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Dom är inte som jag – ska jag bli som dom? 

- Om identitetsskapande i en ny kultur 
 
 
Sammanfattning 
Abstract 
 
Hur påverkas skapandet och omskapandet av identiteter i en ny kulturell miljö? Vilka faktorer är det som spelar in? I 
denna antologi har vi grävt djupare i dessa frågor genom att genomföra varsitt fältarbete. Med hjälp av observationer 
och intervjuer fick vi ta del av människors erfarenheter av att befinna sig i en kulturell minoritet. 
 
I uppsatsens första individuella del undersöker Louise Olofsson hur svenskar som väljer att flytta utomlands i vuxen 
ålder integreras i det nya samhället och hur detta påverkar den identitetsskapande processen. Therése Andersson 
riktar in sig på hur skönhetsidealen i ett samhälle kan vara en bidragande faktor i integration och identitetsskapande. 
Vi avslutar med en gemensam diskussion kring sambandet mellan etnicitet, identitet och integration. 
 
Nyckelord 
Keywords 
 
Identitet, Etnicitet, Ackulturation/Integration/Assimilation, Skönhetsideal 
 
 
 



 
Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Helene Elvstrand som guidat oss genom den djungel av 
koder, kategorier och analys som är Grundad Teori. Detta ofta trots dålig framförhållning från 
vår sida. 
 
Vi vill även tacka alla våra informanter för att ni tagit Er tid att vara en del av våra studier, utan 
Er hade de aldrig gått att genomföra. 
 
Till alla nära och kära som fått stå ut med tjat om uppsats, ont om tid för att umgås och totala 
nervsammanbrott i flera månaders tid: Tack för att ni har stått ut! 
 
Och sist, men absolut inte minst, vill vi tacka varandra för ovärderligt stöd och uppmuntran 
under hela arbetet. Samt, förstås, för trevligt sällskap under den två veckor långa studieresan i 
Thailand. 
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Dom är inte som jag – ska jag bli som dom? 

Inledning 
Vi lever i en värld där globalisering pågår för fullt. Detta innebär att människor flyttar på sig, vissa 
av egen fri vilja och andra för att de tvingas till det av olika orsaker. Oavsett anledning så bor idag 
en stor mängd människor i en annan kultur än den de ursprungligen kommer ifrån, och 
interagerar därmed dagligen med människor som inte har samma livssyn som de själva. De runt 
omkring den som lever i en minoritet talar ett annat språk, ser annorlunda ut och har i vissa fall 
helt andra traditioner och värderingar.  

Syfte 
Syftet med denna tvådelade uppsats är att reda ut vilket effekt det har på människors 
identitetsskapande att leva som en minoritet i ett land de ursprungligen inte kommer från. Vi 
kommer att belysa detta utifrån två olika aspekter, nämligen hur svenskar som flyttar utomlands, 
för att de själva vill, anpassar sig till det nya samhället samt hur skönhetsideal i den nya kulturen 
påverkar individens identitetsskapande.  
 

Metod 
Vi redogör här för metoder som vi båda två använt oss av för att sedan gå in närmare på hur vi 
tillämpat dem i våra individuella delar. 
 

Grundad Teori 

Den forskningsmetod vi använt oss av under hela arbetsprocessen är Grundad Teori, hädanefter 
kallat ”GT”. GT är en metod som ursprungligen togs fram av Barney Glaser och Anselm 
Strauss,1 men som omarbetats av Juliet Corbin och Anselm Strauss, för att sedan modifieras 
ytterligare av Juliet Corbin efter Strauss död.2 Detta eftersom hon anser att metoden inte enbart 
kan användas till att generera nya teorier – vilket var det ursprungliga syftet – utan även för att 
utveckla begrepp.3 Dessa är användbara bland annat för att ge en ökad förståelse av människor 
och deras liv.4 Det är också detta som har varit vår utgångspunkt då vi genomfört våra fältarbeten 
och analyser. Vi är inte i första hand ute efter att skapa nya teorier, utan istället att ge en så 
rättvisande beskrivning som möjligt av de forskningsområden vi valt att studera – något som 
Corbin menar är ett helt korrekt sätt att använda sig av GT.5 Den version av GT som vi använt 
                                                
1 Barney Glaser & Anselm Strauss, The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research (New York, 1967) 
2 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (Los 
Angeles, 2007), s. ix 
3 Ibid. s. viii-ix 
4 Ibid. s. ix 
5 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (Los 



 2 

oss av, alltså den som är utvecklad av Corbin och Strauss, betecknas av Anna-Liisa Närvänen 
som ett mellanting av konstruktionistisk och objektivistisk.6 Det innebär att man utgår ifrån att 
det finns en objektiv verklighet i datan som samlas in, men att denna verklighet tolkas av 
informanterna. Detta skiljer sig en del från Glasers syn på GT, vilken enligt Närvänen är mer 
positivistisk och därmed kvantitativ.7 
 
GT, i den form vi använder oss av, är en kvalitativ metod som – enkelt uttryckt – innebär att man 
utarbetar eller utvecklar teorier med grund i empiri eller data.8 Det är ett iterativt tillvägagångssätt, 
vilket betyder att forskaren samlar in och analyserar data parallellt och att dessa delar påverkar 
varandra.9 En vanlig åsikt inom kvalitativ forskning är att forskaren ska förhålla sig objektiv under 
insamling och analys av data. Detta menar dock Corbin och Strauss är en omöjlighet inom 
kvalitativ forskning.10 Istället beskriver de att man ska ha ”sensitivity”. Det innebär att man sätter 
sig in i informanternas situation och ser datan från deras perspektiv, och uppnås genom den 
tidigare nämnda parallella processen av insamling och analys.11 Man kan dessutom använda sig av 
den förförståelse som man ofrånkomligen besitter.12 Inte som faktisk data, men att jämföra med 
för att testa och utveckla de begrepp som man får fram. 
 
Då vi gav oss ut på fältet, hade vi formulerat relativt generella forskningsfrågor, i enlighet med 
Corbin och Strauss metod.13 Vartefter vi samlade in och kodade data, växte sedan nya frågor fram 
– vilket i sin tur ledde till ett teoretiskt urval. Teoretiskt urval är den datainsamling som 
genomförs med grund i växelverkan mellan insamling och data.14 Exakt hur vi gått tillväga med 
detta, genom observationer och intervjuer, återkommer vi till i respektive antologidel, då detta 
skiljer sig något mellan våra studier. Efter att ha genomfört observationer och intervjuer, har vi 
kontinuerligt kodat dem genom att sortera ut sekvenser som varit relevanta för det fortsatta 
teoretiska urvalet. De begrepp som uppstår ur kodningen kan antingen vara forskarens egna eller 
tagna direkt från en eller flera informanter.15 Under denna process har vi varit noga med att se till 
den faktiska datan och bortse från möjliga förväntningar på vad materialet skulle ge oss, vilket 

                                                                                                                                                   
Angeles, 2007), s. x 
6 Anna-Liisa Närvänen, föreläsning Grundad Teori-metoder (Norrköping, 2009-09-25) 
7 Ibid. 
8 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 290 
9 Ibid. s. 375 
10 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(Los Angeles, 2007), s. 32 
11 Ibid. s. 32 
12 Ibid. s. 80 
13 Ibid. s. 27 
14 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 378 
15 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(Los Angeles, 2007), s. 160 
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Corbin och Strauss menar är en förutsättning för en bra analys.16 Koderna som vi funnit har vi 
sedan satt ihop under mer övergripande rubriker, så kallade kategorier.17 
 
Vi fortsatte att gå igenom processen ”datainsamling – kodning/kategorisering – teoretiskt urval” 
osv. till dess vi ansåg oss nöjda med en viss kategori. Utifrån de färdiga kategorierna har vi sedan 
utvecklat hypoteser, vilka presenteras i respektive uppsats analysdel. Det sista steget i GT – som 
vi inte genomfört – är att integrera kategorierna med varandra och på så vis knyta ihop alla 
trådar.18 Det är detta som leder till formulering av en ny teori, vilket som sagt inte har varit målet 
med vår forskning. 

 
Observationer 

Alan Bryman poängterar, med hjälp av ett citat från Strauss och Corbin, att man inom etnografisk 
forskning använder sig av studier av såväl människor som platser och händelser.19 Detta 
uppnåddes i våra fältarbeten genom observationer. Observationer kan vara öppna eller dolda och 
deltagande eller icke-deltagande. Huruvida observationen är öppen eller dold beror på om man 
som observatör berättar att man är forskare eller inte.20 I samtliga observationer som genomförts 
inför denna antologi, har vi antagit en öppen roll. Detta eftersom vi inte såg någon som helst 
fördel i att inte berätta att vi var forskare, särskilt eftersom de ämnen vi behandlade till synes inte 
var av känslig karaktär. Däremot har vi genomfört mer eller mindre deltagande observationer. Då 
forskaren ingår i ett större sammanhang, såsom ett stort offentligt evenemang, har hon ett relativt 
lågt deltagande.21 Genomförs observationen istället på en mindre, mer avgränsad plats, ingår 
forskaren i större grad i det sociala samspelet och får därför en mer deltagande roll. Därmed inte 
sagt att det bara finns dessa två ytterligheter, tvärtom finns olika grader av deltagande.22 Vi 
kommer närmare att gå in på hur vi genomfört våra observationer i respektive antologidel. En 
fördel med att genomföra observationer är att man kan få information som för informanten 
känns så vardaglig och självklar att den inte tas upp under intervjuer.23 Man kan också dra nytta 
av möjligheten att studera handlingar utifrån exempelvis kroppsspråk.24 Vissa informanter kan 

                                                
16 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(Los Angeles, 2007), s. 160 
17 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 376 
18 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(Los Angeles, 2007), s. 263-264 
19 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 290-291 
20 Ibid. s. 278 
21 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), 
s. 74 
22 Ibid. s. 74 
23 Ibid. s. 75 
24 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), 
s.76 
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dessutom ha svårt att sätta ord på sina erfarenheter och tankar, varför observationer kan 
underlätta mycket för forskaren. 

 

Intervjuer 

Även om observationer är ett bra sätt att uppleva och studera det aktuella fältet, måste man 
komma ihåg att det finns saker som inte kan observeras.25 Människors tankar, känslor och 
tolkningar kommer man inte åt på detta sätt. Därför är det vanligaste förfarandet att komplettera 
med intervjuer. Vi har genomfört ett antal kvalitativa intervjuer i våra studier. Kvalitativa 
intervjuer kännetecknas av att de syftar till att ge en mångfacetterad bild av intervjupersonernas 
livsvärld.26 Man är alltså inte i första hand ute efter kvantitet, utan kvalitet. 
 
Kvalitativa intervjuer är oftast ostrukturerade alternativt semi-strukturerade.27 Vi har 
genomgående valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Detta innebär att forskaren 
använder sig av en intervjuguide, innehållande en översikt över ämnen som ska behandlas samt 
några övergripande frågor att använda sig av.28 I och med detta upplägg finns hela tiden 
möjligheten att avvika från frågorna om samtalet skulle leda in på andra intressanta spår. Vi valde 
denna form av intervjuer eftersom vi anser att de erbjuder störst möjlighet att gå på djupet 
genom följdfrågor, vilket är en av de största fördelarna med att genomföra intervjuer.29 
 
De informanter vi intervjuat kommer att presenteras i respektive uppsats. Det finns dock 
anledning att här nämna en av dem, Lena, boende i Thailand. Hon är nämligen informant i båda 
studierna, och har fått samma fingerade namn i bägge två. Då vi genomförde intervjun, klargjorde 
vi för informanten att den var tvådelad men att resultaten kunde komma att användas i båda 
analyserna – vilket Lena inte hade några som helst invändningar emot. 
 

Forskningsetik 
Det absolut viktigaste att tänka på då man genomför forskning inom samhällsvetenskapliga 
områden där människan studeras är att värna om informanterna och den enskilde individens 
bästa.30 För att lyckas med detta har vi läst diverse litteratur inom ämnet och hela tiden reflekterat 
över vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.31 Bente Gullveig Alver och Ørjan Øyen skriver i 

                                                
25 Ibid. s. 87 
26 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 36 
27 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 301 
28 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 121 
29 Eva Fägerborg ”Intervjuer” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 58 
30 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik & Praktik i forskarens vardag (Lund 1998), s. 13 
31 http://www.ibl.liu.se/student/sociologi/731g01/dokument/1.77755/forskningsetiska_principer_fix.pdf, 2010-03-
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boken ”Etik och praktik i forskarens vardag” att forskaren måste göra en bedömning av vilket 
ansvar denne har för sina informanter.32 Detta var något vi båda fick göra då vissa av våra 
informanter ansåg att vi skulle använda oss av deras riktiga namn. Eftersom vi som vi tidigare 
nämnt följde konfidentialitetskravet, vilket innebär att informantens identitet skall hållas anonym 
i så stor utsträckning som möjligt,33 ansåg vi att fingerade namn var relevant för alla informanter. 
Detta dels för att det ska vara lika för alla, men även för att informanten i ett senare skede kanske 
ändrar uppfattning och då har vi ett övergripande ansvar för detta. 
 
Informationskravet har vi uppfyllt på så sätt att vid alla intervjuer samt observationstillfällen ha 
med oss foldrar med information om vad våra studier gick ut på, undersökningsdeltagarnas 
rättigheter samt våra kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna stod med för att deltagarna när som 
helst ska kunna kontakta oss ifall de har något de vill tillägga eller dra sig ur studien, då de vet att 
deras insats är helt frivillig. I och med detta följer vi även samtyckeskravet.  
 
Det sista kravet, nyttjandekravet, har vi efterföljt genom att vi inte kommer använda oss av den 
insamlade informationen till någonting annat än det vi uppgett för informanterna. Vi kommer 
inte heller att delge någon information till utomstående, med undantag för vår handledare – något 
vi berättat för de inblandade. Något vi tänkte över var ifall det fanns möjlighet för oss att 
använda oss av varandras material, då vi båda två närvarat vid vissa intervjuer.  Det faktum att vi 
varit det är i sig ett etiskt ställningstagande som vi gjort. Eva Fägerborg skriver i ”Etnologiskt 
fältarbete” om hur intervjuaren ibland hamnar i ett överläge där informanten känner sig 
obekväm.34 Risken med att vara två intervjuare vid samma situation är att det är lättare att hamna 
i detta överläge. Vi kände dock i de situationer då vi var två att detta inte alls var fallet, dels för att 
vi genomförde alla dessa intervjuer på informanternas arbetsplatser men också för att vi på något 
sätt var gäster i ”deras” land. Alver och Øyen tar upp att det är särskilt viktigt att vara försiktig i 
intervjuer med ”svaga” grupper och inom känsliga ämnen.35 Ingen av oss har upplevt att våra 
ämnen skulle röra något av detta, men då vi båda behandlat minoritetsgrupper är det självklart 
något vi tänkt på. Däremot har vi inte kunnat följa Alver och Øyens råd om att tänka över de 
resultat man förväntas få,36 i och med att vi som vi tidigare nämnt använt oss av Grundad Teori 
vilket som vi också tagit upp innebär att man ska gå ut på fältet med en så objektiv bild som 
möjligt. Det vi i detta fall har kunnat göra är att tänka över de olika resultat man eventuellt kan 
tänkas få och ifall dessa kan leda till att någon känner sig kränkt, kritiserad eller stigmatiserad.37 

                                                                                                                                                   
30 
32 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik & Praktik i forskarens vardag (Lund 1998), s. 30 
33 http://www.ibl.liu.se/student/sociologi/731g01/dokument/1.77755/forskningsetiska_principer_fix.pdf, 2010-03-
30 
34 Eva Fägerborg: Intervjuer  i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund 1999), s.66-67 
35 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik & Praktik i forskarens vardag (Lund 1998), s. 56 
36 Ibid. s. 55 
37 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik & Praktik i forskarens vardag (Lund 1998), s. 95 
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Med allra största sannolikhet kommer ingen av våra informanter göra det men då vi på vissa 
punkter ställer oss frågande till deras uttalanden finns denna risk. Detta är troligtvis inte en 
speciellt stor risk, och skadan har vi kommit fram till inte skulle vara allvarlig då vi hoppas att 
informanterna förstår att det är en grundforskning som görs för att skapa bättre förståelse för 
någonting.38 

 
Centrala begrepp 
Vi har i denna antologi utgått från vissa begrepp som kan behöva en förklaring av olika orsaker. 
Vissa av dem kan tolkas på lite olika sätt och därför vill vi ge en bild av begreppet så som vi valt 
att använda det. 
 

Identitet 
Richard Jenkins tar upp i boken Social Identity att många människor idag tar identitet förgivet så 
länge vi vet vem vi är och hur vi relaterar till andra.39 Att det är komplicerat och något som 
behöver reflekteras kring är han rörande överens med Kobena Mercer om, då de båda säger att 
begreppet identitet verkar spela roll först när det uppstår ett problem.40 Vi har valt att reflektera 
över detta just på grund av att vi i denna antologi problematiserar identitetsskapande utifrån två 
olika perspektiv.  Jenkins förklarar enkelt att identitet är den mänskliga kapaciteten att veta vem 
som är vem, alltså att veta vem vi är, att andra vet vem vi är, att vi vet vem andra tror att vi är.41 
Vidare skriver han att det är en flerdimensionell kartläggning över människor på individnivå såväl 
som inom grupper. Detta är den definition vi utgått från då vi har studerat identitetsförändringar 
utifrån förändrade miljöer och därmed nya grupptillhörigheter.  
 

