
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 

 

 

Axel Ågren 

Livet i en global familj  

 
- Innebörden av att leva i ett transnationellt 

släktskap för unga vuxna - 

Kandidatuppsats - 15 poäng från  

Samhälls- och kulturanalysprogrammet 

 

ISRN: LiU-ISV/SKA-G--10/11--SE 

 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

 

 Institution, Avdelning 
Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
Date 
21/5-10 

Språk 

Language 
 
__X__Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
___X___C-uppsats 
______D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LiU-ISV/SKA-G--10/11-SE 
Författare 
Axel Ågren 
 
Handledare 
Magnus Berg 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se   
 

http://www.ep.liu.se/


Titel  

Livet i en global familj – innebörden av att leva i ett transnationellt släktskap för unga vuxna 
 
Title 
Life in a global family - the meaning of living in a transnational kinship for young adults 

 

Sammanfattning 

I denna etnografiska studie kommer fokus att ligga på hur unga vuxna ser på livet i en transnationell 
familjekonstellation. Genom data från fem kvalitativa intervjuer och användning av tidigare forskning kommer olika 
aspekter av globalisering och dess inverkan på familjer att lyftas fram. Hur identitetsprocessen går till när man har 
släkt i olika länder kommer också att belysas. En viktig del av studien är även hur man kommunicerar och 
upprätthåller ett transnationellt släktskap. 
 
Abstract 
In this ethnographic study, focus will be on how young adults look upon life in a transnational family constellation. 
The data from five interviews and the use of previous research, various aspects of globalization and its impacts on 
family life will be highlighted. The process of finding your own identity when having family in several countries will 
also be reflected upon in this study. An important part of this study will also be how a person communicates and 
maintains a transnational kinship.  
 

Nyckelord 

Globalisering, nätverk, diaspora, identitet, familj, språk 
 
Keywords 
Globalization, networks, diaspora, family, language 
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Inledning 

Globalisering är ett begrepp som nästintill är oundvikligt i dagens samhälle. Både i 

forskningssammanhang och i diverse medier omnämns globaliseringen. Enligt Katrin Goldstein-

Kyaga och María Borgström, i boken Den tredje identiteten, utgörs en stor del av debatten kring 

globaliseringen av hur ekonomin påverkas av detta fenomen.1 Något som kanske inte fått lika 

stort utrymme i medier, jämfört med exempelvis debatten kring hur miljön påverkas av vårt 

ökande resande, är hur familjekonstellationer påverkas av ökad globalisering.  

   I svensk media har denna aspekt av globalisering fått ökad uppmärksamhet genom Svenska 

Dagbladets artikelserie ”Globala familjer” som publicerades hösten 2009 och bestod av 10 delar. I 

serien fick personer med personliga erfarenheter av hur det är att leva i en global familj 

möjligheten att skriva om de olika aspekterna av dessa familjemönster.2 Efter att ha läst denna 

serie väcktes mitt intresse för vad det innebär att leva i en global familj. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att studera vad det kan innebära att leva i en transnationell 

familjekonstellation. Tonvikt kommer att läggas på hur identitetsprocessen går till då man har en 

utspridd släkt i flera länder. Något som också kommer diskuteras är om ett ”hem” är viktigt och 

hur mina informanter ser på denna term. Fördelarna och nackdelarna med att leva i en 

transnationell familjekonstellation är även något som mina informanter kommer ges möjlighet att 

reflektera över. En fråga som även kommer att lyftas fram är hur nätverk med släkt i andra länder 

bildas och hur detta nätverk fungerar i praktiken. 

Frågeställningar 

Studien fokuserar på följande huvudfrågeställningar:  

 Hur går identitetsprocessen till då man har släktskap i flera olika länder? 

 Har termen ”hem” någon betydelse för mina informanter? 

 Vad kan vara fördelar, respektive nackdelar med att leva i en transnationell 

familjekonstellation? 

Teori 

I följande stycke kommer jag att redogöra för några teorier som är relevanta och användbara vid 

genomförandet av denna uppsats.  

                                                 
1 Katrin Goldstein-Kyaga, María Borgström, Den tredje identiteten – ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala 

rummet, (Huddinge, 2009), s 11-12 

2 http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/tillhor-du-en-global-familj-hor-av-dig_3664303.svd    12/3-10, kl 17.10 

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/tillhor-du-en-global-familj-hor-av-dig_3664303.svd
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Globalisering – ett komplext begrepp 

Sociologen Zygmunt Bauman skriver i sin bok Globalisering att vi alltid är på väg någonstans, även 

när vi står stilla så kan vi röra oss överallt genom television och Internet. Bauman menar vidare 

att avstånd inte är av någon betydelse i dagens samhälle. Vi är hela tiden medvetna om att vi 

kunde befinna oss någon annanstans. Vidare skriver Bauman att det inte går att stå stilla i vår 

postmoderna värld, eftersom den inte består av något fast centrum.3 Baumans beskrivning av 

globalisering förklarar hur resande och kommunikation förenklas av ny teknologi samt att vår syn 

på avstånd har förändrats. Men begreppet globalisering är ett oerhört brett begrepp som kan 

inneha olika innebörder beroende på val av perspektiv. Jag kommer nedan att redogöra för andra 

aspekter av globaliseringen som är betydelsefulla för min studie.  

   Malcolm Waters menar i boken Globalization att globalisering har påverkat oss människor 

kulturellt genom media och matvanor, men en annan förändring är hur vi talar om olika 

samhällsfenomen. Många frågor blir globala istället för att ligga på individnivå. När det talas 

miljöproblem beskrivs de som globala och att planeten måste räddas och när ekonomiska kriser 

inträffar benämns de ofta som internationella kriser. Detta är några exempel på hur våra 

benämningar av samhällsfrågor har omdefinierats, enligt Waters.4 Om jag ser till min egen studie 

så är denna förändring uppenbar, då även familjebegreppet genomgår en förändring där globala 

aspekter spelar en större roll i forskning. Detta kommer jag att utveckla i nästa stycke.    

   Ser man till hur ekonomi har blivit en global fråga, så menar Waters att från år 1950 till 1975 

började ekonomin bli internationell då produktion och handel till stora delar började domineras 

av ungefär 50 större företag. Men beslut för ekonomiska frågor var fortfarande knutna till 

nationen. Det som har hänt under de senaste decennierna är enligt Waters att transnationella 

företag har blivit mer dominerande och klarar sig utan politisk inblandning. Dessa företag skapar 

nya system för handel av kapital och rörlighet av arbetskraft vilket är en grund för att världen 

utvecklas till en stor global marknad.5 David Bigman skriver, i boken Globalization and the developing 

countries, att det dock inte är alla som drar nytta av globaliseringen. Enligt Bigman har klyftan 

mellan de rikaste och fattigaste i världen ökat avsevärt under de senaste 20 åren, vilket har lett till 

att vissa länder helt uteslutits från den globala ekonomin.6  

Transnationella familjekonstellationer 

Tidigare forskning inom ämnet globala familjer var till en början inte helt lätt att få tag på. Det 

finns ett flertal sociologer (t.ex. Ulrich Beck i ”Risk Society” och Zygmunt Bauman i 

”Globalisering”) som tar upp effekter av våra förändrade livsmönster och globalisering. Men 

litteratur som specifikt tar upp ämnet globala familjer och vad det innebär att lev i en sådan, var 

inte enkelt att finna då jag påbörjade studien. Jag har dock hittat två relativt nyutgivna verk som 

                                                 
3 Zygmunt Bauman, Globalisering, (Lund, 2000), s 74-75 

4 Malcolm Waters, Globalization, (London, 2001), s 184 

5 Waters, s 60-62 

6 David Bigman, Globalization and the developing countries, (Wallingford, 2002), s 28 
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behandlar ämnet globala familjer. Den ena som har rubriken ”Globala familjer – Transnationell 

migration och släktskap”, skriven av Marita Eastmond och Lisa Åkesson, tar upp väldigt många 

olika aspekter av hur livet kan se ut i globala familjer. I inledningen för Eastmond och Åkesson 

ett intressant resonemang om hur forskningstraditionen kring globala familjer tidigare har sett ut. 

De menar att sociologisk forskning tidigare utgått från att alla som anländer till ett nytt land 

strävar efter att assimileras. Under 1980-talet började antropologer i USA dock inse att så inte 

riktigt var fallet. Många invandrare hade uppenbarligen tät kontakt med sina forna hemländer och 

åkte ofta hem för att besöka kvarvarande släkt och vänner.7 Denna fixering vid nationen som 

grund för en individs identitet och hur mina informanter ser på detta är, enligt mig, av intresse då 

forskningen inom detta område, enligt Eastmond och Åkesson, tidigare sett det som naturligt att 

människor anpassar sig efter det land man bor i, istället för att fortfarande upprätthålla kontakten 

med sitt tidigare hemland. Fenomenet med globala familjer är dock inget nytt, enligt Marita 

Eastmond och Lisa Åkesson. Historiskt sett har emigranter hållit kontakten med sitt tidigare 

hemland. Det som dock är nytt, enligt Eastmond och Åkesson, är intensiteten av våra globala 

vanor och hur invecklande och omfattande våra transnationella gemenskaper har blivit genom 

den ökande globaliseringen.8  

Identiteten i en transnationell familj 

Den andra boken som tar upp ämnet globala familjer är skriven av Katrin Goldstein-Kyaga och 

María Borgström och har rubriken ”Den tredje identiteten – ungdomar och deras familjer i det 

mångkulturella, globala rummet”. Enligt författarna menar många av de ungdomar de träffat att de 

varken ser sig som exempelvis svensk eller persisk. De anser sig heller inte ha en, som författarna 

kallar det, ”bindestrecks-identitet” utan snarare en sorts tredje identitet vilket innefattar lika stora 

andelar av flera nationaliteter. Att komma fram till sådan identitet är, enligt författarnas 

informanter, en lång och ofta problematisk process. Denna process blir nödvändig då 

globaliseringen, som medför fler kulturmöten, resor och ökad kommunikation, kan leda till en 

känsla av kosmopolitism men även en känsla av rotlöshet.9 María Borgström och Katrin 

