranter. Dessa föreningar finns kvar från denna tid och 

det är antagligen därför medelåldern också är så pass hög.  

 

För de tidiga svenska immigranterna var det inte i vardagslivet som fosterlandskärleken 

odlades. På grund av arbetslöshet och svåra ekonomiska förhållanden var inte bevarandet av 

hemkulturen något som prioriterades till vardags om det inte kunde bidra till att öka det 

privata välbefinnandet på något vis menar Beijbom och Wendelius.23 Beijbom fortsätter med 

att berätta om det tidiga 1900-talets svensk-amerikanska föreningsliv. Ofta kunde 

föreningslivet ge en stunds flykt från en tråkig vardag, det var en ursäkt för umgänge med 

”likasinnade” och ledde ofta till att svenskar umgicks inom gruppen och till slut gifte sig med 

andra svenskar. Det kunde också leda till arbetstillfällen. I sekelskiftets Chicago var 

                                                 
20 Ulf Beijbom 1990: 144. 
21 Ibid : 146. 
22 Bland dessa finns bland annat tidigare nämnda Vasa Order of America som haft både manliga och kvinnliga 
medlemmar, Swedish Club of San Francisco and Bay Area som under lång tid var en sällskapsklubb för män och 
The Swedish Chamber of Commerce of United States of America. 
23 Ulf Beijbom 1990: 154, 160, Lars Wendelius 1993: 142 
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byggbranschen helt svenskdominerad och svenska var det språk som talades på 

byggarbetsplatserna.24  

 

Genom denna återblick får vi en bakgrund till hur det svensk-amerikanska föreningslivet 

utvecklats och hur det ser ut idag. Det kommer en viss fördjupning i ämnet svensk migrering 

till USA i nästa kapitel där tidigare forskning om svenskar i USA presenteras.  

Att få tillträde till USA 

Av alla svenskar som bor utomlands bor mer än 100 000 i USA. Storbritannien kommer på 

andra plats med ca 40 000, vilket visar hur stor majoriteten är som bor i USA.25 USA kan 

dock vara ett svårgenomträngligt land, även i bokstavlig mening. Det är inget land man ”bara 

flyttar till”, utan det kräver en hel del förberedelser. Redan innan terroristattackerna den 11 

september 2001 var gränsbevakningen hög, men efter den händelsen började regeringen kräva 

mer av de personer som vill komma in i landet. Det krävs att man har en tydlig anledning med 

sin resa, som arbete, studier, praktik eller något annat. Man måste ansöka om visum hos 

amerikanska ambassaden i Stockholm och personligen infinna sig där för intervju. Eftersom 

det finns starka restriktioner mot att icke-amerikanska medborgare arbetar i landet måste 

studenter och andra som inte har ett avlönat arbete som syfte för resan, visa med kontoutdrag 

att de har de ekonomiska förutsättningarna som krävs. 

 

Som student får man stanna i landet så länge som utbildningen beräknas pågå. Efter första året 

blir det tillåtet för studenterna att arbeta på universitetet, något som inte inbringar någon hög 

lön, men det är det enda lagliga sättet att arbeta på som student. Den som tar examen i USA 

har rätt till att stanna i landet ett år till för att arbeta, förutsatt att någon erbjuder en anställning 

eller praktik. Om man vill stanna därefter måste man skriva kontrakt med ett företag på en 

anställning på en viss tid. Andra alternativ är att gifta sig med en amerikansk medborgare  

eller att ansöka till green card-lotteriet som egentligen är ett program upprättat av den 

amerikanska staten för att öka landets kulturella mångfald.26 

Jämställdhet: en jämförelse mellan USA och Sverige 

USA är på många sätt ett mer traditionsbundet land än Sverige. Förväntningarna på män och 

kvinnor är en aspekt där detta kan vara tydligt. I USA är det vanligare att de traditionella 
                                                 
24 Ulf Beijbom 1993: 142.  
25 SOU 2001:70 s.191 
26 <http://stockholm.usembassy.gov/Consulate/index.html> (besökt 2007-02-20) 
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könsrollerna tas för givna och ses som det ideala. I heterosexuella parförhållanden är rollerna 

ofta uppdelade så att mannen ses som den försörjande parten och kvinnan som den 

omhändertagande. Detta mönster finns också fortfarande i Sverige, men det amerikanska 

samhället erbjuder mindre stöd från samhället för dem som vill bryta mönstret. Där man i 

Sverige ofta försöker använda lagar för att reglera ojämlika förutsättningar, ser man det i USA 

som var och ens ensak. Det finns inget statligt system för att ta hand om barnen, det finns 

mycket få rättigheter för den som vill ta ut föräldraledighet och arbetsmarknaden är 

fortfarande dominerad av män i maktpositioner.27  

 

Sociologerna Marie Evertsson och Magnus Nermo har jämfört hur hushållsarbetet är fördelat i 

svenska och amerikanska parförhållanden från 1970-talet till år 2000. De jämförde också två 

förklaringsmodeller till varför hushållsarbetet fördelas som det gör mellan partnerna. Den ena  

modellen kallas the relative resource-bargaining perspective och går ut på att den av 

partnerna som tjänar mest och därmed bidrar med mest ekonomiska resurser till hushållet 

troligtvis kommer att kunna förhandla sig till att utföra färre fysiska hushållsplikter. Varför 

kvinnor statistiskt sett gör mer arbete i hemmet än män förklaras då med att de historiskt 

tjänat mindre pengar. Den andra modellen kallas the doing-gender approach och förklarar 

heterosexuella samboende parförhållandens ojämlikhet i hemmet med traditionella 

könsfördelningar i hushållsarbetet. Att kvinnor idag gör mer hushållsarbete förklaras alltså 

med att det är traditionellt betingat.28 

 

Resultaten som Evertsson och Nermo lägger fram, bygger på statistik utförd av myndigheter i 

respektive land och visar att de båda förklaringsmodellerna har olika hög giltighet i de olika 

länderna. Den svenska statistiken visade att utbildning och anställningsstatus i hög grad 

påverkade mängden av hushållsarbete, även i de fall där kvinnan tjänade mer än mannen. Men 

det fanns även en grad av ”doing gender” som yttrade sig i att även om välbetalda kvinnors 

hushållsarbete minskade, så fanns fortfarande en markant skillnad i mängd av arbete mellan 

kvinnor och män. Den amerikanska statistiken visade å andra sidan att könet hade störst 

inverkan på mängden av hushållsarbete. Evertsson och Nermo hävdar att mannen, om han 

                                                 
27 Marie Evertsson och Magnus Nermo, Dependence within families and the household division of labor – A 
comparison between Sweden and the United States, ur Marie Evertsson, Facets of gender – analyses of the 
Family and the Labour Market. Akademitryck AB, Edsbruk 2004. 
28 Ibid 
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tjänade mindre än kvinnan, kunde börja göra mindre hushållsarbete för att neutralisera den 

skillnad i könsfördelning som hennes inkomst bidrog med i förhållandet.29  

 

Att kvinnor i det amerikanska samhället förväntas ta hand om hemmet innebär att det blir 

svårt för dem att också satsa på karriären. Särskilt i ett land som USA där den som vill klättra 

på karriärstegen helst ska lägga ner hela sin själ i arbetet, vilket ofta innebär många 

övertidstimmar. En av mina informanter som läste vid ett amerikanskt college reflekterade 

över att ingen av de kvinnliga professorerna vid skolan hade barn. Hon kände själv att det 

antagligen skulle bli svårt för henne att förena att ha både karriär och barn om hon skulle bo 

kvar i USA i framtiden. 

 

Det är ett genomgående mönster att de kvinnorna det går bra för, de har valt bort 

familjelivet. När jag bodde där tänkte jag ganska mycket i de banorna, att jag skulle göra så 

och inte skaffa barn. 

 

Detta är ett exempel på stora skillnader mellan det amerikanska och det svenska samhället, 

som främst påverkar kvinnor som flyttar till USA. De måste ta ställning till de könsroller som 

det amerikanska samhället uppmuntrar och måste kanske göra uppoffringar som manliga 

migranter inte skulle ställas inför. Att männen förväntas arbeta mer för att göra karriär kan 

jämföras med barnlösa kvinnor som har samma förväntningar på sig. Skillnaden är att männen 

i USA kan välja att ha en familj trots detta.  

                                                 
29 Marie Evertsson och Magnus Nermo, Dependence within families and the household division of labor – A 
comparison between Sweden and the United States, ur Marie Evertsson, Facets of gender – analyses of the 
Family and the Labour Market. Akademitryck AB, Edsbruk 2004. 
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Tidigare forskning 

Svenskar i USA 

Det finns mycket forskning om svenskättlingar i USA, på flera akademiska fält.30 En stor 

inspirationskälla till min undersökning är socialantropologen Henrik Tallgrens avhandling 

svensk-amerikaner i Kalifornien – en studie av lågaktiv etnicitet från 2000. Tallgren har 

studerat svenskättlingar i den kaliforniska staden Turlock. Han har också intresserat sig för 

svenska organisationer och deras arbete. En stor skillnad mellan hans undersökning och min 

är att han inriktat sig på just svenskättlingar som kan vara flera generationer från den 

ursprungliga svenska immigranten. Min undersökning kommer istället att röra personer som 

vuxit upp i Sverige och flyttat till USA i vuxen ålder. Dock har våra undersökningar flera 

beröringspunkter som jag kommer att lyfta fram här. En viktig term som Tallgren använder är 

lågaktiv etnicitet. Den införs av Tallgren själv och innebär att den etniska tillhörigheten 

endast är relevant i vissa situationer, den är alltså inte aktuell hela tiden. Vid midsommar kan 

den svenska identiteten kännas högaktuell medan den nästan glöms bort vid andra tillfällen. 

Som uppvuxen i Sverige glömmer man knappast bort det, men samtidigt kan man som svensk 

ofta smälta in så bra i det amerikanska samhället att omgivningen knappast lägger märke till 

att man är utländsk. Flera utbytesstudenter som intervjuats under researchresan till USA, 

berättade att både skolkamraterna och lärarna ofta glömde bort att de var just 

utbytesstudenter. Detta kunde ställa till med problem ibland. 

 

När vi hade hemkunskap fattade de inte förrän efter flera veckor att jag inte kom därifrån, de 

trodde bara jag var allmänt dum som inte kunde typ cups och deras mått. 

 

Utbytesstudenten Louise (som presenteras i nästa kapitel) hade bott i USA endast i några 

månader och togs redan för en amerikan. I och med att hon tas för amerikansk blir hennes 

svenska identitet endast intressant när hon stöter på skillnader mellan den svenska och den 

amerikanska kulturen. Ju längre en svensk bott i USA desto mindre kommer dessa skillnader 

antagligen att märkas. Flera av de informanter som bott i USA under många år säger att de 

                                                 
30

 Bland annat har Folkloristen Larry Danielson studerat det svensk-amerikanska samhället Lindsborg i Kansas. 
Han har bland annat undersökt konstruktionen av etnisk identitet bland Lindsborgs svensk-amerikanska 
befolkning under den, vartannat år återkommande svenska festivalen. Traditionella svenska högtider som 
valborgsmässoafton och lucia infördes i samhället så sent som på 1950 och –60-talet och firas fortfarande i 
Lindsborg. Tallgren, 2000: 9-10. 
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oftast kan välja när de vill smälta in eller när de vill berätta om sitt ursprung. I vissa fall blir 

dock etniciteten aktuell, det kan vara i politiska diskussioner eller när en vara inte finns i 

affären. Plötsligt blir det tydligt att personen i fråga har en avvikande bakgrund. Då blir 

etniciteten genast aktuell. 

 

En föregångare till Tallgrens term lågaktiv etnicitet är Joshua Fishman et als sidestream och 

mainstream ethnicity. Amerikaner med kaukasiskt ursprung tillhör då ofta den så kallade 

sidestream-etniciteten vilket innebär att deras etniska ursprung inte hindrar dem professionellt 

men däremot kan ge dem ett meningsfullt djup i privatlivet. Denna, med Tallgrens ord, 

lågaktiva etnicitet är vanlig bland de amerikanska invånarna och blir meningsfull vid tillfällen 

som släktträffar, festivaler och andra högtider, etcetera.31  

 

Antropologen Robert Lowie har skrivit att det var de svenska immigranter som hade god 

utbildning som hade svårast att anpassa sig till det nya samhället. Det berodde på att de redan 

hade klart definierade uppfattningar om politik, religion och sociala frågor som ofta skiljde 

sig från det amerikanska samhällets syn på samma frågor. Omvänt var det lättare för dem med 

mindre utvecklade idéer och en mindre utvecklad lojalitet mot gemenskapen mellan svenskar, 

att assimileras in i det amerikanska samhället och ta sig an dess värderingar. Han menar också 

att nordeuropéerna var de som hade det lättast att integreras i det nya samhället och tas upp i 

gemenskapen.32 

 

Nutida historiker och sociologer menar att även om de tidiga svenska immigranterna hade lätt 

att anpassa sig till sin nya värld, ändå behöll sin svenska särart och på så sätt blev ett 

mellanting mellan svenskar och amerikaner, ”svensk-amerikaner”.33 Det här är en grupp som 

existerar i USA, ättlingarna till svenska förfäder som anlände för ett sekel sedan. Jag har dock 

hittat en annan grupp som jag som sagt refererar till som amerika-svenskar eftersom de 

fortfarande är svenskar i första hand. De flesta av mina informanter tillhör denna grupp mer 

eller mindre, men någon eller några har bott i USA så pass kort tid att de inte kan räknas dit. 

Vad jag menar med amerika-svenskar är en grupp som bott tillräckligt länge i USA för att 

påverkas av landets klimat, värderingar och atmosfär. De har blivit lite ”amerikaniserade”, 

men de kan inte räknas som amerikaner, till det är de för svenska. Så länge de befinner sig på 

                                                 
31 Henrik Tallgren 2000:19 
32 Ibid: 12. 
33 Ibid: 32. 
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amerikansk mark ser nog många sig själva som svenskar rakt av, men så fort de är hemma i 

Sverige för att hälsa på eller för att slå sig ner där på riktigt, upptäcker de vilka förändringar 

de genomgått under tiden i USA och hur detta gör dem avvikande. En av mina informanter 

beskriver själv detta när hon pratar om hur hon bemöts av svenskar i Sverige. 

 

När folk hör att man bor utomlands så byter de genast samtalsämne ibland och detta är något 

som vi alla utlandssvenskar har upplevt någon gång. Vi har diskuterat det mycket mellan oss 

och kan väl egentligen inte förstå riktigt varför det är så här, men det har väl som sagt med 

den så kallade jantelagen att göra. 

 

Hon beskriver hur hon och andra med liknande erfarenheter exkluderas från sin tidigare 

grupptillhörighet. Den nya mellangruppen som skapas är alltså amerika-svenskarna. 

Svenskar i andra länder 

Jenny Karlsson och Ann Strandberg har, i en D-uppsats från 2005, intervjuat svenskar som 

bodde i en svenskkoloni på spanska Fuengirola. Bland svenskarna som intervjuades fanns 

många medelålders och en del pensionärer som flyttat vid pensioneringen, vilket är skiljer sig 

från min undersökning där de flesta är unga och har flyttat för att öka sina karriärmöjligheter. 

I övrigt har våra undersökningar flera likheter, bland annat att Karlsson och Strandberg 

intresserat sig för den nordiska föreningsverksamheten på platsen. 

 

Då svenska skolan är placerad i Fuengirola var det ett tungt vägande skäl för många av 

informanterna som hade barn att bosätta sig där, då de ville ha barnen i en svensk skola 

istället för en spansk. Förutom svenska skolan finns svenska kyrkan på platsen och vissa av 

informanterna uppgav att de deltog i deras aktiviteter. Den största föreningsverksamheten 

verkade dock Club Nordico stå för. Informanterna berättade att de kände en samhörighet med 

andra medlemmar i föreningen och att de kunde identifiera sig med dem. Club Nordico är en 

klubb som är öppen för medlemmar med nordiskt härkomst i första hand. Olika svenska 

gemenskaper uppstår på så sätt, både genom att medlemmar av Club Nordico deltar i olika 

aktiviteter, men också genom att vissa svenskar istället engagerar sig i det som anordnas av 

Svenska Kyrkan. Sibyllakiosken och affären med svenska varor som också fanns på platsen 
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hade mindre betydelse för informanterna. Det var genom föreningslivet och svenska skolan 

som ”det svenska” i första hand bevarades.34 

 

Karlsson och Strandbergs informanter menade att gemenskapen mellan svenskarna förstärktes 

just för att de var utomlands. De umgicks här med personer de antagligen inte skulle ha 

umgåtts med i Sverige på grund av bristande gemensamma intressen. I Fuengirola bands de 

samman av ett gemensamt språk och gemensamma kulturella erfarenheter. Svenskheten 

förstärks som identifikation. De upplevde ett ökat intresse för att bevara och värna om sin 

etniska tillhörighet. Svenska traditioner som de tidigare förringat, kändes plötsligt viktiga och 

meningsfulla att visa upp för omvärlden. 35 

 

Karlsson och Strandberg finner ett förstärkt ”vi och dom”-tänkande hos sina informanter. 

Utan denna avgränsning går platstillhörigheten förlorad. Informanternas samhörighet med 

platsen är beroende av att de kan identifiera sig med de övriga svenskarna som bor där, eller 

eventuellt lokalbefolkningen, något som var mycket ovanligt, för att inte säga obefintligt, i 

Karlsson och Strandbergs material. I och med att den svenska gemenskapen är så stark, blir 

kontakten med det spanska samhället svagare. Vissa av informanterna menade att det berodde 

mycket på att spanjorerna slöt sig inåt i sin gemenskap, men vissa erkände att det också kunde 

ha att göra med deras egen svenska gemenskap. Även om Club Nordico på papperet 

välkomnar andra nationaliteter kan det faktum att klubben faktiskt i första hand återskapar 

svenskhet leda till att spanjorerna känner sig utestängda, vilket antagligen gör det lika svårt 

för spanjorerna att ta kontakt med svenskarna som tvärtom. 36 

Sammanfattning 

Jag har med bakgrunden och detta kapitel velat ge läsaren en bild av de villkor och 

förutsättningar som svenska transmigranter i USA möter. Svenskar och andra nordeuropéer 

visar sig ha relativt lätt att smälta in i det amerikanska samhället, spciellt de unga. Identiteten 

som främmande är inte uppenbar för omgivningen. Att de sedan inte alltid helt ingår i den 

amerikanska gemenskapen verkar bero mycket på dem själva. De sluter sig samman i en trygg 

grupp där svenskheten är vad de har gemensamt. Jag har också velat bredda bilden genom att 

ta in tidigare forskning om svenskar som bor i Spanien eftersom den innhåller påfallande 

                                                 
34 Jenny Karlsson och Ann Strandberg, Svenskarna som drog till Costa del Sol – en studie om tillvaron inom 
svenskkolonin i Fuengirola. D-uppsats, Kultur Samhälle Medigestaltning, Linköpings Universitet. 2005: 49. 
35 Jenny Karlsson och Ann Strandberg 2005: 48. 
36 Ibid: 50.  
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likheter med min undersökning. Samma mönster syns i Karlsson och Strandbergs 

undersökning. Även dessa svenska migranter verkar vara mer intresserade av att umgås med 

varandra än att lära känna spanjorer och delta mer i majoritetskulturen.  
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Presentation av informanterna 

Efter att ha tecknat en allmän bakgrund är det dags att låta intervjumaterialet ta plats i 

uppsatsen. För att läsaren själv ska få en bild av de intervjuade personerna följer en kortfattad 

presentation av var och en. Alla citat kommer fortsättningsvis att kunna kopplas till den 

person som sagt dem. Eftersom vissa uppgifter kan vara känsliga och jag har utlovat 

anonymitet är dock alla namn fingerade och närmare detaljer om exempelvis arbetsplats, 

utelämnade.  