Symbolisk Interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett synsätt för hur man ser på tillvaron och skulle därför kunna 
nämnas under metoder, men då vi genomgående använt oss av detta perspektiv anser vi att det är 
ett centralt begrepp som är värt en närmare förklaring. Vissa ser symbolisk interaktionism som en 
teori, men vi har valt att använda det som ett sätt att se på saker, så som Jan Trost och Irene 
Levin beskriver det i boken Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv.42 Joel M. 
Charon har lagt fram fem viktiga utgångspunkter inom symbolisk interaktionism, att människan 
måste förstås och tolkas utifrån att denna är en social varelse och dennes interaktion med andra 
men även att människan är en tänkande varelse som på så sätt interagerar med sig själv.43 Utöver 
                                                
38 Ibid. s. 42 
39 Richard Jenkins, Social Identity (New York 2008), s. 1 
40 Kobena Mercer: “Welcome to the Jungle: Identity & Diversity in Postmodern Politics” i Jonathan Rutherfords 
Identity- community, culture, difference (London 1998), s. 43 
41 Richard Jenkins, Social Identity (New York 2008), s. 5 
42 Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen- med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv (Lund 2004), s. 10 
43 Joel M. Charon, Symbolic Interactionism, an Introduction, an Interpretation, an Integration (Upper Saddle River, New jersey, 
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dessa två faktorer måste den som försöker förstå ett visst beteende tänka på att människor inte 
beskriver den miljö de befinner sig i så som den kanske är, utan som de upplever den samt att de 
handlingar som vi utför görs beroende på vilken situation vi befinner oss. Sist men inte minst 
skriver han att människor inte bara agerar utifrån situation, utan även miljön runt omkring.44 

 
Etnicitet 
Ordet ”etnicitet” härstammar från det antika Grekland och syftade till en grupp människor som 
levde på samma plats.45  Idag skulle man kanske associera det med nation, eller nationell identitet 
– innan andra världskriget skulle det med allra största sannolikhet beskrivas som ”ras”.46 
Richard Jenkins tar upp ett lite mer ingående sätt att förklara det, nämligen att det först och 
främst är en grupp som har samma ursprung men att det även rör sig om kultur och att det är en 
uppkomst av social interaktion.47  
  

Ackulturation/ Integration/ Assimilation 
Dessa tre begrepp betyder inte alls samma sak utan är olika steg en individ kan gå igenom då den 
flyttar till ett nytt land, och vår tanke med att ha dem under samma rubrik är inte att bunta ihop 
dem, utan snarare att göra det lättare att särskilja dem. 
 
Ackulturation skulle kunna förklaras som det första av dessa tre steg, då det handlar om att lära 
sig om den nya kulturen för att kunna passa in i den och dess normer. Under denna period ger 
vissa, om det krävs, även upp en del av sina gamla vanor och traditioner.48 
 
Integration är nästa steg, då fler av de gamla uppfattningarna överges och exempelvis 
barnuppfostran och skolgång anpassas till det nya landet.49 Enligt Nationalencyklopedin är detta 
en förenande process av skilda enheter.50 
 
Assimilation är det slutgiltiga steget, där ett identitetsbyte genomförs och den nya kulturen helt 
har övertagit den ursprungliga och de skillnader som en gång funnits inte längre finns kvar.51 

                                                                                                                                                   
2006), s. 29 
44 Ibid. 
45 Richard Jenkins, Rethinking Ethnicity – arguments and explorations (London 1997), s. 9 
46 Ibid. s. 3 
47 Ibid. s. 10- 13 
48 Fuat Deniz & Antonios Perdikaris, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som andra generationens 
invandrare i Sverige upplever & hanterar sin livssituation (Örebro 2000), s. 46 
49 Ibid. s. 47 
50 http://www.ne.se/sok/integration?type=NE, 2010-03-28 
51 Fuat Deniz & Antonios Perdikaris, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som andra generationens 
invandrare i Sverige upplever & hanterar sin livssituation (Örebro 2000), s. 47 
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Lämna Landet Lagom 
-men vad händer sen? 

 Av: Louise Olofsson 

Inledning 
Det är svårt att säga hur många svenskar som faktiskt bor utomlands i och med att det är fri 
flyttning inom EU, men enligt SCB ligger antalet svenskar som är bosatta utomlands på cirka 
470 000.52 De tre länder som ligger högst upp på listan över länder dit svenskar valt att emigrera, 
alltså de som flyttar utomlands med tanke att stanna där för gott och skaffar ett medborgarskap, 
är Storbritannien, USA och Norge.53 Många tar aldrig steget till att emigrera, eller planerar inte 
från början att göra det, och de allra flesta väljer av egen fri vilja att bosätta sig i ett annat land. 
Alla dessa, oavsett ifall de emigrerar eller inte, bosätter sig i en ny kultur. Den här uppsatsen 
kommer att behandla huruvida de integreras i den eller inte och på vilket sätt detta påverkar deras 
identitetsskapande process. 

Bakgrund  
Idén till denna undersökning fick jag en dag när jag stod på mitt jobb i en skandinavisk affär i 
London förra sommaren. Efter att ha läst om etnicitet, integration och assimilation under mitt 
första år på Samhälls- och kulturanalys programmet så visste jag att det var något jag ville skriva 
min uppsats om, tanken hade bara aldrig slagit mig att vända på den frågeställning som jag 
tidigare inriktat mig på, alltså invandring i Sverige. 
 
Någonstans mellan de tio liter filmjölk, 40 burkar sill och femton tuber Kalles kaviar så slog det 
mig för första gången att jag själv, och i stort sett alla kunder jag haft den dagen faktiskt var 
invandrare i Storbritannien. Sedan den dagen jag tog studenten för snart fem år sedan har jag 
flyttat runt mellan länder, varit ute och rest och i stort sett överallt har det funnits svenskar. 
Anledningen till att jag nämner detta är för att det är viktigt att ha i åtanke då denna uppsats läses, 
trots att jag inte använder mina egna erfarenheter som någon slags empiri och har försökt 
distansera mig till mina förutfattade meningar så kan det ändå påverka min syn på saker.54 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka svenskar som väljer att flytta utomlands beteende och 
framförallt hur de själva ser på sitt beteende och eventuella förändringar i detta sedan de flyttat. 
För att integrera sig, eller definitivt för att assimilera sig så krävs en stor förändring i vardagslivet. 
Hur påverkar detta identitetsskapandet hos individen som flyttar? Enligt Richard Jenkins är 

                                                
52 http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2008K01_TI_03_A05ST0801.pdf, 2010-04-14 
53 Ibid. 
54 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund 1998), s. 63-68 
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identitet något som skapas under en process genom interaktion och sociala samspel i det 
vardagliga livet,55och vad händer då när ens omgivning förändras? Är det så att svenskar inte låter 
sig påverkas och inte gör något för att anpassa sig till det nya landet? Dras svenskar till varandra 
och fortsätter fira sina egna traditioner och prata svenska? Är det möjligt att hitta likheter mellan 
de som flyttar, eller är det helt individuellt och inte alls nationellt betingat hur de agerar? 
 
Sammantaget, hur väl integrerar sig svenskar i andra kulturer och hur väl anser de själva att de 
anpassar sig, när de väljer att flytta utomlands? 

Metod 
Jag har använt mig av ett kvalitativt förhållningssätt för att samla in information, data, till min 
analys. En kvalitativ forskning innebär att man försöker skapa en förståelse för den sociala miljö 
där deltagarna i undersökningen lever och verkar och varför det är så.56  

Forskningsperspektiv 
Vi nämnde i vår gemensamma inledning att vi har använt oss av GT som metod, och då vi 
beskrivit det mer generellt där tänker jag istället fokusera på hur jag använt mig av metoden rent 
praktiskt och lyfta fram vad jag anser vara av störst relevans. Jag har helt utgått från Juliet 
Corbins omarbetade version av Basics of Qualitative Research, alltså den 3e upplagan som är utgiven 
efter Anselm Strauss död. Hon påpekar redan i förorden vikten av att tala om ifall målet är att 
skapa en teori eller om det är att göra en kvalitativ beskrivning.57 Jag vill därför åter igen 
poängtera att mitt mål är att göra en beskrivning som kanske snarare väcker nya frågor och kan 
leda till vidare forskning, inte att skapa en ny teori. 
 
Corbin & Strauss säger också att objektivitet inom kvalitativ forskning är en myt,58 att det aldrig 
går att vara helt objektiv, framförallt inte om man följer deras råd om att välja ett forskningsämne 
man själv är intresserad av.59  Istället för att vara objektiv är det viktigt att reflektera över vad vi 
redan ”vet” och komma ihåg att det vi finner är en kombination av data och vår egen bakgrund.60 
De säger vidare att det är av högsta vikt att inte använda sin egen förkunskap som någon slags 
data, utan endast för att skapa en förståelse för sina informanter.61 
 
Jag utgick, som jag tidigare nämnt, med en ganska bred fråga, ”Hur integrerar sig svenskar i andra 
kulturer när de flyttar utomlands?”, precis som det är vanligt att göra i kvalitativa undersökningar 

                                                
55 Richard Jenkins, Social Identity (New York 2008), s. 131 
56 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2002), s. 250 
57 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(Los Angeles, 2007), s. x 
58 Ibid. s. 32 
59 Ibid. s. 21 
60 Ibid. s. 33 
61 Ibid. s. 80 



 10 

för att sedan låta frågan smalna av.62  Vi nämnde i vår inledande gemensamma del att vi varvade 
datainsamling med kodning och analys vilket gjorde att jag under insamlandets gång ändrade min 
intervjuguide. Kodningen jag gjorde bestod endast av så kallade ”in-vivo koder”,63 alltså 
ordagranna koder tagna från mina informanter som sedan delades in i olika kategorier. Jag har 
inte utsett en central kategori, eller kärnkategori som det också kallas, då detta brukar vara det 
första steget i att bygga en teori.64 Istället har jag fokuserat på att analysera varje kategori och letat 
efter samband mellan dessa. 

Beskrivning och val av fält 
För att undersöka hur svenskar integrerar sig i ett samhälle som de själva väljer att flytta till som 
en respons på att det är mycket klagomål på att invandrare inte integreras i Sverige så anser jag 
personligen att jag var tvungen att välja platser som många svenskar väljer att bosätta sig på. 
Detta för att annars blir det en omöjlighet att se ifall de dras till varandra eller inte och ifall de 
själva påstår sig göra det. Då mina funderingar kring ämnet kom upp när jag själv var i London 
förra sommaren och det enligt svenska ambassaden beräknas bo drygt 50 000 svenskar där så 
kändes det naturligt att det skulle vara en del av mitt fält. Oslo blev den andra staden som jag 
tidigt tog ett beslut om att studera närmare, då det dels ligger nära och dels för att jag av egen 
erfarenhet vet att långt fler än de som väljer att emigrera dit bosätter sig där för en kortare period. 
Den sista platsen blev ett land istället för en stad, nämligen Thailand. Detta efter att ha funderat 
över att det vore intressant att undersöka en plats med en större kulturskillnad gentemot Sverige 
men där det fortfarande är många som väljer att stanna, vissa för en längre tid och vissa för alltid. 
 
Självklart skulle det ha varit intressant att besöka fler platser för att observera och genomföra 
intervjuer, men på grund av att jag var tvungen att avgränsa mig så kändes dessa platser som att 
de representerade relativt olika fält, en världsmetropol, en plats som ligger ganska nära men 
ibland kan verka längre bort än vad det är och ett land med en helt annan religion, kultur, klimat 
och språk. 

Val av informanter 
Min första tanke var att, precis som när jag valde fält, få ett så brett spektrum av informanter som 
möjligt då jag endast haft möjlighet att genomföra ett begränsat antal intervjuer. I utgångsläget 
planerade jag därför att finna en person som är från landet, alltså en thailändare, en norsk och en 
engelsman som på något sätt har erfarenhet av svenskar. Dock undvek jag att leta informanter 
som har eller har haft ett förhållande med en svensk, då jag tror att detta skulle kunna påverka 
svaren oavsett om relationen avslutats eller inte.  
 

                                                
62Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (Los 
Angeles, 2007), s. 27 
63 Ibid. s. 82 
64 Ibid.s. 104 
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De svenskar jag riktade in mig på att hitta för intervjuer var en person som bott i London, Oslo 
eller Thailand en längre tid samt en som flyttat dit relativt nyligen men ändå inte är helt 
nyinflyttad. Lars Kaijser skriver i Etnologisk fältarbete att man lär sig saker under utförandet av ett 
fältarbete och att man ibland måste ändra på sina avgränsningar och vara flexibel och följa sin 
intuition, vilket är något jag gjort.65 I Thailand ansåg jag att det gav mer att intervjua två personer 
som bott en längre tid i landet då de yngre svenskarna jag träffade som bott där en kortare tid 
visste när de skulle ge sig av, till skillnad från i Oslo och London. Att på förhand välja hur många 
intervjuer jag skulle genomföra går egentligen emot tanken om teoretiskt urval, något som 
förespråkas inom GT.66 Teoretiskt urval innebär att man hela tiden fyller på med material tills 
man når teoretisk mättnad.67 Som jag tidigare nämnt har jag inte haft för avsikt att komma fram 
till någon ny teori vilket har gjort att jag inte tagit någon vidare fasta på detta.  
 
För att hitta mina informanter har jag dels använt mig av ett bekvämlighetsurval och dels av ett 
snöbollsurval.68 Ett bekvämlighetsurval är precis som det låter, personer som fanns tillgängliga, 
endera för att jag sprang in i dem, eller för att jag på förhand visste vilka de var. Jag har dock varit 
noga med att inte välja personer i min närmaste bekantskapskrets. Snöbollsurval innebär att man 
får en informant via en annan, något som varit essentiellt då jag vistas under en tidsbegränsad 
period på varje plats och ibland inte vetat vart jag skulle leta informanter. Jag kommer gå in 
närmare på de etiska aspekterna av dessa urvalsmetoder senare. En närmare presentation av var 
och en av informanterna finns att läsa i analyskapitlet. 

Observationer 
Jag har genomfört sammanlagt tre observationer, en i Oslo, en i London och slutligen en i 
Thailand. Alla tre är, som vi nämnde i den gemensamma delen, öppna. Detta vågar jag påstå trots 
att jag inte direkt informerat alla runt mig att jag gjort en observation, eftersom jag inte dolt det 
på något sätt och har haft med mig broschyrer utifall någon undrat vad jag gör. Det absolut första 
jag gjorde för denna studie var en observation som ”observatör som deltagare” i Oslo, alltså en 
observation där jag lät personerna runt omkring mig agera precis som vanligt och jag själv tog 
rollen som jag vanligtvis skulle haft i de situationer jag hamnade i.69 Precis som Bente Gullveig 
Alver och Ørjar Øyen tar upp i boken Etik och praktik i forskarens vardag så började jag med att 
försöka registrera allt jag såg för att till de två senare observationerna veta bättre vad jag skulle 
koncentrera mig på.70 
 
Det väcktes en hel del frågor inom mig efter denna första observation och jag funderade kring 

                                                
65 Lars Kaijser:”Fältarbete” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund 1999), s. 27 
66 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2002), s. 290 
67 Ibid. s. 291 
68 Ibid. s. 114- 116 
69 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2002), s. 287 
70 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund 1998), s. 121 
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hur mycket jag egentligen fick ut av den. Skulle jag enbart använda mig av denna avsatta tid som 
observation, eller skulle jag se hela min vistelse i Oslo som ett observationstillfälle? Och ifall jag 
skulle använda hela veckan, skulle jag då bortse från det jag noterat hos mina vänner – de som 
faktiskt är svenskar boende utomlands? Jag tog beslutet att inte använda mig av den information 
jag samlat in kring dem då jag kände att det kunde vara svårt att hålla den distans, som man ändå 
bör göra, till denna data.71 Däremot bestämde jag mig för att göra nästa observation mer 
deltagande för att få ut mer av den eftersom observationer är relevanta då människor ibland säger 
att de gör en sak men i realiteten inte alls agerar så.72 Att vara fullständig deltagare kändes ändå 
inte helt rätt utan jag valde att inta rollen som ”deltagare som observatör”, alltså att samspela med 
personerna runt omkring mig men ändå informera dem om att jag eventuellt skulle använda dem 
i min studie.73 Detta gjorde jag genom att under några timmar arbeta på ett nordiskt café och 
därigenom ha möjlighet att hålla konversationer med såväl kunder som medarbetare. 
 
Den sista observationen gjorde jag under hela min vistelse i Thailand, som fullständig 
observatör.74 Det var svårt att skilja vad som var skapat för turister och vilka som var turister och 
vilka som bosatt sig där. Detta gjorde att det krävdes lite mer tid för att urskilja relevanta detaljer 
angående de som bosatt sig där. 

Intervjuer 
Samtliga intervjuer är, precis som resten av studien, av en kvalitativ karaktär, alltså upplagda på så 
sätt att jag skulle kunna få en mångfacetterad bild av informantens livsvärld.75 För att lyckas med 
detta utformade jag efter att ha genomfört min första observation en relativt bred intervjuguide. 
En intervjuguide är något som används inom semi-strukturerade intervjuer,76 vilket jag bestämde 
mig för att använda då jag ansåg att en helt strukturerad intervju vore felaktigt att använda i och 
med att jag ville ge informanten möjlighet att själv belysa de aspekter denne fann vara av 
relevans.77 Jag hade från början två olika intervjuguider att utgå från, en för svenskar som flyttat 
utomlands och en för de som ursprungligen kommer från något av mina tre fält. Allt eftersom jag 
gjorde intervjuerna så ändrade jag dock lite på dessa guider, dels för att jag lärde mig något av 
varje intervju då intervjuandet i sig är en process att lära sig,78dels för att jag insåg att vissa frågor 
gav möjlighet till bredare svar. 

                                                
71 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander(red.), Etnologiskt fältarbete (Lund 
1999), s. 74 
72 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(Los Angeles, 2007), s. 29 
73 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2002), s. 286 
74 Ibid. s. 287 
75 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 1997), s. 36 
76 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga intervjuer (Malmö 2002), s. 301 
77 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund 1998), s.109 
78 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(Los Angeles, 2007), s. 27 
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Alla intervjuer genomfördes på en av informanten vald plats, i de allra flesta fall på dennes 
arbetsplats. Detta på grund av att den intervjuade skulle känna sig bekväm i situationen, då en 
intervju i mångt och mycket bygger på samspelet mellan intervjuare och informant.79 
Två intervjuer fick kompletteras med mailintervjuer, då jag använde mig av ett memorystick för 
att spela in intervjuerna och dessa två ljudfiler inte ännu hade transkriberats då min dator stals. 
Båda dessa informanter är helt införstådda med detta och hade inga som helst problem med att 
besvara ett mindre antal frågor igen. 
 