Goldstein-Kyaga skriver vidare att vårt samhälle (samhället som helhet, alltså hela världen inte 

bara Sverige) sedan 1970-talet och framåt genomgått en stor förändring. Vi lever numera i ett 

nätverkssamhälle där nationalstaten har fått ge vika för ett globalt nätverk. Författarna skriver 

vidare att makten nuförtiden snarare ligger i de globala nätverk som knyts samman i stora städer 

som till exempel Hongkong, New York och London. Detta leder även till att kommunikationen 

mellan släkt som bor i olika länder underlättas.10 

   Problemet, ur mitt perspektiv, med dessa böcker är att de tar upp väldigt många aspekter av hur 

livet i en global familj kan gestalta sig, därför har jag vid genomförandet av min studie varit 

                                                 
7 Marita Eastmond, Lisa Åkesson (red), Globala familjer – Transnationell migration och släktskap, (Hedemora, 2007), s 10 

8 Eastmond, Åkesson (red), s 9-10 

9 Goldstein-Kyaga, Borgström, s 65 

10 Goldstein-Kyaga, Borgström, s 12 
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tvungen att begränsat mig till vissa delar för att hålla mig till syftet och inte komma in på för 

mycket sidospår.   

Centrala begrepp 

Vad menas egentligen med begreppet familj? Det kan tolkas på väldigt många olika vis och hur 

individer definierar begreppet kan variera stort. Därför är det nödvändigt att ha en tydlig 

definition av begreppet familj innan jag fördjupar mig i analysen. Global familj kan även ses som 

ett generellt och onyanserat begrepp som kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Ett annat 

begrepp som är av betydelse för min studie är diaspora. Även detta begrepp har olika innebörder. 

Därför kommer jag att försöka definiera dessa begrepp utifrån tidigare forskning i följande 

stycke.  

Diaspora 

Begreppet diaspora har, enligt Robin Cohen i boken Global diasporas, genomgått fyra olika faser. 

Den första fasen behandlar begreppet som ett uttryck för förtryck, där det mest kända exemplet 

är den judiska diasporan. I den andra fasen, som började tillämpas under 1980-talet, försköts 

fokus från vissa specifika grupper till många grupper av människor som lämnat sitt hemland av 

olika skäl.  I den tredje fasen uppkom en kritik mot den andra fasens fokus på hemland och här 

lyftes snarare identitetens komplexa föränderlighet fram. Den fjärde fasen, som i 

forskningssammanhang lyftes fram runt millennieskiftet, har blivit som en sammanslagning av de 

ovan nämnda faserna. Identiteten lyfts till viss del fram, men termen hemland har fortfarande en 

central betydelse då man i denna fas vill fånga diasporans gemensamma drag och centrala kärna.11 

Cohen skriver vidare att diasporan kan skapa en sorts kollektiv identitet där människor av samma 

ursprung känner en känslomässig anknytning till varandra trots att de befinner sig i olika länder 

och därmed skapas transnationella band dem emellan.12 

Familj  

I boken Family theories resonerar David Klein och James White om vad som skiljer familjen från 

andra sociala grupper, som exempelvis den som bildas vid en arbetsplats. För det första varar 

familjerelationer längre än andra sociala grupper. Skilsmässor och dödsfall förekommer, men man 

är ändå medlem av en familj genom hela livet. Klein och White skriver vidare att familjen går 

över flera generationer. Om till exempel den äldre generationen av en familj lever länge kan en 

familj bestå av tre till fyra generationer. Familjen består, enligt Klein och White, både av 

biologiska och lagbundna relationer. Med lagbundna relationer menar Klein och White 

exempelvis de lagar som gäller vid giftermål samt rätten till arv. Slutligen menar författarna att 

den biologiska aspekten av familjen kan länka dem samman med många människor, både genom 

                                                 
11 Robin Cohen, Global diasporas, (London, 1997), s 1-2 

12 Cohen, s 7 
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blod och genom att utomstående personer blir del av en familj efter giftermål. Därmed skapas ett 

släktskap som växer och man får en gemensam historia och gemensamma traditioner.13  

Förändrade familjestrukturer 

David Cheal skriver i boken Sociology of family life att familjens sammansättning har genomgått 

förändringar under de senaste årtiondena. Förändringar i familjestrukturer har ofta förekommit 

men den stora skillnaden nu jämfört med för några decennier sedan är, enligt Cheal, att det sker 

på en global nivå och att det inte verkar finnas rättsliga hinder för denna utveckling.14 Inom 

forskningen kring kulturella skillnader mellan familjer menar Cheal att det främsta perspektivet 

som lyfts fram är skillnaden mellan österländska - och västerländska samhällen. Detta beror på att 

man vill se om moderniseringen påverkar österländska samhällen på samma sätt som det har 

påverkat västerländska samhällen, då ökat välstånd har lett till mer individuella 

utvecklingsmöjligheter. Cheal menar dock att denna bild är något förenklad av flera skäl. Han tar 

exemplet Indien där en viss del av befolkningen med ökat välstånd följer det västerländska 

mönstret med ökad individualisering, men samtidigt är stora familjer fortfarande en möjlighet för 

välstånd och en social trygghet för familjer som inte är lika välbärgade. En annan aspekt av 

familjestrukturer går att se i exempelvis Malaysia där man, enligt Cheal, vill undvika de 

västerländska värderingar och återgå till de asiatiska värderingar där familjer i första hand är 

baserade på religiösa traditioner.15 Cheal tillägger även att det kan förekomma skillnader i synen 

på hur en familj bör vara strukturerad inom ett visst samhälle, även om ett samhälle formas av 

samma ideal när det gäller synen på familjestrukturer.16 

Global familj  

Enligt Eastmond och Åkesson skapar migration nya utgångspunkter för släktskap. 

Transnationella relationer existerar inte i sig utan de skapas främst i en föränderlig värld. 

Författarna menar vidare att transnationella relationer och hur människor håller kontakt med 

varandra skapar nya betydelser av begrepp som släktskap, hem och identitet. Samtidigt påpekar 

Eastmond och Åkesson att det inte enbart är de familjemedlemmar som har flyttat runt mycket 

som bidrar till denna förändring, utan även de inom släkten som bor kvar på en plats och får 

erfarenheter av det lokala och det globala genom deras transnationella relationer.17 En annan 

aspekt som författarna lyfter fram, som är av betydelse för min studie, är kommunikation. 

Genom att kommunikation har blivit billigare och snabbare minskar betydelsen av tid och rum. 

Samtidigt ökar vår känsla av närhet till människor som befinner sig långt borta, då man till 

                                                 
13 Daniel Klein, James White, Family theories, (Thousand Oaks, 1996), s 20-24  

14 David Cheal, Sociology of family life, (Basingstoke, 2002), s 19 

15 Cheal, s 22-23 

16 Cheal, s 19 

17 Eastmond, Åkesson (red), s 26-27 
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exempel genom en webbkamera kan se den man talar med. Möjligheten att kommunicera gör 

även att transnationella kontakter kan få en mer vardaglig karaktär.18 

Metod 

Vid genomförandet av denna studie har jag använt mig av en etnografisk metod. Valet av denna 

metod kommer att motiveras i stycket ”Etnografi i praktiken”. Vid användandet av denna metod är 

det av vikt att förstå de grundläggande tankar som denna metod vilar på, för att på så vis få större 

insikt i hur en etnografisk metod ska praktiseras. Beskrivningen av detta kommer i följande 

stycke.  

Etnografins uppkomst 

Martyn Hammersley och Paul Atkinson skriver i boken Ethnography att etnografiska studier 

ursprungligen kommer från 1800-talets västerländska antropologi där man utforskade främmande 

kulturer.  Till en början baserade antropologer sina studier på resenärers och missionärers 

utsagor, men med tiden började antropologer genomföra egna fältstudier. Vid början av 1900-

talet spenderade antropologer oftast en längre tid tillsammans med en grupp människor (oftast, 

för ”västvärlden”, främmande kulturer) för att dokumentera deras trosåskådning, ritualer och 

deras vanor. Längre in på 1900-talet ägde dock en annan stor förändring rum inom etnografin. 

Antropologer började nu studera det ”egna” västerländska samhället, då främst med inriktningen 

på hur industrialiseringen och urbaniseringen påverkade människors liv. Från 1960-talet och 

framåt började olika inriktningar på etnografiska studier bildas och den främsta inspirationskällan 

var Chicagoskolan där studier i sociologi var av hög prioritet. Med tiden spred sig även etnografi 

till andra forskningsfält som exempelvis kulturgeografi och psykologi. Termen etnografi kvarstår 

dock men dess förändring genom historien gör att användningsområdet för denna metod är bred. 
19  

Etnografi i praktiken 

Hammersley och Atkinson menar att man oftast påbörjar en etnografisk studie genom att finna 

ett intresseområde inom det sociala livet. När man hittar de individer man vill studera så går man 

vidare med att studera hur de ser på vissa aspekter av sina liv. Man kan efter detta gå vidare och 

se hur de ser på sig själva. Denna process kräver mycket reflekterande och tankekraft.20  

   Hammersley och Atkinson menar att etnografi i stora drag innefattar deltagande i människors 

vardagsliv under en längre tid, lyssna till vad människorna som deltar i studien säger, intervjua 

samt att samla in data och dokument. På samma gång är etnografi en metod som kan innefatta 

väldigt många former av tillvägagångssätt, så det ges en stor frihet.21 Ett av huvudskälet till att jag 

                                                 
18 Eastmond, Åkesson, s 13 

19 Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Etnography – principles in practice 3rd edition, (New York, 2007), s 1-2 

20 Hammersley, Atkinson, s 3 

21 Hammersley, Atkinson, s 1-3 
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valt just etnografisk metod är dess fokus på hur människor uppfattar deras liv och deras syn på 

sig själva inom den sociala värld de befinner sig i. Detta är något som kommer att vara av stor 

vikt för min studie.  