USA-boende 

Eva, 37 år: Eva har bott i USA i sexton år. Hon åkte först till USA som utbytesstudent i ett 

år. Två år efter hemkomsten till Sverige kände hon att hon måste tillbaka till USA. Hon 

började med att studera teater i Kalifornien och har sedan jobbat upp sig från att vara 

lågavlönad receptionist till tecknare och konstnär på ett stort medieföretag. Hon har varit gift 

med en mexikansk-amerikansk man. Idag är Eva gift med en amerikansk man och har en 

ettårig son. Efter sonens födelse valde hon att säga upp sig från sin fasta tjänst och istället 

jobba som frilansare åt samma företag. Hon umgås mest med amerikaner men känner att 

hennes svenska ursprung blivit viktigare i och med att hon blivit mamma. Jag har intervjuat 

Eva via e-post. 

 

Petra, 32 år: Efter gymnasiet flyttade Petra till London ett år och det var detta som väckte 

hennes lust att upptäcka världen utanför Sverige. Hon flyttade till USA och började en 

universitetsutbildning där. Under sina nio år i USA har Petra bott i San Francisco, New York 

och Los Angeles. Idag arbetar hon på ett svenskt företag i Los Angeles. Hon har ibland 

övervägt att flytta hem till Sverige men än så länge är det inte aktuellt. Petra har varit medlem 

i flera svenska organisationer men på grund av tidsbrist har hon inte varit särskilt aktiv som 

medlem. Hon umgås mest med andra svenskar men har haft två längre förhållanden med 

amerikanska män. Semestrarna tillbringar hon ofta i Sverige och hon har kontinuerlig kontakt 

med familj och vänner i sitt gamla hemland. Jag har intervjuat Petra via e-post. 

 

Sara och Lena, 20 år: Båda två åkte till USA för att studera på college efter att de tagit 

studenten. Lena har bott två år i Los Angeles medan Sara bott där i lite drygt ett. De fick 

kontakt på ett forum på internet och bor nu ihop i ett kollektiv tillsammans med några andra 

svenskar. De umgås både med svenskar och med amerikaner. Under sommarloven 



 

 

23

sommarjobbar dem hemma i Sverige. Sara och Lena intervjuades vid en träff med dem i Los 

Angeles. 

 

Louise, 17 år: Louise är den yngsta av mina informanter och är den enda som inte kan kallas 

vuxen än. Hon är utbytesstudent i en liten stad i Utah. Vid intervjutillfället har hon varit i 

USA i nästan tre månader. Hon bor i en amerikansk värdfamilj som är djupt troende 

mormoner. Louise umgås mest med amerikanska ungdomar men även med några andra 

europeiska utbytesstudenter som går på skolan. Hon intervjuades muntligt vid ett tillfälle, på 

sitt high school. 

 

Marit, 22 år: Efter gymnasiet sökte Marit in till ett universitet i Utah. Hon är mycket 

idrottsintresserad och får hela utbildningen betald genom ett idrottsstipendium. Vid 

intervjutillfället är hon inne på sitt andra år. Hon har varit hemma en gång sedan flytten till 

USA, under sommarlovet. Då träffade hon alla sina gamla kompisar och hade sin ”bästa 

sommar någonsin”. Hon umgås mest med andra amerikaner som tävlar i samma skollag som 

hon. Marit intervjuades muntligt vid ett tillfälle, på campusområdet på det universitet hon 

läser vid. 

 

Marjaneh, 25 år: Hon flyttade till Los Angeles för att studera på college och fortsatte sedan 

studera vidare på ett universitet i samma stad. Nu är Marjaneh inne på sitt sjätte år i USA. 

Hon gör praktik på ett företag där hon jobbar med grafisk design och hoppas på att få 

anställning där för att kunna stanna när hennes visum för praktiken gått ut. Hon har inte varit i 

Sverige på fyra år men umgås mycket med andra svenskar. Marjaneh intervjuades i Los 

Angeles vid ett tillfälle tillsammans med sin vän Anna. 

”Återvandrare” 

Anna, 26 år: Åkte till USA på språkskola när hon var nitton år. Hon älskade landet så mycket 

att hon sökte in till ett college i Los Angeles och började studera där. Hon bodde i Los 

Angeles i sju år medan hon utbildade sig och gjorde praktik. Hennes umgänge har mest 

bestått av andra svenskar och några andra européer. Varje sommar och vinter har hon åkt hem 

till Sverige och hon har varit väldigt noga med att hålla kontakten med sina gamla vänner från 

gymnasiet. Efter praktiken hittade hon ingen möjlighet att stanna lagligt kvar i USA och 

tvingades därför att flytta hem till Sverige igen. Anna har intervjuats tillsammans med 
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Marjaneh på plats i Los Angeles innan hon flyttade hem till Sverige men även via e-post efter 

hemkomsten till Sverige. 

 

Carolina, 25 år: Med amerikansk mamma och svensk pappa har Carolina alltid haft nära 

kontakt med det amerikanska samhället. Under uppväxten besökte hon USA nästan varje år 

och hela familjen bodde där ett år när Carolina gick i lågstadiet. Efter gymnasiet bestämde 

hon sig för att söka till ett amerikanskt college i Massachusetts. Hon läste vid detta college i 

fyra år och umgicks mest med andra utländska studenter. Under studietiden besökte hon 

Sverige några gånger. Efter att hon tagit sin examen valde hon att flytta tillbaka till Sverige. 

Jag har intervjuat Carolina muntligt vid ett tillfälle i den svenska stad hon bor i nu. 

 

Stina, 23 år:37 Hela Stinas vänskapskrets har varit ute på olika håll i världen efter gymnasiet. 

Första gången hon var i USA bodde hon där i ett och ett halvt år. Efter det bodde hon hemma i 

Sverige ett halvår och åkte sedan tillbaka till USA för att vara där ännu ett halvår. Hon 

studerade då i Los Angeles. Efter det sista halvåret i USA flyttade hon tillbaka till Sverige 

igen eftersom kostnaden för att fortsätta studera var för hög. Stina har intervjuats via e-post. 

 

Nora, 32 år: Hennes mamma bodde redan i USA när Nora flyttade dit för att utbilda sig. 

Under fem år bodde hon i Kalifornien. Under den tiden var hon hemma i Sverige en till två 

gånger per år. Därefter valde hon att flytta hem till Sverige igen för att gå en ny utbildning. 

De flesta av de vänner hon nu umgås med i Sverige har hon lärt känna efter hemkomsten, men 

hon har några få gamla vänner kvar. Jag har intervjuat Nora via e-post. 

 

Ninni Petterson-Wästberg: Vice ordförande och representant för den svenska 

världsorganisationen Swea. Hon är den enda som presenteras under sitt verkliga namn och 

hon har intervjuats via e-post. 

                                                 
37 Jag har aldrig fått en klar uppgift om Stinas ålder, inte heller har hon svarat på e-post där jag specifikt frågat 
om hennes ålder, men utifrån hennes intervju uppskattar jag att hon är i 23-årsåldern. 
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Intervjuernas innehåll 

Det finns en del generella drag i intervjuerna som jag här ska gå igenom innan vi går vidare 

till teori och analys. 

 

Något som många berättar om den första tiden är att de inte kände av någon större 

kulturkrock. Skillnaderna blev tydliga först efter att de levt och deltagit i samhället en tid. Det 

svåraste med att flytta till USA var för många att de var tvungna att börja om från noll. Många 

flyttade också strax efter att de gått ut gymnasiet och deras första erfarenhet av att skaffa ett 

självständigt liv blev långt ifrån vänner och familj. 

 

Bland de kulturskillnader som informanterna pratar om nämns inställningen till familj och 

arbete som något som går igenom hela samhället. Många menar att det amerikanska samhället 

är friare och erbjuder mer möjligheter karriärmässigt. Detta jämförs med det svenska 

samhället som beskrivs som tryggt men begränsande. De informanter som börjat fundera på 

att bilda familj känner att det skulle vara svårare att både satsa på karriär och på sina barn i 

USA, eftersom kvinnan i förhållandet förväntas ta en huvuddel av ansvaret för barnen och 

hushållet. De informanter som är lite yngre ser både fördelar och nackdelar med att USA har 

tydligare uppdelning mellan vad som förväntas av män och kvinnor. Som svenska kvinnor är 

de oftast inte vana vid att mannen betalar allting och förväntas göra det mesta av 

uppvaktningen, men också att han troligtvis kommer att dejta andra om inget annat sägs. Det 

verkar vara förvirrande för många av mina informanter som är ambivalenta till hur de ska 

hantera de mer traditionella könsrollerna i USA. 

 

En skiljelinje mellan informanterna är deras umgänge. Vissa umgås mycket med amerikaner 

och andra umgås mest med andra svenskar. Inställningen till umgänget skiljer sig också åt. De 

som umgås mest med svenskar menar generellt att svenskar förstår varandra bättre och att 

amerikaner kan vara lite ytliga och svåra att lära känna. De som har många amerikaner i sin 

umgängeskrets känner att det hjälper dem att komma in i samhället bättre. Bland vissa finns 

en avog inställning till att umgås mycket med andra svenskar, kanske för att det anses vara lite 

fegt att inte våga leva i det amerikanska samhället ”fullt ut”.  

 

Flera informanter berättar att de ibland har svårt att prata med svenskar i Sverige om sina 

upplevelser. Många verkar ointresserade av deras erfarenheter när de kommer hem till Sverige 
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på besök eller för att stanna. I och med detta utanförskap syns en grupp som hamnar lite 

mittemellan svenskar och amerikaner. 

 

När det kommer till ”det svenska” längtar de flesta efter svensk mat och svenskt godis. I och 

med att Ikea finns på många ställen i USA kan de idag komma åt de eftertraktade varorna på 

ett annat sätt än förr. Många pratar också om den svenska naturen och är stolta över det 

svenska trygghetssystemet som inte har någon motsvarighet i det amerikanska samhället. När 

jag började med intervjuerna trodde jag att svenska organisationer skulle ha större betydelse 

för mina informanter. Så är dock inte fallet. Flera av informanterna är medlemmar i en eller 

flera svenska organisationer men deras engagemang är sporadiskt. Midsommar och jul verkar 

dock vara viktiga tillfällen då man gärna firar med andra svenskar och försöker återskapa en 

svensk stämning genom luciatåg och glögg eller midsommarstång och sill. 

 

Att bo utomlands verkar förstärka patrioten i de flesta. Det är lätt att glorifiera hemlandet när 

det är så långt borta. Många får en ganska förenklad bild av Sverige och tycker det är väldigt 

litet och väldigt tryggt och säkert. Någon tycker att allt som händer i Sverige känns mer 

personligt när hon befinner sig i USA. Vid flytten tillbaka till Sverige blir de flesta mer 

negativa. Sverige känns litet och tråkigt och istället är det USA som glorifieras i minnet. 

Förändringen man gått igenom blir mer märkbar. Några berättar om hur de skrämt  

främmande svenskar genom att börja prata med dem som många gör i USA. De flesta ändrar 

sig dock igen och anpassar sig mer till sin omgivning. 

 

Att inte vara amerikansk medborgare medför en del svårigheter och problem. Informanterna 

berättar om höga depositionsavgifter på lägenheter, känslan av att inte ha några rättigheter och 

frustration över att inte kunna påverka i samhället. Att vara svensk student som lever på 

studiemedel från CSN kan vara ekonomiskt svårt, särskilt då det finns stränga restriktioner 

som sätter stopp för de flesta möjligheter att tjäna extrapengar. Det finns dock positiva 

aspekter med att vara utländsk, åtminstone om man kommer från Sverige. Att vara svensk 

invandrare är inte att befinna sig i samma situation som till exempel mexikanska invandrare 

som har mycket lägre status i det amerikanska samhället. Amerikaner har ofta en positiv 

attityd till svenskar och tycker det är exotiskt och spännande. Att det skulle ha varit skillnad 

om de kommit från Mexico eller från något land i Mellanöstern är de flesta övertygade om. 

De förstår att de står i särställning som västerländska invandrare med god kännedom om 

språket. 



 

 

27

 

För återvandrarna är det jobbigast att börja om på nytt. Många har flyttat till USA direkt efter 

gymnasiet och har aldrig levt ett vuxenliv i Sverige. När de kommer tillbaka har de inte någon 

stabil grund att komma tillbaka till. Det tär på krafterna att börja om på nytt. Vissa försöker 

starta om genom att söka ubildingar eller jobb i en ny stad och hoppas på detta sätt skaffa nya 

vänner. Det är svårare att återgå till det gamla livet om man varit borta i flera år. 

 

Detta är en överskådlig sammanfattning av de teman och generella drag som intervjuerna 

innehåller. I nästa kapitel följer en genomgång av de teoretiska perspektiv jag har valt att 

analysera materialet utifrån.  



 

 

28

Teoretisk inramning av materialet 

Jag utgår från en konstruktionistisk syn på etnicitet och har därför vänt mig till 

etnicitetsforskning med samma perspektiv. Att använda ett konstruktionistiskt perspektiv 

innebär att jag utgår från att begreppet etnicitet först och främst är en konstruktion av 

samhället. De begrepp jag finner centrala för min studie är etnicitet, kultur, grupptillhörighet, 

tradition och symbolik, platstillhörighet, migration och identitet samt jämställdhet. 

Teorikapitlet är upplagt så att varje forskningsperspektiv förklaras och konkretiseras med 

exempel från materialet. En fördjupad diskussion kring dessa exempel och resten av 

materialet kommer att föras i analyskapitlet som följer efter teorigenomgången. 

Kritiskt perspektiv på begreppen etnicitet och nationell kultur 

När det talas om kultur och etnicitet är det viktigt att definiera vad som egentligen menas med 

termerna. Ofta talar man om det som något självklart. Svenskar anses vara på ett speciellt sätt 

medan amerikaner är på ett annat. Vid närmare analys kan det dock vara större likheter mellan 

två 35-åriga journalister i Stockholm respektive Los Angeles, än mellan den 35-åriga 

stockholmsbon och en 60-årig småländsk bonde. Nationell tillhörighet kan innebära likheter 

mellan människor, men det finns andra aspekter i människors liv som kan innebära minst lika 

stora likheter. En inflytelserik forskare som framhåller vikten av att se kritiskt på begrepp som 

etnicitet och kultur är Thomas Hylland Eriksen. Hans föreställning om kultur är att det är en 

process, något ”skiftande, flertydigt och föränderligt”.38  

 

En av de första att betrakta kultur som något konstruerat istället för något fast och 

oföränderligt var Fredrik Barth. Kultur är enligt honom endast ett sätt att beskriva mänskligt 

beteende.39 Han menar också att det som borde studeras är vilka processer som används för att 

upprätthålla sammanhållningen inom etniska grupper, samt gränserna utåt. Det är i mötet 

mellan kulturella olikheter som identitetsskapandet i själva verket uppstår, hävdar Barth. 

Genom att identifiera vissa människor som främlingar och andra som delar av den egna 

gruppen skapas förväntningar om att motsättningar kommer att finnas mellan gruppen och de 

främmande, eller att gruppmedlemmarna delar samma värderingar.40 Motsatsrelationer till 

andra grupper uppstår även utanför de etniska grupperna. Jag menar dock att det har uppstått 

                                                 
38 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen. En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. Spartacus forlag 
AS, Olso. 1999: 20. 
39 Barth, Fredrik, Ethnic groups and boundaries, 1972: 9. 
40 Barth, Fredrik 1972: 10, 15. 
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en amerikansk-svensk kultur som distanserar sig nästan lika mycket gentemot den svenska 

kulturen som till den amerikanska. Min informant Petras reflektioner om mötet med vännerna 

i Sverige är ett exempel på det.  

 

Vi alla svenskar här delar ju samma situation att vi bor i utomlands och mycket av våra liv 

präglas av detta, något som ibland är svårt att prata om med vänner där hemma.  

 

Betydelsen av kultur syftar ofta till de gemensamma föreställningarna och det gemensamma 

levnadssättet inom en viss grupp. Den betydelsen fungerar för många så länge den inte blir 

alltför noga granskad i sömmarna. Det finns ofta stora skillnader inom gruppen och likheter 

mellan individer från andra grupper. Det som i själva verket binder gruppen samman är 

föreställningen om att individerna som tillhör den har något gemensamt.41 Min informant 

Petra säger att hon helst umgås med svenskar och andra skandinaver för att hon upplever att 

hon har något gemensamt med dem.  

 

Det beror nog på att man vet var man har varandra. Jag känner bara att jag har mest 

gemensamt med skandinaver. Självklart umgås jag gärna med andra också, men mina 

närmaste vänner är definitivt skandinaver här. 

 

Petras upplevelse av att ha något gemensamt med andra skandinaver är givetvis inte felaktig. 

Genom att komma från liknande kulturer delar man ofta flera gemensamma erfarenheter och 

uppfattar förmodligen många sociala koder på liknande sätt. Petra erkänner dock att hon inte 

alltid har lika mycket gemensamt med alla skandinaver. Ändå känner hon ibland att det 

förväntas av henne och den andra skandinaven att de ska hålla kontakten och umgås trots att 

ingen av dem får ut särskilt mycket av det. Det finns alltså ett visst mått av tvång i denna 

gruppgemenskap, som i många andra. 

 

Trots att kulturbegreppet kritiserats så mycket att många forskare helt tar avstånd från det, 

används det flitigt i medier och av andra inflytelserika instanser. Kultur kan bli en ursäkt för 

en viss persons agerande eller ett sätt att framhäva sig som ovanlig och speciell.42 Vissa av 

mina informanter berättar om hur de själva ibland spelar på stereotyper om invandrare för att 

komma undan polisen om de kört för fort till exempel. Lena och Sara säger att de ofta kommit 
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undan trafikböter genom att förstärka sin svenskhet. Även Anna berättar om situationer då det 

bara är positivt att bryta på ett annat språk. 