Intervjuer är ett lättare sätt att komma närmare individer än observationer. Inom detta ämne ser 
jag det som något essentiellt, då det annars vore omöjligt att avgöra om en svensk assimilerat sig, 
eftersom jag då inte skulle kunna veta att denne var svensk. Problemet med intervjuer är dock, 
som jag tidigare nämnde att individer ibland säger att de gör vissa saker men faktiskt inte alls 
agerar så. Eva Fägerborg tar upp att i vissa fall kan den intervjuade svara utifrån vad denne tror 
förväntas säga, vilket självfallet kan bli ett stort problem.80 Jag upplevde endast detta i en av mina 
intervjuer, det behöver inte vara så att detta faktiskt var fallet, utan är endast min tolkning av 
situationen. 

Metoddiskussion 
Det största problemet för mig angående denna studie har varit tidsbrist. I och med att jag började 
koda och kategorisera så hade jag egentligen velat följa grundtanken inom GT, att fylla på tills 
man når teoretisk mättnad.81 Då detta har varit en praktisk omöjlighet har jag istället ifrågasatt det 
tillvägagångssätt jag haft. Hade det varit möjligt att införskaffa en större mängd data på samma 
tid? 
 
I efterhand ser jag att jag kunde ha utnyttjat observationstillfällena bättre. Jag är övertygad om att 
de gett mig mer ifall jag hade varit deltagande i en större utsträckning. Eventuellt hade det varit 
en idé att avgränsa mig mer och kanske riktat in mig mer på svenskar som bott utomlands en 
längre tid istället för att försöka hitta den spridning som jag letade efter. Ett annat alternativ hade 
varit att rikta in mig på ett land, exempelvis hur svenskar som flyttar till Norge påverkas 
identitetsmässigt. Men samtidigt ger spridningen en möjlighet att åtminstone skapa en hypotes 
om hur det kan se ut generellt sett bland svenskar som flyttar utomlands. Dessutom har den gett 
mig möjlighet att finna samband som jag troligtvis inte sett om jag haft ett mindre fält. 

                                                
79 Eva Fägerborg ”Intervjuer” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund 1999), s. 66 
80 Ibid. s. 60 
81 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(Los Angeles, 2007), s. 103 
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Forskningsetik 

Det är viktigt att genom hela fältstudien reflektera över forskningsetiska aspekter. Vi nämnde de 
fyra huvudriktlinjer som bör följas i vår gemensamma inledning, alltså informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.82 I och med att vi redan berört hur 
vi tänkt kring vissa problem så går jag inte in närmare på dem här. Det vi tagit upp är dock inte 
det enda jag behövt ha i åtanke, utan jag har hela tiden kritisk reflekterat över tankar som jag 
annars ser som självklara.83 Alver och Øyen tar upp att det inte går att planera metodologiskt för 
en fältstudie utan att på förhand tänka över vilka etiska problem detta kan leda till.84 På förhand 
ansåg jag mig ha gått igenom och förebyggt för det flesta tänkbara problem. Vi diskuterade under 
rubriken forskningsetik i den gemensamma delen kring konfidentialitetskravet och hur vi 
gemensamt beslutat att använda fingerade namn för alla informanter, oavsett ifall de fann det 
nödvändigt eller inte. Vad jag inte tänkt på var hur mycket svårare det faktiskt skulle komma att 
bli att försöka hålla informanterna anonyma då jag exempelvis använt mig av ett snöbollsurval i 
vissa fall. Ett annat dilemma som jag ställdes inför var ifall jag skulle översätta intervjuerna eller 
inte, då jag beslutat att ta bort språkliga uttryck från de svenska citaten som skulle göra det lättare 
att identifiera informanterna. Till slut bestämde jag mig för att översätta dem, men inser nu i 
efterhand att det är relevant vilket land de kommer ifrån och därför kanske detta kan ses som 
onödigt. Det faktum att mina informanter lever i olika länder gjorde också att jag var tvungen att 
fundera över vilket lands forskningsetik jag skulle förhålla mig till. I och med att jag studerar vid 
ett svensk universitet och det är där arbetet kommer att redovisas så valde jag att enbart förhålla 
mig till den svenska forskningsetiken utan att göra någon närmare undersökning ifall den skiljer 
sig märkbart från de övriga ländernas. 
 
Förutom detta och det jag nämnt tidigare, ifall det är etiskt försvarbart att forska om något som 
ligger så nära mig själv och hur det har varit viktigt för mig att hålla ett avstånd till detta så finns 
fortfarande det etiska problem vi tog upp i den gemensamma inledningen kvar, att någon 
informant skulle känna sig missförstådd eller kritiserad.85 Detta är något jag i så fall får lösa med 
denna person i efterhand då det är praktiskt omöjligt att förutse ifall detta kommer att ske. 

Tidigare forskning 
Det finns relativt lite forskning kring utlandssvenskar och deras integration. Det jag anser vara av 
större vikt att ta upp är tidigare forskning inom identitetsskapande, globalisering och integration i 
stort för att undersöka ifall detta är något som går att applicera på den invandrade svensken. Jag 

                                                
82 http://www.ibl.liu.se/student/sociologi/731g01/dokument/1.77755/forskningsetiska_principer_fix.pdf, 2010-04-
17 
83 Oscar Pripp ”Reflektion och etik” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander(red.), Etnologiskt fältarbete(Lund 1999), s. 45 
84 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund 1998), s. 117 
85 Ibid. s. 95 
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har även läst en del litteratur angående svenskhet och hur andra ser på svenskar, vilket jag anser 
kunna vara av relevans. 
 
Identitetsskapande är något som sker kontinuerligt under hela livet. Richard Jenkins påstår att 
den identiteten man skapar som litet barn är mindre flexibel än de identiteter som man åtar sig 
under senare skeden av livet.86 Detta stämmer överens med Peter L. Berger och Thomas 
Luckmans idéer om primär- och sekundär socialisering. De säger att den sekundära 
socialisationen alltid appliceras till den primära socialisationen eftersom det är under den primära 
socialisationen som människan blir en del av samhället.87 
 
Jenkins och Berger & Luckmann är också överens om att man som barn måste lära sig vem som 
är vem och hur man beter sig från andra, vilka Berger och Luckmann har valt att kalla 
”signifikanta andra”.88 Då vi har olika normer och samhällsregler världen över så är det givet att 
vi från början därför skapar en identitet utifrån vår härkomst. Angående etnicitet och 
identitetsskapande så kan man se att det blir viktigt då det blir någon sorts uppdelning i ”oss och 
dom”, men Jenkins betonar ett flertal gånger att en etnisk identitet är förändringsbar under ”rätt” 
förutsättningar.89 Något som är etniskt betingat och som är oerhört viktigt under de första 
levnadsåren är dock språket, vilket utgör en stor del av identitetsskapandet.90 Anledningen till att 
språk är en så stor del av vårt identitetsskapande är att det är grundläggande för att vi ska förstå 
vår vardag, det är den viktigaste symbolen i det mänskliga samhället och innebär så mycket mer 
än att vi kan kommunicera med varandra.91  Det språk vi talar påverkar vår livssyn och vardag då 
de är utformade i det samhälle vi lever i. För svenskar kan exemplet ”lagom” göras. Detta är ett 
ord som inte har någon motsvarighet i nästan något annat språk, och det beskriver den svenska 
mentaliteten på ett väldigt fångande sätt.92 
 
Liksom det finns lite studier på utlandssvenskar så finns det knappast några studier på den 
svenska nationalidentiteten, men överlag så har det visat sig att svenskar känner ett starkt band till 
Europa, men är ändå väldigt noga med att poängtera att de är svenskar.93 Denna iakttagelse har 
även gjorts i en studie om svenskhet ur ett internationellt perspektiv, alltså att svenskar är 
nationalistiska men samtidigt älskar att kritisera sitt eget folk.94 I samma studie sägs det att 

                                                
86 Richard Jenkins, Social Identity (New York 2008), s. 84 
87 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, The social construction of reality (New York 1967), s. 130-131 
88 Ibid. s. 131 
89 Richard Jenkins, Social Identity (New York 2008), s. 87 & 121 
90 Ibid. s. 84 
91 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, The social construction of reality (New York 1967), s. 36-37 
92 Jean Philips-Martinsson, Svenskar som andra ser dem (Lund 1992), s. 19 
93 Daniel Silander, Charlotte Wallin & Tom Bryder, Swedish Identity and the transformation of Europe (Växjö 2002), s. 9-10 
94 Jean Philips-Martinsson, Svenskar som andra ser dem (Lund 1992), s. 16 
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svenskar är väldigt svåra att lära känna.95 Detta kan kanske ha något att göra med den 
tillbakadragenhet som beskrivs i flera böcker angående att vara svensk och svenskhet. Jan Olof 
Nilsson beskriver just den här sammankopplingen av att vara ”lagom”, tillbakadragen och ändå 
nationalistisk, nämligen genom att antyda att andra länder kanske skriker ut högre att de är stolta 
över sitt land och reser statyer och monument medan den stolta svensken visar att den är svensk 
genom att faktiskt bara vara svensk.96 I samma antologi beskrivs nordisk identitet, vilket kan vara 
intressant för min studie då en del av den består av att undersöka svenskar i Norge. Pia- Maria 
Gardberg tar upp att den nordiska identiteten oftast beskrivs genom en jämförelse mellan de 
olika nationella identiteterna men att hon tror att den samhörighet som präglar identifikationen 
med en etnisk grupp skulle kunna uppnås inom Norden då vi har i mångt och mycket en 
gemensam historia, liknande språk och gemensam kultur. Dessutom säger vi ”vi” om nordbor. 97 
 
Att överhuvudtaget diskutera nationell identitet är svårt, eftersom det inte går att säga hur alla 
inom ett visst land beter sig. Det finns alltså alltid undantag, men på något sätt kan man ändå se 
en nationell norm.98 Detta hänger naturligtvis ihop med identitetsskapandet i sig och tanken på 
att individer skapar sina identiteter beroende av sociala situationer. I och med att synen på andra 
är en viktig del av konstruktionen av identiteter blir sambandet kultur och identitet påtagligt. 
Detta samband blir ännu viktigare när människan flyttar till ett annat land, där denne kommer att 
leva i en minoritetskultur.99 Detta blir allt mer aktuellt i och med den globalisering som sker i 
dagens samhälle. Anthony Giddens beskriver globalisering ur framförallt ett ekonomiskt 
perspektiv, men går även in på dess betydelse för politik, teknologi och kultur. Han anser att 
globaliseringen är blandning av olika processer som förändrar hela vårt levnadssätt och att den 
skapar vinnare och förlorare.100 Just detta med att vinna eller inte är något Zygmunt Bauman 
berör med sina uttryck ”vagabonder” och ”turister” och hur turisterna aldrig vill bli vagabonder, 
men att deras värld inte skulle fungera utan dem.101 Varför han använder begrepp som antyder på 
resande är för att det är just det som globaliseringen bidrar till, att vi hela tiden är i rörelse.102 
Många människor flyttar och det finns inga naturliga gränser längre, de lyckligt lottade som tillhör 
kategorin ”turister”- alltså människor som flyttar av egen fri vilja, vet att de skulle kunna vara vart 
som helst vilket gör att det inte längre har en anledning att stanna på någon speciellt plats.103 

                                                
95 Ibid. s. 27-29 
96 Jan Olof Nilsson ”Modernt, alltför modernt” i Anders Linde-Laursen & Jan Olof Nilsson (red.), Natinella identiteter 
i Norden – ett fullbordat projekt? (Eskilstuna 1991), s. 114 
97 Pia- Maria Gardberg ”Vår nordiska identitet” i Anders Linde- Laursen & Jan Olof Nilsson (red.), Nationella 
identiteter i Norden – ett fullbordat projekt? (Eskilstuna 1991), s. 349- 355 
98 Jean Philips-Martinsson, Svenskar som andra ser dem (Lund 1992), s. 18 
99 Ulrika Wigg, Bryta upp och börja om – berättelser om flyktingskap, skolgång & identitet (Linköping 2008), s. 26-29 
100 Anthony Giddens, En skenande värld – hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv (Stockholm 2003), s. 21-28 
101 Zygmunt Bauman, Globalization- the human consequences (Cambridge 1998), s. 92-93 
102 Ibid. s. 77 
103 Zygmunt Bauman, Globalization- the human consequences (Cambridge 1998), s. 77 
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Ingen plats är längre främmande, men de är inte heller hem.104 Giddens säger dock istället att den 
lokala nationalismen blir starkare i och med globalisering och att traditioner fortfarande är 
viktiga.105 Traditioner kommer alltid från en grupp människor, eller ett samhälle. En enskild 
individ kan fira traditioner, men dessa är inte knutna till dennes beteende.106 Varför traditioner är 
viktiga för den enskilde individen är helt enkelt att de har en viktig social funktion och förhöjer 
vardagen.107 Anledningen till att traditioner blir viktigare i och med globaliseringen är att 
människan idag möter människor som har en annan syn och uppväxt än de själva, vilket gör att 
man måste stå för sina traditioner och förklara dessa på en regelbunden basis.108 Detta bidrar 
också till att människor från samma land kan vilja ha kontakt med varandra, för att bevara sin 
kultur, sina traditioner och sitt språk. Generellt sett så är detta något som ses som ett behov av 
många invandrare, och språk är något som brukar bevaras två till tre generationer medan 
traditioner och kulturella symboler finns kvar längre.109 Detta är sådant som händer i många fall, 
trots att integrering samtidigt sker vilket alltså leder till känslan av att tillhöra flera nationaliteter 
kan infinna sig.110 

Analys 
Då min frågeställning, som jag tidigare nämnt, var bred så visste jag inte från början vilka 
aspekter som skulle lyftas fram och visa sig vara relevanta. Redan efter mina första två intervjuer 
insåg jag att språk och hur väl mina informanter anpassat sig språkmässigt skulle komma att bli 
viktigt. Ganska snart fann jag även ett mönster i anledningen till att de flyttat påverkade deras 
inställning till det nya landet, vilka relationer de utvecklat och hur de ser på framtiden. Ett ämne 
som konstant kom upp var även bevarandet eller uteslutandet av traditioner och synen på 
Sverige. Alltså, hur de ser på vad som är ”hemma” och hur svenskar beter sig samt vad 
”värdlandet” gör för att underlätta eller försvåra assimilation. Jag kommer att gå in närmare på 
dessa teman och försöka, med hjälp av citat från mina informanter, beskriva dem var för sig och 
hur de på något sätt hänger ihop. Som jag tidigare nämnt kommer jag inte att utifrån denna analys 
kunna skapa någon teori och säga att ”så här är det”, då detta skulle behöva prövas ytterligare, 
utan istället visa på samband som kan vara generella men inte nödvändigtvis. Jag kommer i denna 
analys inte att knyta an till någon tidigare forskning utan istället diskutera de samband jag funnit 
mellan min analys och den tidigare forskning som jag redan redogjort för under rubriken 
slutdiskussion. Detta på grund av att jag i stor utsträckning gjorde analysen innan jag läste tidigare 
forskning för att inte på förhand skapa förutfattade meningar eller göra tolkningar av min studie 
                                                
104 Ibid. s. 91 
105 Anthony Giddens, En skenande värld – hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv (Stockholm 2003), s. 28 & 55 
106 Ibid. s. 53 
107 Ibid. s. 55 
108 Ibid. s. 56 
109 Stephen Castles & Mark J. Miller, The age of migration – International population movements in the modern world (New York 
2003), s. 248 
110 Ibid. s. 253 
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som jag annars inte skulle ha gjort. För att underlätta läsningen av analysen följer nedan en 
tidigare utlovad presentation av mina informanter. 
 
Thailand 
Lena är 41 år gammal och har bott i Thailand i tio år. Hon kommer från Stockholm och driver 
idag en egen restaurang. De senaste åren har hon spenderat somrarna i Sverige. 
 
Mattias är 35 år gammal och har varit bosatt i Thailand ungefär lika länge som Lena. Från början 
kommer han ifrån en liten svensk stad och har tillsammans med sin thailändska flickvän ett eget 
företag. 
 
Tao är 30 år och flyttade från sin lilla hemstad i Thailand till en turistort för ungefär tio år sedan, 
där han nu jobbar tillsammans med två svenskar på en dykfirma. 
 
Oslo 
Jenny är 25 år och flyttade till Oslo för första gången för fem år sedan. Sedan dess har hon varit 
ute och rest i omgångar men alltid kommit tillbaks till Oslo och arbetat som servitris. 
 
Susanna är närmare 40 år gammal och flyttade från Sverige 1991. De senaste elva åren har hon 
varit bosatt i Oslo där hon har ett eget café och bor med sin pojkvän och deras barn. 
 
Stian är 25 år och kommer från början från en mindre ort i Norge men har spenderat de senaste 
åren i Oslo där han är butikschef på en affär där flera svenskar både varit anställda och är kunder. 
 
London 
Emma är den yngsta informanten, hon är 20 år och har snart bott ett år i London. Hon är född 
och uppvuxen i en relativt stor svensk stad och har innan hon flyttade till London och började 
jobba inom servicebranschen varit au-pair i en annan världsmetropol. 
 
Malin är 23 år. Hon har sedan hon tog studenten i en mellanstor svensk stad bott i London och 
haft en mängd olika jobb. 
 
Laura är 35 år och kommer ursprungligen från en stad nära London. Innan hon flyttade till 
London för ungefär fyra år sedan har hon bott i flera olika länder och har både arbetat med 
svenskar och har flera svenska vänner. 

Talar du språket?  
Jag nämnde att språk visade sig vara relevant för integration. Därav rubriken på detta första tema, 
där jag kommer att redogöra för mina informanters syn på detta samt mina egna observationer 
och en analys av detta.  
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Norskar och svenskar förstår varandra relativt bra och kan kommunicera utan att egentligen tala 
samma språk. Ändå har det till och med kommit upp ett namn på en blandning mellan de två 
språken; Svorsk, som används främst i stor utsträckning av svenskar som arbetar i Norge. 