Min tillämpning av etnografi 

Etnografin ger, som tidigare nämnt, frihet och utrymme för olika former av utövning. Enligt 

Hammersley och Atkinson så finns det dock vissa centrala delar i etnografin som är viktiga att ta 

hänsyn till vid användningen av etnografi som metod.22 I följande text kommer jag att redogöra 

för de centrala delarna och även förklara hur jag har tillämpat dessa i praktiken.  

   I det sociala sammanhang som studeras är det enligt Hammersley och Atkinson viktigt att 

studera det vardagliga i studiedeltagarens liv. Författarna menar vidare att det är av vikt man 

begränsar sitt fält för att kunna göra en så fördjupad studie som möjligt. Om jag ser till mitt valda 

fälts storlek anser jag det vara tillräckligt begränsat för att genomföra en fördjupad studie av. Vad 

gäller insamlingen av data är den, enligt Hammersley och Atkinson, relativt ostrukturerad då man 

från början inte följer ett regelbundet schema, utan med tiden fördjupar sig och fokuserar på 

vissa aspekter av det som studeras.  

   En aspekt av etnografin som alltså betonas av Hammersley och Atkinson är betydelsen av 

vardagliga fältstudier. Några fältstudier har jag dock inte genomfört. Detta motiveras med att det 

exempelvis inte är något specifikt socialt sammanhang jag studerar utan främst några individers 

upplevelse av hur det är att leva i en global familjekonstellation. Det enda mina informanter har 

gemensamt är som sagt att de har släkt utspridd i flera olika länder. Utöver det har mina 

informanter ingen anknytning till varandra. Detta har försvårat möjligheten för mig att fånga upp 

det vardagliga, eftersom jag inte har kunnat genomföra några fältstudier, men samtidigt så har jag 

strävat efter att fånga in vad som är vardagligt för mina informanter. En annan viktig del av 

etnografin är att man tolkar data på ett sätt så att betydelser av människors handlande sätts in i ett 

socialt sammanhang, oftast lokalt men det kan även gälla större sammanhang.23 Hur jag har tolkat 

och bearbetat min data kommer jag att beskriva mer djupgående i nästkommande stycke.  

Kodningen av insamlad data 

Något som betonas i boken Writing etnographic fieldnotes (skriven av Robert Emerson, Rachel Fretz, 

Linda Shaw) är att man under kodningen hela tiden för anteckningar och ställer frågor till sig själv 

när man analyserar insamlad data. Att ställa frågor till sig själv av typen: ”Hur uppfattade jag fältet 

innan jag påbörjade studien? Varför valde jag att ta med just det här?”, gör att man hela tiden reflekterar 

över sin egen tolkning av datan.24 Enligt Emerson, Fretz och Shaw är det även av vikt att 

fokusera på det vardagliga framför det ovanliga.25 Genom denna fokus lyfts det centrala i mina 

                                                 
22 Hammersley, Atkinson, s 3 

23 Hammersley, Atkinson, s 3 

24 Robert M Emerson, Rachel I Fretz, Linda L Shaw, Writing etnographic fieldnotes, (Chicago, 1995), s 146 
25 Emerson, Fretz, Shaw, s 142 
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informanters liv fram. Därför har jag vid bearbetning av min data främst fokuserat på händelser 

som mina informanter tar för givna, framför större händelser som inte inträffar lika ofta och 

därmed inte visar hur mina informanters vardagsliv ser ut.  

   Om man ser till den litteraturen som jag tagit del av, som behandlar frågan om hur man kan 

bearbeta data, så finns det många element som påminner om Grundad teori. Hammersley och 

Atkinson skriver att många inriktningar inom etnografin (som berör hur man bearbetar data) 

liknar Grundad teori. Samtidigt skriver de att det inte finns några enkla lösningar eller svar på hur 

man bör analysera data.26 Grundad teori är även närvarande i boken Writing etnographic fieldnotes. 

Det skrivs till exempel om den öppna kodningen där alla idéer skrivs ner och sedan går man över 

till den andra fasen där man fokuserat granskar datan utefter de teman som man anser mest 

intressanta för studien.27 Det framgår tydligt att Grundad teori har influerat hur data ska 

bearbetas i etnografiska studier. Om jag ser till min studie så har jag inte följt alla riktlinjer som 

framhålls inom Grundad teori. Men vissa delar har påmint om Grundad teori och syftar då 

främst på kodningen. Att mitt analyserade av datan påminner om Grundad teori beror 

förmodligen på att jag vid genomförandet av tidigare uppsatsskrivande utgick från Grundad teori. 

Anledningen till att jag inte utgår helt från Grundad teori vid denna studie är att de tydliga 

direktiv som ges kan leda till att jag låser mig till dessa istället för att se helheten i den data jag 

insamlat från intervjuer.  

   Processen att först genomföra en öppen kodning för att sedan övergå till en mer fokuserad 

kodning är ett exempel på hur Grundad teori har påverkat min bearbetning av data. Efter varje 

intervju har jag gått igenom vad som framhållits som viktigt för mina informanter. När alla 

intervjuerna var genomförda så gjorde jag en mer djupgående analys och jämförde hela tiden 

vilka likheter och även vilka olikheter som kommit fram ur de fem intervjuerna jag genomförde. 

Utöver att försöka finna skeenden som togs för givna av mina informanter för att på så sätt öka 

förståelsen för mina informanters livssituation. Genom att jag hela tiden ställde frågor till mig 

själv har jag reflekterat över vad som sägs i intervjuerna och vad som mina informanter anser 

som viktigt istället för att bara leta efter nyckelord och citat.  

Etiska reflektioner 

Det mest grundläggande etiska kravet inom samhällsvetenskaplig forskning är enligt 

Vetenskapsrådet individskyddskravet. Detta krav delas in i fyra huvudkrav, vilka är följande; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.28 I följande 

stycke kommer jag kort gå igenom vad de olika kraven innebär, för att sedan redogöra för hur jag 

har tillämpat dem i praktiken.  

                                                                                                                                                         

 

26 Martyn Hammersley, Paul Atkinson, s 158 
27

Emerson, Fretz, Shaw, s 142 

 

28 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   11/3-10, kl 13.30 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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   Informationskravet innebär att jag måste informera mina informanter om varför just de är 

utvalda till att delta i studien. Med samtyckeskravet menas sammanfattningsvis att informanterna 

själva får bestämma över sitt deltagande i studien. Nästa krav är konfidentialitetskravet vilket 

innebär att informanternas identitet inte får kännas igen av utomstående som tar del av studien. 

Detta är särskilt viktigt om man anser att det som framkommer vid intervjuer är av känslig natur. 

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket ställer kravet på mig som forskare att inte lämna ut 

personuppgifter om deltagarna till andra syften, exempelvis kommersiella.29 

   Det viktigaste när man ska tillämpa dessa fyra huvudkrav i praktiken är att vara noggrann. Att 

vara tydlig innan påbörjad intervju är enligt mig av stor vikt. Inför varje intervju har jag försökt 

att så tydligt som möjligt beskriva studiens syfte och att informantens deltagande är helt frivilligt 

(samtyckeskravet). Vid kontaktandet av mina informanter har jag redan vid första samtalet, eller 

första mailet, förklarat att identitet och personuppgifter kommer att hållas konfidentiella. 

Beträffande konfidentialitetskravet anser jag att studiens syfte inte har berört frågor som kan 

uppfattas som känsliga. Men i och med att jag har tagit upp frågor om familj så har en del privata 

angelägenheter tagits upp. Därför kommer jag vid transkribering och hantering av 

personuppgifter (till exempel telefonnummer och e-post) ändra namn, ålder och hemort för att 

utomstående inte ska kunna veta vem jag har intervjuat. Vad gäller nyttjandekravet så är det svårt 

att veta om någon utomstående kommer att visa intresse för min studie. Om så skulle bli fallet, 

om exempelvis ett företag skulle visa intresse för unga vuxnas resvanor, kommer jag inte utlämna 

några personuppgifter eftersom det inte är i enlighet med de forskningsetiska principer som jag 

har presenterat för mina informanter.  

Kvalitativa intervjuer 

Eftersom min studie till stor del baseras på hur personer resonerar kring livet i en global familj, 

upplevs kvalitativa intervjuer enligt mig som den lämpligaste formen av intervjumetod. 

   Steinar Kvale skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att det viktigaste med en kvalitativ 

intervju är att få förståelse för den intervjuades livsvärld och tolka meningen i vad den intervjuade 

säger.30 Denna intervjumetod ställer dock en del krav på mig som genomför intervjuerna. Enligt 

Kvale är det viktigt för intervjuaren att bygga upp en stämning där informanten känner sig trygg. 

De första minuterna är direkt avgörande. Det är då den intervjuade får sina intryck av 

intervjuaren och därefter bedömer om han/hon kan tala fritt under resten av intervjun. Av vikt är 

naturligtvis också att vara väl förberedd, vilket Kvale framhåller som en av grunderna för en väl 

genomförd intervju.31 Detta är viktiga aspekter som jag har försökt ta fasta på inför varje intervju.  