 

Man överdriver sin svenska brytning och helt seriöst alltså, kommer undan det mesta. Man ba 

’oh, I didn´t know’ såhär [överdriver svensk brytning] 

Etnicitet 

Etnicitet har att göra med skillnaderna mellan grupper, men vilka skillnader det är tal om är högst 

varierande: Av och till är det språket som ”skapar skillnad” mellan grupper, av och till religion, av 

och till utseende, av och till näringsfång och så vidare.43  

 

Med det ovanstående citatet menar Hylland Eriksen att etniciteten ofta används som en 

förklaring till skillnader mellan människor. Vilka skillnader man väljer att lägga vikt vid är 

dock avhängigt på sammanhanget. Det är ett lättvindigt sätt att bortförklara situationer som 

ibland har djupare orsaker än att människor är uppvuxna i olika delar av världen. Ett omvänt 

exempel på det är Petras föreställning om att svenskar är mer upplysta om sin omvärld än 

amerikaner.  

 

I mitt arbete träffar jag mycket svenskar också som kommer hit till USA och det slår mig ofta 

hur mycket svenskar vet om världen, och alltså inte bara om vårt eget land. Detta beror 

mycket på att vi reser mycket och är intresserade av andra kulturer. 

 

Det är lätt att sammankoppla upplysthet och svenskhet om de amerikaner man ofta träffar är 

lite inskränkta och de svenskar man möter är intresserade av sin omvärld. Vid en närmare 

analys kan man dock betänka att Petra befinner sig i USA och att de svenskar hon möter är de 

svenskar som förflyttat sig från sitt hemland. Bara genom att ta steget och resa iväg kan tyda 

på ett intresse för andra kulturer, lika så innebär en resa ofta att horisonterna vidgas. Poängen 

är att de svenskar Petra möter kanske inte är representativa för alla svenskar. Att de är 

intresserade av sin omvärld har inte nödvändigtvis någonting med deras nationalitet att göra. 

Ofta påverkas människors intressen och handlingar av en mängd faktorer. 

 

Sociologen Aleksandra Åhlund har skrivit att etniciteten har två grundläggande kriterier; den 

kulturella samhörigheten (i frågor om värderingar, normer och beteende) samt bestämda 
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strukturella förutsättningar och objektiva materiella villkor. Det är samspelet mellan dessa, det 

kulturella och det strukturella som vi kallar etnicitet.44 Det är en definition som kan kritiseras 

men ger ändå en uppfattning om vad etnicitet handlar om. Dess vaghet är kanske dess styrka, 

eftersom det inte finns några tydliga avgränsningar. Inte ens Åhlund själv är övertygad. Hon 

ritar upp de båda ledande positionerna inom området, den primordialistiska och den 

konstruktionalistiska synen på etnicitet. Inom den förra menas att kultur och identitet är fast 

sammanbundet och att det finns en ursprunglig identitet som är kopplad till historien. Ofta 

räknas språk, religion, tradition och gemensam geografisk anknytning till vad som knyter den 

etniska gemenskapen samman. Inom den konstruktionalistiska synen, å andra sidan, menar 

man att etnicitet skapas ur sociala processer. Föreställningen om etniciteten får en laddning 

genom olika symboler där inre identifikation, liksom avgränsning mot andra grupper är 

betydelsefull.45
  

 

Hylland Eriksen kallar föreställningen om etnisk kultur för ideologier, vilka bygger på 

stereotyper om att personer som tillhör en viss grupp har vissa egenskaper.46 En stereotyp 

föreställning om svenskar är till exempel att de är ordentliga och tillknäppta men dricker 

mycket på helgerna vilket antagligen stämmer in på många svenskar men också på en hel del 

finnar eller britter till exempel. Stereotypiska beskrivningar av både svenskar och amerikaner 

finns det gott om i mitt material. Många påpekar dock att de egentligen inte vill generalisera 

eftersom det i verkligheten finns stora skillnader mellan folk. När Carolina diskuterar 

stereotyper om svenskar och amerikaner menar hon att hon hade mycket starkare 

föreställningar om amerikaner innan hon flyttade till USA. 

 

När man bor där ett tag så inser man att det finns sån otroligt stor varians. Att jag kan ha 

jättemycket gemensamt med vissa amerikaner, minst lika mycket som svenskar. 

 

Hylland Eriksen menar att ideologier som använts för att diskriminera minoriteter ofta 

avslöjats och kritiserats av ”intellektuella”. Där nationsbyggarna använt samma taktik med 

ideologier för att romantisera sig själva och kritisera andra nationer har uppmärksamheten 

däremot varit sämre.47 Orsaken kan ligga i att det är lättare att se utsattheten hos en 

                                                 
44 Aleksandra Åhlund, Etnicitetensmångfald och mångfaldens etniciteter, ur Erik Olsson, Etnicitetens gränser 
och mångfald. Carlssons bokförlag, Bjärnum. 2000: 31. 
45  Ibid 
46 Thomas Hylland Eriksen 1999: 22. 
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minoritetsgrupp än hos ett helt land, trots att det är ett stort problem att exempelvis hela 

Mellanöstern demoniseras av USA. Hylland Eriksen talar inte om något specifikt land men 

det är svårt att inte placera in USA i påståendet. De negativa beskrivningarna av andra 

nationer är dock något som jag upplever börjar tas på större allvar och kritiseras, kanske 

främst av dessa intellektuella som Hylland Eriksen nämner. Jag tror dock att mer humoristiska 

stereotypiseringar av andra västerländska länder kommer att finnas kvar eftersom de ter sig 

ofarliga. Att svenska kvinnor exempelvis beskrivs som naiva och lättfotade i amerikanska 

komedier är inte direkt kopplat till rädsla, hat eller lust att kriga mot Sverige. Ändå har det 

negativa konsekvenser för svenskor som flyttar till USA.  

Grupptillhörighet 

[…] det är frestande att säga att dagens norrmän har mer gemensamt med dagens brasilianare än vi 

har med norrmän som levde på femtiotalet. Det skulle vara en överdrift, men det visar i alla fall 

det diskutabla i att hävda att vi ”i grunden” är samma folk som vikingarna och Eidsvollsmännen.48  

 

Det ovanstående citatet är ett utdrag ur ett stycke där Hylland Eriksen diskuterar en historisk 

TV-serie som sändes i Norge på 1990-talet. Med syftet att visa hur det såg ut i Norge ”förr i 

tiden” visar TV-programmet bland annat klipp ifrån 1950-talet. Det var ett samhälle som 

skilde sig ganska rejält från dagens Norge. Det intressanta med det här är att det är ett tydligt 

exempel på hur föränderlig den process vi kallar kultur i själva verket är.49 

 

Att koppla samman kulturell och etnisk identitet med en stat är ett försök att skapa tydliga 

gränser i förhållande till omvärlden, men också att göra det kulturella innehållet entydigt.50 

Nationstillhörigheten kan vara en tungt vägande avgränsning mellan grupper, men den är inte 

aktuell i vårt vardagliga liv om det inte finns någon anledning till det. I vardagen är det istället 

andra grupper som upptar vår uppmärksamhet som exempelvis tillhörigheten med andra inom 

samma yrke, tillhörigheten med andra föräldrar som har barn på samma skola, tillhörigheten 

med dem som går i samma kurs, etcetera. Sociologen Georg Simmel har uppfunnit en enkel 

”formel” kallad Simmels lag. Den går ut på att en grupps inre sammanhållning är beroende av 

den yttre pressen.51 Grupptillhörigheten aktiveras alltså inom vissa situationer och är beroende 

av relationerna med andra grupper. Om alla är svenskar finns det ingen anledning att fundera 
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över tillhörigheten till denna grupp. Om vi istället åker till ett grannland i norden så blir 

svenskheten mer aktuell. I Sydeuropa kanske man blir skandinav och på Mauritius blir man 

europé.52 ”Den kulturella identiteten är alltså ett rörligt mål”.53 Ett tydligt exempel på det är 

när min informant Carolina berättar om vilka hon sökte sig till när hon anlände till sitt 

amerikanska college; 

 

Det blir så att man identifierar sig mer med de andra utländska studenterna än med 

amerikanerna, trots att jag är amerikan på något sätt. Så blev det så av någon anledning. Det 

blev mycket så att man tyckte att amerikanska tjejer var så ytliga och barnsliga och så, man 

blir lite anti. Man sökte sig lite till andra européer. 

 

Carolina hade inte möjlighet att umgås med andra svenskar. Istället fanns det andra européer 

som hon kunde söka sig till när hon irriterade sig på de amerikanska tjejerna. Om hon inte 

hade upplevt de amerikanska tjejerna så negativt kanske hon inte identifierat sig i lika hög 

grad med de andra européerna, men nu fick européerna en orsak till att sluta sig samman mot 

en gemensam fiende och därmed skapa en gemensam identitet. 

 

I och med att de flesta människor räknar sig till många olika grupptillhörigheter kan de hamna 

i lojalitetskonflikt om olika grupper hamnar i bråk med varandra. Det menar Hylland Eriksen 

är ett tungt vägande skäl till att konflikter och till och med krig undviks. Beroende på hur 

viktig den andra grupptillhörigheten är, kan bråk och osämja undvikas genom olika individers 

lojalitetskonflikter.54 

Tradition och symbolik 

Historien är inte en produkt av det förflutna, utan av nutidens önskningar och behov.55 

 

Enligt Hylland Eriksen går det mycket väl att skapa en kulturell gemenskap där det finns 

behov av den. Om de skandinaviska länderna skulle vilja skapa en gemensam skandinavisk 

kultur vore det lätt att betona den gemensamma historien i form av vikingatiden, samt 

framhäva de språkliga likheterna mellan invånarna.56 Detta görs till viss del av skandinaver 
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eller skandinav-ättlingar som bor i USA. Om det är för få svenskar som bor i ett område för 

att det ska gå att bilda en gemenskap, kan svenskar, norrmän och danskar lätt slå sig ihop och 

bejaka en gemensam kulturell tillhörighet.57  

 

Christina Spännar har i sin avhandling Med främmande bagage, intervjuat människor som 

med sina föräldrar kommit till ett nytt land i ung ålder. I sina teoretiska perspektiv utgår hon 

bland annat från Anthony Giddens postmodernism. Giddens använder begreppet 

posttraditionalism, som är intressant när man talar om migration. Det innefattar traditionernas 

roll i det postmoderna samhället, samt deras upplösning. Enligt Giddens handlar traditioner i 

slutändan om att förstå det förflutna i relation till nutiden. Traditioner talar också om för oss 

vad som är rätt och fel enligt en specifik kultur. De kan ligga snubblande nära tvång eftersom 

tvång enligt Giddens kan ses som en oförmåga att frigöra sig från det förflutna.58 Petra tror att 

många svenskar som flyttar utomlands börjar följa svenska traditioner mer hängivet än när de 

bodde i Sverige. 

 

Jag har alltid gillat högtider hemma också men annars så blir de allra flesta svenskar ännu 

mera svenska när man bor utomlands och firar våra högtider ännu mera än vad man kanske 

hade gjort hemma.  

 

För immigranter kan upprepningen av traditioner från hemkulturen vara en trygghet att söka 

sig till. Det ger en känsla av kontinuitet och sammanhang. Risken finns dock att traditionalism 

övergår i fundamentalism om det blir för isolerat från majoritetskulturen.59  

 

Traditioner förtingligas ofta med symboler. Så fort något får symbolstatus försvinner dess 

ursprungliga värde och det blir ett stelnat ting, menar Hylland Eriksen. Eftersom han ser 

kultur som en process som till sin natur är gränslös är det i stort sett meningslöst att plocka ut 

specifika symboler för en kultur eftersom dess betydelse ständigt omförhandlas.60 Spännar å 

sin sida menar att tecken och symboler kan hänga kvar i en kultur långt efter att deras 

ursprungliga betydelse gått förlorad.  
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Varje kulturs utveckling består lika mycket i att uppfinna nya föremål som att glömma en del av 

de gamla, som med tidens gång har vuxit ur sin betydelse.61  

 

Ibland kan det hända att tecknen ”hänger kvar” långt efter att deras betydelse försvunnit ur 

kulturens minne. Mina informanter Anna och Marjaneh har kämpat med att återskapa de 

svenska traditionerna i USA. Men att skapa julstämning i tjugo graders värme när solen skiner 

över palmerna är svårt. Så de började anpassa traditionerna efter vad som fanns att tillgå. 

Julafton började spenderas på Ikea där de kunde äta köttbullar.  

 

Jag tror det är viktigt att inte göra det för svenskt för det är inte lönt att försöka,  

 

säger Marjaneh. Istället skapas nya traditioner, baserade på det gamla. När immigranter för 

med sig traditioner från sitt hemland förlorar de ofta kontakten med den 

rekonstruktionsprocess som sker i hemlandet och de traditioner som de fört med sig stagnerar. 

Det kan till och med leda till ett tvångsmässigt upprätthållande av traditioner menar 

Spännar.62 Min informant Petra som bott i USA i nio år menar att det svenska blir mycket 

viktigare när man befinner sig i ett annat land. Ju längre tid hon bor utomlands desto viktigare 

blir det för henne att hålla fast vid svenska traditioner. Hon menar också att hon inte firade 

högtider med samma inlevelse när hon bodde i Sverige som nu. 

 

Det är viktigt att hålla i sina svenska rötter och traditioner när man bor utomlands för hur 

länge man än bor i ett annat land så är man ändå alltid svensk. 

 

Symboler för det gamla hemlandet blir konkreta först i tredje generationen menar 

etnicitetsforskarna Robert Habenstein och Charles Mindel.63 Det som för 

förstagenerationsimmigranten påminner om hemlandet, så som dofter, melodier, personliga 

erfarenheter, relationer, etcetera, byts senare ut mot mer konkreta symboler som dalahästar, 

folkdräkter, vikingafigurer, och så vidare. De kan också få andra betydelser, som den lilla 

röda stugan som för amerikanerna förknippas med kaffeservering istället för med hem, som 

dess ursprungliga betydelse var i Sverige.64  

 

                                                 
61 Christina Spännar 2001: 83. 
62 Ibid: 83. 
63 Henrik Tallgren 2000: 20-21. 
64 Henrik Tallgren 2000: 20-21. 



 

 

36

För mina informanter är det inte de mest typiska svenska symbolerna som främst får dem att 

tänka på Sverige. När det var fem år sedan man bodde i Sverige kanske inte dalahästar och 

människor i folkdräkt är det första man relaterar till sitt hemland. När mina informanter ska 

beskriva vad de saknar är det ofta mat och godis som nämns, speciellt saltlakrits och Marabou 

choklad. Eftersom hemlandet är så pass nära i minnet är det som Habenstein och Mindel 

menar, ofta subtila förnimmelser som symboliserar hemlandet. 

 

Det är en speciell slags utomhustemperatur som påminner mig om Sverige, ljummet varmt, 

men kallt nog att man kan känna luften på huden, om det ’makes any sense’?  Fågelsång på 

morgonen, doften av hyacinter och liljekonvaljer. Hyacinter säljer de här på våren men det 

påminner mig alltid om jul. 

 

För Eva som är citerad ovan har hyacinterna en annan symbolik än för amerikanerna. För 

hennes son som kommer att växa upp i det amerikanska samhället kommer symbolerna för 

Sverige antagligen vara mer konkreta och mindre kopplade till känslor.  

 

Med dessa infallsvinklar kan vi sluta oss till att symboler och traditioner både kan ”hänga 

kvar” trots att deras ursprungliga betydelse gått förlorad. I de fall där människor migrerar 

till andra länder är det ofta svårt att hänga med i den ständiga omförhandlingen av 

symbolernas betydelser och det skapar ett tidsmässigt såväl som geografiskt glapp mellan 

dem och hemkulturen. 

Platsanknytning 

Inom de sociala vetenskaperna har man ofta antagit att sociala, kulturella, politiska, 

psykologiska och emotionella band mellan plats och individ är nödvändiga för det personliga 

välbefinnandet och den sociala sammanhållningen. Sociologen Per Gustafson menar att dessa 

antaganden idag luckras upp. Relationer och individuella erfarenheter står alltmer fritt från 

platsanknytning.65 Det går i princip att ha lika tät telefon- och e-postkontakt med en vän som 

bor på andra sidan jorden, som med en vän som bor i samma land men i en annan stad. 

 

Gustafson har forskat om platsens innebörd för människor. Han menar att det finns två sätt att 

förhålla sig till platser, vilka han kallar roots och routes. Den ökade mobiliteten bland 
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människor har lett till att en ny norm ser ut att bildas, den Gustafson kallar routes, medan 

platsbundenhet inom många kretsar anses vara avvikande.66 I och med det har forskarna börjat 

intressera sig alltmer för människors flyttande och resande. Gustafson menar att en viss del av 

denna forskning målar upp en bild av en mobil värld där de flesta mer eller mindre flyttar 

runt. Andra gör en distinktion mellan de resande och de platsbundna, där de platsbundna står 

för en nationalistisk identitet och patriotism som knappast har några större chanser mot de 

starka globala krafterna i världen. Gemensamt är att de flesta ser mobilitet och platsbundenhet 

som motsatser till varandra. Att personer som reser mycket känner lite eller ingen 

platsanknytning förutsätts och vice versa. 67 Att det ena måste (routes) utesluta det andra 

(roots) håller inte Gustafson med om. Han har samma synsätt som antropologen Clifford 

Geertz som såg roots och routes som två olika men ändå sammantvinnade sätt att studera 

förhållandet mellan människor, kulturer och platser, vilket jag också håller med om.68  

 

Gustafson har gjort en studie där han intervjuat människor om platsbundenhet. Hans resultat 

visade att det var vanligast att känna sig rotad på en plats där man bott under en lång tid, men 

att det också fanns de som kände starka band till flera platser.69 Anna är en av mina 

informanter som känner starka band både till Sverige och till USA. Efter att hon mer eller 

mindre tvingats flytta hem till Sverige på grund av att hennes visum gick ut, känner hon en 

stor sorg och saknad inför Los Angeles där hon bott sedan hon var nitton år. 

 

Det är så mycket tankeverksamhet som jag inte riktigt kan styra över. Jag vill verkligen älska 

att vara tillbaka här hemma i Sverige. Jag vill skaffa mig ett liv och en lägenhet osv. Men så 

fort jag får tid att tänka lite så kommer en slags ångest och sorg att jag inte är i USA längre… 

då vill jag inte göra någonting här hemma. 