 
Vissa ord måste jag använda när jag jobbar för att dom ska förstå, men annars förstår de flesta 
svenska.( Jenny) 

 
Precis det som Jenny säger, var något jag lade märke till då jag genomförde min observation, att 
svenskar fortsatte byta ut ord även då jag som svensk handlade av dem, vilket faktiskt tyder på att 
detta är deras sätt att anpassa språket efter landet de befinner sig i. Intressant är dock att då jag 
handlade av ett norskt butiksbiträde så gjorde hon samma sak, alltså bytte ut vissa ord, men då åt 
den andra hållet och bytte ut enstaka ord till svenska ord. Detta fick mig att fundera över ifall det 
är så att väldigt få svenskar faktiskt börjar prata flytande norska därför att de inte behöver? Stian 
förstärker min tes om att de flesta svenskar inte börjar prata norska för att de flyttar till Norge. 
 

För svenskar, dom som är här, de pratar ju svenska och så. Men ja, nej. Jag jag tycker inte att språket 
har något att säga.(Stian) 
 

Det här citatet tyder på att svenskar inte har ett krav på sig att lära sig språket, om norrmännen 
inte tycker att det har någon betydelse. Min tredje informant i Oslo, Susanna, förstärker detta 
ytterligare genom att jämföra hur hon pratar idag jämfört med hennes tidigare erfarenhet av att 
bo utomlands (i Kina och Österrike): 
 

Då var jag ju tvungen. Alltså, nu blandar man ju. Men jag kan om jag vill, och jag förstår alla, oavsett 
vilken dialekt dom pratar. Vi måste ju säga saker och ting på norska till norrmännen, jag anser att om 
nån kommer hit och vi är i Norge, då ska dom förstå...(Susanna) 
 

Detta tyder på att Susanna trots allt har för vana att lära sig språk, men har i Norge ändå inte valt 
att tala språket. 
 
Av nyfikenhet uppsökte jag en bokhandel för att se i om det fanns möjlighet att hitta svensk-
norska lexikon eller någon typ av läroböcker för de som vill lära sig. Det fanns inte i deras 
sortiment, men däremot låg ordböcker precis framför kassan, ett norsk- engelskt, ett norsk- 
turkiskt och ett norsk- kurdiskt. Något jag lade märke till var att den danska expediten bakom 
kassan pratade danska med sina norska kollegor, vilket tyder på att svenskar inte är ensamma om 
att hålla fast vid sitt eget språk inom Skandinavien. Om det är så att detta är ett skandinaviskt sätt, 
att man inte helt måste lära sig de andra språken utan att det är en uppoffring att byta ut ord, hur 
gör de som flyttar längre bort? Susanna har redan antytt att man måste lära sig att prata språket 
då. 
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Engelska är ett språk som man lär sig i Sverige redan i tidig ålder och den mesta musik och de 
flesta filmer är på engelska med text, istället för att vara dubbade som de är i många andra länder. 
Den uppfattning jag fått under min observation men även under den tid jag själv bodde i London 
är att engelsmän är imponerade över svenskars engelskkunskaper, något Laura bekräftade. 

 
Jag tycker överlag att svenskar är väldigt bra på engelska.(Laura) 
 

Under min observation väcktes en hel del tankar kring detta uttalande, exempelvis då en kund 
kommer in och pratar så klingande brittisk engelska att det är omöjligt att ens antyda att hon är 
svensk. Är det möjligt att jag hade sett samma sak i Oslo om jag utfört en liknande observation? 
Hur kan jag veta att någon är svensk om denne faktiskt helt assimilerats? Mina informanter visar 
ju visserligen att svenskar inte pratar norska, men detta behöver ju inte gälla alla. Det andra som 
var värt att ägna en extra tanke åt under observationen i London, var då en man runt 25 år kom 
in och handlade enbart svenska saker, annars visade sig engelsmän en tendens att blanda varor 
från olika skandinaviska länder. Han pratade inte svenska men svarade när jag poängterade att det 
bara var svenska produkter i korgen att hans mormor och morfar var svenskar. Hade den 
språkliga aspekten alltså sett helt annorlunda ut om jag enbart tittat på andra- eller 
tredjegenerationens invandrade svenskar? I intervjun med Susanna diskuterade vi vilket språk 
hennes son kommer att prata, då hennes sambo är engelsk, hon själv svensk och de bor i Norge. 

 
Vi pratar engelska hemma och så pratar jag svenska med honom, och så pratar hans syster norska, så 
han kommer inte att få det lätt, men vi hoppas ju på att han kommer att bli trespråkig. (Susanna) 
 

Om hon alltså hoppas på att hennes son blir trespråkig så är det inte så konstigt ifall något av 
dessa språk faller bort då han någon gång i framtiden ska lära sina barn att prata och då blir det 
alltså ganska naturligt att språk är något som försvinner i generationsövergångar, vad skulle hända 
om hennes son i framtiden träffar någon som pratar ett fjärde språk? Ska hans barn i sin tur prata 
alla fyra språken då? 
 
Engelska är alltså något som ligger ganska nära till hands, norska är inte alltför olikt svenska, men 
hur är det för de som flyttat till Thailand? Båda mina svenska informanter, Lena och Mattias har 
bott i landet omkring tio år och har båda försökt studera thai, men fått avsluta sina studier då de 
inte haft tid för det vid sidan av jobbet. På frågan om det pratar thai så svarar de: 
 

Någorlunda hyfsat, inte 100% flytande, nej, men så att man klarar sig. Ja.(Lena) 
 
Inte flytande, men jag pratar thai, absolut. Jag kan kanske inte ha några politiska diskussioner men jag 
klarar av att prata.(Mattias) 
 

Tao, min thailändska informant ger ändå ett uttryck för att det verkar som att svenskar gillar att 
försöka lära sig thai. Han säger vidare att svenskar har lättare att få jobb än thailändare som 
exempelvis divemasters eftersom de pratar så bra engelska. Detta är något jag finner viktigt att 
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poängtera, att samtliga informanter, i Thailand, arbetar med turism, där engelska är ett viktigt 
språk. Det verkar ändå som att det är väldigt få svenskar som faktiskt pratar flytande thai, och 
ännu färre som kan skriva och läsa. Lena har under sina tio år träffat en svensk som kunde läsa 
och skriva thai: 

 
Jag har träffat en tjej som... hon hade pluggat, alltså i skola då, samtidigt som hon jobbade på 
ambassaden, thai i sex år, så att hon kunde läsa och skriva, det är häftigt, för det är svårt.(Lena) 
 

Om det är så som Lena säger, att det är så svårt, så ger ju detta en förklaring till varför så få kan 
läsa och skriva, trots att de försöker – både Lena och Mattias har bott förhållandevis länge i 
landet och har vid något tillfälle under den här tiden gått i skola för att lära sig. Inställningen till 
och kravet från omgivningen på att lära sig språket verkar dock inte alls vara detsamma som det 
är för någon som kommer till Sverige. Mattias nämner att det ofta kommer svenskar till Thailand 
som tror att det är ett U-land och att de ska rädda landet med sina pengar. Han säger att de ofta 
uttrycker att thailändare är dumma i huvudet bara för att de inte förstår vad som sägs, och detta 
är då självklart människor som inte planerar att lära sig thai bara för att de råkar befinna sig i 
Thailand. Detta är något jag personligen tycker är arrogant, att anse att någon är mindre 
kompetent för att de inte förstår engelska, i ett land där det officiella språket är ett annat (thai) 
och att dessutom åka dit med inställningen att inte vilja lära sig det. Visserligen tyder mina 
informanters uttalanden, som jag nämnde, på att thailändarna inte har något krav på att de 
individer som flyttar dit måste lära sig flytande thai. 
  

Det är skillnad också, för att får vi hem i Sverige en turk som inte kan prata ren svenska så blir det 
jättemycket irritation från vissa bara, ååå, du kan inte prata ordentligt, du vet va, här, thailändarna, 
försöker du bara, spelar ingen roll om dom förstår vad du menar eller hur det låter, så älskar dom 
dig.(Lena) 

 
Att thailändarna blir så glada över att människor försöker borde på ett vis uppmana dem till att 
vilja lära sig, men precis som Mattias och Lena kan, så kanske det räcker med att kunna 
kommunicera. De arbetar med turister i en stad som är väl anpassad för turister vilket innebär att 
många kan engelska och mycket står på engelska. Det som jag tror är viktigt är dock att lära sig 
förstå språket, mycket viktigare än att tala det, eller för den delen, skriva det, för att lättare kunna 
förstå thailändarnas sätt att se på saker. Om en svensk och en thailändare har en dialog på 
engelska så innebär det att ingen av dem talar sitt första språk, vilket gör att risken för att inte 
kunna förmedla exakt det de vill ökar markant. 
 

Får jag vara med? – Om öppenhet, traditioner och att vara ”hemma” 
Att komma in i ett samhälle kräver en del av den som flyttar dit, men också en del av samhället 
man kommer till. Gemensamt för alla mina utflyttade informanter har varit att de tycker att det är 
mycket mer öppet och lättare att lära känna människor på den nya platsen. 
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Dom plockar till sig dig på ett helt annat sätt.(Lena) 
 
Det är väldigt lätt att komma in i samhället. Bara, bara om man vill. Accepterar man det och kan 
umgås med thaiarna och kan följa med dom och äta deras mat så är det helt ok.(Mattias) 
 
För att vara helt ärlig så tycker jag att norrmän är väldigt mycket mer öppna som människor mot vad 
vi svenskar är, det är mycket lättare att komma i kontakt med folk här.(Jenny) 
 
Det är mycket lättare här tycker jag, alltså att träffa folk, det är mycket mer öppet. Man går ut och 
träffar folk och så blir man kompisar. Det är inte lika inskränkt, man kan vara lite mer galen 
så...(Emma) 

 

Det som är intressant är alltså att alla tycker att det är lättare att komma i kontakt med människor 
och att få vara en del av gemenskapen än vad det är i Sverige men frågan är ifall de själva anpassat 
sig på något sätt, eller om de anser att svenskar generellt gör något för att passa in i den nya 
kulturen. Annars är det en stor fråga ifall alla skulle se det som något positivt att det var så 
mycket mer öppet där de bor idag. Jenny påpekar just att norrmän är mycket mer öppna än vad 
svenskar är, men gäller det även de svenskar som flyttat? 
 

Jaa, dom flesta integrerar sig inte bra. Dom som gör det brukar man oftast inte hitta, dom är svåra att, 
alltså, dom har ju sitt. Vissa behöver inte integreras för att dom, dom klarar sig. Dom klarar sig för att 
det är så väldigt många andra som de kan få hjälp av. (Mattias) 
 
Mina vänner säger att jag är mer thai än utländsk. Ibland kan jag till och med vara mer än 
dom.(Mattias) 
 
Thailändare och vi svenskar funkar väl, jag tror vi egentligen är ganska lika i grund och botten. Vi är 
godtrogna, lite naiva, tror gott och väl om alla och är lugna och vill inte göra oss till nått besvär och så, 
och dom är precis likadana.(Lena) 

 
Enligt Mattias framstår det som att det krävs en del för att komma in i det thailändska samhället, 
inte för att man inte är välkommen, utan det som krävs verkar vara en vilja. En vilja som han 
själv framhåller att han själv haft. Lena verkar vara av en helt annan uppfattning, om vi är så lika 
så borde det inte behövas särskilt mycket för att passa in utan handlar då endast om att ta kontakt 
med thailändare. Detta är något som enligt dem båda är väldigt enkelt, men handlar antagligen då 
om den viljan Mattias pratar om. Det som inte stämmer överens i dessa uttalanden är att om vi är 
så lika, hur kan då Mattias ha ändrats så mycket? Eller är vi lika men ändå inte? Under min 
vistelse där uppfattade jag kulturella skillnader i viss mån men på något sätt stämmer ändå Lenas 
uttalande om att vi är lika – enligt min uppfattning.  
 
De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Norge är mindre, men betyder det att det är lättare 
att integreras? 
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Det är så väldigt mycket svenskar här också, så man blir inte, jag har inte blivit integrerad till att vara 
norsk liksom.(Jenny) 
 
Jag har blivit mera försvenskad dom sista åren. Jag är väldigt, jag är INTE norsk.(Susanna) 
 
 

Dessa uttalanden tyder på att det inte är lättare att integreras, antagligen för att det är så mycket 
svenskar. Både Jenny och Susanna arbetar med mycket svenskar och Susanna berättade vidare att 
hon trodde själv att hon blivit mer försvenskad i och med att hon idag nästan bara har svenska 
tjejer som arbetar hos henne. 
 
London är som jag tidigare nämnt en världsmetropol, med invånare från alla världens håll och 
enligt Emma så verkar detta spela stor roll för integrationen: 

 
Det är liksom ingen ursprungsbefolkning så att man kan liksom inte säga att man är invandrare. 
(Emma) 

 
Om man ser det som att det inte finns någon ”ursprungs befolkning” så är det svårt att anamma 
beteenden därefter. Jag tolkar detta som att man kan ändra sig för att passa in, men eftersom det 
är en sådan mångfald så passar de flesta in utan att faktiskt ändra sig särskilt mycket. 
 
Med undantag för Mattias så påstår sig de flesta alltså inte ha ändrat sitt beteende medvetet, vilket 
gjorde att jag ansåg att det skulle vara av värde att fråga de utländska informanterna om ifall de 
tycker att svenskar generellt verkar göra något för att passa in. 
 

Jag tror inte att svenskarna försöker vara som thailändare, för vi har inget problem med 
svenskar.(Tao) 
 
Det är ju väldigt mycket svenskar här, men man ser ju ingen skillnad på svenskar och norskar 
egentligen. Dom uppför sig ju som norskar så... Det verkar inte som att folk försöker vara norska, då 
kommer vi ju tillbaka till det här med språket, dom pratar ju fortfarande svenska och så. Men svensk 
kultur och norsk kultur, det är ju inte så stor skillnad. Så på ett sätt är det inte så svårt att komma till 
Norge från Sverige som från Iran, Irak eller whatever. Eller hur? Då MÅSTE du försöka passa in. 
Svenskar behöver egentligen inte göra så mycket.(Stian) 
 

Dessa svar stämmer överens med det som jag tidigare nämnt om språket, kravet verkar inte vara 
så stort på att svenskar behöver ändra på sig. En sak som är väldigt kulturellt betingat är 
traditioner, och detta kan vara en viktig del av att komma in i samhället för att ta till sig den 
kulturen och skapa förståelse för människor. Att ta del av traditioner eller sluta med sina egna 
kanske inte egentligen behöver påverka ens sätt att vara eller ens identitet, utan snarare säger mer 
om viljan att förstå, istället att bli någonting annat än det man är. Mina informanters svar 
förvånade mig en aning, då ingen tagit efter några utländska traditioner, varken Tao, Stian eller 
Laura hade firat någon högtid med en svensk och de allra flesta ansåg istället att svenska 
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traditioner blivit viktigare sedan de flyttat utomlands. 
 

Traditionerna blir viktigare här nere. (Lena) 
 
Jag har inte slutat, alltså, jag vill ju fira det, men jag kan inte, för jag jobbar då. (Mattias) 
 
Traditioner är jätteviktigt. Det har alltid varit jätteviktigt, men det blir viktigt så fort du lämnar ditt eget 
land. (Susanna) 
 
Vi har väl försökt fira midsommar om man varit ledig. 17e maj är väl det dom har som är mycket 
större än vad vi har, men då jobbar jag alltid, så det är ingenting jag firar. (Jenny) 
 
Jag tycker det är ganska roligt. Midsommar och valborg, eller vad det nu var vi firande. (Emma) 
 

På något sätt fick jag en känsla av någon sorts patriotism när vi talade om traditioner hos vissa 
informanter och ställde frågan till dem alla, vad är det som är ”hemma” och hur ser du på Sverige 
idag? För om det nya landet inte känns som hemma så är det uppenbart att man inte gör lika 
mycket för att passa in. Jag kommer senare även att gå in på hur de ser på framtiden och ifall de 
kommer att stanna. 

 
Jag åker hem på vårkanten när jag ska till Sverige, men sen åker jag hem på hösten när jag ska hit, så 
det är nog lite både och. (Lena) 
 
Folk klagar, det är ju typiskt oss svenskar, ibland är vi väldiga gnällspikar. Man ska ha mer och mer 
och bättre och bättre hela tiden. För att man glömmer bort hur jävla bra man har det hemma 
egentligen. (Lena) 
 
Nu kallar jag det (Thailand) hem ja. Men alltså, det blir så konstigt, det beror så vem man pratar med. 
För om jag pratar med en thailändare så säger jag givetvis att det här är hem, men pratar man med en 
svensk så säger man att det är hemma. Lite från gång till gång. (Mattias) 
 
Oslo har blivit mitt hem nu. Men jag är stolt över att vara svensk känner jag. (Jenny) 
 
Jag känner mig hemma ganska överallt. Fast jag känner mig svensk. Jag är väldigt stolt. (Susanna) 
 
Man bor hemma och klagar på politiken och så åker du utomlands, då klagar man gärna på där man är 
då, jag tror man förskönar sitt eget land och tycker liksom att Sverige är så himla bra.(Susanna) 
 
Hemma brukar vara här, samtidigt som förra veckan så kom jag på att jag sa att jag ska hem över jul. 
Så jag har typ ändrat mig nu för jag är lite trött på London. (Emma)  
 

Uppenbarligen har ingen av mina informanter helt släppt tanken på att Sverige faktiskt är hemma. 
En stor anledning till detta tror jag kan vara att alla valt att flytta, kanske på grund av den negativa 
synen vissa av dem har av Sverige. Flera av mina informanter nämner att det är en viss typ av 
människor väljer att flytta någon annanstans för att jobba, att man är en annan människa än den 
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som sitter hemma. Viktigt att poängtera är kanske också att alla mina informanter arbetar inom 
servicebranschen, vilken också attraherar en viss typ av människor. Jag hade eventuellt fått helt 
andra svar om jag letat informanter inom andra sektorer. 

Vem stannar? - Hur flyttorsak och relationer påverkar framtiden 
Mina informanter har alla varsin historia om hur de hamnat där de hamnat, vilka de umgås med 
och ifall de har någon de delar livet med eller inte. De har också bott olika länge utomlands och 
ser lite olika på framtiden. 
 