   De fem intervjuer som jag genomförde hade ungefär samma upplägg. Intervjuerna var mellan 

45 minuter och en timme långa. En intervju ägde rum på en cafeteria, efter informantens 

önskemål, medan de andra ägde rum i universitetsmiljöer. Informanterna fick välja tid och plats 

                                                 
29 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   11/3-10, kl 14.45 

30 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s 117 

31 Kvale, s 118-120 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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själva. Innan jag påbörjade intervjuerna skrev jag en intervjuguide med frågor som hade koppling 

till studiens syfte. Men vid varje intervju anpassade jag frågorna utefter vad mina informanter 

helst ville tala om, men höll frågorna inom ramarna för studiens syfte. Mina intervjuer var 

ostrukturerade i den bemärkelsen att mina informanter gavs utrymme att tala fritt och om jag fick 

svar av typen ”Ja” eller ”Nej” försökte jag komma med följdfrågor. När man genomför intervjuer 

är det viktigt att reflektera över sin egen roll. Enligt Kvale är det viktigt att den som genomför en 

intervju håller en professionell distans till sina informanter för att minska risken att man tolkar 

allt som sägs ur informantens perspektiv. Om man känner en nära koppling till de man intervjuar 

finns det även en risk att man tar vissa saker som sägs för givna och missar därmed viktiga 

aspekter.32 I mitt fall har det varit viktigt att distansera mig från mina informanter eftersom jag, 

precis som dem är student och därför fanns risken att jag skulle känna mig som en av dem. 

Tillgången till fältet 

Tillgången till mitt valda fält har varit hyfsat god. Jag har inte behövt söka godkännande hos 

någon för att få tillträde till fältet. Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder att få tillträde 

till en sluten miljö oftast innebär att man måste söka godkännande av till exempel en chef, eller 

som han kallar det, en ”grindvakt”.33 Detta godkännande har jag alltså inte behövt söka för att få 

tillträde till mitt fält. Faktum är att jag egentligen inte har sökt mig till någon specifik miljö, utan 

snarare till enskilda personer som har det gemensamt att de lever i en global familj. Så därför bör 

rubriken på detta stycke egentligen bli tillgången till informanter. 

   Anledningen till tillgången till informanter inte varit mycket god beror just på att jag inte haft 

kontakt med någon myndighet eller förening. Därför har en del tid gått åt till att leta upp 

informanter. Utmaningen har varit att på egen hand hitta personer som är lämpliga för min 

studie.  

Motivering till val av informanter 

I studien har mina informanter varit studenter. Hur motiverar jag detta val? Syftet med den här 

studien är att förstå innebörden av att leva i en global familj. Om jag väljer relativt unga personer 

så kan jag därför se om informanterna skulle kunna tänka sig att leva i en global 

familjekonstellation även i framtiden. Därigenom kan man se hur informanterna reflekterar över 

eventuella positiva eller negativa aspekter av en sådan familjestruktur.  

   Ett annat skäl till detta val av informanter är av mer praktisk natur. Eftersom jag själv studerar 

på universitet och har kontakt med många studenter, underlättar det sökandet efter informanter. 

Det har gjort att jag har kunnat fråga runt bland studenter och därigenom komma i kontakt med 

informanter. 

                                                 
32 Kvale, s 118 

33 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Lund, 2007), s 282 
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Informanterna  

För att underlätta för läsaren kommer jag här att ge en kort presentation av mina informanter. 

Det bör nämnas att samtliga informanter har fått fiktiva namn då man enligt 

konfidentialitetskravet ska ge deltagare i en studie största tänkbara konfidentialitet för att minska 

risken för igenkänning bland läsare.34 Bostadsort och ålder kommer heller inte att framgå och 

vissa fall heller inte hemland, på grund av det politiska läget i dessa länder.  

   Erik var född och uppvuxen i Syrien, men för 4-5 år sedan flyttade han tillsammans med sin 

pappa och lillebror till Sverige. För ett år sedan flyttade även hans mamma och storbror till 

Sverige från Syrien. Erik har släkt i USA, Frankrike, Libanon och Grekland. 

   Fredrik var född och uppvuxen i Sverige. Hans föräldrar flydde till Sverige i tonåren på grund 

av att de blev förföljda i deras hemland. Fredrik har släkt i Holland, Schweiz och Tyskland. 

   Johan var född och uppvuxen i USA. Vid 18 års ålder bestämde han sig för att flytta till Sverige. 

Johans släkt bor främst i Sverige, men hans familj bor i England, Schweiz och Australien. 

   Peters familj flyttade från Holland till Sverige när Peter var fyra år gammal. Peter har nu släkt i 

Belgien och Holland. 

   Josef var född och uppvuxen i ett land i Afrika. Josef kom till Sverige vid sju års ålder eftersom 

familjen flydde från fattigdom och inbördeskrig. Josefs släkt är utspridd i nästan alla världsdelar. 

   Nu undrar kanske du som läsare varför jag enbart intervjuade män. Detta beror främst på att 

jag sökte informanter bland andra studenter och de personer jag fick tips om var män. Vidare 

utgår jag inte från något genusperspektiv utan tyngdpunkten ligger främst på hur olika personer 

ser på livet i en transnationell familj. 

Analys 

I min analys kommer jag att presentera de kategorier som varit mest framträdande efter att ha 

kodat och analyserat den data som framkommit ur de fem intervjuer som jag har genomfört. De 

frågeställningar som jag har utgått ifrån har till vissa delar inte blivit så centrala som jag från 

början förväntade mig. Frågor om identitet var något som väckte diskussion vid intervjuerna. 

Men frågan om termen ”hem” har någon betydelse var en fråga som mina informanter hade klara 

svar på. Frågan om för- och nackdelar med livet i global familj är en fråga som passade in på 

många olika frågor därför att många aspekter av det globala familjelivet innebar både för- och 

nackdelar. Därför tas denna fråga inte upp under en separat rubrik utan lyfts fram i olika 

sammanhang i analysen. När man genomför kvalitativa intervjuer är det på förhand svårt att veta 

vad som kommer ses som viktigt för informanterna. De frågeställningar jag utgick ifrån grundade 

jag på den kunskap jag anskaffat genom att ta del av tidigare forskning inom ämnet ”globala 

familjer.” 

                                                 
34 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 13/5-10, 13/3-10 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf%2013/5-10
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Identitetsprocessen  

Identitet var något som alla mina informanter hade många tankar kring. Hur de talade om 

identitet skilde sig åt på vissa punkter. Vissa framhöll identitetsprocessen som ständigt pågående 

och långt ifrån avslutad, medan andra uttryckte sin identitet i termer av att man är sin egen norm 

och ”Jag är jag”. Familjens betydelse för identitetsskapande visade dock vara central för alla 

informanterna. Det visade sig att det oftast var föräldrarna som var den drivande kraften bakom 

identitetsprocessen, främst när mina informanter var yngre. Eftersom alla som jag intervjuade 

kom från familjer där man har flyttat till olika länder och kulturer var det av vikt för mina 

informanters föräldrar att anpassa sig och sina barn utefter olika normer och traditioner för att på 

så vis lättare förstå hur det samhälle de flyttat till fungerade. Att det var föräldrarna som var 

drivkraften bakom denna anpassning kan bero på att i de flesta fallen var mina informanter 

mycket unga när de kom till Sverige. Hur denna anpassning gått till kommer jag att presentera i 

följande stycke. 

Familjens inverkan på identitetsskapande 

Johan var en mycket berest individ. Han var född och uppvuxen i en stor stad i USA. Vid 18 års 

ålder bestämde han sig för att flytta till Sverige, för att han ville se hur livet var här. Hans 

föräldrar var från Sverige och hans syskon var födda i Sverige. Men eftersom hans pappa fick 

möjligheten att jobba i USA valde familjen att flytta dit och efter det att familjen bott där i ett par 

år föddes Johan. För Johan var det alltid viktigt att värna om den svenska identiteten. Varför den 

svenska identiteten var så viktig för Johan tydliggörs här:  

 

Sen hjälper det att, attee, det är intressant i USA i och med att de är så patriotiska, så smittar 
det av sig men åt fel håll för min del för att jag blev väldigt patriotisk för Sverige istället och 
allting.  

 

Vid intervjun berättade Johan om identitet och många aspekter av identitetsskapande. Det 

handlade om språk, traditioner och skillnader i syn på hur politiken bör fungera i ett land. Hur 

processen med att lära sig svenska gick för Johan kommer jag att skriva om under rubriken ” 

Språket som resurs och del av identitetsprocessen”. För att uppleva och bejaka sin svenska identitet när 

han bodde i USA deltog Johan i många aktiviteter där han kom i kontakt med andra svenskar. 

Men i och med att hans deltagande i olika verksamheter började redan vid tidig ålder var det 

tydligt att föräldrarna haft en inverkan på Johans delaktighet i dessa aktiviteter. Föräldrarnas 

strävan efter att bidra till att skapa en svensk identitet åt Johan började i mycket tidig ålder:  

 

Jag var ju svensk och jag skulle ha svenskt medborgarskap, så enkelt var det. Och första gången 
jag åkte flygplan när jag var två veckor gammal för att föräldrarna ville att jag skulle döpas i 
Sverige. Så jag var två veckor gammal när jag flög första gången haha (småskratt). 
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Givetvis är det så att Johan inte kommer ihåg hans första resa till Sverige, men det framgick 

tydligt i intervjun att dopet i Sverige var en viktig händelse som han kunde referera till när andra 

frågade om hans svenska bakgrund. Möten med svenskar började i tidig ålder och pågick ända 

fram tills Johan flyttade till Sverige. De platser där dessa möten ägde rum var på en svensk skola 

dit han gick varje lördag och i den svenska kyrka som fanns i staden där han växte upp i USA. 