 

Det låter på Anna som att hon rotat sig i Los Angeles och släppt sitt hemland, men det 

stämmer inte. Under sina sju år i USA var hon enligt sin vän Marjaneh ”den mest patriotiska 

av oss alla”. Anna har helt enkelt rotat sig djupt både i sitt hemland och i sitt nya land, vilket 

innebär en känsla av saknad och förlust var hon än befinner sig. 
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Resande och mobilitet har för många en positiv klang. Det för med sig konnotationer om 

personlig frihet, utveckling, perspektiv och nya erfarenheter. I jämförelse kan platsbundenhet 

förknippas med rutiner, inskränkthet och tristess.70 Min informant Stina är en del av en 

bekantskapskrets som är ett exempel på när routes har blivit normen. 

 

Jag har rest en hel del och varit borta längre perioder förut likaså mina vänner så vi är vana 

vid att inte alltid kunna ses så ofta men med mina bästa vänner så känns det aldrig konstigt 

eller något när vi träffas igen utan det är precis som vanligt. 

 

Att vara borta från varandra är inget större problem eftersom det är vad som förväntas i 

gruppen. Stina framhäver kvalitéerna som resandet för med sig, som att man får bra 

självkänsla och får lättare att klara av osäkra situationer och jag gissar att det är egenskaper 

som värderas högt i bekantskapskretsen.  

 

I Gustafsons material fanns även röster som talade emot en routes-norm. Att bli avtrubbad 

kunde vara en risk med för mycket resande. Att ständigt vara på resande fot kan medföra oro 

för sin situation och det tar en hel del tid och kraft i anspråk. Det här menar Gustafson också 

kan ha med informanternas ovilja att befinna sig på platser där de är anonyma och känner sig 

utanför att göra. Ibland förknippas mobilitet med rotlöshet och förlust av en tidigare 

meningsfull tillvaro.71 

 

Ett exempel från mitt material där roots-begreppet har stort inflytande är när Anna pratar om 

att hon känner sig tvungen att flytta tillbaka till Sverige någon gång. Hennes lillasyster har 

nyss flyttat hemifrån och lämnat föräldrarna ensamma. Anna känner att det är hennes ansvar 

att se till att de inte behöver vara själva.  

 

Jag känner inte att det är helt rätt mot mina föräldrar att bara sticka och bosätta mig här. 

Jag vill vara nära min familj. 

Identitet och migration 

Spännar utgår precis som jag från ett konstruktionistiskt perspektiv i sin forskning. Språket 

och de sociala relationerna är två av de viktigaste byggstenarna för hur vi konstruerar vår 
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verklighet, menar Spännar. Det finns en viss stabilitet i de flesta människors sociala nätverk, 

även om de självklart förändras med tiden.72 När en människa flyttar till ett annat land förlorar 

hon i de flesta fall dessa båda byggstenar med en gång. 

 

De viktigaste sociala relationerna är antagligen familjen. Eva som har skaffat familj i USA har 

inte längre några planer på att återvända till Sverige, medan Petra som är singel fortfarande 

överväger det trots att hon bott i landet i nio år. Att umgås mycket med amerikaner underlättar 

också processen att komma majoritetskulturen närmare. För Petra har det varit lättare att 

knyta kontakter med svenska tjejer än med amerikanska. Hon påpekar att hon alltid bott i 

storstäder och att det därför alltid funnits ”tillgång” till svenskt umgänge. Kanske har det 

också blivit som ett hinder för henne att komma in i den amerikanska kulturen ordentligt 

eftersom hon inte varit tvungen att lära känna amerikaner och då särskilt kvinnliga 

amerikaner. 

 

Jag önskar verkligen att man kunde umgås mer med amerikanska tjejer dock, alltså det är 

inte så att jag absolut inte vill umgås med dem men det är bara svårt att få kontakt med dem, 

och jag brukar inte ha speciellt svårt att få kontakt med folk annars. 

 

Spännar skriver att hur vi uppfattar vår verklighet och vardag beror på vår kultur, vilket i sin 

tur handlar om vårt sociala arv. Vad individerna i en grupp uppfattar som självklart och inte 

reflekterar över till vardags, är det som utgör deras kulturmönster.73 För en person som 

befinner sig utanför sitt vanliga kulturmönster där saker och ting inte är självklara går mycket 

tankekraft åt att tolka och försöka förstå hur detta sammanhang är uppbyggt. Allt okänt blir 

viktigt i denna process, även det som kan te sig obetydligt för dem som är vana vid 

situationen.  

 

Kunskapen och kännedomen om aspekter av den livsvärld man befinner sig i är dock 

osammanhängande och ibland motsägelsefull. Det innebär att man kan handla enligt olika 

normer utifrån olika roller (som förälder eller yrkesperson exempelvis).  Den som vuxit upp i 

en grupp och därmed fostrats in i kulturmönstret kan utan att anstränga sig hantera situationer 

som uppstår, för den kommer det naturligt. För den som är nytillkommen är detta naturligtvis 

inte lika lätt. Handlingar kan ha olika betydelser för människor inom samma grupp, men har 

                                                 
72 Christina Spännar 2001: 35. 
73 Ibid: 42-43. 
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det i ännu högre grad för personer som kommer från olika bakgrund. Vi kan ha olika syften 

med ett likartat handlingsmönster såväl som att tolka samma handling på olika sätt. Det är 

ofrånkomligt att det stundom uppstår missförstånd mellan människor som inte använder 

samma referensramar.74 Marit berättar om sitt första möte med tränaren på skolan hon läser 

vid.  

 

Han är helt galen och står och skriker, det känns som ett marinläger. Man får inte stanna 

eller dricka eller något. Jag trodde först att han skämtade när jag kom så jag skrattade åt 

honom, men då fick jag den där killer-Hitler-blicken. Så nu gör jag som han säger. Kommer 

man en sekund försent måste man vara där på lördagmorgon. Då ska han straffa en. Jag har 

gjort tre såna i mitt liv, men det ska jag aldrig göra igen. 

 

Eftersom Marit inte var van vid det hierarkiska systemet inom amerikanska skolor, förstod 

hon inte direkt hur hon borde ha agerat mot sin tränare. Hon reagerade på ett sätt som var 

felaktigt enligt skolans kulturmönster och blev straffad för det. Nu har hon lärt sig vad som 

gäller och kommer inte att göra samma misstag igen eftersom det medför obehag. 

 

Det finns naturligtvis olika grader på hur problematiskt ett främlingskap kan vara. Tanken går 

genast till invandrargrupper, men problem kan lika gärna uppstå när en person byter 

samhällsklass eller flyttar till en ny stad. Flytten i sig blir som ett brott i levnadsförloppet. För 

många innebär det en förlust av de sociala sammanhang de tidigare tillhört. Det förflutna 

kopplas ständigt samman med hemlandet eller hemorten medan framtiden verkar oviss och 

kanske skrämmande.75  

Främlingskapet 

Som främling är man samtidigt nära och avlägsen. 76 

 

Spänningen mellan närhet och avstånd beror enligt sociologen Georg Simmel på att man 

lägger vikt vid skillnaderna mellan främlingen och gruppen. Främlingskapet i sig blir 

viktigare än vad som verkligen finns där. Därför betraktar majoritetskulturen ofta invandrare 

som en enhetlig grupp trots att det ofta finns lika stora skillnader mellan invandrare från olika 

länder som mellan dem och majoritetsbefolkningen. Främlingskapet medför också en frihet 

                                                 
74 Christina Spännar 2001: 44-47. 
75 Ibid: 48. 
76 Ibid: 50. 
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eftersom ingen lojalitet mot majoritetssamhället förväntas och främlingen själv kan sakna de 

familjära band som skulle ge upphov till lojalitet.77  

 

Det stämmer överens med vissa delar som kommit upp i mina intervjuer. Nora berättar med 

viss uppgivenhet om hur hon står utanför utan att kunna påverka när viktiga saker händer i 

samhället. 

 

Eftersom man inte är i närheten att få rösta om man inte är amerikansk medborgare, så står 

man rätt utanför allt. Man bara står och ser på när det blir val till exempel. 

 

Efterhand börjar dock främlingen förstå och känna igen mönster i det nya samhället. Från att 

ha varit en observatör kan främlingen ”ta plats på scenen” och själv delta, vilket innebär att 

uppfattningar som ligger kvar från tiden som observatör ibland måste revideras. Den som blir 

mer delaktig tänker kanske mindre kortsiktigt medan den som skaffar familj i USA kanske 

automatiskt vill köra lagligt för att den har börjat få emotionella band till samhället. 

Sociologen Alfred Schutz jämför processen med förståelsen av språket. Vid processen att lära 

sig ett nytt språk måste man först lära sig att förstå det, därefter kan man börja prata det. Men 

i språket finns mer än direkt översättbara ord, vid språket finns en stor mängd ”osynliga” 

betydelser fästade, som är svåra att förstå om man inte vuxit upp med det. Detta problem 

krymper ju större erfarenhet man får av det nya språket, men här uppstår ett annat dilemma; i 

och med att immigranten nu lever i det nya landet, deltar han/hon inte i vardagen i hemlandet. 

Där sker också förändringar som immigranten inte har möjlighet att hänga med i. Resultatet 

blir att immigranten riskerar att hamna mittemellan och inte riktigt vara hundra procent 

delaktig i någon av världarna.78 Man blir kanske bemött som annorlunda eller avvikande både 

i USA och i Sverige. Många känner sig osäkra på framtiden när de bor i USA eftersom de inte 

alltid vet hur länge de ska kunna stanna i landet. Det leder till att det är svårt att satsa fullt ut 

på exempelvis långvariga förhållanden eller på att inreda sin bostad.  

 

Man har alltid den spärren, för man vet inte hur länge man stannar och det kan göra allt så 

mycket svårare.  

 

                                                 
77 Christina Spännar 2001: 50. 
78 Ibid: 53-54. 
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Det säger Anna och Marjaneh. De lever i ett slags mellantillvaro, ett vacuum där ingenting är 

säkert.  

Processen efter flytten 

Att flytta till ett annat land kan vara som att tappa fotfästet och förlora det sociala 

sammanhang man tidigare tillhört. Immigranten måste skapa ett nytt socialt liv för att kunna 

återfå fotfästet i tillvaron.79 Som immigrant har man inte människor omkring sig som man kan 

dela det förflutna med. Spännar använder sig av en modell som utvecklats i antologin On 

being Foreign. Culture Shock in Short Fiction, av Tom J Lewis och Robert E Jungman. 

Modellen bygger på exempel från litteraturen och benar upp de sex faser som ”främlingen” 

genomgår vid flytten till en annan kultur. 

 

1. Förberedandet. Den här fasen innefattar beslutet att lämna hemlandet, förberedelserna 

för resan, förväntningarna inför det nya värdlandet och avsked. 

2. Åskådaren. Den första tiden i det nya landet betraktar immigranten det nya landet och 

försöker att förstå och lära sig vilka normer som är ledande. 

3. Deltagandet. Efter ett tag i det nya landet (hur lång tid varierar) blir immigranten mer 

aktivt deltagande i sin nya miljö. 

4. Chocken. I den fjärde fasen uppstår en medvetenhet om skillnaderna mellan det nya 

och det gamla. Plötsligt kan en person som tidigare haft lätt att smälta in i samhället 

börja dra sig undan och bli nedstämd. Det finns de som fastnar i denna fas genom att 

ta avstånd från värdkulturen och aldrig gå vidare till nästa stadium i utvecklingen. 

5. Anpassningsfasen. I den femte fasen börjar immigranten känna tillhörighet med 

värdkulturen. Han/hon kan ha lärt sig språket bättre, utökat sitt sociala nätverk och 

börjat ta till sig värderingar som kommer från den nya kulturen.80 

 

Om man använder modellen på mina intervjuer verkar de första stegen ha klarats av i snabb 

takt, alternativt hoppats över helt. Petra håller dock med om att chocken över skillnaderna 

mellan samhällena kom efter att hon bott i USA relativt länge. Från början upplevde hon 

ingen kulturkrock och hon kände sig snabbt som hemma. Hon berättar att hon inte tänkte 

särskilt mycket på skillnaderna, men hon hade inte heller samma inblick i kulturen som hon 

har idag, eftersom hon inte kände och umgicks med amerikaner på samma sätt då.  

                                                 
79 Christina Spännar 2001: 114. 
80 Ibid: 113-122.  
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Efter att nu ha bott här i många år så ser man ju absolut på saker och ting annorlunda. Jag 

gillar USA fortfarande, annars skulle jag ju inte vara kvar, men jag uppskattar verkligen 

Sverige på ett annat sätt nu också. Jag känner i dagens läge att USA och dess folk är mycket 

mera olika Sverige än vad jag tyckte när jag först kom hit Jag kände ju inte så många 

amerikaner i början men med åren så har man umgåtts, pluggat och arbetat tillsammans med 

amerikaner och alltså mer och mer upptäckt att vi är ganska olika. I början så tyckte man väl 

att allting bara var nytt och spännande och man såg inte olikheterna på samma satt. 

 

Den första tiden präglas av nya intryck och en beskuren möjlighet att tolka allt det nya. Det 

tar tid att känna sig hemma i det nya sociala sammanhanget och knyta kontakter med 

människor man trivs med. Det är inte bara det yttre som är annorlunda utan också hur 

människor umgås med varandra.81 När jag frågar Nora vad hon tyckte var svårast i början av 

tiden i USA svarar hon: 

 

Hur man skulle interact med andra. Hur man för ett samtal. Vad man pratar om, hur man 

skämtar. Det var svårt åt båda håll. 

 

Det finns en sjätte fas som står för sig själv eftersom den inte alltid är aktuell. Det är vad som 

händer om man bestämmer sig för att flytta tillbaka till hemlandet igen. 

 

6. Återvändandet. I denna fas kan återvändandet bli en omvänd chock. ”Den 

hemvändande vill dela med sig av sina erfarenheter, men ingen är särskilt intresserad”. 
82 

 

Min informant Carolina kände att hon var tvungen att börja om från början när hon flyttade 

tillbaka till Sverige efter fyra år. 

 

Det var lite svårt i början tror jag. Jag hade skaffat mig en pojkvän i USA då, och jag 

kände… jag flyttade inte tillbaka till min hemstad då, utan till Uppsala och jag kände ingen 

där. Ja, jag kände inte så många i Sverige över huvud taget då. Så man fick börja om på nåt 

                                                 
81 Christina Spännar 2001: 122. 
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sätt. Det var lite svårt i början. Jag längtade nog tillbaka ganska mycket i början. För mitt liv 

var ju där. 

 

Anna berättar om hur det känns när ingen vill lyssna på det hon har att berätta. 

 

Jag känner mig lite stympad nu när jag är hemma. Ingen vill höra om mina stories, min 

utbildning osv. Mina kompisar kan mycket väl prata om sina utbildningar och så, men mitt 

räknas liksom inte. 

 

Spännar menar att de sex faserna visar på en vanlig utveckling men att den förenklar en 

process som är mer komplex i verkligheten. Den sista fasen menar hon börjar redan vid 

anländandet till det nya landet och att det är en del av de ständiga återkopplingarna som också 

börjar vid samma tillfälle.83  

Relationer och roller 

Att hålla kvar de nära relationerna man hade i det gamla hemlandet är inte alltid helt enkelt. 

Det krävs kontinuitet i kontakten för att relationen ska kunna upprätthållas. Men ”geografiskt 

avstånd behöver inte betyda ett mentalt sådant” menar Spännar.84 Det är fullt möjligt att hålla 

kontakten så pass bra med dem som är kvar i hemlandet att man fortfarande kan stå varandra 

nära. Det krävs dock underhåll från båda sidor, man behåller inte nödvändigtvis en nära 

relation ens med sina nära släktingar om man inte anstränger sig för att bibehålla den.85  

 

Kontinuerlig kontakt med Sverige som land, via nyhetskanaler är en annan viktig aspekt. 

Internets framväxt har underlättat för utlandssvenskar att själva hålla sig uppdaterade om vad 

som händer i Sverige. Nästan alla mina informanter berättar att de kontinuerligt går in på de 

stora svenska tidningarnas hemsidor för att se vad som hänt. Carolina berättar att hon brukade 

titta på DN:s hemsida. 

 

Man blir lite patriot sådär, ’åh vad händer i Sverige’ och om det står någonting i New York 

Times om Sverige så blir man såhär ’åh’, för att det känns såhär viktigt. 
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84 Ibid: 172. 
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En social kontakt som är viktig för immigranten omnämner Spännar som brobyggaren. Denne 

”förmedlar och förklarar kulturers yttringar”.86 Genom dessa kan immigranter lättare få 

tillträde till det nya samhället. Brobyggare kan vara grannar eller andra som man kommer i 

kontakt med, kanske via jobbet eller via barnen, som kan introducera immigranterna för allt 

det nya. I många fall tillhör de själva en minoritetskultur men har levt med majoritetskulturen 

tillräckligt länge för att förstå den och kunna förmedla sin kunskap vidare.87 Sara hade mycket 

hjälp av att hon tagit kontakt med Lena redan innan hon flyttade iväg till Los Angeles. Hon 

flyttade dessutom in med en annan svensk tjej som kunde berätta hur Sara skulle gå till väga 

för att ordna med praktiska saker.  

 

Hon var lite äldre och hon tog liksom hand om allting. Jag fick hjälp, det var inte så att jag 

blev utkastad i ett främmande samhälle direkt.  

 

Nora hade sin mamma i Kalifornien, men denna jobbade mycket och kunde mest bidra med 

goda råd. 

 

Jag fick såklart hjälp med det viktigaste, typ vad heter telefonbolaget som är bäst, var ska 

man köpa bil och så. Det underlättade ju något , men för det mesta så tog jag reda på saker 

själv. 

                                                 
86 Christina Spännar 2001: 175. 
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Analyserande diskussion: USA-boende 

Här kommer jag utifrån mina frågeställningar att diskutera innehållet i intervjuerna, 

analyserade med hjälp av de teoretiska perspektiv som presenterats. Det första kapitlet är 

koncentrerat på livet i USA medan det andra kapitlet fokuserar på de återvändande. Det andra 

kapitlet är betydligt kortare vilket beror på att mitt material är mindre omfattande när det 

gäller de hemvändande. Detta har den enkla förklaringen att alla mina informanter har 

erfarenheter av att bo i USA, medan endast hälften har erfarenheter av att flytta tillbaka till 

Sverige. Analysen är strukturerad utifrån de frågeställningar som presenteras i uppsatsens 

första del.  

Utmaningar och skillnader 

Det är ju kulturskillnader men det är ju inte som att flytta till Mellanöstern. - Sara 

 

Saras reflektioner om att flytta till USA visar vilket referenssystem hon har och var USA 

placeras inom detta system. Det är definitivt skillnader mellan USA och Sverige men det är 

fortfarande västerländska länder vi talar om. Skillnaderna märks inte först och främst i det 

fysiska livet eller i de praktiska detaljerna. De största skillnaderna mellan länderna är enligt 

mina informanter synen på hur man ska leva sitt liv och då handlar det främst om karriär och 

familj. I USA värderas utseende, framgång och rikedom högre medan den svenska normen är 

att detta är lite ytligt. Många framhåller att det finns en mer tillåtande anda i USA. Man får 

sticka ut och vara annorlunda, det finns större möjligheter att göra karriär och utvecklas. I 

Sverige härskar en annan mentalitet, kanske är det jantelagen som fortfarande styr det svenska 

samhället. Flera av informanterna nämner den. Carolina menar att det inte går att nå hur långt 

som helst i Sverige. 