När jag kodat färdigt alla intervjuer och analyserat dem framträdde mönstret att tre kategorier var 
de som hade det mest uppenbara sambandet. Lena, Mattias och Susanna är det tre som bott 
utomlands längst och alla tre hade, eller skaffade snart efter att de flyttat en partner som bodde i 
landet. Lena och Susanna är inte längre tillsammans med de respektive de då hade, men båda två 
har liksom Mattias idag en stor mångfald bland sina vänner och säger sig inte umgås speciellt 
mycket med svenskar.  

 
Det spelar egentligen ingen roll vart man kommer ifrån, jag tänker inte på det där. (Susanna) 
 

Det mest intressanta är deras framtidssyn, att de alla tror att de kommer att stanna där de är. 
 
Så länge jag tycker att det här är kul, så gör jag såhär. Just nu känner jag att jag kommer att vara här 
resten av mitt liv. (Lena) 
 
Mmm, helt säkert, jaaa. (Mattias – om att vara kvar i Thailand) 
 
Ja, jaaa, alltså, det tror jag, jag tror att vi kommer att stanna i Norge. (Susanna) 
 

Jenny och Malin har bott utomlands lite mindre än fem år, Malin flyttade därför att hon ville resa 
och se någonting nytt. Jenny hade först planerat att flytta till London, men ändrade sig i sista 
stund och flyttade till Oslo istället. Hennes plan var från början att bo där i ett halvår för att 
sedan åka ut och resa, men sedan har hon alltid kommit tillbaks dit. De är båda två singlar, men 
har under sin tid utomlands dejtat män med olika nationaliteter och umgås överlag mest med 
svenskar, men har även vänner med andra nationaliteter. Deras framtidssyn ser ut som sådan, att 
de inte vet ifall de kommer att blir kvar eller inte, men tror inte att de kommer att flytta tillbaks 
till Sverige. 

 
Nej. Eller ja, just nu kan jag inte se mig själv flytta till Sverige, för jag vet inte vilket stället jag skulle 
kunna tänka mig att bo i Sverige, men så det är Oslo eller ett annat land. (Jenny) 
 
Jag kommer definitivt stanna några år, men om jag skulle flytta är jag inte helt säker på om jag skulle 
flytta tillbaka till Sverige eller någon annanstans i världen, det finns så många andra ställen att bo på 
och Sverige har jag ju redan ”gjort” i största delen av mitt liv. (Malin) 
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Emma har jag ingen att jämföra med, hon är den som bott utomlands kortast tid, säger sig umgås 
med engelsmän i större utsträckning än svenskar men har redan tröttnat på London och känner 
sig sugen på att flytta hem. 

Resultat och slutdiskussion 

För att finna ytterligare belägg för min analys ska jag nu knyta an denna till den tidigare forskning 
som jag presenterat och utifrån detta försöka att göra en mer omfattande beskrivning till 
identitetsskapande processer i nya kulturer. 

 
Jag redogjorde för Jenkins teorier om att identiteten en människa skapar som barn är mindre 
förändringsbar än de identiteter denne åtar sig senare i livet,111 liksom Berger och Luckmann 
säger att den sekundära socialisationen byggs på den primära då det är under den primära 
socialisationen som man blir en del av samhället.112 Båda dessa teorier tyder på att assimilering är 
väldigt svårt för en person som flyttar utomlands i vuxen ålder, då den starkaste identiteten redan 
är skapad och då alltså formad efter den kultur vi växt upp i. Jenkins säger att den etniska 
identiteten är förändringsbar under ”rätt” omständigheter, 113 men i min studie verkar det inte 
som att någon hamnat under dessa omständigheter, då ingen helt givit upp den svenska 
identiteten. Jag vill dock poängtera att för att integreras i ett samhälle så krävs inte ett etniskt 
identitetsbyte.  
 
Det som visade sig bli det viktigaste i mina intervjuer, nämligen språket, har jag med hjälp av 
litteratur i efterhand förstått varför det är så viktigt. Berger och Luckmann sträcker sig så långt att 
de påstår att det är den viktigaste symbolen i det mänskliga samhället.114 I och med att språket 
påverkar vår livssyn så är det inte konstigt att det blir svårt att förstå en ny kultur utan att lära sig 
språket. I Oslo var det ingen av de jag stötte på som pratade helt flytande norska, och jag drog 
många paralleller till att detta kunde bero på att de inte var ”tvungna” att lära sig. Svenskan och 
norskan är så lika att vi med all säkerhet kan förstå varandras livssyn utan att lära oss det andra 
språket. Pia- Maria Gardberg anser, som jag skrev tidigare, att vi skulle kunna uppnå en etnisk 
identitet inom Norden,115 eftersom vi är så lika. I London talade alla språket och där är synsättet 
inte allt för olikt det svenska. Det finns ett bredare utbud av ord vilket gör att det blir lättare att 
färga bilden av saker, men det är något svenskar borde ha ganska lätt att förstå med tanke på 
Lauras uttalande om att svenskar generellt sett är väldigt bra på engelska. I Thailand var det 
knappt någon som läser eller skriver thai, vilket gör att jag tror att det blir svårt för dem att helt 
                                                
111 Richard Jenkins, Social Identity (New York 2008), s. 84 
112 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, The social construction of reality (New York 1967), s. 130-131 
113 Richard Jenkins, Social Identity (New York 2008), s. 87 & 121 
114 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, The social construction of reality (New York 1967), s. 36-37 
115 Pia- Maria Gardberg ”Vår nordiska identitet” i Anders Linde- Laursen & Jan Olof Nilsson (red.), Nationella 
identitieter i Norden – ett fullbordat projekt? (Eskilstuna 1991), s. 349- 355  
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och fullt förstå thailändarnas sätt att se världen och därmed deras agerande i vissa situationer. Det 
allra mest intressanta är språkets bevarande och hur alla mina informanter, i olika stor 
utsträckning, umgås med svenskar fortfarande och pratar svenska med dem. Stephen Castles och 
Mark J. Miller säger att språket är en sådan symbol som stannar kvar i ett par generationer, medan 
kulturella symboler stannar mycket längre,116 vilket verkar märkligt om man har Berger och 
Luckmanns åsikt om att det är den viktigaste symbolen i åtanke. Det verkar dock stämma, med 
tanke på min observation i London där barnbarnet till två svenskar handlar svenska matvaror 
men kan inte språket. Likaså tog Susanna upp att hon hoppades att hennes son skulle bli 
trespråkig, och jag nämnde redan i analysen att det då inte är så märkligt att det i generationsled 
faller bort ett språk. Språk är alltså viktigt för integrationen, och förmodligen har andra eller 
tredje generationens svenskar integrerats på ett helt annat sätt än mina informanter som alla är 
första generationens invandrare, detta är dock inget jag säga med säkerhet då det inte tillhör min 
studie, men är något som är väl värt att forska vidare på. 
 
Den studie jag tidigare refererat till om svensk identitet tar de upp flera punkter som bekräftar 
stora delar av min analys. I den studien står det bland annat att svenskar är nationalistiska men 
älskar att kritisera sitt eget folk.117 Detta stämmer mycket väl in på de uttalanden som både Jenny 
och Susanna, som bor i Oslo, gör om att inte vara norska och poängterar starkt att de är 
svenskar. Likaså är det ingen av alla mina informanter som säger att Sverige inte är hemma, men 
det är flera av dem som klagar över Sverige och svenskar. Just detta med att vara hemma är 
intressant, då de flesta inte riktigt kan bestämma sig för vad som är ”hemma” utan tycker att det 
kan vara flera platser, något som kommer igen i Baumans teorier om turister och vagabonder.118 
Alla mina informanter är enligt dessa teorier så kallade turister, därför att de flyttar på grund av 
att de själva vill göra det. Precis som Jenny och Malin säger så kanske de inte kommer stanna där 
de är, men ser inte att de måste flytta tillbaka till Sverige, vilket är helt i enighet med Baumans syn 
på turister i globaliseringen.119Att Bauman säger att turister vet att de kan flytta vart som helst och 
därför inte ser någon anledning till att stanna håller jag inte helt med om, då de informanter som 
bott utomlands en längre tid såg sig själva stanna kvar där då de valt att bo där av just, en 
anledning.  
 
Giddens håller med om att människan är i rörelse och att det är denna som bidrar till 
nationalismen och bevarandet av traditioner, därför att vi möter så många människor som inte 
tänker som oss själva på vägen.120 Även detta bekräftas i min studie, nationalismen har jag redan 
tagit upp, men traditioner är något som flera beskrev att de blev viktigare när man flyttar 
                                                
116 Stephen Castles & Mark J. Miller, The age of migration – International population movements in the modern world (New York 
2003), s. 248 
117 Daniel Silander, Charlotte Wallin & Tom Bryder, Swedish Identity and the transformation of Europe (Växjö 2002), s.9-10 
118 Zygmunt Bauman, Globalization- the human consequences (Cambridge 1998), s. 91 
119 Ibid. s. 77 
120 Anthony Giddens, En skenande värld – hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv (Stockholm 2003), s. 56 
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utomlands. Ingen av dem hade heller tagit efter nya traditioner, vilket tyder på att de faktiskt inte 
är integrerade, utan om något i så fall ackulturerade. 
 
Det starkaste sambandet jag fann var, som jag skrev i analysen, det mellan flyttorsak – relationer 
– tid i landet. Detta är inget jag funnit någon tidigare forskning på men var så otroligt tydligt i den 
här studien. För att bekräfta detta skulle ytterligare forskning behövas. Det faller sig egentligen 
ganska naturligt att de som har en partner från landet lättare integreras, då det i relationen finns 
någon som talar språket och firar landets traditioner. 
 
Att tiden i landet spelar någon roll tyder på att svensken anpassar sig, vilket i och för sig skulle 
vara oundvikligt om man tror att den sociala interaktionen påverkar individen. Detta gör att 
vidare forskning på hur återanpassning för svenskar som flyttar tillbaks till Sverige skulle vara 
intressant. 
 
 Huruvida svenskar integrerar sig eller inte är svårt att uttala sig om då alla är enskilda individer, 
som alla beter sig olika då vi lever i en mångfacetterad värld. Det som går att säga utifrån den har 
studien är dock att svenskar generellt sett inte verkar integrera sig särskilt väl, ackulturera sig till 
en viss del förvisso, och att detta beror på att de flyttar av egen vilja samt att kravet från 
omgivningen på att de ska ändra sig inte är särskilt högt. Detta skulle kunna bero på att svenskar 
överlag verkar populära i andra länder. 
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Blond, hårig eller stornäsad? 
- Om skönhetsideal och hur de påverkar identitetsskapande och integration 

Av: Therése Andersson 

 

Inledning 
”Blondiner är korkade.” 
”Överviktiga personer är lata och saknar självkontroll.” 
”Lutande panna är ett tecken på kriminalitet.” 
 
Vi blir ständigt bedömda utifrån vårt utseende. Vissa fördomar är harmlösa – vad spelar det 
egentligen för roll om folk tror att blondiner har roligare? Andra kan få allvarliga, mer 
diskriminerande konsekvenser. Ett exempel är Cesare Lombrosos teori om att olika fysiska 
attribut avslöjar vem som är brottsling och inte.121 Men hur stor inverkan har utseendet och de 
ideal och fördomar som finns runt omkring det för människors identitetskapande? Och 
framförallt, hur påverkas människor som flyttar till ett nytt kulturellt samhälle av de 
utseendemässiga normer som finns där? Det är dessa frågor jag kommer att gå in närmare på i 
denna uppsats. 
 

Bakgrund samt syfte och frågeställning 
Som svensk är man van vid att kunna resa i princip vart som helst i världen och alltid bli väl 
bemött av landets invånare. Jag har själv ett utseende som gör att många på en gång förstår att jag 
kommer från Sverige, eller åtminstone Skandinavien. Många gånger har jag upplevt detta som 
något positivt, kanske främst då jag rest till exempelvis ett arabland eller någonstans i Asien. 
Detta skriver Zygmunt Bauman om i boken Globalization – The Human Consequences.122 Han menar 
att jordens befolkning är indelad i två världar.123 Den första världens invånare är de som kan resa 
fritt över gränserna och alltid välkomnas av öppna armar och leende ansikten.124 För den andra 
världens invånare innebär resande någonting helt annat. Det rör sig ofta om illegal invandring 
och bemötandet är radikalt annorlunda, kanske blir de till och med mötta av polis och skickade 
tillbaka dit de kom ifrån. 
 
Det jag är intresserad av att undersöka i denna uppsats är inte själva resandet, utan det 
bemötande som personer från de olika världarna upplever då de kommer till och bosätter sig i det 

                                                
121 Jerzy Sarnecki, Introduktion till kriminologi (Lund, 2003), s. 128 
122 Zygmunt Bauman, Globalization – The Human Consequences (Cambridge, 1998) 
123 Ibid. s. 88 
124 Ibid. s. 89 
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nya landet. Detta främst utifrån utseende och skönhetsideal. Några av de frågor jag söker svar på 
är: Vilka skönhetsideal uppfattar personer med annan etnisk bakgrund finns i det nya samhället? 
Hur påverkas deras identitetsskapande av dessa ideal och förväntningar? Hur kan individen 
anpassa sig till samhället i stort då det gäller utseendet? Är detta överhuvudtaget önskvärt? 

Metod 
Här följer en genomgång av de metoder jag använt mig av, samt en diskussion av de val jag gjort 
angående dessa. Jag kommer även att redogöra för hur jag använt mig av analysmetoden 
Grundad Teori. 
 

Observationer 

Då man genomför ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt är det mycket vanligt att använda 
sig av deltagande observation, det är en central metod för detta ändamål.125 Som vi nämnde i den 
inledande delen av denna antologi, så har vi genomfört observationer med olika grad av 
deltagande. Raymond Gold har utformat ett schema för de olika roller etnografen kan anta under 
en observation.126 Den går på en skala mellan ”fullständig deltagare” och ”fullständig observatör”, 
med rollerna ”deltagare som observatör” och ”observatör som deltagare” som mellanting. Den 
fullständige deltagaren genomför en dold observation, då medlemmarna av den sociala miljön 
som undersöks inte är medvetna om hans roll som forskare.127 Den fullständige observatören, å 
andra sidan, ingår överhuvudtaget inte i samspelet mellan de studerade individerna.128  
 
Min första observation utfördes i Sverige. Jag fick via en så kallad grindvakt tillstånd att närvara 
vid ett samtal mellan ett antal tonåriga flickor, ordnat av en ungdomsorganisation. En grindvakt 
är en person som har befogenhet att ge forskaren tillträde till ett visst sammanhang, som normalt 
inte är öppet för andra än dess medlemmar.129 Under samtalets gång satt jag hela tiden avskilt från 
de deltagande flickorna och samtalsledaren, och jag var inte inblandad i diskussionerna som 
fördes – med undantag för ett par tillfällen då flickorna själva hänvisade till mig. Om jag ska 
klassificera mig själv enligt Golds skala, anser jag att jag hamnade under benämningen 
”observatör som deltagare”.130 Detta eftersom medlemmarna av den aktuella sociala miljön hela 
tiden var medvetna om min närvaro och min forskarroll – vilken dessutom var uppenbar då jag 
satt med anteckningsblock under hela mötet. Man skulle kunna se denna observation som en 
gruppintervju, där samtalsledaren intervjuade och jag antecknade. 
 
                                                
125 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 29 
126 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 286 
127 Ibid. s. 286 
128 Ibid. s. 287 
129 Ibid. s. 282 
130 Ibid. s. 287 
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Den andra observationen jag genomförde, var på ett café i Thailand. Jag intog under denna 
observation rollen som fullständig observatör, och personerna ifråga var inte medvetna om att de 
blev observerade.131 De flesta forskare anser att detta inte kan betecknas som deltagande 
observation – en åsikt som jag instämmer i. Även i denna observation anser jag dock att jag hade 
en öppen roll, eftersom jag inte på något sätt försökte dölja det faktum att jag observerade 
människorna runtomkring mig eller att jag samtidigt antecknade dessa iakttagelser. Utöver den 
observation som jag genomförde, antecknade jag även andra intryck och iakttagelser av intresse 
för studien under hela min vistelse i landet. Detta som underlag för de intervjuer jag senare 
genomförde. 
 