Utöver detta brevväxlade Johan frekvent med svenskar och konfirmerades även i Sverige. Till 

samma konfirmationsläger återvände han sedan varje sommar för att arbeta som 

konfirmationsledare. Mot bakgrund av att Johans föräldrar under hans uppväxt hela tiden såg till 

att han kom i kontakt med andra svenskar utvecklade han själv en egen drift att hela tiden skapa 

en egen svensk identitet och reflekterade mycket över hur andra såg på honom och hur han såg 

på sig själv.  

   Fredrik var född och uppvuxen i Sverige men hade släktingar utspridda i Holland, Schweiz och 

Tyskland. För honom låg identitetsprocessen inte i att anpassa sig till ett helt nytt land, utan 

snarare på hur han skulle forma en svensk- och syriansk identitet och hur dessa två sidor av hans 

identitet ibland kunde kollidera med varandra. Fredrik berättade att hans föräldrar vid ung ålder 

flydde till Sverige till följd av förföljelser i hemlandet. För hans mamma, som tidigt kom in i det 

svenska samhället genom att arbeta som barnskötare, var det av stor vikt för henne att Fredrik 

och hans syster skulle anpassa sig till det ”svenska sättet”, som Fredrik uttryckte det. Språket var ett 

viktigt steg i denna anpassning, men det kommer jag att skriva mer om senare. Fredrik berättade 

vidare om andra åtgärder som hans mamma genomförde för att barnen skulle komma in i 

samhället:  

 

Även om vi inte var födda utomlands så var hon väldigt noga med att vi skulle integreras och 
inte hamna utanför. Hon var noga med att vi skulle söka sommarjobb, och skolor och 
universitet där det inte var så mycket invandrare. Hon var noga med att vi skulle delta i alla 
skolavslutningar. Hon anammade det svenska köket också.     

 

Det var inte samma sak med Fredriks pappa, som hellre höll var kvar vid sin syrianska identitet, 

men med tiden påverkades även han av mammans önskan att familjen skulle komma in i det 

svenska samhället. Men enligt Fredrik har dessa båda sidor hjälpt honom på många sätt. Han har 

skapat sig en svensk identitet, men samtidigt hållit kvar vid sitt syrianska ursprung. Men i vissa 

situationer kunde det även bli problematiskt. Fredrik berättade att för syrianer är identiteten en 

mycket central fråga. Främsta orsaken till detta var enligt honom att syrianer är ett folk som ofta 

blivit förföljda. Fredrik menade vidare att han har lärt sig att anpassa sig utefter vilka han umgås 

med. Goldstein-Kyaga och Borgström skriver att ha en kosmopolitisk identitet innebär att man 

kan framhäva delar av sin identitet beroende på vilken situation man befinner sig i.35 Denna 

anpassning var för Fredrik nödvändig, då reaktionen från vänner i vissa fall till och med kunde bli 

förödande om han pratade och betedde sig på fel sätt i en viss situation. Samtidigt så ville han 

                                                 
35 Golstein-Kyaga, Borgström, s 79 
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inte skifta för mycket för att då skulle han slutligen känna sig falsk, så lösningen på detta var som 

han uttryckte det att hitta en ”mainstreamnivå” där han kunde bete sig på ungefär samma vis med 

både syrianer och svenskar.  

   För Peter var det, precis som i Fredriks fall, mamman som såg till att de följde de svenska 

traditionerna, vilket jag kommer att utveckla senare i detta stycke. Peters familj flyttade tillbaka till 

Sverige när Peter var fyra år gammal. Hans pappa var holländare och mamman från Sverige. 

Peter berättade följande om varför de flyttade till Sverige:  

 

Det berodde väldigt mycket på att mamma hade dåliga luftrör, och eeh luften runt Amsterdam 
är inte alltid bäst och sen så kände hon också att det är lättare med den svenska skolan och 
sjukvården att flytta hit till Sverige, 

 

Att flytta till ett annat land behöver alltså inte ha att göra med olika former av globalisering som 

exempelvis möjligheter att tjäna mer pengar i andra länder eller flytt till följd av oroligheter i 

ursprungslandet. I fallet med Peters familj var det hans mammas dåliga luftrör som var en de 

avgörande faktorerna. Men Peter berättade även att hans mamma började längta hem till Sverige 

då hon hade bott i Holland i över 20 år. Hennes längtan efter Sverige märktes även vad det gäller 

traditioner. Peter berättade att det var mamman som bestämde vilka traditioner som familjen 

gemensamt skulle fira och då blev det svenska traditioner som kom i första rummet. Detta hade 

Peters pappa inget emot utan kompromissade med övriga familjen vad gäller traditionerna. Men 

det bör nämnas att Peters familj i övrigt inte var särskilt traditionsbundna och utöver jul och 

midsommar var det inga särskilda traditioner som firades, även om det är med glädje som Peter 

talade om Koninginnedag, på svenska Drottningdagen, då alla holländare klär sig i orange och går 

ut på gatorna. För Peter var det aldrig något problem med identitetsprocessen. Först och främst 

ansåg han att han är sin egen norm och sa att ”jag är jag” och han såg sig själv som svensk, men 

var ändå stolt över sin holländska bakgrund. Peter berättade att han hade en viss självdistans till 

sin svenska och holländska sida. Om till exempel Holland mötte Sverige i fotboll hejade han på 

Holland om man umgicks med svenskar och vice versa. Bland vänner kallade han sig själv för 

holländaren. Men hans holländska bakgrund var något han ville bejaka även i framtiden och om 

han skulle bilda familj i framtiden var det naturligt för honom att hans barn skulle lära sig det 

holländska språket.    

   Josef kom till Sverige vid 7 års ålder eftersom det rådde inbördeskrig i hans hemland i Afrika. 

Hans föräldrar hade ursprung i tre olika länder i Afrika och Mellanöstern och hans släkt var 

utspridd över i stort sett hela jordklotet. Dessutom hade han släkt i alla större städer i Sverige. 

Josef kände sig inte som svensk och detta grundande han främst på hur han blev bemött av 

andra:   

 

Om man förenklar det, jag är inte svensk för fem öre. Jag må vara det på pappret men jag ses 
inte som svensk. Det är inte svårare än så. Men sen när jag åker till dom andra släktingarna. 
Men sen när jag åker till mitt hemland, eller hem och hemland, så skulle jag ses som svensk. Så 
sanningen är att jag inte har någon fast identitet. […] Därför har jag valt att inte koncentrera 
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mig på vad som är typiskt för det ena landet eller det andra, utan enbart jag är jag och jag är en 
blandning av allt.  

 

Josefs resonemang påminner mycket om det som Goldstein-Kyaga och Borgström skriver om i 

boken Den tredje identiteten, där de ungdomar de intervjuade menade att de valt en tredje form av 

identitet, eftersom de genom sina utspridda släkter hade tillhörighet till många olika länder och 

därför inte ansåg sig tillhöra något land mer än ett annat.36 Josef berättade vidare att han ställer sig 

kritisk till hela tanken om att en identitet kan vara knuten till en viss nation eller kultur. Han 

ansåg att kulturell tillhörighet och ”nationstänk” bara var ett sätt för makthavare att styra 

människor. I Sverige växte Josef och hans familj upp i ett område som inte var invandrartätt. 

Därför trodde Josef att hans pappa var rädd för att barnen skulle glömma bort deras släktingar 

och deras rötter. Därför skickades Josef och hans bröder iväg till deras hemländer varje sommar:  

 

Eftersom i Sverige bodde vi inte i ett invandrartätt område och för att på något sett ge oss en 
bild av vilka är vi är så ansåg han att det var bra att vi åkte och hälsade på olika släktingar. 
Därav så kanske vi skulle genom våra släktingar hitta vägen till oss själva. 

 

För Josef var alltså föräldrarnas, främst pappans, påverkan i identitetsprocessen tydlig. Att inte 

glömma sin bakgrund var centralt, men föräldrarna var samtidigt fast beslutna att deras barn 

skulle komma in i det svenska samhället genom att kunna språket. Med tiden kom även deras 

familjevärderingar, enligt Josef, att likna de svenska i flera olika avseenden. Han berättade att hela 

familjen fick en chock när de fick reda på att svenska ungdomar flyttade hemifrån vid tidig ålder 

och att äldre fick bo på hem när de hade svårt att ta hand om sig själva. Men Josef flyttade själv 

hemifrån vid 20 års ålder, något som förmodligen inte hade inträffat i hans ursprungsland. Hans 

pappas strävan att barnen inte skulle glömma bort deras ursprung har i Josefs fall lett till att han 

ofta reflekterar över frågor om identitet. Att han inte vill koppla sin identitet till ett särskilt land 

behöver inte betyda att han glömt bort sitt ursprung, utan snarare att han inte ville bli förknippad 

med någon nationalitet framför någon annan, då han har tillhörighet till många olika länder.  

   Erik som bara hade bott i Sverige i 4-5 år hade en helt annan syn på identiteten. För hans familj 

har situationen varit något annorlunda jämfört med mina andra informanter. Eftersom Erik och 

hans familj har varit i Sverige i relativt kort tid hade mycket energi gått åt till att lära sig svenska 

och lära känna de svenska traditionerna. Orsaken till att de flyttade till Sverige var för att Eriks 

pappa fick arbete här och Erik hittade en utbildning som verkade intressant. Men Eriks mamma 

och storebror kom först till Sverige för ett år sedan, så resten av familjen försöker hjälpa dem att 

vänja sig vid livet i Sverige, men enligt Erik har det gått trögt än så länge. Om man jämför med 

mina andra informanter så är det i Eriks fall inte enbart föräldrarna som har strävat efter att 

barnen ska känna sig hemma i Sverige, utan besluten har kommit gemensamt. För Eriks familj 

har det varit av stor vikt att lära känna andra svenskar. Familjen bestämde gemensamt innan de 

                                                 
36 Goldstein-Kyaga & Borgström, s 12  



 16 

flyttade att de skulle lära det svenska språket och kulturen och därför har de, enligt Erik, undvikit 

att komma i kontakt med exempelvis syriska föreningar. Erik ansåg att hans anpassning till det 

svenska samhället och hans identitetsprocess hade gått relativt enkelt. Om hur han identifierade 

sig själv sa han följande:   

 

Men för min del handlar det inte vad det står i mitt pass. Det handlar mer om att man är en del 
av och bidrar till samhället. Och då jag går i skolan nu och tar CSN som alla andra och pluggar 
i Sverige. […] Jag känner mig faktiskt mer svensk än syrisk, att man är här och det är här jag 
har sina kompisar och familjen. 