 

Om man bara ligger i så kan man uppnå jättehöga höjder i USA. I Sverige finns det ett tak på 

något sätt.  

 

Nora upplever att den allmänna attityden gentemot människor som går sin egen väg är mer 

positiv i USA. Man kan klappa varandra på axeln och glädjas åt varandras framgångar. I 

Sverige däremot tittar folk avundsjukt på människor som lyckas och fördömer dem, tycker 

hon. Eva upplever också att det är lättare att ta sig fram och lyckas i USA än i Sverige. Hon 
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tror inte att hon haft samma möjligheter i Sverige som hon haft i USA, att utan formell 

utbildning slå sig fram inom en konkurrensinriktad bransch och lyckas där. 

 

När jag kom hit i 1990 såg jag USA som ett land där ambition och framåtanda uppskattades 

och belönades. Genom åren känner jag att det har varit möjligt för mig att prova på och 

åstadkomma sådant jag kanske inte skulle ha kunnat i Sverige. Jag har dock sett hur 

kapitalismen i det här landet på gott och ont skapat ett samhälle av have's and have not's.  

 

Fattigdomen återkommer mycket i materialet, men ofta från ett distanserat perspektiv. Trots 

att flera av mina informanter hankar sig fram på studielån har de inte själva upplevt den 

extrema fattigdom de ser omkring sig. Deras problem är snarare att de inte har rätt att ta väl 

avlönade jobb, än att de inte kan få dem. Det kan låta lyxigt att bo i Los Angeles och jobba 

med exempelvis design, men verkligheten är inte lika lätt för alla. Som icke-amerikanska 

medborgare har de ett ständigt handikapp. De har inte samma rättigheter och blir oftare utsatta 

för omvärldens misstro. Särskilt om de är unga och försörjer sig med hjälp av studiemedel 

från CSN kan det vara svårt att övertyga hyresvärden om att de kommer att betala hyran i tid. 

Som extra säkerhet krävs ofta depositioner för det ena och det andra, vilket gör att mycket blir 

dyrare än det hade varit för en amerikansk medborgare. Anna tycker att det tär på krafterna.  

 

Man lever som en andrahandsinvånare, man har inga rättigheter. Man jobbar svart och man 

sitter barnvakt och man orkar snart inte bara leva så.  

 

Mina informanter är inte diskriminerade utifrån sin etnicitet, men utifrån att inte vara 

amerikaner, eller snarare för att de inte är amerikanska medborgare. Många har dålig 

ekonomi, men har fortfarande råd med mat och nöjen. De är inte fattiga som många av de 

utslagna människor de ser i storstädernas slumområden. Flera av informanterna pratar om de 

höga lönerna som finns att tjäna i USA, men få talar om att det också finns många 

lågavlönade jobb där ersättningen inte ens räcker till att betala hyran. Antagligen beror det på 

att dessa jobb inte är aktuella för mina informanter. Eva är en av de få som personligen har 

upplevt en stor löneskillnad mellan de jobb hon haft, även om hon inte haft något av de jobb 

som finns lägst på den hierarkiska skalan. 

 

Skillnaden mellan dem som tjänar minst och dem som tjänar mest är otroligt stora. När jag 

för många år sen jobbade som receptionist och tjänade kanske 50 kr i timmen så var det en 
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enorm skillnad när jag sen började jobba som konstnär inom Nöjesbranschen och tjänade 4-5 

gånger så mycket. It didn't make any sense.  

 

Det är här skillnaden mellan transmigranter och migranter blir som allra tydligast. Ingen av 

mina informanter har tvingats att migrera till USA. De har valt det själva. Även om de kan ha 

dålig ekonomi så hamnar de inte på det amerikanska samhällets botten. Det finns många 

möjliga orsaker till det. Dels kommer de själva från en kultur som liknar den amerikanska och 

har lätt att förstå samhället och hantera de sociala relationerna. Dels har svenskar hög status i 

USA och bemöts oftast med positiva förväntningar från amerikanerna. Det är lättare att vara 

öppen och positiv gentemot ett samhälle som har goda förväntningar på en.  

 

Många menar att man i USA kan komma i stort sett hur långt som helst om man bara kämpar. 

Det är myten om ”the american dream” som går ut på att även den fattigaste har möjlighet att 

ta sig upp i samhället om den bara lägger manken till. Det är naturligtvis lättare om man 

bemöts med höga och positiva förväntningar som svenskar oftast gör. Svenskar har ett av de 

bästa möjliga utgångslägena. Det typiskt svenska utseendet passar in i den vita norm som 

finns i USA. De är kunniga i språket och kan oftast hantera de sociala koderna. Utöver det har 

svenskarna ett rykte om sig att vara flitiga och det faktum att de befinner sig i USA visar att 

de också är driftiga och modiga. Mycket talar för dem.  

 

Av mina informanter har en kvinna persiskt ursprung. Hon berör inte det på något sätt i 

intervjun och jag måste anta hennes icke-västerländska utseende inte fört med sig några 

nämnvärda problem. De övriga ser svenska ut och flera talar just om att vara blond och blåögd 

och vilka fördelar det för med sig i många situationer. Nora kommenterar det;  

 

Man fick alltid mer respekt när man var från Europa. Dessutom svensk och blond. Ja du kan 

ju gissa! 

 

Jag tror dock att bemötandet man får inte bara utgår ifrån fysiskt utseende utan också från 

vilka kulturella koder man medvetet eller omedvetet anspelar på, som kläder, kroppsspråk, 

accent och dylikt. Marjaneh flyttade med sin familj till Sverige när hon var fem år och bodde 

där fram till nitton års ålder när hon flyttade till USA. I och med det har hon en blandad 

bakgrund som är både svensk och persisk men efter sex år i USA även kan räknas som 
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amerikansk. Hon kanske hade haft svårare att smälta in i det amerikanska samhället om hon 

inte bott i Sverige mellan Iran och USA. 

Jämställdhet 

Alla de tillfrågade är överens om att det finns en tydligare uppdelning mellan vad som är 

typiskt män och kvinnor i USA. Förväntningarna på kvinnor och män i USA är annorlunda 

från hur de är i Sverige. Attityden inför detta varierar bland informanterna. Nora är positiv till 

den tydliga uppdelningen. 

 

Där är rollerna kristallklara. Alla vet vad de ska göra och njuter av det. Tjejer har fördel 

gentemot killar angående att man får vem man vill och killar måste krypa för att få en dejt. 

Där står man i maktposition. 

 

Petra menar också att skillnaderna är väldigt stora och tycker att Sverige är ”tusen gånger mer 

jämställt” än USA. Eva känner att det finns en större klyfta mellan män och kvinnor i USA. 

 

Jag tror svenska män kändes mer som polare när jag var där... rollerna är lite mer 

definierade här tror jag. Män som öppnar dörrar för en och så vidare. 

 

Carolina håller med om att det amerikanska samhället är ojämställt men att det är svårt att 

göra något åt eftersom det finns en viss bekvämlighet inbakat i systemet. 

 

Det är klart att det är ojämställt, men det är inte så att jag… det blir en sexism men det blir 

till min fördel. Så det är svårt att såhär ’app app app, nej du får inte öppna min dörr!’ Så det 

finns ju, men jag upplever det inte som problematiskt. 

 

Marit som bor i en stad där religionen har stort inflytande menar att killarna där verkar lite 

desperata efter att gifta sig. Hon tycker att det känns rätt så obehagligt att ständigt bli utbjuden 

av killar hon knappt träffat och gillar inte att de alltid insisterar på att betala.  

 

Det känns fel att de betalar hela tiden. Killarna tar vad de vill ha litegrann.  

 

Marit menar att killarnas generositet bidrar till att de kan hamna i överläge gentemot tjejerna 

de bjuder. 
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Det är när kvinnor i amerikanska samhället både vill bilda familj och satsa på karriär och 

privata intressen som problem kan uppstå. Efter dejtingstadiet slår den ojämna 

positioneringen ofta tillbaka, betraktat ur ett jämställdhetsperspektiv. Med utgång i den 

undersökning av Evertsson och Nermo som jag presenterar i undersökning står det klart att 

det finns en jämställdhetsproblematik i många amerikanska heterosexuella parförhållanden. 

De är ofta uppdelade så att mannen bidrar mest ekonomiskt till familjen medan kvinnan tar 

hand om hem och barn (och i många fall även om mannen). Min informant Petra känner att 

det amerikanska normsystemet är främmande för henne. 

 

De flesta amerikanska män skulle aldrig tänka sig att laga mat hemma vilket ju många 

svenska män gör hela tiden. Amerikanska män är uppväxta med att de ska försörja familjen 

så det viktigaste för dem är att ha ett bra jobb så att de kan jobba och försörja familjen. 

Många amerikanska kvinnor vill ju bara vara hemma och låta männen tjäna pengarna 

 

För Petra är det svårt att tänka sig ett sådant liv själv. Men att införa svenska traditioner i de 

amerikanska hemmen verkar svårt.  

 

Att vara pappaledig är något som amerikaner aldrig i sin livligaste fantasi ens skulle kunna 

föreställa sig. 

 

Carolina har funderat mycket på den amerikanska könsuppdelningen och vad det skulle 

innebära för henne om hon ville slå sig ner i USA. Hon hade tidigare en amerikansk pojkvän 

som själv vuxit upp med en hemmamamma. Han menade att han haft en bra uppväxt och var 

positiv till hemmafru-systemet. Carolina var orolig över att hennes pojkvän skulle förvänta sig 

att hon skulle stanna hemma med barnen om de bildade familj tillsammans. Själv kunde hon, 

och kan fortfarande inte tänka sig att göra det valet. 

 

Vi tog upp det här med pappaledigt, det är ju inte så utbrett där, så jag frågade honom vad 

han tyckte om det och han är väldigt karriärinriktad så han var väldigt skeptisk till att göra 

det. Det tyckte jag var lite dumt. 

 

I den teoretiska genomgången av jämställdhet finns ett citat av Carolina där hon berättar om 

sina kvinnliga collegeprofessorer. Carolina fick intrycket av att de kvinnor som lyckas göra 
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karriär i USA är de som undvikit att skaffa familj. När jag frågar henne om hon skulle vilja 

flytta tillbaka till USA svarar hon; 

 

Anledningen till att det lutar mer åt Sverige är att som kvinna som kanske vill ha barn i 

framtiden, så känns Sverige lite bättre anpassat till det. Sånt är väldigt svårt i USA. 

 

Trots att hon i ett tidigare sammanhang hävdat att hon inte upplever könsuppdelningen som 

ett problem är det ändå ett starkt argument till att hon inte vill flytta tillbaka eftersom hon då 

skulle känna sig tvungen att välja mellan karriär och barn. Hon berättar att hon vid 

hemkomsten till Sverige hade kvar vad hon kallar ”den amerikanska motivationen” där 

karriären går före allt. I Sverige prioriterar man mer balansen mellan karriär och privatliv 

menar hon. Men efter en tid i Sverige började hon återgå till det hon beskriver som ”det 

svenska balanserade tänkandet”. Efter att ha funderat en stund säger hon att det var ett skäl till 

att hon valde att stanna kvar i Sverige och satsa på en karriär här istället. 

 

Även Petra skyggar inför att tvingas välja mellan barn och karriär. Hon hade en amerikansk 

pojkvän i många år, som hon beskriver som sitt livs kärlek. Han ville gifta sig med henne, 

men hon kände sig inte redo. Idag känner hon att hon gärna skulle vänta tio år till med att 

skaffa barn om det inte vore för sin ålder. Anledningen till att hon vill skjuta upp att bli 

mamma är för att hon varit och fortfarande är väldigt karriärmedveten. Även hon känner att 

hon i USA måste välja mellan familj och karriär. 

 

Föräldraledigheten är något som idag är under debatt i Sverige. Även i Sverige tar mammor 

majoriteten av ansvaret för barnen medan männen oftare tjänar mer pengar. Som jag skriver i 

metodkapitlet för detta med sig många negativa konsekvenser för kvinnorna, till exempel 

lägre pension, sämre lön, sämre möjligheter att avancera, etcetera. I USA är möjligheterna för 

mammor att kombinera föräldraskap och karriär ännu sämre. Det är förstås skillnad om 

familjen har gott om pengar. Det är ovanligt att sätta sina barn i förskola i USA men rikare 

familjer anställer ofta någon som tar hand om barnen. Då kan även modern gå tillbaka till 

jobbet när det krävs, ofta bara några veckor efter födseln. Detta alternativ innebär dock att 

barnet spenderar mindre tid med sina föräldrar. Så hur ser det ut i mitt material? När jag 

frågar Eva, den enda av mina informanter som har barn, hur det gått att förena moderskap och 

karriär i USA svarar hon faktiskt att det gått ”över förväntan”. 
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Efter att ha varit hemma tre månader så kunde jag fortsätta jobba som fast anställd hemma, 

tills de efter sex månader bad mig välja mellan att komma tillbaka eller fortsatta jobba 

hemma som frilansare, utan sjukledighet och betald semester, vilket jag valde. Att ha båda 

betyder ibland att det känns som man inte är varken eller, men det gäller att se det goda i 

situationen och ta vara på den tiden jag kan tillbringa med min son. 

 

Hon påpekar dock att det inte går att jämföra med Sveriges ”familjevänliga mammaledighet”. 

Att hennes man skulle ta ut ledighet och vara hemma med barnet verkar inte vara en 

möjlighet, hon pratar endast om sin egen, personliga situation. Även om Eva låter positiv när 

hon berättar om hur hon gjort en kompromiss mellan familj och karriär har hon försakat 

mycket. Som frilansare utan anställningsskydd är hon beroende av att bli försörjd av sin man. 

Det är ett stort risktagande. 

Integrationsprocess 

 

Varje system delar oss i två läger, ett innanför och ett utanför. Att vara innanför är att 

korrumperas. Att vara utanför är att förfrämligas.88  

 

Theodor Kallifatides skriver mycket om sin integrationsprocess i Sverige i boken Ett nytt land 

utanför mitt fönster. Att vara en främling är inte enbart negativt. Mycket positivt kan komma 

av att se på systemet utifrån. Att höra till gruppen har sina positiva sidor, att stå utanför har 

sina, menar Kallifatides. Han menar också att den invandrare som inte är beredd att möta det 

nya landet med välvilja och intresse är dömd att hamna i samhällets utkanter. Det kopplar jag 

till Robert Lowies teorier som jag refererar till i bakgrunden. Enligt honom hade de svenska 

emigranterna med lägre utbildning lättare att anpassa sig till det nya samhället. Nu menar jag 

inte att människor utan utbildning automatiskt skulle vara mer lättanpassade. Lowies poäng är 

att de mer välutbildade människorna redan hade reflekterat och skapat sig en bestämd 

uppfattning om mångt och mycket. Om vi exemplifierar med mina intervjuer verkar det som 

att de yngre migranterna har lättare att komma in i den amerikanska kulturen. Många av dem 

jag pratat med kom till USA i ung ålder för att skaffa sig en högre utbildning där. De berättar 

att de hade lätt att komma in i det nya samhället. Marjaneh kände sig hemma direkt. 

 

                                                 
88 Theodor Kallifatides 2002: 134. 
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Min upplevelse var att jag kom hit när jag var nitton. […] Det känns annorlunda, det kändes 

mer socialt här. Jag kände mig mer hemma här än i Sverige. 

 

Flera andra informanter säger att de genast trivdes, även om de inte kände någon när de kom 

dit. Efter att ha kommit till USA i ung ålder och bott där i ett antal år verkar det bli svårare för 

dessa personer att flytta hem igen. För att återkoppla till Lowies teori tror jag det beror på att 

de utbildat sig och blivit vuxna individer i det amerikanska samhället. Anna reflekterar över 

att vissa svenskar verkar ha lättare att flytta tillbaka till Sverige, medan hon själv och hennes 

vänner finner tanken på att flytta tillbaka lite skrämmande. 

 

Man har byggt upp ett liv här. Vi har träffat folk som har byggt upp liv hemma [i Sverige]. De 

har redan lägenhet och börjat plugga i Sverige så de åker ju tillbaka efter ett år. De har byggt 

upp något hemma. För oss är det annorlunda, vi kommer direkt från våra föräldrahem och 

har inget hemma. Det är här vi har våra liv, våra lägenheter och så vidare. 

 

Om vi ser till Marjaneh som flyttade från Iran till Sverige när hon var fem år, har hon kanske 

ännu lättare att anpassa sig till det nya landet eftersom hon inte har samma starka koppling till 

Sverige som hemland. Hon berättar att hon aldrig riktigt känt att Sverige är hennes hem och i 

och med det var hon också mer öppen mot att hitta en ny plats att rota sig på. Marjaneh är 

också den av mina informanter som visar minst intresse för att återvända till Sverige. Om hon 

en dag ska flytta tillbaka till Europa tror hon mer på att hon kommer att bosätta sig i 

exempelvis London. 

Deltagande i samhället  

Att flytta till ett nytt land är att börja om. Det innebär ofta att man förlorar sitt tidigare sociala 

sammanhang. Ingen familj finns där som stöd, inga gamla vänner att luta sig emot. Marjaneh 

och Anna diskuterar hur de hade det i början av tiden i USA. 

 

(Marjaneh:) jag var tvungen att starta om på nytt. Fixa lägenhet, fixa med telefon och alla 

utilities, gas och electricity. Bara göra allting, ta körkort, köpa bil. Allt det där du vet. Man 

blir ju väldigt stressad över det men det gör så att man växer så otroligt. Och så är man ju 

långt från familjen så det är ju svårt, så man blir supersjälvständig. 
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(Anna håller med:) Man har inget säkerhetsnät alls. Om jag skulle ha köpt bil hemma skulle 

min pappa ha kommit dit och hjälpt mig, valt ut en och allting. Här var man själv och fick stå 

och leka att man visste var stötdämparna var och allting. De säger ’fake it til you make it’ 

och så är det hela tiden. 

 

På grund av att icke-medborgare inte har något inflytande i det amerikanska samhället, blir 

också engagemanget för vad som händer i samhället svagare. Icke-medborgare tänker gärna 

mer kortsiktigt och individuellt eftersom de ändå är uteslutna från samhället. De har ingen 

möjlighet att rösta eller påverka något. Det kan vara frustrerande och bidra till att de själva 

distanserar sig mer från samhället. Men det största problemet verkar vara svårigheterna att få 

stanna i landet. Det är något som många studenter återkommer till flera gånger. Marjaneh; 

 

Det är det som är så frustrerande. Här har vi varit i sex år och pluggat och satsat allting. 