Intervjuer och val av informanter 

De intervjuer jag genomfört är, som tidigare nämnts, genomgående av kvalitativ och 
semistrukturerad art. Jag har använt mig av en intervjuguide med övergripande frågor baserade på 
det teoretiska urval jag gjort. Det är dessa frågor jag har utgått från, för att föra in samtalet på de 
ämnen jag ansett viktiga. Sedan har samtalen med samtliga informanter lett in på sidospår, vilket 
kan vara en fördel i forskning som denna. Detta eftersom det kan ge mer spontana och livliga 
svar från informanten, vilket i sin tur kan ge mer djup i analysen.132 Dock kan analysprocessen 
kompliceras av en mindre strukturerad, mer spontan intervju. I mitt fall har samtalen med 
informanterna nästan hela tiden befunnit sig inom ramen för mitt forskningsområde, vilket gjort 
arbetet med kodning, kategorisering och analys förhållandevis enkelt. Dessa frågor som jag nu 
tagit upp i relation till intervjuguiden, kallas tematiska bedömningar.133 En annan aspekt att 
reflektera över, är hur frågorna fungerar dynamiskt. Detta innebär att forskaren ska se till att 
intervjufrågorna bidrar till en positiv stämning under samtalet, och uppnås rent praktiskt av att 
frågorna är korta och lätta att förstå.134 Direkta frågor är också att föredra, för att få ut så mycket 
som möjligt av intervjun.135 En annan faktor som jag anser är av största vikt då man intervjuar, är 
att ge informanten utrymme att beskriva saker som för henne/honom känns viktiga, även om de 
kanske inte är av relevans för forskarens syfte.136 Det positiva med att låta informanten fortsätta 
berätta, är att det kan komma fram saker som ändå är användbara i analysen – även om det inte 
verkar så från början. En negativ sak är förstås att intervjun förmodligen blir längre och att det 
därför blir mer arbete med att transkribera och koda den, men jag anser ändå att det är värt det. 
Jag har också märkt under mina intervjuer att även om jag låtit informanterna tala till punkt i 
dylika fall, så har jag bara behövt tydliggöra vad jag menade med den ursprungliga frågan för att 
få tillbaka dem på rätt spår. 
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Jag har genomfört fyra intervjuer i Sverige och lika många i Thailand. Av dessa är tre personer 
inflyttade till respektive land, och en född i desamma. Tanken med att göra detta urval, är att 
fokus ligger på hur de inflyttade personerna upplever att de blivit bemötta, men att jag också är 
intresserad av att undersöka hur väl detta stämmer överens med de etniska invånarnas syn på 
detta. Samtliga informanter är kvinnor, men jag har försökt att få en spridning vad gäller ålder. 
Jag har delvis använt mig av bekvämlighetsurval. Detta innebär att forskaren intervjuar personer 
som finns i hennes närhet eller som hon i förväg vet skulle kunna passa inom forskningens 
ramar.137 Det har även blivit aktuellt med ett snöbollsurval, eller kedjeurval som det också kallas. 
Vid ett sådant tar man först kontakt med en eller flera personer i ett visst sammanhang och får 
därifrån hjälp med att hitta flera informanter.138 Detta var framförallt aktuellt i Thailand, där det 
visade sig vara det lättaste sättet att få tag på svenskar som bor och arbetar i landet. Genom hela 
urvalsprocessen har jag haft ett iterativt tillvägagångssätt.139 Jag har alltså valt ut mina 
intervjupersoner efter hur de passar in i undersökningen vartefter jag har intervjuat och påbörjat 
analys av intervjuerna. En närmare presentation av informanterna återfinns i början av 
analysavsnittet. 
 
Efter att jag tagit kontakt med respektive informant och fått deras samtycke till intervjun, var det 
dags att välja plats där denna skulle äga rum. Jag har i samtliga fall låtit informanten bestämma var 
detta ska ske, dock med förslag från min sida då det har behövts. Detta anser jag är ett bra 
tillvägagångssätt för att få informanten att känna sig trygg i omgivningen, vilket är mycket 
viktigt.140 En annan viktig faktor då man ska bestämma plats för intervjun, är att försöka se till att 
det är så ostört som möjligt.141 Min första intervju genomfördes på ett café som valdes i samråd 
mellan mig och informanten. Ett café kan vara en känslig miljö eftersom det kan tänkas finnas 
många åhörare. Dock var min informant införstådd med detta och ansåg ändå att det var en bra 
plats. Fyra av intervjuerna ägde rum på informanternas respektive arbetsplatser, vilket de själva 
föredrog. Problemet med det skulle kunna vara att det finns risk för att bli avbrutna,142 men detta 
skedde inte i någon av dessa intervjuer. Ytterligare en intervju tog plats utanför det café där 
informanten jobbar, efter stängning. Här blev ljuden runtomkring ett problem då det var dags att 
transkribera, men inte under själva intervjun. En informant ville genomföra intervjun på ett café, 
som också är min arbetsplats, men när vi kom dit var det så mycket folk att det knappast skulle 
vara möjligt att spela in samtalet där. Jag föreslog då att vi skulle sätta oss i personalrummet 
istället, något som informanten genast samtyckte till. Risken med detta skulle kunna vara att 
informanten hamnar i ett underläge, ungefär som om intervjun hade genomförts i forskarens 
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hem.143 Därför har jag reflekterat över detta då jag analyserat intervjun, men jag har kommit fram 
till att intervjusvaren med största säkerhet inte påverkades av platsen. Den sista intervjun ägde 
rum i ett grupprum på universitetet, där både jag och informanten känner oss trygga och där inga 
problem fanns med oönskade åhörare, störande ljud eller maktasymmetri. 
 

Metoddiskussion 

Redan då jag valde forskningsområde, bestämde jag mig för att avgränsa mig till kvinnors syn på 
skönhetsideal, identitet och integration. Detta dels baserat på min egen förförståelse att kvinnor i 
större utsträckning påverkas av dessa frågor, och dels helt enkelt för att studiens omfång och 
tidsram gjorde att jag ansåg mig tvungen att rikta in mig på en något mindre grupp. Det var även 
detta som gjorde att jag bestämde mig för att hålla mig inom åldersgruppen 15-50 år. Jag har 
insett nu i efterhand att det hade varit mycket intressant att intervjua även något äldre kvinnor, då 
deras erfarenheter av att integreras i ett nytt land kan se något annorlunda ut. Jag hade även 
önskat få en större geografisk spridning gällande mina informanters ursprungsland, exempelvis 
genom att intervjua en asiatisk eller sydamerikansk kvinna som flyttat till Sverige. Detta för att 
studera likheter och skillnader i, främst, hur man ser på utseende och skönhetsideal. 

 

Tillämpning av Grundad Teori 

Som metodologisk utgångspunkt, har jag använt mig av Grundad Teori, eller ”GT” som vi valt 
att förkorta den. Metoden utmärks framförallt av att man som forskare utför insamling av data i 
växelverkan med analys av densamma.144 Det första jag gjorde var att genomföra intervjun med 
Lotten, den informant som är född och bor i Sverige, angående skönhetsideal och eventuella 
fördomar som kan förekomma utifrån dessa. Frågorna till den intervjuguide som användes under 
detta samtal var helt baserade på min egen förförståelse om forskningsområdet. När jag sedan 
gick vidare i mitt fältarbete, och genomförde efterföljande intervjuer, använde jag mig av den data 
jag fått in och påbörjat analys av för att utveckla intervjuguiden. På detta sätt har jag sett till att 
intervjuerna hela tiden givit mig bästa möjliga information och material. Det är detta som kallas 
teoretiskt urval och som är kännetecknet för GT.145 
 
Ifrån det insamlade materialet har jag tagit ut ett antal så kallade in-vivo-koder.146 Det innebär att 
jag har använt citat direkt ur intervjuerna som koder, istället för att namnge sådana själv.147 Jag 
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anser att det finns en stor fördel i att använda in-vivo-koder, då de gör att jag hela tiden fortsätter 
att ha en närhet till datan som annars kan vara svår att bibehålla. 
 
I den gemensamma kappan i denna uppsats har vi beskrivit den GT-metod som vi använt oss av 
som en där informanterna tolkar den verklighet som finns. Det är dock viktigt att tänka på att 
även forskaren sätter sin prägel på denna verklighet i och med de urval hon gör under arbetets 
gång.148 Därför är det enligt Corbin och Strauss nödvändigt att tillämpa ett reflexivt 
förhållningssätt genom hela processen.149 Detta är något som jag har varit medveten om och tagit 
hänsyn till i min forskning, framförallt gällande analys av insamlat material. Jag har försökt att på 
ett kritiskt sätt rannsaka mig själv och den förförståelse som jag oundvikligen haft då jag 
påbörjade datainsamlingen. 
 

Forskningsetik 

I den gemensamma delen av denna antologi gick vi igenom de grundläggande forskningsetiska 
riktlinjer som en forskare bör följa. Nedan kommer jag redogöra för några situationer då 
forskningsetik speciellt aktualiserats. 
 
Redan då jag valde forskningsområde och skrev min första intervjuguide väcktes tankar om 
huruvida det var ett etiskt känsligt ämne eller inte. Det jag framförallt ifrågasatte var det faktum 
att de jag skulle forska om – människor med rötter i ett annat land, som bor i Sverige respektive 
Thailand – kan antas befinna sig i vad Alver och Øyen kallar ”samhällets periferi”.150 Detta i och 
med att de är en minoritet i det samhälle de lever i, och forskning av dem kan sägas bidra till 
stigmatisering av grupperna ifråga. Jag anser dock att min forskning tvärtom bidrar till ökad 
förståelse för integration utifrån en specifik aspekt, särskilt eftersom majoriteten av mina 
informanter är just personer ifrån dessa grupper. Alltså forskar jag inte om dem, utan forskningen 
kan istället sägas utgå ifrån dem. Jag reflekterade även över möjligheten att informanterna skulle 
kunna uppfatta själva ämnet och frågorna som känsliga. Jag upplevde dock inte denna risk som 
särskilt stor, eftersom jag givetvis varit tydlig med att informera intervjupersonerna om vilket 
ämne som skulle beröras redan då de tillfrågades om medverkan. Men jag beslutade mig ändå för 
att öppna intervjuerna med en neutral inledande fråga och sedan hela tiden vara lyhörd för hur 
jag på bästa sätt kunde fortsätta. Detta är avgörande för vilket material man får fram i en intervju, 
eftersom det skapas i samspelet mellan forskare och informant.151 
 
En situation som resulterade i en etisk reflektion fån min sida, var intervjun med Nok, en 
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thailändsk informant med begränsade kunskaper i engelska. Under själva intervjun var Noks 
väninna närvarande, och ibland även medverkande – oftast i rollen som tolk, men stundvis även 
som informant. På så vis utvecklades samtalet till en gruppintervju. Efter transkribering och 
kodning av materialet bestämde jag mig dock för att bortse från de svar väninnan bidrog med och 
se det som en enskild intervju. Jag har ändå under analyserandet tagit i beaktning det faktum att 
Noks svar kan ha påverkats av väninnans närvaro. Ett annat ställningstagande jag gjort angående 
samma intervju, var att inte använda direkta citat ifrån den i föreliggande uppsats. Detta eftersom 
engelskan som användes är relativt svårförståelig då man plockar ut citat från större 
sammanhang, varför jag anser det mer givande att förklara dessa sammanhang med mina egna 
ord. 
 
Som jag beskrivit tidigare, använde jag mig delvis av snöbolls- eller kedjeurval för att hitta 
informanter. Detta gav upphov till ytterligare etiska funderingar. Det faktum att jag tog hjälp av 
en informant för att hitta nästa, kan nämligen försvåra möjligheten att garantera anonymitet – 
vilket ju är en av de fyra etiska riktlinjerna.152 Jag kom dock fram till att eftersom informanterna 
ifråga var införstådda med detta och ändå gav sitt samtycke, så hade jag fullgjort min 
forskningsetiska plikt gentemot samtliga inblandade. För att i allmänhet försvåra identifiering av 
informanter har jag använt mig av fingerade namn och i vissa fall ändrade åldrar samt valt att inte 
berätta var de kommer ifrån och var de bor nu. 
 
Slutligen har jag reflekterat över det faktum att delar av min forskning ägt rum i ett annat land än 
Sverige och möjligheten att man där använder sig av andra forskningsetiska principer. Jag har 
dock kommit fram till att jag bör rätta mig efter de etiska riktlinjer som finns i Sverige, då arbetet 
genomförs och publiceras vid ett svenskt universitet. 
 

Tidigare forskning samt teoretiska begrepp 
I följande stycke ämnar jag redogöra för några teoretiska begrepp som är av central betydelse i 
denna uppsats samt tidigare forskning på dessa områden. Givetvis går dessa in i varandra på olika 
sätt, men för tydlighetens skull har jag ändå valt att presentera dem var för sig. 
 

Skönhetsideal 
Ett begrepp som har varit återkommande genom hela mitt arbete och så även i denna uppsats, är 
skönhetsideal. För att få en språklig förklaring av begreppet, väljer jag att dela upp det i två delar 
och definiera dem var för sig. Skönhet är enligt Nationalencyklopedin detsamma som ”det att vara 
fulländat vacker”.153 Ideal går, enligt samma källa, att översätta till ”något önskvärt, förebildligt, 
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ofta också ouppnåeligt”.154 Skönhetsideal blir då ungefär ”förebild för att vara fulländat vacker”. 
Detta kan tyckas diffust och subjektivt, men en djupdykning i forskning på området visar att så 
inte är fallet. I själva verket spelar skönhetsidealen en stor roll i det sociala livet, enligt många 
forskare. Rebecca Popenoe skriver i Feeding desire – Fatness, beauty, and sexuality among a Saharan 
people att skönhetsideal ingår i ett större sammanhang av kulturella värderingar och sociala 
strukturer och att det är en del av identitetsskapande för såväl individer som grupper.155 Ett 
exempel på detta är det i Kina sedan länge etablerade idealet att ha vit hy. Detta ideal får idag sin 
näring från de många influenser som kommer från västvärlden, via tv, tidningar, reklam med 
mera. Men det fanns, enligt Perry Johansson, redan under antiken och var då ett uttryck för det 
klassystem som rådde.156 De fattiga, bönderna, var ute i solen och arbetade och blev då mörka i 
hyn, medan de rika kunde stanna inomhus och därmed hålla sig blekare. Detta var inte ett 
specifikt kinesiskt fenomen – snarare tvärtom. Det delades av såväl övriga Asien, som av Europa 
för ett par hundra år sedan.157 Det som har skett sedan dess är, enligt Johansson, att vit hy har 
gått från att vara ett uttryck för klasstillhörighet till att vara ett uttryck för etnisk, kulturell och 
nationell tillhörighet.158 
 
Ännu ett exempel på skönhetsidealets betydelse i ett större socialt sammanhang, finner vi i Linda 
Rampells Freud med skalpell – Modekropp prêt-à-suppôter.159 Hon beskriver där hur näsoperationer i 
Iran har blivit ett sätt att visa status, och hur det ger en fördel när det gäller att få till stånd ett 
fördelaktigt bortgifte.160 Men näsoperationer används också som en del i integrationen till ett nytt 
samhälle.161 Det har blivit allt vanligare för personer med annan etnisk bakgrund, som flyttar till 
exempelvis Sverige, att vilja utplåna just de etniska särdragen till fördel för den nationella och 
globala standarden. Rampell menar att estetisk kirurgi i allmänhet, ur ett globalt perspektiv, är ett 
sätt för människor från alla samhälleliga klasser att assimilera sig till en vit medelklass.162 För att 
ha råd med dessa ingrepp, är det allt fler som tar lån eller sparar ihop pengar under en längre tid. 
Vidare citerar Rampell en essä av Juergen Mueller, där han skriver att ”skönhetens värde ligger i 
dess igenkännbarhet”.163 Det handlar alltså om att härma de bilder av artister, skådespelerskor och 
modeller som vi dagligen ser i tidningar. Därmed bestämmer marknaden vad vi ska tycka är fint, 
vilket gör det hela till en i slutändan ekonomisk fråga.164 
                                                
154 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/sok/ideal?type=NE, 2010-04-19 
155 Rebecca Popenoe, Feeding desire – Fatness, beauty, and sexuality among a Saharan people (London, 2004), s. 1-2 
156 Perry Johansson, Chinese women and consumer culture – Discourses on beauty and identity in advertising and women’s magazines 
1985-1995 (Stockholm, 1998), s. 110-111 
157 Ibid. s. 111 
158 Ibid. s. 115 
159 Linda Rampell, Freud med skalpell – Modekropp prêt-à-suppôter (Stockholm, 2008) 
160 Ibid. s. 430 
161 Ibid. s. 435 
162 Ibid. s. 384 
163 Ibid. s. 34 
164 Linda Rampell, Freud med skalpell – Modekropp prêt-à-suppôter (Stockholm, 2008). s. 35 



 37 

 
I boken Looking good – A study of gendered body ideals among young people tar Carita Bengs 
resonemanget till en mer individinriktad nivå.165 Hon använder sig av Erving Goffmans definition 
av social identitet för att förklara hur kroppen är en delaktig faktor i den process där vi definierar 
oss själva och där andra identifierar oss – och därmed vår sociala identitet.166 Jag kommer senare 
att använda mig av detta resonemang med utgångspunkt i utseende i stort istället för att, som 
Bengs, fokusera på kroppen. 

 
Identitet 
Ett centralt begrepp i denna analys är identitet. Då jag använder mig av denna benämning, utgår 
jag i första hand från Richard Jenkins bok Social identity, där han ser identitet som direkt relaterat 
till det sociala sammanhanget.167 En persons sociala identitet är, enligt Jenkins, de sätt som 
personer delas upp eller utmärks i relationen till en eller flera andra personer alternativt ett helt 
kollektiv.168 Något som är grundläggande för min analys, är tanken att man har en självuppfattad 
identitet och en annan som den uppfattas av omgivningen.169 Den syn som omgivningen har, 
avspeglar sig i personens egen identitet genom internalisering. På så vis påverkas alla människor 
av den omgivning de lever i. 
 
Vidare menar Jenkins att varje individ föds in i ett socialt sammanhang.170 Den identitet man där 
tilldelas, kallar han primär social identitet.171 En sorts primär social identitet, är etnicitet. Etnicitet 
är en kollektiv identitet och kan spela stor roll i en individs självidentifikation. Även symbolisk 
interaktionism fokuserar på samspelet mellan människor, men också interaktion inom 
individen.172 Människan är en produkt dels av det samhälle hon lever i, och dels av sina egna 
reflektioner och tankar. Men det är inte bara det samhälle som individen lever i just nu som 
påverkar henne, utan även den interaktion som ägt rum tidigare i livet. Här kan man tänka sig ett 
samband med Jenkins primära social identitet, att det som händer tidigt i livet påverkar hur 
individen blir senare i livet. Berger och Luckmann är inne på ungefär samma spår, då de talar om 
primär och sekundär socialisation.173 Den primära socialisationen är den, som individen genomgår 
under sin barndom och som gör henne till en del av samhället.174 Den sekundära socialisationen 
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sker inom institutioner där individen befinner sig under olika delar av sitt liv.175 
 

Integration 
Integration innebär att två skilda enheter förenas, såsom vi beskrev i den gemensamma delen av 
denna uppsats.176 När det gäller invandringen, har man använt begreppet då man belyst 
relationerna mellan invandrargrupper och dessas nya samhälle.177 Begreppet föddes i och med en 
diskussion kring hur invandare skulle kunna bli en del av samhället. Det finns, enligt Osman 
Aytar, flera olika betydelser av begreppet integration, vilka jag inte kommer gå närmare in på i 
denna uppsats. Det viktiga här är det som de har gemensamt, nämligen att samtliga kan ingå i det 
Aytar kallar ”upplevd integration”.178 Upplevd integration grundar sig i individens egen känsla av 
samhörighet med ursprungslandet respektive det nya landet, var hon känner sig hemma samt var 
hon planerar att leva.179 Då Ulrika Wigg i sin avhandling Bryta upp och börja om – berättelser om 
flyktingskap, skolgång och identitet ska definiera begreppet ”svensk”, förklarar hon att informanterna i 
hennes studie oftast använder begreppet svensk ”som en motpol till det deltagarna definierar sig 
själva som, eller svenskhet som något annorlunda”.180 Detta är alltså ett exempel på personer som 
på ett eller flera sätt inte upplever sig integrerade i sitt nya samhälle. 
 