 

För Erik verkade uppenbarligen identitetsprocessen inte vara utdragen och komplicerad. Han 

kände sig hemma i Sverige. Det som skiljer honom gentemot mina andra informanter är att 

främst talar om identitet i termer av samhällsnytta och att man är hemma där man pluggar, har 

familj och vänner. 

   Identiteten var en mycket central fråga för mina informanter. Det syntes tydligt när jag 

analyserade intervjuerna att identitet var något som alla reflekterade mycket över. Identiteten var, 

enligt mina informanter, något föränderligt och kunde ha olika innebörder beroende på vilken 

situation man befann sig i. När mina informanter, även om de i vissa fall ställde sig kritiska till 

det, talade om identitet var det oftast fokus på nationell identitet och vilka traditioner, 

beteendemönster och språk som var kopplade till en viss form av nationell identitet. Vidare skilde 

de mellan den upplevda egna identiteten och den identitet som de gavs av andra.  

Globala nätverk 

I följande stycke kommer jag främst att framföra om mina informanter ser det som en resurs att 

leva i en global familj. Med resurs syftar jag på språkkunskaper, möjligheter att arbeta utomlands 

samt om möjligheten att enklare kunna resa utomlands.  

 

Språket som resurs och del av identitetsprocessen  

Att leva i en global familj var något som alla mina informanter såg som en resurs. Det som skilde 

sig åt mellan informanter var i vilken utsträckning de ansåg det globala släktskapet vara en resurs. 

En aspekt som dock framhölls av alla mina informanter var resursen i att kunna flera språk. Alla 

informanter, förutom en, kunde minst ett språk utöver svenska och engelska. Fredrik, vars 

föräldrar var syrianer, berättade om hur hans mamma gjorde för att alla familjemedlemmar inte 

skulle förlora sina språkkunskaper:  

 

Jag pratar till exempel bara svenska med min mamma. Min pappa pratar lite blandat. Det blir 
väldigt många olika språk hemma, syrianska, svenska, turkiska. Man frågor på ett språk och får 
svar på ett annat. 
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Fredrik berättade vidare att främsta skälet till att de i hans familj talade flera språk till vardags var 

för att hans mamma var väldigt noggrann med att hennes barn skulle komma in i det svenska 

samhället, samtidigt som både mamman och pappan ville att de skulle bejaka deras syrianska 

ursprung.  

   Att kunna tala föräldrarnas språk och språket som talas i de länder som mina informanter har 

befunnit sig i har varit en viktig process. Ofta har mina informanters föräldrar lagt ner mycket 

energi på att barnen skulle kunna flera språk. Att lära sig ett nytt språk kan innebära många 

fördelar vilket kommer jag att diskutera senare i stycket. Flera av mina informanter uttryckte en 

glädje över att vara flerspråkig. Samtidigt kan det vara en lång process att lära sig ett helt nytt 

språk. Denna process upplevde Josef, som kom till Sverige som ung från ett afrikanskt land, då 

han uttryckte en viss ångest när vi talade om hur det gick till när han lärde sig svenska:  

 

När jag kom till Sverige var det förbud på swahili, somaliska, italienska och arabiska. […] 

Och då innebar det att pappa ville att vi skulle lära oss svenska så fort som möjligt. Så var 
tvungna att titta på Björnes magasin, hehe, klockan sju varje kväll på vardagar. Jag hatar 
Björne. Jag har försökt vinna en ”Jag hatar Snigel” t-shirt två år på P3, bara för att jag mår 
dåligt bara jag tänker på det. 

 

Denna strävan efter att lära sig det svenska språket, från hans pappas sida, resulterade i att Josef i 

tidig ålder lärde sig svenska flytande. Men då Josef redan som barn kunde många språk blev 

konsekvensen att hans kunskaper i vissa andra språk försvann. Josef såg dock språket som en 

nödvändighet för att klara sig som ny i ett främmande land. Han berättade om sin pappa som var 

tvungen att börja om på nytt då han anlände till Sverige. Enligt Josef spelar det ingen roll hur stor 

kunskap du har, om du inte kan språket som talas i landet så har du inte en chans. Jag frågade om 

hans språkkunskaper har bidraget till att han vill lära sig språk, men för honom var processen att 

lära sig ett nytt språk något som väckte närmast traumatiska minnen. Därför ville han idag 

undvika att lära sig nya språk.  

   Att kunna flera språk kan innebära många fördelar. Den främsta fördelen med att vara 

flerspråkig, som de flesta av mina informanter lyfte fram, var möjligheten att göra sig förstådd i 

många länder. Peter, som bodde i Holland fram till 4 års ålder, reste ofta. Han hade rest en del i 

Europa, men främst till Holland och Belgien där hans släktingar bodde. Utöver det hade Peter 

även gjort en längre backpacking resa då han vistades i Thailand, Australien och Nya Zeeland. 

För honom har hans språkkunskaper underlättat resandet och han sa följande när språk kom på 

tal: 

 

Jag är ju flerspråkig vilket är kul när man är ute och reser, man kan göra sig förstådd på 
holländska, engelska lite tyska. Jag kan ju flytande både engelska, holländska och svenska. Så är 
det ju kul. 
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Att språkkunskaper underlättar för att resa var även något Johan, som var uppväxt i USA och 

flyttade till Sverige vid 18 års ålder, talade om. Han uttryckte en stor tacksamhet för att han idag 

både kan svenska och engelska flytande:  

 

Jag växte upp med två språk och det är jag så otroligt tacksam för det idag. […]För min del, jag 
är så otroligt tacksam, jag kan komma till Sverige eller vilket engelskspråkigt land som helst på 
grund av det. 

 

Som jag skrev i föregående stycke så var Johans föräldrar måna om att Johan skulle lära sig så 

mycket som möjligt om Sverige genom att komma i kontakt med andra svenskar. En bidragande 

orsak till Johan idag både kan svenska och engelska var därför att hans föräldrar alltid pratade 

svenska hemma. Men för Johan fick det svenska språket fler betydelser än att kunna göra sig 

förstådd bland svenskar. Det blev ett sätt att uttrycka sin svenska identitet. Enligt Johan var alla 

amerikaner runt omkring honom så patriotiska att han ville förstärka sin svenska identitet. Han 

berättade följande om hur han skapade och höll sin svenska identitet vid liv:  

 

Det var ett sätt att hålla identiteten (att gå i svenska skola varje lördag), eehm, sen Svenska 
Kyrkan, där här, alltså Svenska kyrkan första söndagen varje månad träffades man där. […] har 
jobbat där(konfirmationslägret) flera somrar. Det hjälpte svenskheten mycket, då umgicks man 
med folk i sin egen ålder. Svenska filmer och allting och jag hade svenska kompisar runt om 
mig. Allt det gjorde att man håller det vid liv. 

 

För Johan var språket en av de viktigaste delarna för att känna sig svensk, precis som det var för 

Fredriks mamma som ansåg att de var tvungna att lära sig det svenska språket för att lära sig det 

”svenska sättet att vara" (som Fredrik uttryckte det). När mina informanter talade om språk visade 

det sig att språk inte bara handlade om att göra sig förstådd. Språket utgjorde en viktig grund för 

att skapa en egen identitet. Mina informanters liv såg väldigt olika ut och därmed har språket haft 

olika betydelser beroende på var i världen man befunnit sig och i vilka skeden av livet man har 

varit. I Josefs fall var det en jobbig process att lära sig ett nytt språk, som dock var nödvändig för 

att klara av skolan. För Johan var det ett sätt att skapa en identitet då han ville bejaka sin svenska 

identitet trots att han var född och uppvuxen i USA. Men att kunna flera språk är något som alla 

mina informanter är glada för och flera understryker vilka fördelar det har inneburit, främst när 

man är ute och reser i andra länder.  

   För Erik, som endast hade bott i Sverige i 4-5 år, var inlärandet av det svenska språket inget 

problem. Direkt när han kom till Sverige började han studera Svenska för invandrare (SFI). Hans 

språkutveckling gick så fort framåt att han redan efter några månader ansökte om att få läsa 

svenska på ett gymnasium. Ett annat skäl till att han ville byta var för att det, enligt honom, 

främst var äldre som gick i SFI klassen och i och med att han ville lära känna jämnåriga svenskar, 

så kändes det mer naturligt att lära sig svenska i en gymnasieskola. Ansökan om förflyttning blev 

efter en del förhandlingar till slut godkänd och parallellt med språkundervisningen läste han upp 

betyg för att komma in på ett universitet i Sverige. Erik blev antagen till den ingenjörsutbildning 
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som han idag studerar. I familjen varierade det vilket språk som talades och här kommer Eriks 

förklaring till varför det var så: 

Min mamma och storebror kom ju i höstas så de pratar arabiska men vi försöker prata svenska 
med dom så de kommer igång. Jag tror det blir automatiskt att man pratar svenska. Jag och 
lillebror är det alltid i svenska. Men ibland frågar man på arabiska, så han svarar på svenska så 
han inte glömmer arabiskan.   