Och betalat! Och ändå får man inte stanna kvar här. Man har investerat så mycket tid här 

och de har så mycket sjuka regler. Det är helt sanslöst. 

 

Systemet ter sig orättvist och är svårt att acceptera för många. I och med att det amerikanska 

samhället är illojalt mot dem kan migranterna reagera med att vara illojala tillbaka. De känner 

sig inte delaktiga och har därför inget ansvar mot samhället. 

Tolka situationer och lära sig de kulturella koderna 

Att hamna i ett nytt sammanhang innebär att många missförstånd kan uppstå. Inte bara 

immigranterna missförstår sammanhang, de kan också själva missuppfattas. En intressant 

jämförelse kan göras mellan Spännars indiska informant som första gången hon gick på disco 

i Norge, bar gymnastikskor. Hon kände att hon gjorde bort sig ordentligt.89 Det motsatta 

gällde för Lena och Sara vid deras första tid i USA.  

 

I början när man kom hit så kom man ju jätteuppklädd men sen märker man att folk kommer i 

gympaskor och nån t-shirt och så har de lika kul för det, det är ingen som bryr sig. 

 

Louise som bor i en strikt religiös stad lärde sig också att det var andra klädregler som gällde. 

Att som i Sverige klä sig i linnen och korta kjolar är inte accepterat, men i och med att hon 

bor hos en värdfamilj kunde de hjälpa henne genom att berätta hur hon förväntades klä sig. 

                                                 
89 Christina Spännar 2001: 182. 
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Petra menar att hon genom åren lärt sig koderna väldigt bra, vilket gör att hon lätt smälter in 

som en av amerikanerna.  

Syn på och relation till Sverige 

Ju mindre kontakt man har med hemlandet desto mer utrymme har man att romantisera det. 

Även om flera av informanterna säger att de är hemma ofta betyder det ändå bara några 

gånger per år, eftersom avståndet är så långt. Det är svårt att jämföra några intensiva sommar- 

eller julveckor med att leva sitt liv i Sverige och delta i samhället med allt vad det innebär. De 

som bor i USA överskattar nog sin förståelse för hur det är att leva och tillbringa sin vardag i 

Sverige.  

 

Något som är vanligt både bland dem som bor i USA och bland hemvändarna är att man 

betraktar Sverige som ett litet och stillastående land.  

 

Det känns som ingenting har förändrats här hemma. Jag har ju förändrats. Som sagt, jag åkte 

nar jag var 19 år. Nu är jag 26.  

 

Annas citat är typiskt för vad de flesta säger om Sverige. Det verkar vara som om 

föreställningen om Sverige krymper för många som befinner sig i USA. Allt som påminner 

om Sverige blev väldigt nära sett från USA, tyckte Carolina.  

 

Allt som händer i Sverige känns som det händer mig personligen på nåt sätt. Om man är här 

[i Sverige] så går ju alla omkring och pratar om det och man kan tycka att det är lite 

överdrivet ibland. Men där var det ju, det var bara jag som gick igenom det på nåt sätt. Anna 

Lindh, MIN utrikesminister har blivit mördad, till exempel. 

 

När det gått så lång tid att migranterna rotat sig i USA verkar många slitas mellan sitt nya 

hemland och sitt gamla. De har helt enkelt två hemländer och för många innebär det en 

ständig saknad efter det hem de inte befinner sig i. För vissa kan det bli en konflikt mellan 

viljor, medan det för andra är en tillgång att ha två platser i världen som känns som hemma. 

Faktum är dock att det måste ske ett val och att det valet inte alltid är lätt att fatta. Vissa väljer 

att flytta tillbaka till Sverige innan det blir ”försent”. Så gjorde Carolina, eftersom hon kände 

att hon annars kanske aldrig skulle kunna flytta tillbaka till Sverige igen. 
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Jag kände att jag ville gå hem och liksom sätta ner min fot här och liksom rota mig tillbaks 

lite hit. Ja liksom… det kändes som om jag stannat i USA vid det läget så hade jag nog aldrig 

kommit tillbaka. Så det var… mm… jag ville hem ett tag.  

(Jag: Var det hem till din familj eller hem till Sverige?) 

Ja det var Sverige. Faktiskt. Jag ville se lite vad Sverige hade att ge. 

 

För den som varit i USA så pass länge som Anna blir processen att komma tillbaka till 

Sverige mycket svårare. Hon har haft stora problem med att flytta hem igen. Det är inte viljan 

som saknas hos henne, hon säger fortfarande att hon vill bo i Sverige i framtiden. Ändå är 

hemflyttandet ett stort problem för henne. 

 

Jag känner inte att jag varit hemma tillräckligt länge för att känslorna ska ha ändrats. Jag 

tror att det kommer ta ett år eller mer innan jag kan känna mig lugn här i Sverige. Jag ska 

försöka att inte få ett återfall och åka tillbaka till LA under det året. Jag vill verkligen att allt 

ska fungera här hemma nu. 

Förhållandet till den nationella identiteten  

En genomgående trend i mitt material är att svenskarna som bor i USA hellre än hemvändarna 

definierar sig som typiskt svenska. I USA är det lättare att glorifiera hemlandet och därmed 

identifierar man hellre sig själv som en del av det. Petra är en av dem som gärna framhåller 

sitt svenska ursprung. 

 

Hur länge man än bor i ett annat land så är man ändå alltid svensk.  

 

Hon säger att hon aldrig kommer att känna sig amerikansk även om hon skulle bo i USA 

under resten av sitt liv. Även Eva framhäver hur viktig hennes svenska bakgrund är för henne. 

Den har format allt ifrån hur hon ser på livet till hur hon tycker att en regering ska agera, 

menar hon. De som flyttar tillbaka till Sverige följer ett annat mönster. Jag återkommer till 

den diskussionen i analysen av intervjuerna med hemvändarna.  

Lågaktiv etnicitet 

De flesta svenskar sticker inte synligt ut bland ett gäng amerikaner. De pratar ofta bra 

engelska och har lätt för att lära sig de sociala koderna. Många kan därmed välja själva när de 

vill avslöja att de kommer från ett annat land. I kapitlet om tidigare forskning finns det en del 
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som behandlar Tallgrens begrepp lågaktiv etnicitet. Där citerar jag utbytesstudenten Louise 

som pratar om hur lätt hon smälter in bland amerikanerna;  

 

Det som chockar mig mest är att ingen fattar att jag är utbytesstudent, så de tror att jag är 

amerikanare. ’Ba, hörde ni inte det?’ När vi har hemkunskap och de fattade inte förrän efter 

flera veckor att jag inte kom därifrån, de trodde bara jag var allmänt dum som inte kunde typ 

cups och deras mått.  

 

Det mest intressanta med hennes uttalande är att det visar att Louise genom att smälta in 

riskerar att förlora vissa fördelar det för med sig att vara utländsk och främling. Istället för att 

hennes omgivning förstår att hon är ”extra duktig” som lärt sig ett främmande språk och 

främmande sociala koder så bra, uppfattas hon som motsatsen för att hon bedöms på samma 

villkor som alla andra. I det långa loppet är det dock något positivt att smälta in och själv 

kunna välja när man vill berätta om sitt ursprung. Den annorlunda bakgrunden kan vara en 

tillgång i vissa situationer men den kan döljas i situationer där det är det skulle kunna vara en 

nackdel. Det kan dock märkas i närmare relationer att svensk-amerikanerna har andra synsätt 

än många amerikaner har, något som Petra påpekar. 

 

De flesta inser nog dock när de lärt känna mig att jag inte är amerikan då jag inte är som 

"dem", vilket väl kan vara bra eller dåligt i olika sammanhang. 

Använda stereotyperna till sin fördel 

Många svensk-amerikaner har upplevt att amerikaner ändrat attityd mot dem när de blivit 

uppmärksamma på att de kommer från ett annat land. Bemötandet är ofta vänligt intresserat 

men också lite överlägset. Flera av mina informanter berättar om hur amerikaner kan börja 

förklara de enklaste saker för dem.  

 

Det är skitmånga som tror att Sverige är ett jättefattigt land. En kille i min klass spenderade 

15 minuter på att tala om vad en bläckpenna var för något. ”Har ni såna saker?” En annan 

frågade om jag visste vad en mikrovågsugn var. 

 

Att vara utländsk kan innebära många symboliska klappar på huvudet. Trots det säger Marit, 

som är citerad ovan, att det nästan alltid är positivt att vara svensk. Man blir i regel inte 

bemött med misstänksamhet utan får som vi tidigare konstaterat ofta positiva förväntningar på 
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sig. Många svenskar som bor i USA kan nog bli irriterade på de stereotypa föreställningarna 

som finns om svenskar. Ändå använder de stereotyperna och reproducerar dem ständigt 

genom att överdriva den svenska brytningen och verka lite korkade för att komma ur 

trångmål. Nora menar att hon genom att vara svensk och blond ständigt fick fördelar. Hon 

kände det som att hon fick mer respekt från människor när de upptäckte att hon var europé. 

Att hon var berest och hade andra erfarenheter än många amerikaner gjorde att hon blev 

intressant på ett sätt hon inte varit om hon varit infödd. Utbytesstudenten Louise upplever det 

som att lärarna behandlar henne bättre för att hon är utländsk. Hon sticker ut bland de andra 

utbytesstudenterna eftersom hon pratar bättre engelska än de från Japan och Mexico.  

 

Jag har A i alla ämnen och det är inte för att jag är smart. De blir jätteimponerade att jag 

förstår så mycket.  

 

Louise hamnar i en särställning i förhållande till de andra utbytesstudenterna och de 

amerikanska ungdomarna. Hon är ”lagom” annorlunda, så pass mycket att hon är exotisk men 

inte så mycket att hon har språksvårigheter. Det gäller när hon inte blir misstagen för att vara 

amerikansk, det vill säga. 

Amerika-svenskarna 

Jag menar att det finns en så pass tydlig avgränsning mellan amerika-svenskarna och den 

amerikanska kulturen men även den svenska, att de kan betraktas som en avskild kulturell 

grupp. Även om ingen av informanterna sätter ord på denna gemenskap, är det något som 

nästan alla indirekt pratar om och förhåller sig till på något sätt. Ett undantag är Carolina som 

står i särställning dels för att hon är amerikansk medborgare men främst för att hon inte haft 

”tillgång” till svenskt umgänge och därför inte behövt ta någon tydlig ställning till detta. Inte 

heller Louise eller Marit har några svenskar i sin närhet. Louise reflekterar inte över det i 

intervjun men Marit menar att det är skönt att slippa umgås med andra svenskar när hon är i 

USA. Detta betyder dock inte att hon inte skulle tillhöra gruppen amerika-svenskar. Just nu är 

det oproblematiskt för henne att betrakta sig som rätt och slätt svensk, men om hon flyttar 

tillbaka till Sverige om några år, kan hon upptäcka att hon blivit så pass förändrad att hon inte 

längre känner sig riktigt svensk, men inte heller fullt ut amerikansk. 

 

Eftersom jag menar att etnicitet är en konstruktion är gruppen amerika-svenskar en ”verklig” 

undergrupp till grupperna svenskar och amerikaner. Den nationella tillhörigheten väger 
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naturligtvis mycket tyngre eftersom den är etablerad och socialt accepterad som ett faktum. 

Men känslan av tillhörighet är densamma. Amerika-svenskarna känner samhörighet sig 

emellan. För de flesta är det antagligen en identitet som inte utesluter identiteten som svensk 

utan som kompletterar den. 

Umgänge och relationer 

I början av tiden i det nya landet söker sig många till andra immigranter i samma situation för 

att tillsammans kunna tolka, analysera och gärna klaga lite på det nya samhället. Även om 

många av mina informanter beskriver amerikaner som sociala och trevliga finns det också ett 

nedlåtande inslag när de talar om amerikaner som grupp. Många påpekar att de flesta 

amerikaner vet för lite om sin omvärld. De framstår ofta som en inskränkt, oupplyst och lite 

barnslig grupp. Särskilt de amerikanska tjejerna får mycket kritik i mitt material. 

Amerikanska killar som grupp kritiseras också, men det är snarare inom ämnet relationer. När 

gruppen ”amerikanska tjejer” nämns är det däremot allmänna irritationsmoment som 

behandlas. Särskilt Carolina och Petra pratar om hur barnsliga amerikanska tjejer är. 

 

Amerikanska tjejer är väldigt svåra att lära känna, kanske för att de ofta inte har något 

intresse av att lära känna oss svenskar. Jag är inte säker på varför det är så svårt att lära 

känna amerikanska tjejer men alla mina svenska vänner säger samma sak. Jag har väl kanske 

aldrig direkt gjort någon större ansträngning att lära känna amerikanska tjejer men det är för 

att jag känner att vi liksom inte har något gemensamt. 

 

Detta problem verkar inte gälla de manliga amerikanerna. Ingen av mina informanter har 

pekat ut just amerikanska killar som svåra att lära känna. Antingen talar de om amerikaner i 

stort eller om just amerikanska tjejer. 

 

Som Hylland-Eriksen skriver finns en föreställning om att människor från samma land har 

mycket gemensamt och jag menar att just den föreställningen är en viktig faktor som binder 

svensk-amerikanerna samman. Som jag tidigare nämnt finns det också en förväntning att man 

ska umgås med varandra för att man är från samma land eller geografiska område.  

 

Jag har märkt att man ibland kanske håller kontakten med vissa skandinaver bara för att de 

är just skandinaver, även fast man kanske aldrig skulle ha umgåtts hemma. Det blir ibland 

nästan som om man borde vara kompis bara för att man är skandinav. 
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Citatet från Petra är ett exempel på när föreställningen om det gemensamma ursprunget inte 

riktigt håller. Det är en spricka i idén om den skandinaviska gemenskapen. 

 

De slutsatser jag kan dra från mitt material är att de som istället har ett nära amerikanskt 

umgänge oftast befunnit sig i en situation där valet att umgås med svenskar inte existerade. 

Det kan låta konstigt att man flyttar till USA och sedan umgås mest med människor från sitt 

gamla hemland, men detta händer hela tiden bland invandrare i alla möjliga länder. De 

invandrare som vågar avskärma sig från sina landsmän och helt söka sig till 

majoritetskulturen är relativt få, om man ser till både tidigare forskning och mitt material. I 

Karlsson och Strandbergs undersökning av svenskar som bor i Spanien visade det sig att det 

fanns en stark svensk gemenskap som avskärmade sig från majoritetskulturen. Karlsson och 

Strandberg menar att gemenskapen mellan svenskarna förstärktes just för att de befann sig 

utanför Sveriges gränser. Även i deras material fanns tydliga tecken på att svenskarna i 

Fuengirola umgicks med människor de inte skulle ha haft något intresse av att umgås med i 

Sverige. Den svenska identiteten förstärks utanför Sveriges gränser. 

 

En annan undersökning som jag inte tidigare presenterat i uppsatsen är en D-uppsats som 

handlar om chilenska kvinnors gemenskap i Sverige, Chile är bäst – kvinnors gemenskap 

bortom exilen.90 I undersökningen berättar chilenska kvinnor om positiva och mindre positiva 

aspekter med att leva med andra landsmän. Även om dessa kvinnor kom till Sverige som 

flyktingar finns likheter med mina informanter. Precis som med svenskarna i USA finns det 

orter i Sverige där det bor många chilenare, medan det på andra ställen inte finns många alls. 

De som kom till orter med få chilenare tvingades interagera mer med svenskar och lärde sig 

på så sätt språket och mer om den svenska kulturen. När de sedan fick chansen att umgås mer 

med andra chilenare var det en positiv upplevelse, men samtidigt försämrades det svenska 

språket och kontakten med det svenska samhället försvann nästan helt. Den stora skillnaden 

mellan de chilenska flyktingarna i Sverige och de svenska transmigranterna i USA är att 

svenskarna själva valt att flytta från sitt land till USA. De borde därför rimligtvis vara mer 

intresserade av att lära känna den amerikanska kulturen. Varför de då så lätt hamnar i svenska 

umgängeskretsar kan ha flera förklaringar. Min uppfattning är att det liknar Karlsson och 

Strandbergs slutsatser om svenskkolonin i Fuengirola, nämligen att de ”plockar russinen ur 
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kakan”. De får leva i ett samhälle som utövar mycket lockelse genom TV och filmer, men de 

har sin trygghet tillsammans med andra landsmän. 

 

Det är dock viktigt att framhålla att detta inte gäller för alla migranter. Bland mina 

informanter har flera ett amerikanskt umgänge, men bland dem är det bara Eva som haft 

valmöjligheten, då hon bor i Los Angeles där också många svenska migranter är bosatta.  

 

På något sätt tror jag att det har hjälpt mig att verkligen smälta in i det har samhället genom 

att ha amerikanska, men också kanadensiska och andra vänner som ar immigranter. 

  

Eva är av den meningen att hennes umgänge med inte bara amerikaner, utan även andra 

migranter hjälpt hennes integrationsprocess. Hon menar här inte svenska migranter, utan 

människor med icke-amerikanskt ursprung. Dessa människor kan ha fyllt hennes behov av att 

diskutera det amerikanska samhället från ett utifrånperspektiv, något som jag misstänker är 

viktigt för alla migranter vid någon punkt. Evas behov av svenskt umgänge har dock väckts 

av att hon blivit mamma. Först då blev det viktigt för henne att hålla kontakten med den 

svenska kulturen på allvar. 

Organisationernas funktion 

Henrik Tallgren diskuterar bland annat den svenska organisationen Swea i den avhandling 

som jag refererar till i Tidigare forskning. Han menar att organisationer som Swea övertagit 

den funktion som släkt- och vänskapsband fyllt i Sverige. Detta är också något som 

organisationen eftersträvar. 

 

Ingen ska behöva flytta utomlands utan att vara medveten om att de kan få hjälp och stöd från 

SWEA. – Ninni, vice ordförande för Swea international. 

 

De organisationer jag har tittat närmare på har höga mål. När man vänder sig till de svenska 

organisationerna själva får man en bild av att de är väldigt viktiga för svenskarna i USA och 

att det är aktiviteter och arrangemang titt som tätt. De informanter jag har intervjuat ger en 

annan bild. Av dem som varit med i svenska organisationer verkar ingen ha varit särdeles 

aktiv. Att ha möjligheten att ta kontakt med andra svenskar och göra ”svenska” aktiviteter 

verkar dock viktigt för alla. I bakgrundskapitlet presenterar jag Ulf Beijboms teorier om att 
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sekelskiftets amerika-svenskar inte prioriterade föreningslivet till vardags.91 I mina intervjuer 

syns samma inställning till de svenska organisationerna. Det är inte främst bevarandet av den 

svenska kulturen som är syftet för att man går med i en svensk förening. Snarare är det för att 

träffa andra svenskar och göra något roligt, kanske fira midsommar eller en annan festlighet. 