Många som flyttar till ett nytt land upplever att de måste anstränga sig för att behålla sin etniska 
identitet, och är också måna om att göra detta.181 Siv Ehn skriver att detta oftast uppnås genom 
samvaro med andra personer med samma etniska bakgrund. Vidare skriver samma författare att 
de yttre kännetecken som kan förknippas med en viss etnisk identitet ibland kan uppfattas som 
någonting negativt för en individ.182 Den kan bli en börda och en orsak till fördomar. 
 
Analys 
Följande är en analys av det material jag samlat in genom intervjuer och observationer. Jag 
kommer här inte att koppla resultatet till tidigare forskning, utan enbart fokusera på 
informanternas tankar och synpunkter. En återkoppling till tidigare forskning kommer senare i 
slutdiskussionen. 
 

                                                
175 Peter Berger & Thomas Luckmann, The social construction of reality – A treatise in the sociology of knowledge (New York, 
1966),  s. 158 
176 Se s. 7 i den gemensamma delen 
177 Osman Aytar, Integration i mångfald – en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige (Stockholm, 1999), .s 
24 
178 Ibid. s. 34 
179 Ibid. s. 35 
180 Ulrika Wigg, Bryta upp och börja om – berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet (Linköping, 2008), s. 7 
181 Siv Ehn, Flyktingars möte med Sverige – En studie av flyktingskapets erfarenheter (Stockholm, 2000),s. 31 
182 Ibid. s. 33 
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Först följer en kort beskrivning av informanterna, som alla har fingerade namn. De är indelade 
efter vilket land de var bosatta i då intervjuerna genomfördes. 
 
Sverige: 
Selma är 20 år och kommer från Bosnien. Hon flyttade till Sverige när hon var sex år gammal 
och bor nu i en mellanstor svensk stad. 
Julia är född i Sverige av syrianska föräldrar som flyttade till Sverige från Turkiet på 1970-talet. 
Julia är 31 år gammal och bor i en mellanstor svensk stad. 
Mona har fyllt 44 år och flyttade till Sverige från Iran som 22-åring. Hon bor idag i en mellanstor 
svensk stad och arbetar inom skönhetsbranschen. 
Lotten är född i Sverige och har svenska föräldrar. Hon är 26 år och har flyttat från en 
mellanstor svensk stad till en annan. 
 
Thailand: 
Jenny är 23 år gammal och har bott i Thailand i tre månader. Hon lever på en mindre ort där hon 
arbetar inom turistnäringen. Hon kommer ursprungligen från en stor stad i Sverige. 
Sara, 26 år, bor också i en turistort och jobbar inom samma bransch. Hon flyttade till Thailand 
för fem månader sedan och kommer ursprungligen från en förort utanför en av Sveriges större 
städer. 
Lena är 41 år gammal och är, även hon, bosatt i en liknande ort som föregående två informanter. 
Hon driver där ett eget företag inom turistbranschen. Ursprungligen kommer Lena från en 
svensk storstad, men flyttade till Thailand för tio år sedan.  
Nok är född i en stad i norra Thailand men bor numera i en större turistort där hon arbetar på 
ett café. Hon är 32 år gammal. 

 
Same same, but different: Synen på skönhet 
Av stor betydelse för denna uppsats är givetvis informanternas syn på vad som uppfattas som 
skönhet i det samhälle de lever i. Mina svenska informanter i Thailand har en ganska entydig bild 
av den thailändska synen på skönhet. Alla tre menar att det ska vara mycket smink, fixat hår och 
allmänt kvinnligt. 
 

Oo, dom älskar smink. Det tycker dom om och… Hålla på med. Dom älskar skönhet, dom är mycket 
mycket mycket mera… Intresserade av det än vi svenskar. (Lena) 

 
(…) det är mycket mer, mycket mer feminint fokuserat på liksom, det är en annan stil på klänningarna 

också, det är lite mer liksom… Flickigt, på nåt vis. (Jenny) 
 

Även Sara exemplifierar detta genom att berätta att thailändska kvinnor ibland reagerat då hon 
haft på sig långa shorts, och menat att hon borde sätta på sig en kjol istället. Både Sara och Jenny 
nämner i dessa sammanhang det faktum att okvinnliga kläder gör att man kan få stämpeln 
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”tomboy” eller ”lady boy” – alltså att man antas vara transvestit. Idealet kan med andra ord sättas 
i ett större kulturellt sammanhang, då Thailand är ett land där transvestism är mer allmänt 
accepterat och utbrett än i många andra länder. I andra samhällen, exempelvis Sverige, associeras 
inte kläder som långa shorts till transvestism eftersom det inte är lika vanligt. Lena menar att det 
kvinnliga idealet syns även på hur kroppen ska se ut: 
 

(…) det ska va kurvigt, det ska va lite tuttar, lite rumpa och lite midja och så. 
 

Lena anser alltså att det är kvinnligt formade kroppar som anses mest önskvärt. Men 
informanternas syn på det kroppsliga idealet i Thailand skiljer sig åt på flera sätt. Sara säger att det 
råder samma ideal som i Sverige, en tjej ska även i Thailand vara lång och smal. ”Smal” är ett ord 
som även Jenny använder när jag frågar om kroppsliga ideal, men hon menar däremot att ”lång” 
inte är ett ideal i Thailand på samma sätt som det är i Sverige. Hon konstaterar att även längd kan 
ses som ett tecken på transvestism. Även min thailändska informant, Nok, menar att de flesta 
thailändskor vill vara små och smala. Men det som samtliga informanter i Thailand lägger mest 
vikt vid, är det faktum att det anses fint att vara ljus. Jenny säger: 
 

Och sen så vit, vit, blek hy. Det är jättemånga thailändare som, som liksom går omkring med 
långärmad tröja och sådär och det är för att dom inte vill bli mer bruna, dom vill liksom va så bleka 
som möjligt. 
 

Idealet med vit hy är alltså någonting som Jenny tycker är framträdande i det vardagliga livet, då 
hon reagerar på att många thailändare har täckande kläder trots det varma klimatet. Lena har gjort 
en liknande observation: 
 

Ju mörkare du är, desto smutsigare är du ju, säger man. När man pratar om smutsig då, då har du ju 
varit ute i solen mer och har du varit ute i solen mer så är du en arbetare och inte en överklass. 
 

Lena kopplar i detta citat samman det bleka idealet med större sociala frågor, rörande yrke 
och klasstillhörighet. Sara uttrycker liknande tankar då hon säger: 
 

Alltså blir man brun så klassas det som att dom är fattigare. Då syns det att dom jobbar ute på fälten 
och ute i solen. Och stranden. Och sen om man ser i Bangkok så är ju alla ljusare. Och 
kontorsarbetare, högre uppsatta. 
 

Vad gäller vilket skönhetsideal som dominerar i Sverige, så tycks ”lång, blond och smal” vara en 
återkommande uppfattning bland mina informanter. Det gäller såväl två av de svenska 
intervjupersonerna i Thailand, som den svenska informanten i Sverige, Lotten. Den sistnämnda 
använder benämningen ”Barbie-idealet” för att förklara hur hon tror att många svenska kvinnor 
vill se ut. Något som jag finner intressant, är dock att ingen av övriga tre informanter som 
intervjuats i Sverige – samtliga med annan etnisk bakgrund än svensk – nämner ”blond” då de 
ska beskriva skönhetsideal. Istället betonas av två informanter mångfald och föränderlighet: 
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Asså jag tycker ju, samhället vi lever i är väldigt blandkulturellt. Väldigt, eh… I form av olika 

utseenden. Och det är faktiskt intressant. Det… Det skapar ett kreativt samhälle på ett sätt, det är inte 
bara enformigt, det är liksom inte bara skandinaviskt utseende, utan vi är väldigt blandade och det 

tycker jag ändå är väldigt intressant. (Julia) 
 

Det förändras ju så periodvis (…) Men det ska ju vara det här långa håret och stora brösten… (…) Ja 
det är så svårt att säga, men man ska va snygg liksom, det är allt det som räknas i stort sett. (Selma) 

 

Både Julia och Selma talar om skönhetsideal i mer abstrakta och generella termer och går inte 
direkt in på exakt hur man bör se ut. Mona är mer specifik, och menar att de flesta kvinnor i 
Sverige vill se ut som de kändisar och fotomodeller som figurerar i massmedia. De flesta vill inte 
heller avvika från normen: 

 
Men jag tror att det är väldigt mycket kopior just nu. Man ska inte vara annorlunda, va, för det är lite 

svensk attityd. Och det kommer man svårare ifrån. 
 

Den ”svenska attityd” som Mona talar om, tar sig alltså uttryck i ett behov att se ut som alla 
andra och inte sticka ut för mycket. Hon menar att eftersom det just handlar om ett invant 
beteende, så kan detta vara svårt att ändra på. Den massmediala bild som alla dessa kvinnor 
försöker följa, är enligt Mona framförallt ”välvårdad”. Hon nämner aldrig några specifika attribut, 
utan håller sig kvar vid mer generella benämningar. Något som Mona återkommer till vid flera 
tillfällen, är hennes uppfattning att svenska kvinnor inte är tillräckligt feminina. Hon menar att 
detta är något som skiljer sig mycket från hur det ser ut i hennes ursprungsland, Iran: 

 
(…) det är ju fortfarande fattigt jämfört med vad jag liksom, eh, kommer ifrån och tänker vad gäller en 

kvinna ska ju liksom satsa på sig själv. (…) är det lite annorlunda i Sverige, man ser ju bara inom 
karriären, kvinnlig manlig, men glömmer bort vår kvinnlighet. 

 

Även om Mona tycker sig se att svenska kvinnor börjar ta hand om sig själva allt mer, så 
anser hon att det inte är i samma utsträckning som i Iran. I Sverige är man mer fokuserade 
på yrkeskarriären och de genusuppdelningar som finns där, men bejakar inte den egna 
kvinnligheten. 

 
(…) man har lärt sig att som svensk kvinna man kan, man vågar bara sätta på sig kläderna på 

morgonen och gå ut. Så man ska inte ha ens en läppstift kanske många gånger. 
 

Något som Mona betraktar som kvinnligt, är att anstränga sig lite extra för att göra sig 
vacker innan man går hemifrån på morgonen. Och det är just det som hon anser att 
svenska kvinnor är dåliga på. Ett annat exempel på detta syns i följande citat, där Mona 
talar om att kvinnor i Sverige inte bryr sig om att ta bort hårväxt från olika delar av 
kroppen, vilket hon tycker är mycket okvinnligt. 
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En kvinna ska inte ha hår som hänger överallt. (…) det är inget skönhetsideal i min liksom, mitt kultur 
då. 

 

Mona berättar också att skönhetsoperationer är vanligt förekommande i Iran, att det har blivit lite 
av en tradition för unga flickor, något jag återkommer till senare. Även Julia nämner 
skönhetsoperationer då hon talar om hur man ser på skönhet i Turkiet, där hon har sina rötter. 
Hennes syn på estetisk kirurgi skiljer sig dock från Monas, då Julia ser det som onaturligt. 
Nästan samtliga informanter konstaterar att skönhetsideal i hela världen påverkas av västvärlden, 
och då främst USA. Detta gäller i såväl Sverige som Iran, Turkiet och Thailand – även om det 
sistnämnda sker indirekt genom att man influeras av Japan, som i sin tur påverkas av USA. Lena 
säger: 
 

Jo asså det kommer ju till Japan från västvärlden också. (…) det kommer ju ifrån att man ska vara så 
vit som möjligt, och det kommer ju från västvärlden. 
 

Det Lena talar om i ovanstående citat är det vita idealet i Thailand. Hon menar att det är ett ideal 
som från början kommer till Japan från västvärlden, och sedan vidare därifrån till Thailand. 

 
”En svensk ska se svensk ut”: Om hur ett annorlunda utseende kan 
påverka negativt 
Då jag frågade informanterna Julia och Selma om vad som är ett typiskt ”svenskt” utseende, fick 
jag ett tydligt och tveklöst gemensamt svar: ”Blond”. Selma menade att svenskar i allmänhet 
uppfattas som ”långa”, ”blonda”, ”med blå ögon” och ett ”normalt utseende”. Julia använde sig 
av benämningen ”blonda, ljusögda och ljushyade”. Detta var alltså inte beskrivningar av de 
skönhetsideal som finns i Sverige, utan av hur en svensk förväntas se ut. Även Mona nämner att 
människor i Sverige generellt sett är ljusa, ljusare än i exempelvis USA där hon menar att det är 
mer blandat. Men vad händer om man inte har ett sådant utseende som ovan beskrivs av Selma 
och Julia? Kan man ändå ses som svensk? 

 
Åker jag till Turkiet och dom frågar vart jag är ifrån och jag säger Sverige så tror dom att jag ljuger för 
dom. För att dom förväntar sej att är man från Sverige, då ska man va svensk. Men många tänker ju 
inte på att man är född här. (Julia) 
 
Asså många har sagt också att jag har det där typiska bosniska utseendet, så det syns att jag är bosnisk. 
Så många har alltid… Sett det liksom, även om jag har försökt driva ”jamen jag är svensk” så har det 
inte gått (skratt). (Selma) 

 
Både Julia och Selma har alltså varit med om situationer där de själva sagt att de är svenskar, men 
inte blivit trodda. Det är dock bara Selma som har råkat ut för en rasistisk händelse på grund av 
att hon inte ser svensk ut. Det var några ”småbarn” som sa ”gå tillbaka till ditt land”. Hon menar 
att dylika saker lätt kan hända eftersom, som hon säger, ”man ser att jag inte är svensk”. Dock 
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tillägger hon att det inte är något hon tar särskilt hårt på. Även Lotten tror att utseendet kan 
påverka bemötandet på ett negativt sätt: 

 
En person som ser ut på ett icke-skandinaviskt sätt möts förmodligen av vissa fördomar. Folk kanske 
tänker typ ”hon kommer inte prata ren svenska” eller så. Det förekommer säkert. 
 

Vad gäller mina svenska informanter som bor i Thailand, har även de exempel på negativ 
särbehandling som grundas i att de inte ser ut som alla andra. Jenny menar att hon, på grund av 
att det syns att hon inte är thailändsk, får betala dyrare priser än thailändarna själva. Lena nämner 
samma sak, att hon kan få sämre utgångspriser för att hon ser utländsk ut. Dock anser hon att det 
ändå är lättare för henne att pruta sig till ett bra pris eftersom hon talar thai. Även Nok tror att 
det kan vara svårt för exempelvis svenskar att få samma behandling i Thailand som hon själv och 
andra thailändare. Hon säger att det förmodligen är svårt att få arbete om man ser svensk ut, 
förutom om man vill arbeta som lärare i engelska eller inom andra typiskt svenska yrken. Hon 
tror också att det skulle vara likadant åt andra hållet om hon flyttade till Sverige och sökte arbete. 
Jenny menar att det kan vara svårare för en svensk att få ett bra jobb i Thailand än för en person 
med utländsk bakgrund att göra detsamma i Sverige: 

 
(…) har man bra meriter och pratar bra svenska så tror jag man kan få nästan vilket jobb som helst i 
Sverige. Jag tror här skulle det va väldigt svårt att försöka få ett jobb eh… Samma som nån thai har. 
 

”Det räcker med att man är svensk och blond”: Om hur ett 
annorlunda utseende kan påverka positivt 
Även om mina informanter verkar överens om att det finns situationer då man särbehandlas på 
ett negativt sätt på grund av sitt utseende, har samtliga även stött på fördelar. Det kanske mest 
talande citatet kommer från Lena: 

 
(…) om vi pratar om lite högre människor i regering och sånt där dårå, så att lära känna mej och det är 
mera intressant än kanske en man, en falangman, eller så därför att jag är kvinna och man… Som sagt, 
dom gillar det sexiga, man har lite tuttar och lite rumpa (…) Eh, och kan ta för sig litegranna. Det 
gillar dom, det gillar dom, så att då blir det ju den där girl powern så att visst, oh ja, det måste jag säga 
att det är ju en, och det har ju med utseendet att göra också. Absolut. Det räcker med att man är 
svensk och blond. Så… För det gillar dom. Så att eh, ja. Det, det skulle kunna gå och utnyttjas. 
 

Lena beskriver i ovanstående citat hur hon upplever att hon har en fördel i egenskap av svensk 
kvinna. Dels rent utseendemässigt, eftersom hon ser ut på det sätt som många tycker är snyggt i 
Thailand, men också tack vare det faktum att hon vågar ta för sig och har en del erfarenhet. Detta 
sätter henne i en position där hon skulle kunna få flera fördelar. Även Sara menar att hon märkt 
av en positiv särbehandling. Hon säger att eftersom thailändarna vet att man som vit tjänar bra 
pengar i Thailand, så ser de upp till en och behandlar en bättre. Samtliga svenska informanter i 
Thailand tror att det är lättare för en svensk att flytta dit än för en person att komma som 
invandrare till Sverige. Och de är lika överens om varför: 
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Jag tror folk är mer öppna här. För nya människor. (Jenny) 
 
Det måste va mycket svårare för folk att flytta till Sverige än för… För till exempel svenskar att flytta 
till Thailand. Och främst då för det med… Ja, för att dom är ganska öppna här. (Sara) 
 
Jag skulle inte vilja va en utländsk medborgare in i Sverige. (…) Där har vi ju fördomar. Det har dom 
inte här. (…) Du vet dom är så sociala. (Lena) 
 

Samtliga tre informanter anser att man blir bättre välkomnad som invandare i det thailändska 
samhället än i det svenska. Detta på grund av skillnader i öppenhet och synen på det som är 
annorlunda. Två av mina informanter i Sverige är av liknande uppfattning: 
 

Från Sverige till utlandet blir bemött på ett rätt sätt, på ett välkomnande sätt. Men jag tror inte att nån 
utländsk från ett annat land som kommer till Sverige blir bemött på ett bra sätt. (Julia) 
 
(…) det skulle va liksom lika trevligt för en svensk att flytta till Iran, som för dom här som kanske till 
Italien. Vi har ju en annan värme som vi tar hand om, vi bryr oss, vi vill ju välkomna (…). (Mona) 
 

Flera av informanterna anser alltså att det är större risk att råka ut för ett negativt bemötande på 
grund av att man ser annorlunda ut i Sverige, och de är alla av åsikten att det är på grund av 
mentaliteten hos svenskar i allmänhet. Selma resonerar något annorlunda: 

 
Men jag tror det är annorlunda med tanke på vilka omständigheter man kommer dit för. Typ, är det 
lugnt och ingen fara och man bara flytta dit så är det nog inget… (…) När det va krig och man kom så 
många liksom… Och för svenskar kanske det va nåt nytt. Man är ju alltid lite rädd för det nya liksom, 
det okända. 
 