 

I Eriks familj var besluten till stora delar gemensamma och inom familjen hjälptes man åt, främst 

för att hans mamma och storebror skulle lära sig det svenska språket, men även för att Eriks 

lillebror inte skulle glömma bort det arabiska språket. Eriks beslutsamhet att snabbt lära sig det 

svenska språket har enligt honom inneburit många fördelar. Om man ser till högskolestudier och 

framtida jobbmöjligheter så har hans flytande svenska inneburit att han klarar av studierna väl 

och kan arbeta i Sverige i framtiden.  

Olika typer av möjligheter och synen på framtiden 

Hittills har mina informanters syn på språk lyfts fram och då främst vilka värden man lägger i att 

vara flerspråkig men även hur deras familjer har sett på språkets betydelse och hur processen att 

lära sig ett nytt språk har gått till. Att kunna flera språk ansågs vara en resurs främst därför att det 

underlättade vid utlandsresor och för att det var en nödvändighet för att komma in i ett nytt 

samhälle. I följande stycke kommer jag att fortsätta fokusera på om livet i en global familj är en 

resurs. Fokus kommer här att ligga på om mina informanter anser att utspritt släktskap innebär 

att de lättare kan söka sig utomlands för exempelvis jobb, studier eller resor.  

   På den här frågan uttryckte sig mina informanter mycket olika. Flera hade knappt reflekterat 

över sin utspridda släkt som en möjlighet till att resa mer och billigare. Flera såg det som naturligt 

att släkten befann sig i olika länder och man åkte ibland till dessa länder för att hälsa på. För 

andra var det en resurs som utnyttjades och togs till vara på olika sätt. Även om det inte direkt 

sågs som en resurs av alla, så var resor till släktingar i olika länder vanligt förekommande.  

   Fredrik, som hade släkt i Holland, Schweiz och Tyskland såg på möjligheterna att flytta till 

något av dessa länder för jobb på det här sättet:  

 

Alltså jag skulle inte flytta bara för att jag har släkt där. Eeh, men säg att jag skulle få 
möjligheten att flytta dit för kanske för ett jobb. Alltså i samband med det, visst. Det är ingen 
avgörande faktor men en bidragande orsak. En extra orsak till att flytta.  

 

Att släkten fanns i andra länder innebar en möjlighet för Fredrik och skulle alltså kunna vara en 

bidragande orsak till att flytta till de länder där hans släkt befann sig. Men när jag frågade honom 

om framtiden trodde han med största sannolikhet att han kommer att bo och arbeta i Sverige. 

För honom var Sverige hemma även om han kände en stark koppling till regionerna som hans 

föräldrar kom ifrån. Peter hade ungefär samma tankegångar vad gäller framtidsplaner, då Sverige 

var det land han trivs bäst i. Vidare berättade Peter att tack vare hans anknytning till flera länder 



 20 

har det gett honom perspektiv på hur livet kan se ut i flera länder. Och när han vägde för- och 

nackdelarna med de olika länder, då främst Holland, Belgien och Sverige, tyckte han att Sverige 

var det bästa landet att arbeta, leva och bilda familj i. 

   Johan var den person av informanterna som ansåg att utspridd släkt kunde medföra många 

fördelar. De främsta fördelarna han lyfte fram var möjligheten till resor och arbete i andra länder. 

Möjligheten att kunna resa till andra länder och bo där gratis var något som han framhöll som 

mycket positivt och han berättade följande:  

 

En annan positiv del om man tänker, även om dom är långt bort, så får man också åka. Jag 
menar jag skulle aldrig, eller ja, aldrig kanske är fel ord, men jag kunde åka till Paris när syrran 
bodde där och bo gratis. Jag kan åka till London nu och bo gratis, kan åka till Schweiz och bo 
gratis, kan åka till Australien och bo gratis. […]Det var också min syster som var snäll nog att 
låta mig bo hos henne när jag bodde i London. Man får ju inte betalt för ex-jobb. 

 

Utöver fördelen med att resor till andra länder blir billigare för Johan, då han bor hos 

familjemedlemmar, så innebär det även att han kan åka till platser som han kanske inte skulle 

besöka annars. Att ha familj i andra länder underlättade även för Johan då han genomförde sitt 

examensarbete i London. I och med att han under denna period hade garanterat boende och att 

boendet dessutom var gratis då han bodde hos sin syster, slapp han lägga ner tid på att söka 

boende och stipendier. Att genomföra ett examensarbete utomlands kan innebära fördelar och 

för Johan innebar det att han fick arbete som ingenjör direkt efter avslutade studier. Att ha goda 

möjligheter till att resa, både för att hälsa på familj men även för studier och arbete innebar för 

Johan att han kände sig som en världsmedborgare. Vart han än åkte kände han sig hemma. 

Samtidigt som det innebar att han alltid ville iväg och se nya länder och kunde efter kort tid bli 

uttråkad om han stannade för länge vid samma plats. Men allt resande har för Johan inneburit, 

precis som Peter var inne på, att man får perspektiv på hur andra kulturer fungerar och hur man 

anpassar sig till livet i olika länder snabbt.  

   För Erik var frågan om nyttjandet av resursen i form av boende hos släktingar i andra länder en 

känslig fråga. Med släkt i Syrien, Frankrike, USA, Libanon och Grekland så fanns det enligt Erik 

potential att använda sig av resurser för framtida arbete eller att enklare och billigare kunna resa 

till dessa länder. Men skälet till att han inte nyttjade denna resurs förklaras här:  

 

Jag har aldrig ställt frågan. Det kan vara en känslig fråga. Men vem vet, vill dom att man ska 
komma Frankrike, så kanske dom själva säger att ”du får bo hos oss, du ska inte bo på hotell”. 
Men man ställer aldrig frågan själv. Det är en kulturfråga. 

 

Erik lyfte alltså fram andra aspekter av resursutnyttjande som ingen annan av informanterna 

talade om. Varför detta var en kulturell fråga gick inte Erik in på, men att fråga om man får bo 

gratis hos en släkting var helt enkelt inget man frågade om. En annan förklaring till att Erik inte 

frågade släktingar om boende var för att han inte hade så tät kontakt med de flesta av sina 

släktingar och det därför skulle, enligt honom, kännas oartigt att ställa frågan. Vad gäller 
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framtiden trodde Erik med största sannolikhet att han kommer bo och arbeta i Sverige. Det var 

även i Sverige han kunde tänka sig att slå sig till ro och bilda familj. Men innan detta skede i livet 

kunde han mycket väl tänka sig att jobba några år utomlands och han hade planer på att studera 

ett år utomlands.  

   Josef, som hade en minst sagt utspridd släkt, var skeptisk till tanken att nyttja sitt globala 

släktskap som en resurs. Jag skrev tidigare om hur hans pappa skickade iväg Josef och hans 

syskon till andra länder. Jag skrev även om hur inlärningen av språk var något som väckte 

nästintill traumatiska minnen för Josef. Samma sak gällde för resor. Josef var trött på att resa efter 

alla somrar då han som ung skickades iväg till släktingar i olika länder. Nu tyckte han att han sett 

tillräckligt av världen. Därför kändes det naturligt för Josef att bo kvar i Sverige efter avslutade 

studier.  

Skapandet av globala släktskap genom kommunikation 

Som hittills framgått hade mina informanter släkt utspridd i många olika länder. Att hålla 

kontakten med släkt i andra länder, ibland till och med i andra tidszoner är något som kan kräva 

planering och även vara kostsamt. I detta stycke kommer jag att framföra hur mina informanter 

gjorde för att upprätthålla kontakten och bibehålla relationer med deras släktingar. Med 

kommunikation menar jag, utöver kommunikation över telefon och Internet, även hur och var 

man träffas samt om det sker utbyte av pengar. 

   Hur mycket man pratade med släktingar i andra länder varierade. För vissa var det viktigt för 

sammanhållningen, medan det för andra inte var av hög prioritet. Att det för flera av mina 

informanter inte var särskilt viktigt berodde i flera fall på att man hade lämnat sina släktingars 

länder i tidig ålder och därför aldrig lärt känna dessa personer. De släktingar som de flesta av 

mina informanter hade närmast kontakt med var de som var jämnåriga, då oftast kusiner. Det 

kommunikationsmedel som alla använde sig av var Internet. Att hålla kontakten via Internet 

underlättade kontakten med andra släktingar i hög grad. Att använda Internet som 

kommunikationsmedel gjorde att samtalen blev kortare och enklare, man kunde pratas vid i några 

minuter med vetskapen att man kunde pratas vid redan nästa dag. Man kunde gå in på Internet 

och direkt se vilka som var online och därmed behövde man inte passa in särskilda tider för att 

talas vid över telefon. De äldre släktingarna använde, enligt mina informanter, fortfarande 

telefon. Flera av mina informanter berättade att de yngre släktingarna hjälpte de äldre att hålla 

nere telefonkostnaderna genom att fylla på ett Skype konto(fungerar som en vanlig telefon fast 

man ringer över Internet), vilket innebar att man kunde ringa till de äldre släktingarna i andra 

länder för samma kostnad som ett lokalsamtal. Om samtalen var mellan två släktingar som inte 

hade sådana datorkunskaper var billiga telefonkort det vanligaste sättet att kommunicera på.  

   För Peter var samtalen med släktingar en del av vardagen. De släktingar han främst hade 

kontakt med var hans jämnåriga kusiner i Belgien. Peter menade att det enda besvärliga med att 

ha utspridd släkt var att träffas. Det krävde en del planering, speciellt på senare år då många av 

hans yngre släktingar bildat familj. Men vad gäller kontakten med sina jämnåriga släktingar var 

det, enligt Peter, enkelt att ha kontakt med släktingar i Belgien och han berättade att han hade 
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mer kontakt med släkten där än med många av hans vänner i Sverige. Det vanligaste medlet för 

kommunikation var Internet, då främst Facebook och Skype. Peter menade vidare att tack vare 

hans täta kontakt med släkten i Belgien hade han fått en ökad insikt i hur politiken fungerar där. 