Till vardags är mina informanters intresse för föreningslivet svalt. De flesta menar att de inte 

har tid att gå på aktiviteter på grund av arbete eller skola. Föreningslivet prioriteras alltså inte 

så högt, heller idag.  

 

I en jämförelse med Karlsson och Strandbergs undersökning verkar deras informanter haft ett 

större intresse för den skandinaviska föreningen som fanns på plats i Fuengirola i Spanien. 

Detta kan bero på att Karlsson och Strandbergs informanter hade en högre genomsnittsålder 

än mina informanter. Det är mycket möjligt att föreningsverksamheten blir viktigare för mina 

informanter om de stannar kvar i USA tills de blir medelålders eller äldre. Av de föreningar 

jag kom i kontakt med när jag först gjorde mitt urval var det tydligt att många riktade sig till 

äldre personer. Det bekräftades bland annat vid en intervju med en diakon på Svenska Kyrkan 

i San Francisco. Då Svenska Kyrkan samarbetar med de flesta nordiska organisationerna i 

området träffade hon ofta medlemmar från dessa. Hon beklagade att medelåldern var så pass 

hög i de flesta organisationerna, så även på Svenska Kyrkans aktiviteter som inte riktade sig 

specifikt till studenter eller au pairer.  

 

En annan skillnad mellan Karlsson och Strandbergs undersökning och min är att de kom fram 

till att Sibyllakiosken och affären med svensk mat var relativt oviktig för svenskarna som 

bodde i Fuengirola, medan den skandinaviska föreningen var viktig. Jag ser motsatta 

tendenser bland mina informanters prioritering. De är mer intresserade av Ikea och att få tag 

på svensk mat än att engagera sig i ett svenskt föreningsliv. 

 

Organisationen Swea som jag har haft kontakt med, har bland mina informanter rykte om sig 

att rikta sig till äldre kvinnor och verkar inte intressera någon av dem jag har pratat med. 

Fröken fredag som jag också har försökt kontakta, har däremot en yngre profil. Här lyckades 

jag tyvärr inte få kontakt med någon representant trots upprepade försök. Istället upptäckte jag 

att det fanns en livlig aktivitet på deras hemsida som medlemmarna själva stod för. Av mina 

informanter har jag fått uppfattningen att organisationerna för dem främst fungerar som ett 
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medel för att skapa kontakter eller förmedla saker som jobb och bostäder. För 

kontaktskapandet är hemsidorna det mest populära verktyget. Tallgren diskuterar även detta i 

sin avhandling. Han menar att Swea skiljer sig från de andra svenska organisationerna där tal 

om arbete kan anses som tabu. I Swea däremot, uppmuntras medlemmarna att prata om jobb 

för att kunna knyta affärskontakter med varandra. I Fröken fredag är detta syfte en av de 

grundläggande orsakerna till att föreningen bildades. Föreningen ses som ett kvinnligt 

alternativ till mäns kontaktskapande i bastun eller på golfbanan och med detta syfte verkar de 

ändå ha lyckats till viss del. 

 

Aktiviteterna som exempelvis Fröken fredag själva anordnar är inte det som lockar mest med 

medlemskapet i föreningen. De flesta säger att de gärna skulle vilja gå på fler aktiviteter men 

att de inte har haft tid eller att det inte passat av andra anledningar. Det vanliga mönstret är att 

man har ett medlemskap, använder hemsidan för kontaktskapande och går på stora svenska 

aktiviteter som midsommarfester eller liknande, men hoppar över mindre tillställningar som 

anordnas. Det är något som överensstämmer med författaren Johan Persons forskning om 

svenska immigranter runt sekelskiftet. Han menade i likhet med Ulf Beijbom att patriotismen 

satt relativt ytligt och att det främsta målet med svenskt organisationsliv var att bidra till 

förströelse i vardagen. Vid högtidliga tillfällen kunde dock den svenska patriotismen få ett 

uppsving bland migranterna.92  

 

Även om både Swea och Fröken fredag har falanger i Sverige och Swea erbjuder stöd för 

hemvändare är det inget som utnyttjas av någon av mina hemvändare. Ingen av dem verkar 

alls ha övervägt att ta kontakt med organisationerna i Sverige, trots att de på detta sätt skulle 

kunna få kontakt med andra som har samma erfarenheter.  

 

Ett alternativ till de formella föreningarna är svenska företag eller arbetsplatser där det jobbar 

många svenskar. I bakgrunden refererar jag till Beijbom när han skriver om hur föreningslivet 

runt sekelskiftet ledde till alltifrån giftermål mellan svenskar till jobbtillfällen inom samma 

bransch. Att byggbranschen var helt svenskdominerad i Chicago var en följd av det och 

samma mönster går att finna idag, men inom andra branscher.93 Idag har många svenskar i 

USA ett stort kontaktnät bestående av andra svenskar. Relationer uppstår, både privata och 

professionella. Det kan man se som ett annat slags svenska föreningar, åtminstone fyller de 
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samma funktion. Bland mina informanter jobbar en på ett svenskt företag. Där omges hon av 

andra svenskar och hon träffar ofta svenska kunder. Arbetstillfällena skapas och förmedlas 

svenskarna i emellan. Självklart uppstår även privata relationer inom dessa grupper. På så sätt 

går samma mönster som Beijbom talar om, igen även idag.  

Familj 

Normalt sett är det föräldrarna som är barnens rötter. I mitt fall var det tvärtom. Det var mina barn 

som blev mina rötter.94  

 

Att familjen har en av de viktigaste sociala relationerna står höjt över alla tvivel. Eftersom 

endast en av mina informanter själv hunnit bilda familj rör sig de flestas funderingar kring 

föräldrar och syskon hemma i Sverige. Anna berättar att hennes lillasyster nyligen flyttat 

utomlands och lämnat föräldrarna ”ensamma”. Detta ger Anna dåligt samvete och hon känner 

att det är hennes ansvar att se till att de inte behöver vara själva.  

 

Jag känner inte att det är helt rätt mot mina föräldrar att bara sticka och bosätta mig i USA. 

Jag vill vara nära min familj. 

 

När Petra diskuterar amerikanska högtider säger hon att de inte känns särskilt viktiga, men att 

de antagligen skulle få större betydelse om hon var gift med en amerikan och hade en familj i 

USA. Eva tar själv upp sin man och son som en orsak till att hon inte har några planer på att 

återvända till Sverige och bosätta sig där. I och med att hon bildat en egen familj i USA har 

hon ”slagit sig ner” på riktigt och att återvända till Sverige skulle därför bli ett större steg. Att 

hennes svenska bakgrund blivit viktigare för henne i och med hennes barn och är också 

viktigt. Hon vill att hennes son ska lära sig svenska och lära sig att förstå de svenska 

traditionerna, vilket också för henne själv närmare sitt svenska ursprung. Hon har börjat träffa 

en svensk mammagrupp och håller på detta sätt sin svenska vid liv. Inte bara blir hennes son 

hennes rötter till det amerikanska samhället, så som Theodor Kallifatides uttryckte det, utan 

hennes son hjälper henne också att återskapa rötterna till det svenska samhället. 

Traditioner 

Vilka traditioner följer de svenska transmigranterna jag har talat med? För att kunna svara 

utförligt på det hade jag kanske behövt göra en observationsstudie eller åtminstone mer 

                                                 
94 Theodor Kallifatides 2002: 139. 



 

 

65

ingående och upprepade intervjuer med samma informanter. Vad som är traditioner och 

symboler från hemlandet är inte alltid lätt att själv urskilja. Något som alla nämner är de 

svenska högtiderna samt den svenska maten som oftast inhandlas på Ikea. Högtiderna är 

främst lucia och midsommar. Valborg och påsk har till exempel inte omnämnts i någon av 

intervjuerna. Andra svenska sedvänjor är svårare att få syn på. Som redan konstaterat i 

teorikapitlet är symbolerna för Sverige ofta subtila och svårfångade för första generationens 

amerika-svenskar. Det handlar om känslor, dofter och förnimmelser. Natur och väder har 

också kommit upp i intervjuerna som något man saknar. De är påminnelser som är påtagliga 

men ändå kan vara svåra att förklara innebörden av. De är inte tillräckligt konkreta för att 

använda som symboler för en hel grupp, utan blir högst personliga.  

 

Om det uppfinns nya symboler bland dessa transmigranter är det inget som jag fått syn på i 

materialet. Däremot kan jag spekulera i möjligheterna att symboler kan återskapas med en ny 

innebörd i den kommande generationen svenskättlingar. Som i exemplet som Eva ger om 

hyacinterna som påminner henne om jul trots att de säljs om våren i USA. Kanske kommer 

hyacinterna att för hennes son ge en association till svensk jul även om han inte har 

förstahandserfarenheten. Det finns vissa tecken på att gamla traditioner nyuppfinns, för att 

anpassas till de förutsättningar som finns i USA. Julafton kan exempelvis firas på Ikea för att 

där finns typisk svensk mat som köttbullar, potatis och lingonsylt. 

 

I teorikapitlet finns en del exempel på vad som kan hända om migranten tappar kontakten 

med sitt hemlands utveckling. Traditioner utvecklas och förändras medan migranten tror att 

de är desamma som när han eller hon lämnade landet. Detta tror jag inte är ett problem som 

för närvarande är aktuellt för mina informanter. Eventuellt kan det bli aktuellt om de bor kvar 

i flera decennier men när det handlar om migranter som bott i USA i högst sexton år, hinner 

inte särskilt stora förändringar ske. Det mina informanter riskerar att missa är i så fall mindre 

trender som att det är inne med svarta granar under julen 2006 eller liknande. Dock tror jag 

inte att ens detta är någon större ”risk” eftersom nästan alla berättar om att de tittar på svenska 

dags- och kvällstidningars hemsidor och därmed borde hänga med rätt så bra i de svenska 

trenderna, så mycket de nu intresserar sig för dem. Jag har till och med pratat med några som 

har full koll på vad som händer i det svenska TV-programmet Idol, endast genom att titta på 

internet. 
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Det varnas också för att traditionalism kan övergå i fundamentalism om migranten isolerar sig 

alltför mycket från majoritetskulturen, men det verkar inte heller vara särskilt aktuellt bland 

mina informanter. Det finns olika grader i deras hängivenhet åt sina svenska rötter, men ingen 

är vare sig totalt isolerad från den amerikanska kulturen eller har helt glömt sin svenska 

bakgrund. 

Förändringar 

Vilka förändringar genomgår man då som svensk-amerikan? Uttrycket ”att bli 

amerikaniserad” är något som många skyggar inför, men att inte alls bli påverkad av den 

kultur man lever i är knappast möjligt. Hur man påverkats av den amerikanska kulturen är 

dock lättare att upptäcka vid hemkomsten till Sverige, varför jag återkommer till detta i 

stycket ”förändringar” under nästa kapitel som handlar om hemvändarna. 

 

Något som kommer fram i intervjuerna med dem som ännu bor i USA är att de ibland kan 

känna sig mentalt yngre än sina vänner hemma i Sverige. Inte i den meningen att de känner 

sig mindre mogna utan snarare att de känner att de inte kommit lika långt i sina livsprocesser, 

tolkar jag det som. Petra tycker till exempel att många av hennes gamla vänners liv känns 

avlägsna från hennes tillvaro.  

 

Nu för tiden så har många av mina vänner i Sverige ett helt annorlunda liv än mig då många 

har barn och hus och allt det där.  

 

Även om hon har vänner som är gifta och har barn i USA också, känner hon att de är mer lik 

henne själv än de gamla vännerna i Sverige. Det förklarar hon med att det ”blir väl så” när 

man bor utomlands, eftersom hela livet är annorlunda. Marjaneh säger samma sak när hon och 

Anna diskuterar om att de bor sämre än de tror att någon skulle göra i deras ålder i Sverige. 

 

Jag känner inte att jag bryr mig om att jag bor simpelt. Jag föredrar det faktiskt, men det 

känns som att folk i vår ålder i Sverige har stadgat sig i så tidig ålder. Många av mina 

kompisar hemma bor med sina pojkvänner och ska gifta sig eller har redan barn och det är 

bara ”wow”, det känns så annorlunda. Här är det helt annorlunda när det kommer till 

förhållanden. 
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Analyserande diskussion: återvandrarna 

Mötet med Sverige 

När informanterna pratar om vad i Sverige de längtar eller längtade efter kommer ofta 

föreställningen om det ursprungliga till uttryck. Men är det en längtan hem till sitt land eller 

hem till den ort man kommer ifrån? Enligt Vilhelm Berger som Beijbom refererar till i sin 

diskussion om svenska migranter runt sekelskiftet, var deras känslor för Sverige som nation 

relativt svala. Hembygden som emigranten själv kom ifrån stod mer i fokus för dennes 

längtan och romantiserade föreställningar.95 Det stämmer inte riktigt med mina informanters 

känslor. Både Carolina och Anna pratar om att flytta ”hem” till Sverige och omnämner alltså 

hela landet som ”hem”. Carolina flyttade inte tillbaka till sin gamla hemort eftersom hennes 

familj flyttat därifrån. Trots att hon flyttade till en ny stad kändes det som att komma hem för 

henne. Det går att tolka detta på olika sätt. Visst kan de fortfarande ha hembygden i åtanke när 

de talar om Sverige. Sverige som land får då representera deras hemort. Av egen erfarenhet 

vet jag dock att bilden av Sverige krymper i minnet när man befinner sig långt hemifrån. Det 

kan medföra att hela Sverige känns som ”hemma”, även ställen man aldrig varit på. Detta för 

att bilden av hemlandet blir förenklad i minnet. 

 

Bland några av dem som ännu bor i USA finns vissa drömmar om hemlandet, men de är 

uppblandade med en rädsla för att Sverige kommer att kännas för litet i längden. Många 

menar att trots att Sverige är ett bra och tryggt land, så är det också litet och isolerat.  

 

Man blir van vid ett annat liv och även om jag älskar Sverige så blir det lite tråkigt där 

ibland. Jag känner mig alltså inte redo att flytta till Sverige just nu men vem vet.  

 

Petra är rädd för att detta skulle bli ett problem om hon flyttade tillbaka. Hon beskriver livet i 

USA som en kamp som hon blivit beroende av. Petra är inte ensam om den beskrivningen. 

Många pratar om de ständiga utmaningarna och kickarna det ger att lösa dem.  

 

De som berättar om att komma hem till Sverige på besök beskriver det som en väldigt positiv 

upplevelse. Man åker runt i Sverige och träffar familjen och gamla vänner. Att flytta hem 
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verkar de flesta ha mer ambivalenta känslor inför. Marjaneh har inte varit hemma i Sverige på 

fyra år och vill helst inte åka hem på ett tag än heller. Hon säger med eftertryck: 

 

Jag är livrädd för att åka tillbaka till Sverige nu.  

 

För Carolina blev hemvändandet som att börja om på nytt. Hon hade inte så många vänner i 

Sverige längre och kände att hennes riktiga liv var i USA. I början längtade hon tillbaka 

mycket och tyckte att det var svårt att anpassa sig till det svenska livet igen. Men efter ett tag 

kändes det bättre och hon kom till ro i Sverige.  

 

Att komma tillbaka till sitt gamla liv blir svårare ju längre tid man varit borta. En strategi 

många provar är att försöka börja om med något nytt. Att flytta till en ny stad, börja en ny 

utbildning eller ett nytt jobb, allt för att få en nystart och komma in i samhället igen. Nora 

längtade hem efter att ha bott i USA i fem år. Hon skulle börja en ny utbildning och kände att 

hon hade ett konkret mål att se fram emot. Men flytten tillbaka blev en besvikelse.  

 

Glädjeruset gick över första månaden när jag hade ätit favoritmaten, läst tidningarna, kollat 

svenska filmer... då fanns bara kyla o snö kvar.  

 

Att den svenska vintern är påfrestande för fosterlandskärleken är klart. Jag kan inte bortse från 

att det faktum att jag utförde intervjuerna vintertid kan ha haft en påverkan på svaren. Att 

flytta från soliga Kalifornien till ett snömulet Sverige är inte de bästa förutsättningarna. I 

jämförelse framstår antagligen den svenska sommaren för många som en positiv kontrast till 

det torra landskapet i södra USA. Faktum kvarstår dock, det kalla och mörka vinterhalvåret är 

en del av den svenska verkligheten och hemvändarna underlåter inte att nämna det. Stina 

menar att hon alltid varit mycket upprymd och förväntansfull innan de gånger hon återvänt till 

Sverige och att första tiden är härlig.  

 

[…] men jag har alltid börjat längta tillbaka... främst när det är vinter och mörkt och kallt i 

Sverige. 
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Problem och utmaningar 

I många av intervjuerna återkommer informanternas känsla av att ingen i Sverige vill höra om 

vad de upplevt i USA. Sweas representant, Ninni, bekräftar det när hon berättar om de 

hemvändarprogram som föreningen har på flera orter i Sverige. Hon tror att dylika program 

kan behövas eftersom man lätt kan hamna i ett utanförskap när man flyttar tillbaka.  

 

Många Sweor som flyttar hem upplever att svenskarna är totalt ointresserade av att höra om 

deras upplevelser utomlands; man får känslan att man ska inte ”tro att man är nåt” bara för 

man bott utomlands. Sverige upplevs som litet och lite isolerat. Man känner sig också vilsen 

för att man inte riktigt vet hur det går till nuförtiden, tänk snabbköpskassa där man blir 

tillfräst: ”du ska ju stoppa pengarna i lådan där och plastkasse ja det skulle du ha tagit där 

borta”. 

 

Nora håller dock inte med om att folk i Sverige är ointresserade av att höra om hennes 

upplevelser. Hon tycker att många frågar och är intresserade.  

 

Om någon skulle vara ointresserad så finns bara ett svar egentligen. Det är naturligtvis att de 

är avundsjuka och skulle såklart själva också vilja prova på något annat än det långa vinter-

Sverige, men de vågar eller kan inte. 

 

Annas erfarenheter av att flytta hem är de mest traumatiska. Hon uttrycker det krasst.  

 

Jag är nu utlänning i mitt hemland. Jag känner inte att jag passar in hundra procent här. Jag 

tänker fortfarande på engelska, säger ofta ord på engelska. Om jag inte tänker på det alls 

hade jag pratat som Viktoria Silverstedt, men jag försöker hela tiden motverka den sortens 

prat.  

 

Hon känner att kulturkrocken vid hemvändandet är värre än den hon upplevde när hon 

flyttade till USA. Hon känner sig ensam och har ingen att dela upplevelserna med, ingen som 

kan förstå henne. Kanske blir det svårare eftersom omvärlden inte förväntar sig att det ska 

vara en kulturkrock att komma ”hem” igen. Annas nedstämdhet efter hemvändandet 

utvecklades till och med till en depression.  
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Min slutsats är att de hemvändare som varit borta längst får svårast att flytta tillbaka. Alla 

beskriver något typ av obehag men det är definitivt gradskillnader på detta som ser ut att 

hänga samman med hur lång tid de varit borta. De som har något nytt att påbörja i Sverige 

verkar klara sig bäst. 