Enligt Selma är det alltså inte främst grundläggande skillnader i mentaliteten hos invånarna i ett 
land, som påverkar bemötandet av invandrare. Istället är det de bakomliggande orsakerna till 
flytten tillsammans med omständigheter som invandringens omfattning, som ligger till grund för 
mottagandets karaktär. Mona, som flyttade till Sverige för över 20 år sedan, tycker dock att 
bemötandet har blivit sämre och sämre gentemot invandrare. Detta kan enligt henne bero på att 
man på den tiden såg personer från andra länder som mer ”exotiska” än man gör idag. Dessutom 
tror hon att det är många andra omständigheter som kan påverka, exempelvis kan det försämrade 
ekonomiska läget tillsammans med det ökade antalet invandrare göra att folk är mindre 
”mottagliga” idag än för 20 år sedan. 
 
Ordet ”exotiskt” dyker upp i flera av mina intervjuer. Lena menar att det generellt sett är så att 
det man har är tråkigt och att det som är annorlunda är exotiskt. Julia är lite mer specifik: 

 
Om en svensk tittar på mej, då tycker den svensken att jag ser exotisk ut. 
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Den ytliga reaktionen, på det rent utseendemässiga, upplevs alltså ofta positiv då det gäller att se 
annorlunda ut. 
 

”Då kanske dom tycker om mej mer”: Om att anpassa sig till 
rådande skönhetsideal eller inte 
Det råder skilda meningar bland informanterna angående huruvida det överhuvudtaget är 
önskvärt att passa in utseendemässigt i det land man flyttat till, alternativt fötts i av utländska 
föräldrar. Den enda som faktiskt har förändrat någonting i sitt utseende, är Jenny. När hon bodde 
i Sverige hade hon ”goth-alternativ stil”, vilken hon ”slängt i väggen” sedan hon flyttade till 
Thailand. Den främsta anledningen är att hon tror att det skulle leda till för mycket 
uppmärksamhet – hon tycker att hon får nog av det som det är, bara av att hon är ljus och blond. 
Sara säger att hon inte ändrat någonting i sitt utseende sedan hon flyttade till Thailand, men att 
hon kan tänka sig att det hade varit annorlunda om hon känt att hennes utseende hade lett till ett 
dåligt bemötande: 
 

Men dom tycker ju att det är fint med ljust hår, så hade jag blivit dåligt bemött så kanske jag hade 
försökt… Kanske göra blondare hår för att… Jamen då kanske dom tycker om mej mer. 
 

En annan förändring som Sara hade kunnat tänka sig att genomföra om det hade krävts för att få 
ett positivt bemötande, är att gå ner i vikt. 
 
Lotten tror att man på ett sätt kan tvingas att förändra sig när man flyttar till ett annat land, helt 
enkelt på grund av att det kan finnas ett annat utbud av exempelvis kläder och smink. Hon tror 
också att det skulle bli jobbigt att skilja sig alltför mycket ifrån mängden: 
 

Asså, man vill ju alltid vara unik och sedd. Men det kan nog bli jobbigt att höra det, liksom att bara 
utseendet spelar roll. Då är det roligare att få höra att man är smart, eftersom det är ju jag. För man 
kan ju inte göra så mycket åt hur man ser ut, man är född så. 
 

Men utseende kan ha en större betydelse än bara det ytliga och ”hur man ser ut”. Julia säger att 
hon inte skulle vilja se skandinavisk ut, eftersom hennes utseende är en del av hennes identitet: 

 
Skulle jag vilja se skandinavisk ut, så skulle jag va på väg och vilja ändra min identitet också. (…) Jag 
känner några som kanske skulle vilja se skandinaviska ut. (…) Många tycker om och göra sej blonda 
för att smälta in i det skandinaviska utseendet. 
 

Vidare säger Julia att det finns två olika anledningar till att vilja förändra sitt utseende enligt de 
normer som råder: 
 

Asså, vissa kanske vill smälta in i ett väldigt skandinaviskt utseende men bevara kvar identiteten som 
man är. Men det finns såna som vill ändra identiteten efter själva utseendet också. 
 



 46 

Hon är dock av åsikten att det inte är möjligt att förändra sin identitet på det sättet: 
 
Jag säger i alla fall att det spelar ingen roll vad man än gör, är man syrian till exempel, så är man det i 
blodet, du kommer aldrig kunna ändra på det själv. Du kan aldrig bli svensk. Det liksom… Det är för 
starkt för att bli det, utan då använder dom utseendet för det istället, just det ytliga. För hur mycket en 
syrian, säger vi, skulle gå och blondera håret, så finns brytningen fortfarande kvar, rötterna finns 
fortfarande kvar. 

 
Det är just hårfärgen som Julia tror är det vanligaste sättet att förändra sitt utseende för att passa 
in i ett visst samhälle, och de skönhetsideal som råder där. Men det finns också andra sätt att 
uppnå detta. Mona berättar att det i Iran är mycket vanligt att flickor från mer välbärgade familjer 
utför skönhetsoperationer, och då främst ingrepp på näsan. Hon tror att det kan finnas flera 
anledningar till detta. Det är delvis ett sätt att visa klasstillhörighet, en flicka som har råd att 
operera näsan ska visa det. Men enligt Mona kan det även vara ett uttryck för de västerländska 
influenserna, från framförallt USA. 
 
I Thailand, där de rådande idealen enligt mina informanter säger att man bör vara så blek som 
möjligt, finns olika sätt att uppnå detta. Ett är, som tidigare nämnts i ett citat från intervjun med 
Jenny, att ha täckande kläder på sig då man är ute i solen. Men det bleka idealet är även tydligt då 
man ser på affärernas utbud av skönhetsartiklar: 

 
Det märker man ju bara man ska gå på seven-eleven och ska köpa en hudkräm liksom, det finns ju 
ingenting utan det här whitener cream. (Sara) 
 
(…) det är whitening i allt. Till och med från början, innan man flyttade hit så fanns det inte riktigt 
ordentligt kanske med falanggrejer som jag kallar det för, asså då fanns det ju i roll-on:en fanns det ju 
sån här whiteninggrej i, så man ba ”va, who cares?” (Lena) 
 

Både Sara och Lena har reagerat på att det finns ett mycket stort utbud av skönhetsartiklar 
med blekande effekt i de thailändska affärerna. Sara uttrycker en viss irritation över detta, 
medan Lena snarare tycker att det är lite komiskt. 
 

Slutdiskussion 
Det kanske mest tydliga resultat som jag nått fram till i denna studie, är att identiteten 
påverkas av utseendet och vice versa. Detta menar även Rebecca Popenoe, som framhåller 
skönhetsidealens roll i ett kulturellt och socialt sammanhang.183 I min analys finns flera 
exempel på detta, varav ett är det i Asien rådande idealet med blek hy. Flera informanter 
vittnar om detta, som Perry Johansson menar från början var klassbetingat men som nu har 
övergått till att få en mer etnisk och nationell betydelse.184 Samma tankegångar återfinns 
                                                
183 Rebecca Popenoe, Feeding desire – Fatness, beauty, and sexuality among a Saharan people (London, 2004), s. 1-2 
184 Perry Johansson, Chinese women and consumer culture – Discourses on beauty and identity in advertising and women’s magazines 
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hos mina svenska informanter i Thailand, även om de fortfarande främst tycks koppla 
fenomenet till klasstillhörighet snarare än etnicitet. Det bleka idealet blir i bägge fallen en 
slags gruppidentitet, oavsett om det gäller klass eller i ett mer kulturellt eller etniskt 
sammanhang. Detta stämmer överens med det Popenoe skriver angående skönhetsidealens 
inverkan på identitetsskapande för såväl individ som grupp.185 
 
Genus, klass och etnicitet är alla gruppindelningar, som görs i samhället. Det jag tycker att 
man kan urskönja, är att etniciteten intagit en allt större roll gentemot de andra två. Det 
tycks nästan vara så att etnicitet är det ”nya klassystemet”, bland annat exemplifierat ovan 
angående det vita idealet i Asien. Det syns även i frågan om plastikoperationer. Linda 
Rampell menar att näsoperationer i Iran är en klassfråga,186 vilket även informanten Mona 
bekräftar i tidigare redovisade analys. Men både Rampell och Mona ser även 
näsoperationernas betydelse ur ett annat perspektiv, nämligen som ett sätt att efterlikna 
västerländska ideal.187 Det är då den vita medelklassen som är idealet, vilket gör även detta 
till en klassfråga i sig.188 För att komma närmare denna mer välbärgade grupp människor, 
ändrar man sitt utseende för att likna dem. Men det handlar också om att det idag sprids 
alltmer information, via exempelvis tv och tidningar, från västvärlden till länder i bland 
annat Asien. I dessa medier figurerar ofta kvinnor som representerar de västerländska 
idealen, helt enkelt eftersom det är produkter från dessa länder som ska säljas. Och 
eftersom det enligt Rampell är det vi kan identifiera oss med som vi tycker är vackert, så är 
det inte konstigt att alltfler försöker se ut som kvinnorna i dessa sammanhang gör. Detta 
tror jag även är anledningen till att de kvinnor som jag intervjuat i Sverige inte nämner 
”blond” som ett ideal – eftersom de helt enkelt inte identifierar sig med detta fysiska 
attribut ser de det inte heller som särskilt önskvärt. Här kan tyckas finnas en paradox 
mellan att vilja efterlikna dessa ideal kontra att inte se dem som ideal. Men jag tror snarare 
att det handlar om skillnaden mellan att leva i ett samhälle som influeras av västerländska 
ideal jämfört med att faktiskt leva i ett västerländskt samhälle. Som tidigare nämnts, 
försöker många som befinner sig i en minoritet bevara den ursprungliga etniska 
identiteten.189 Och eftersom utseende, enligt de resultat jag fått fram i denna studie, är en 
viktig del av den egna och den av andra uppfattade identiteten, vill man bevara de etniska 
kännetecken som finns. Åtminstone till en viss gräns. För dessa yttre kännetecken kan 
också leda till ett negativt bemötande och därmed vara en belastning för personen ifråga, 
vilket såväl tidigare forskning som min analys visar.190 Och detta är, enligt mig, förmodligen 
                                                                                                                                                   
1985-1995 (Stockholm, 1998), s. 115 
185 Rebecca Popenoe, Feeding desire – Fatness, beauty, and sexuality among a Saharan people (London, 2004), s. 1-2 
186 Linda Rampell, Freud med skalpell – Modekropp prêt-à-suppôter (Stockholm, 2008), s. 430 
187 Ibid. s. 435 
188 Ibid. s. 384 
189 Siv Ehn, Flyktingars möte med Sverige – En studie av flyktingskapets erfarenheter (Stockholm, 2000), s. 7 
190 Siv Ehn, Flyktingars möte med Sverige – En studie av flyktingskapets erfarenheter (Stockholm, 2000), s. 33 



 48 

den främsta anledningen till att vilja förändra sitt utseende för att passa in i det nya 
samhället. Här finns troligtvis även skillnader i varifrån man kommer och till vilket 
samhälle man flyttar, beroende på hur man bemöts av det nya landets invånare. På så sätt 
tror jag till exempel att svenskar som bosätter sig i Thailand i större utsträckning kan 
behålla sin primära sociala identitet,191 jämfört med låt oss säga en iranier som flyttar till 
Sverige. 
 
Vad gäller integration finns, som jag tidigare påpekat, en skillnad mellan integration och 
upplevd integration.192 Även här har utseendet stor inverkan. Informanten Julia talade om 
att när hon åker till Turkiet, där hon har sina rötter, är det ingen som tror på att hon är 
svensk eftersom hon inte har de typiska fysiska kännetecknen för detta. I detta 
sammanhang säger hon att ”många tänker ju inte på att man är född här”. Efteråt tillägger 
hon: ”Men jag är lika mycket svensk, som är född här i Sverige.” Men när hon sedan talar 
om hur en del människor förändrar sig för att passa in i det nya samhället, menar hon att 
det inte spelar någon roll hur mycket man ändrar på det yttre, är man exempelvis syrian så 
kan man helt enkelt ”aldrig bli svensk”. Här visar hon en viss ambivalens i sina svar. Detta 
tolkar jag som att Julia vill bevara sin ursprungliga etniska identitet och därför inte upplever 
sig som integrerad, men att hon samtidigt vill ha möjligheten att ses som svensk. Denna 
splittrade känsla tror jag är vanlig bland invandrare i exempelvis Sverige, och kanske 
framförallt hos dem som, liksom Julia, är födda i landet med utländska föräldrar. 
 
Mina informanters utsagor visar att kvinnor i Sverige i allmänhet inte vill vara lika kvinnliga 
som de i exempelvis Thailand och Iran. En informant, Mona, menar att i Sverige fokuserar 
man på könsuppdelningen inom arbetet, men glömmer bort den utseendemässiga biten. 
Detta ser jag som ännu ett tecken på utseendets betydelse i sociala sammanhang. På 2007 
års lista över de mest jämställa länderna i världen, låg Sverige på första plats.193 Thailand 
återfanns på plats 52 och Iran på plats 118. Min tolkning är att i Sverige, där de flesta 
kvinnor är medvetna om sina rättigheter och ställer krav på jämställdhet mellan könen, 
väljer många kvinnor att framhäva denna rätt genom att visa att de får och kan klä sig hur 
de vill. Deras plats och uppgift i samhället är inte längre att stå bakom mannen och se 
vacker ut, och denna sociala seger för kvinnan förstärks genom att minska de 
utseendemässiga skillnaderna. 
 
Sammanfattningsvis tycker jag att det tydligt går att se att det finns ett samband mellan 
utseende och identitet, samt att även integration kan påverkas av detta. 

                                                
191 Richard Jenkins, Social identity (London, 1996), s. 65 
192 Osman Aytar, Integration i mångfald – en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige (Stockholm, 1999), .s 
35 
193 World Economic Forum, http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2007.pdf, 2010-04-24 
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Vidare forskning 
De resultat jag redovisat i analys och slutdiskussion är på intet sätt något jag hävdar är 
allmängiltigt. Studien är inte av en sådan omfattning att den kan anses tillräcklig för att göra 
detta. Däremot skulle resultaten mycket väl kunna användas som utgångspunkt för vidare 
forskning på området. Det som främst skulle behövas, är mer datainsamling i form av 
intervjuer. Jag tycker också att det hade varit intressant att bredda fältet så att det omfattade 
även personer från andra delar av världen än de informanter jag nu hade i Sverige, samt 
svenskar som flyttat till andra kulturer än just den thailändska. Detta skulle givetvis vara en 
mycket större studie och var därför inte genomförbar inför denna uppsats. 
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Gemensam slutdiskussion 
I de båda uppsatser som vi nu presenterat, är identitetsskapande ett mycket centralt begrepp. Det 
handlar om individens relation till omgivningen, i form av dels det samhälle hon föds in i och dels 
det där hon spenderar resten av sitt liv. Detta kan kopplas till symbolisk interaktionism, ett 
begrepp vi redogjorde för i den gemensamma inledande delen.194 Även i Jenkins teori om social 
identitet är dessa tankegångar mycket tydliga, och av särskild betydelse för vår uppsats har varit 
hans begrepp primär social identitet.195 En slags primär social identitet är etnicitet. Etnicitet spelar, 
som vi har visat i våra studier, en stor roll för individens framtida identitetsskapande då hon 
bosätter sig i ett nytt land. Vi har visat hur våra informanters upplevelser av just denna sekundära 
socialisation, som Berger och Luckmann kallar det,196 kan påverkas av faktorer som flyttorsak, tid 
spenderad i det nya landet och utseendemässiga olikheter. Men framförallt vill vi understryka hur 
Baumans teorier om turister och vagabonder, eller den första och andra världens invånare, 
påverkar integration.197 I båda de individuella uppsatserna syns tydligt hur de svenskar som flyttar 
utomlands inte känner något större behov av att integreras i samhället. Detta eftersom de ofta 
accepteras såsom de är. De behöver inte lära sig språket flytande, inte anamma de nya kulturella 
värderingar och traditioner som finns och inte ändra sig utseendemässigt för att passa in. Utifrån 
dessa resultat drar vi slutsatsen att våra svenska informanter är just turister, eller invånare av den 
första världen, och att de därför inte är lika beroende av att ändra sin primära sociala identitet 
som vagabonderna ofta är. De har helt enkelt inte samma krav på sig att integreras i den nya 
kulturen. Men man kan också se hur de informanter som bor i Sverige men har en annan etnisk 
bakgrund, dras mellan å ena sidan sin primära sociala identitet och å andra sidan att integreras i 
det nya samhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
194 Se s. 6 i den gemensamma delen 
195 Richard Jenkins, Social identity (London, 1996), s. 65 
196 Peter Berger & Thomas Luckmann, The social construction of reality – A treatise in the sociology of knowledge (New York, 
1966), s. 158 
197 Zygmunt Bauman, Globalization- the human consequences (Cambridge 1998), s. 77, 88 
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