Umgänge  

Att återgå till den bekantskapskrets man umgicks med innan flytten till USA kan fungera bra 

eller mindre bra, detta verkar också bero mycket på hur länge man varit borta. Även om det är 

lätt att hålla kontakten med vänner där hemma via internet och telefon, är det inte samma sak 

som att träffas flera gånger i veckan. För dem som är borta i några år och träffar sina vänner 

då och då under den tiden finns stora chanser att återskapa kontakten i hemlandet igen. Men 

allt beror på hur lätt vännerna har att hantera de förändringar som transmigranten genomgår. 

Detta hänger också samman med ett visst tidsperspektiv. Ju längre någon är borta, desto större 

chans eller risk är det att den personen förändras. Marit som påbörjat sin tredje termin vid ett 

amerikanskt universitet tycker att det fungerar bra att hålla kontakten trots avståndet. 

 

Är man bra kompisar så påverkas det inte. Man får se till att höra av sig och hålla kontakten. 

Jag hade den bästa sommaren någonsin förra sommaren för att jag varit borta från allting 

och jag såg verkligen till att träffa alla.  

 

Efter lite drygt ett år har man antagligen inte heller förändrats särskilt mycket. Anna har alltid 

varit duktig på att hålla regelbunden kontakt med sina vänner i Sverige, men vid hemkomsten 

blev det ändå svårt för henne att återuppta vänskapen. Hon känner att vännerna förväntar sig 

att hon ska vara samma person som hon var när hon flyttade, vid nitton års ålder. Anna 

upplever det som att vännerna inte vill acceptera de förändringar hon genomgått under tiden i 

USA. Hon känner inte att hon kan vara sig själv fullt ut bland de gamla vännerna.  

 

Nora har en mer bekymmerslös syn på det hela. 

 

Jag har ca tre-fyra vänner kvar. Resten är helt nya. Man hör av gamla vänner också men inte 

lika tight relation som innan. Helt naturligt eftersom man varit borta så länge. 

 

Anna känner saknad efter en gruppgemenskap som liknar den som uppstår mellan svenskar i 

USA. Hon känner sig ensam i sin nya tillvaro i Sverige.  



 

 

71

 

Kulturkrocken är jobbig. Det är jobbigt att jag inte har någon att dela mina erfarenheter och 

upplevelser med.  

 

Hon önskar att hon haft sina vänner från Los Angeles med sig hem. Nu är hon utlämnad till 

sina gamla vänner och känner att de inte förstår vad hon går igenom. Hon saknar de andra 

amerika-svenskarna, den grupp hon börjat tillhöra under sina sju år i USA. Här vill jag 

poängtera att Anna och de andra transmigranterna givetvis fortsätter att vara svenskar även 

om de ingått i ytterligare en gruppgemenskap. Det ena utesluter inte det andra. Alla 

transmigranter känner kanske inte ens någon gemenskap med den amerikansk-svenska 

gruppen. De yngre informanterna som inte bott i USA lika länge känner antagligen mindre 

tillhörighet till denna grupp, speciellt efter att de flyttat tillbaka till Sverige och det gått några 

år. 

 

Att tillhöra fler gruppgemenskaper är något som alla människor gör. Man kan känna mer eller 

mindre lojalitet mot dessa grupper, men ofta är det lojalitetskonflikten som uppstår när det 

uppstår en krock mellan dessa grupptillhörigheter som gör att konflikter undviks. Hylland 

Eriksen menar att detta till och med kan hindra krig från att uppstå. Jag tror att identiteten som 

migrant kan öka förståelsen för andra migranter. Till exempel kan en svensk som bott i ett 

främmande land identifiera sig med en migrant som flyttat från Polen till Sverige på ett sätt 

som han eller hon kanske hade svårare att göra innan vistelsen utomlands.  

Förändringar  

Vilka förändringar går man då igenom som svensk-amerikan? De flesta vill gärna förneka att 

de blivit amerikaniserade, men många berättar ändå att de nog blivit mer utåtriktade och 

öppna. Lite mer högljudda och benägna att börja prata med människor de inte känner. Stina 

som flyttat hem till Sverige igen menar att det är en övergående förändring. 

 

I början har jag kvar lite av den där öppenheten när kommer tillbaka till Sverige fast efter ett 

tag anpassar man sig och är som vanligt igen. 

 

Nora berättar att hon alltid varit utåtriktad och pratsam, men att hon anpassar sig lite beroende 

på var hon bor.  
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Kanske var det så i början i Sverige att jag glömde av mej och skrämde slag på några 

tunnelbaneresenärer när jag otänkt började prata om väder och vind. Men jag fann mig 

snabbt.  

 

Det är intressant att här jämföra med några av Spännars exempel där hon diskuterar hur olika 

samma beteende kan uppfattas i olika länder. En japansk-svensk flicka berättar att hon i 

Sverige uppfattas som överdrivet försiktig medan hon i Japan nästan blir det omvända. En 

svensk-amerikansk informant upplever det motsatta. I Sverige känner hon sig framåt men i 

USA tycker andra att hon rentav är blyg. Enligt henne är det inte hon själv som beter sig olika 

utan det är de olika kulturerna som mottar hennes beteende olika.96   

 

Min informant Anna är den av hemvändarna som bott längst i USA och för henne går 

återanpassningen till det svenska samhället långsammare. Som jag nämner i stycket som 

handlar om umgänge känner hon det som att omgivningen förväntar sig att hon ska vara 

samma person som innan hon flyttade till USA;  

 

Jag måste hålla tillbaka mycket av den jag har formats till i USA. De vill se mig som den jag 

var när jag lämnade Sverige, 19 år gammal. Den personen finns inte längre.  

 

Jag har tidigare berättat att Eva och Petra framhåller hur viktigt deras svenska ursprung är för 

dem. När jag mötte Anna och Marjaneh i USA stod det klart att Anna var den mest patriotiska 

i hela deras umgängeskrets. Marjaneh berättade om hur Anna anordnade midsommarfiranden 

och liknande. Efter hemkomsten till Sverige känner dock Anna att hennes fosterlandskärlek 

mattats av. Som hon berättar i citatet i teoridelen som handlade om Platsanknytning vill hon 

älska att vara tillbaka i Sverige men hon kan inte styra över känslorna. Jag tror att det är 

typiskt för många migranter. I det värdlandet känner man sig extra patriotisk med 

ursprunglandet. Även Carolina uttrycker ju i ett tidigare citat hur patriotisk plötsligt blev när 

hon flyttade till USA och att allt som hände i Sverige kändes både nära och viktigt för henne 

personligen. 

 

                                                 
96 Christina Spännar 2001: 181 
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Vad händer då med känslorna för värdlandet när man kommer tillbaka till sitt gamla 

hemland? Det varierar naturligtvis, men bland mina informanter menar flera att de nästan 

börjat känna sig lite amerikanska. Anna är den som framhåller det tydligast. 

 

Jag känner och vill känna mig amerikansk. Jag tänker inte släppa det på ett tag. Men som 

sagt, när jag var i USA så kände jag mig allt utom amerikansk. Då var jag svenskare än 

någonsin! 

 

Nora upplever att hon ibland kände sig mycket svensk i USA och ibland kan känna sig 

amerikansk i Sverige, beroende på situationen. Hon berättar också om diskussioner hon kan 

ha med svenskar när hon känner att hon tagit till sig många amerikanska värderingar. Då kan 

hon känna sig som en amerikan i exil.  

 

När jag pratar med någon om jantelag eller att inte sticka ut eller vara ’för mer’ och jag 

märker att våra åsikter är vitt skilda. Generellt i diskussioner om frihet, att få tycka vad man 

vill, vara vem man är fullt ut utan att skämmas och att inte behöva vara indelad i något fack. 

 

Livet i USA har onekligen satt sin prägel på transmigranterna. Hur mycket man vill framhäva 

det varierar. Det är tydligt att det sticker i ögonen på många i Sverige när utlands-svenskar 

lagt sig till med andra vanor. Flera av mina informanter berättar att folk blir irriterade på dem 

när de använder engelska uttryck eller börjar särskriva ord som man gör i engelskan. Det kan 

jämföras med ett exempel som Spännar tar upp i sin avhandling. Hon berättar om en 

makedonsk flicka vars familj länge bodde i en by i Småland där de trivdes bra och smälte in 

bland den svenska befolkningen. När de sedan flyttade till en stad där det fanns fler landsmän 

upptäckte föräldrarna att deras värderingar inte överrensstämde med de andra makedonierna. 

Plötsligt blev föräldrarna mer stränga och mindre tillåtande. Deras ”försvenskade” sätt att se 

på till exempel uppfostran blev genant för dem och de började ta efter sina landsmän mer.97 

På samma sätt tror jag att många svenskar som börjat tänka eller handla lite mer 

”amerikanskt” känner sig lite dumma när de möter andra svenskar och försöker kanske tona 

ner det. På så sätt minskar amerikaniseringen och efter ett tag kanske dessa influenser helt har 

försvunnit. 

 

                                                 
97 Christina Spännar 2001: 179. 
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Förändringar är oundvikliga. Theodor Kallifatides menar att utan dem kan ett samhälle inte 

utvecklas. Eftersom samhället är uppbyggt av människor och det är människorna som 

påverkar sitt samhälle, pågår ständigt denna förändringsprocess i samhället. Den kan vara 

långsam och svår att upptäcka men den finns alltid där. Hylland Eriksen menar att kultur är en 

föränderlig och fortgående process. Om kulturen och samhället skulle sluta förändras skulle 

det endast finnas fanatism, menar Kallifatides. Det handlar både om att människorna i 

samhället ändras och att människorna som kommer utifrån ändras. Främlingsfientliga röster 

kan prata om hur invandrarna förändrar samhället och gör om det till sitt, men de bortser då 

från att invandrarna precis som alla andra människor också förändras. Som vi konstaterat i 

den här uppsatsen går immigranter igenom en mängd förändringar och det som sker i mötet 

mellan majoritetsbefolkningen och immigranterna är en sammansmältningsprocess, ingen 

strid där en går ut slagen och den andra oförändrad. För att citera Kallifatides: 

 

Sanningen är att Sverige ändrar sig hela tiden. De flesta invandrarna också. Konflikten i framtiden 

kommer att bli mellan dem som inte vill ändra sig.”98  

 

                                                 
98 Theodor Kallifatides 2002: 80. 
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Slutsatser 

När jag påbörjade den här undersökningen fanns två motsägelsefulla stereotyper som jag 

måste förhålla mig till. Den första var bilden av den unga företagsamma svensken som flyttar 

till USA och gör karriär på ett modernt företag; utvandraren. Den andra var bilden av 

invandraren som en socialt missanpassad och utsatt person. När jag först formulerade syftet 

med min uppsats var jag själv inte på det klara med om det skulle handla om utvandrare eller 

invandrare. Det blev en uppsats som handlade om båda delarna men också om något helt 

annat, om transmigranter som varken är invandrare eller utvandrare. Mycket beror på varifrån 

man tittar. 

 

Mina informanter tillhör en priviligierad migrantgrupp. De har de allra bästa förutsättningarna 

och är de mest önskade av de oönskade. Med detta menar jag att många av dem trots allt lever 

med ett utanförskap, de är inte medborgare, de är främlingar. Hur positivt amerikanerna än 

bemöter dem så hänger deras vistelse i landet på att någon låter dem stanna. Ofta är vistelsen 

tidsbegränsad och många lever med en ständig vetskap om att de kanske måste flytta tillbaka 

till Sverige efter en viss tid. Det tydliggörs när en informant kallar sig själv för en 

”andrahandsinvånare” i USA. Främlingskapet innebär färre rättigheter men också färre 

skyldigheter. Att vara utanför medför ofta en lägre lojalitetskänsla gentemot gruppen. I mina 

informanters fall kan det yttra sig i att de smiter undan och fuskar lite. Jag menar att det finns 

ett direkt samband mellan utanförskap och illojalitet mot det samhälle man lever i. Mina 

informanter är ”lite” utanför och de fuskar ”lite”. Min gissning är att ju mer ett samhälle 

inkluderar immigranter, desto mer lojalitet får det i utbyte. Detta kan exemplifieras med att en 

sydamerikansk flykting utan tillstånd att vara i USA, är mer utanför samhället och således är 

mer benägen att vara illojal mot samhället eftersom det ändå inte inkluderar honom/henne.  

 

Ett vanligt sätt att komma undan kritiska situationer verkar vara att förstärka sin stereotyp och 

agera ”dum utlänning”. Det är något som ofta fungerar för stunden men inte lika bra i 

längden. När invandrare använder stereotyper om sig själva cementerar de föreställningar som 

missgynnar dem i andra sammanhang. Detsamma gäller med den lägre position som kvinnan 

har i det amerikanska samhället. Det kan vara trevligt att bli bortskämd och omhändertagen ett 

tag, men det kanske inte är lika trevligt när man inte har någon egen ekonomi att luta sig 

tillbaka på. Då är det lätt att bli klappad på huvudet i sammanhang där man inte vill bli det.  
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Svenska kvinnor som flyttar utomlands upplever ofta att deras friheter och möjligheter blir 

begränsade. Det kanske inte märks direkt, men efter några år i ett annat land blir det tydligt 

om man som kvinna blir begränsad på ett sätt som man inte blivit i sitt hemland. Om jag hade 

intervjuat endast manliga amerika-svenskar hade de flesta svar jag fått antagligen varit 

mycket lika de jag fått i denna undersökning. När det kommer till familj och karriär tror jag 

dock att de manliga informanterna svarat annorlunda. Det vore intressant att göra en 

fördjupad studie i hur svenska män uppfattar de amerikanska könsrollerna. 

 

Mina informanter har anpassat sig till det amerikanska samhället i olika grader. Mycket av det 

beror på vilket umgänge de har, om de umgås mycket med andra svenskar eller inte. Det är 

inte alltid självvalt, många tycker att det är svårt att få en djupare kontakt med amerikaner. 

Det skapas ibland en svensk diaspora där man tar avstånd från amerikanerna, men är nöjd 

med att leva med andra svenskar i USA. Dessa svenska grupper blir en ställföreträdande 

familj, istället för den som finns kvar i Sverige. De svenska organisationerna fyller möjligtvis 

den funktionen för en äldre kategori amerika-svenskar, men bland de yngre tror jag att en mer 

informell svensk gemenskap bildas, dock med samma funktion. 

 

Något som jag tror att få är medvetna om är den inverkan flytten kommer att ha på dem, 

speciellt i ung ålder. De som flyttar direkt efter gymnasiet och sedan blir kvar i USA blir 

präglas starkt av detta. Vid nitton års ålder räknas man visserligen som vuxen, men man är 

fortfarande ung och då är många mer formbara än när de blir äldre. Som Theodor Kallifatides 

skriver genomgår alla människor förändringar under hela livet, men ju äldre vi blir desto 

svårare har vi nog att ändra åsikt om saker. De som flyttar till USA i ung ålder och stannar i 

många år kommer också att få svårare att flytta tillbaka till Sverige. Detta är något jag 

underskattade innan jag började med den här undersökningen och många tror nog att 

återkomsten till hemlandet är ganska lätt. Efter att ha gått igenom mina intervjuer har jag dock 

insett att återkomsten till Sverige kan vara det svåraste av hela processen. Trots min egen 

erfarenhet på området var detta en överraskning, mycket för att min vistelse i USA bara 

varade ett år. Detta verkar vara en magisk gräns då det fortfarande är relativt enkelt att komma 

tillbaka till sitt gamla liv. Ju längre man sedan är borta, desto svårare blir det att komma 

tillbaka. 

 

I intervjuerna med de informanter som ännu bor i USA lyser mycket fosterlandskärlek 

igenom. Man är stolt över att vara svensk, man tycker att det är viktigt att hålla kvar svenska 
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traditioner och man är intresserad av vad som händer i Sverige. Som utvandrare är det lätt att 

fokusera på allt positivt med hemlandet och glömma bort det negativa. Denna kärlek får ofta 

ett abrupt slut om man flyttar tillbaka igen. Efter att ha träffat alla man saknat, ätit maten och 

varit i Sverige ett tag är det inte lika lätt att vara patriot längre. Då kanske man upptäcker att 

man blivit mer amerikaniserad än man tidigare trott. Vissa blir då omvända patrioter. Plötsligt 

är det USA som står för allt det positiva. Det är ett moment 22 som många amerika-svenskar 

måste leva med. Även om det är just transmigrering till USA som har studerats i denna 

undersökning är jag övertygad om att det finns liknande tendenser i till exempel Australien 

eller Storbritannien där förutsättningarna är likartade. Jag tror alltså att det nya landets 

betydelse är underordnad själva upplevelsen av att transmigrera. 

 

Vad är det då som skiljer transmigranterna från migranterna man annars talar om? Den största 

skillnaden som jag ser är att transmigranterna flyttar till något, inte från något, och att de gör 

detta på obestämd tid. Denna obestämdhet innebär att de aldrig riktigt etablerar till 100 

procent sig på sin nya plats. Även om de kanske inte har bestämt att de ska flytta tillbaka så 

lever de med den möjligheten. Det är den stora skillnaden och det är det som skiljer från både 

invandrare och utvandrare i klassisk bemärkelse. Att många inte ens har en möjlighet att 

bestämma sig för att vara kvar i USA för gott bidrar till rotlösheten, tillfälligheten och 

tendensen till att inte sätta ner sin fot permanent någonstans. Ändå visar svårigheterna många 

har med att flytta hem att de ändå faktiskt etablerat sig till viss del i det andra landet. Många 

gånger mer än de trodde innan återvändandet.  

 

Den svenska migrationseran är över. Hur fantasieggande det än kan vara att referera till 

Kristina och Karl-Oskar och låtsas att man upplever deras äventyr i modern tappning så 

skiljer sig förutsättningarna åt så mycket att det handlar om en helt annan företeelse. Dagens 

utvandrare vet mycket mer om det land de ska flytta till, de har tillgång till information och 

kontakt med sitt blivande hemland. Efter flytten har de tillgång till samma mängd information 

och kontakt med sitt gamla hemland. De behöver inte bli isolerade och de har alltid 

möjligheten att flytta hem relativt lätt till hands. Främst av allt är dock skillnaden att det inte 

finns något att fly ifrån i Sverige längre. Den grupp som jag har studerat är en helt ohotad 

grupp där de ekonomiska möjligheterna finns. För dessa personer är världen öppen, de lever i 

en globaliserad värld och är mobila i den. En flytt över Atlanten är visserligen en stor sak men 

många betraktar det ändå som en självklar möjlighet.  
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