Och belgarna hade i sin tur lärt sig mer om det svenska samhället. Men de vanligaste 

samtalsämnena var av vardaglig karaktär och standardfrågan var hur vädret var i respektive land.  

   Erik ansåg inte att kontakten med övriga släktingar var särskilt viktig. De personer som han 

främst höll kontakten med var vänner som bodde i Syrien. I hans familj var det hans mamma 

som stod för kontakten med deras utspridda släkt och när hon ringde till släktingar användes 

Skype. Men om det var akut läge, exempelvis om en släkting var sjuk, så ringde man via telefon. 

Dessa samtal blev dock aldrig dyra, eftersom de använde sig av ett speciellt telefonkort för 

utlandssamtal. Men det var inte bara verbal kontakt som förekom i upprätthållandet av 

släktbanden. Det förekom även kommunikation i form av ekonomiska bidrag. Men dessa bidrag 

skickades inte enbart till kvarvarande släkt i Syrien, utan bidrag skickades helt enkelt när någon 

inom släkten tillfälligt var i behov av det. Exempel på detta var när hans moster under 1980-talet 

flyttade till Sverige och fick bidrag från Eriks mormor som bodde i Syrien. I Eriks familj så 

skickade han och hans pappa pengar till hans mamma och storebror, när de fortfarande bodde 

kvar i Syrien. Men Erik och hans familjs allmänna syn på bidrag inom släkten var att alla familjer 

var självständiga och självförsörjande, men att man kunde tänka sig att bidra vid särskilda 

tillfällen.  

   Josef hade heller inte så tät kontakt med sina släktingar som bodde i nästintill alla världsdelar. 

Den uteblivna kontakten berodde främst på att han kom till Sverige i ung ålder och därmed hade 

han inte lärt känna sina släktingar innan han och hans familj flyttade till Sverige. Men föräldrarna 

ringde ofta till andra släktingar. Men vad gäller kommunikation i form av bidrag var detta en 

vanlig företeelse som berörde släktingar i många olika länder. På grund av att många släktingar 

gick ihop och bidrog med pengar till kvarvarande släkt i ursprungsländerna, så blev det ingen 

belastning. Så här berättade Josef om hur överföringen av pengar fungerade:  

 

Om man tänker så här. 100 dollar är drygt 700 kr. Det räcker för att mata släkt på 30 personer i 
en månad. Är det 40 släktingar som gemensamt skickar 100 dollar var till ett och samma 
bankkonto och därefter skickar ner det, eeh, ja då blir det 40 gånger 100. 

[…] Det är ett tvång. Det är ett tvång. Eeh, det är typ såhär: ”hej vi svälter och du är vår 
släkting.” 

 

Trots att det var ett tvång ansåg inte Josef denna utgift som belastning, då det för det första inte 

handlade om några större summor. För det andra så bidrog vetskapen om att pengarna räcker 

betydligt mycket längre i hans släktingars länder, och att det faktiskt var släktingar som fick glädje 

av bidragen. Att man, jämfört med bistånd genom större organisationer, vet exakt vad pengarna 

kommer att användas till och att inga pengar försvann på vägen gjorde att Josef såg positivt på att 

skicka pengar till släktingar.  
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   För Johan var situationen en helt annan, jämfört med Josefs, vad gäller överföring av pengar. 

Främsta skälet till det var att deras familjesituationer var helt olika, då Johan inte hade några 

släktingar som var i behov av stöd. Men överföringar av pengar förekom ändå, men i andra 

former. De bidrag som förekom var att Johans föräldrar bidrog med pengar till hans flygresor då 

han skulle hälsa på dem. Även det att han fick bo gratis hos sina systrar kan ses som en form av 

bidrag. Att föräldrarna hjälpte med flygresor berodde på att de ville träffa Johan så ofta som 

möjligt. Det skulle dessutom bli för dyrt att flera gånger per år köpa flygbiljetter till länder som 

Schweiz, Bermuda och USA. Men under några månader per år brukade Johans föräldrar bo i 

Sverige och då samlades hela familjen. Det var med värme som Johan beskrev dessa 

sammankomster, men samtidigt menade han att man uppskattar sådana tillfällen mer då man inte 

träffas ofta. Kommunikationsmedlen som användes när familjen inte träffades var främst 

Facebook och Skype. Johan var inne på samma spår som Peter, med att kontakten blir mer 

vardaglig tack vare Facebook och Skype. Johan berättade vidare att tack vare Facebook behövde 

man inte ens prata med andra för att veta hur de mådde. Det räckte med att gå in på en persons 

Facebook profil för att se vad denne hade för sig. Efter 18 år i USA hade Johan kvar många 

vänner där och han berättade om hur snabbt kommunikationsmedlen har utvecklats under de sju 

åren som han bott i Sverige. När han kom till Sverige höll han kontakten via telefon, brev och i 

vissa fall e-post vilket gjorde att det blev dyrt och tidskrävande att hålla kontakt med släkt och 

vänner. I och med att kontakten inte blev så frekvent kunde han prata i timmar, eller skriva e-

post som var flera sidor långa. Men efter ett tag orkade varken han eller hans vänner skriva dessa 

långa e-post meddelanden. Ett exempel på hur Internet hade underlättat kontakten med familj 

och vänner i runt om i världen var att han genom Skype började ta upp kontakten med en vän 

som han inte hade pratat med på två år.  

   Facebook var även det huvudsakliga kommunikationsmedlet som Fredrik använde för att hålla 

kontakt med släkt och vänner. Som mina andra informanter sa, så kunde man enligt Fredrik 

enkelt prata med släktingar och följa deras liv via Facebook. Fredrik sa att han inte visste vad han 

hade gjort om inte Facebook hade funnits. Telefon användes endast vid högtider som jul och 

påsk eller om någon gift sig eller fått barn. Vad gäller fysiska möten så menade Fredrik att det 

bildats en form av nytt nätverk i hans släkt i och med att han inte hade någon släkt kvar i hans 

föräldrars ursprungsland. På somrarna brukade hans familj åka till Holland, Tyskland och 

Schweiz för att hälsa på släktingar. För Fredrik var dessa resor en naturlig del av livet och dessa 

resor kändes lika normala som att åka till sin syster som bodde några mil bort i Sverige. Fredrik 

berättade vidare om hur det brukade se ut vid större släktträffar som brukade äga rum under 

sommaren. Inga av släktingarna kunde språken som talades i respektive länder, men det syrianska 

språket gör dessa släktträffar möjliga.   

   Internet var det kommunikationsmedel som användes mest av mina informanter. Som jag 

tidigare skrev så menar Eastmond och Åkesson att utvecklingen av kommunikationer bidrar till 

att skapa en närhet i transnationella släktskap.37 Det var i samma termer som mina informanter 
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talade om Internet och då främst det sociala mediet Facebook. Kontakten med släkt och vänner 

krävde numera nästan inga pengar och man behövde inte planera vilka tider man skulle ringa till 

varandra. Samtalen blev även av mer vardaglig karaktär och det kunde räcka med att skriva till 

varandra i några minuter och sen avsluta konversationen. Då man på Facebook kan se sina 

vänners profil kunde mina informanter följa med i släkt och vänners liv även utan att ens behöva 

prata med varandra.  

Globaliseringens olika sidor 

I inledningsavsnittet skrev jag att globalisering är ett begrepp som innefattar många olika 

aspekter. Hittills har jag främst fördjupat mig i hur släktskapsband upprätthålls och vilka nätverk 

som skapas då man lever i en transnationell släktgemenskap. En aspekt som jag inte har tagit upp 

i analysen är de ekonomiska aspekterna av globalisering (är väl medveten om att det finns en lång 

rad aspekter av globalisering, men just den ekonomiska delen har haft inverkan på hur mina 

informanters släktskap ser ut, därför har jag valt just detta). I inledningsavsnittet skrev jag att 

ekonomiska perspektiv av globalisering kan se olika ut beroende på var i världen man befinner sig 

i. En sida av globalisering, ur ett ekonomiskt perspektiv, är att transnationella företag genom 

ökad handel skapar en rörlighet för kapital, arbetskraft och varor. Detta i kombination med att tid 

och rum inte har lika stor betydelse som förr, leder till att människor kan bli mer rörliga.38 Men 

samtidigt är det inte alla länder som gynnas av denna rörlighet, då det har visat sig att klyftor 

mellan de rikaste och de fattigaste länderna har ökat de senaste decennierna.39 Om man tillhör 

den grupp som gynnats av globalisering öppnas möjligheten till ett rörligt liv. Att däremot tillhöra 

den missgynnade gruppen kan leda till att man måste emigrera från sitt hemland, med 

förhoppningen att leva ett bättre liv i ett annat land. Ser man till mina informanter så framgår det 

tydligt att deras familjebakgrunder ser olika ut. En av förklaringar till detta är att deras familjer har 

påverkats av globalisering på olika sätt. Man kan förvisso ställa sig frågande till vad en mamma 

med dåliga luftrör (syftar på Peters mamma) som vill flytta hem till Sverige, har med globalisering 

att göra. Men i och med att Peters mamma enkelt kunde flytta tillbaka till Sverige och få med sig 

resten av familjen, kan detta ses som att de är en del av globaliseringen i den bemärkelsen att de 

utan problem kan resa från ett land till ett annat.  

   Beträffande Johans familj framgick det att de var en del av den globalisering där arbetskraft och 

kapital kan röra sig fritt. Detta antagande grundar jag främst på att hela hans familj var utspridda i 

olika länder och att de kunde resa vart de ville. En del av denna form av globalisering är att 

arbetskraft blir rörligare och multinationella företag är de som styr denna rörlighet. För Johans 

pappa blev detta verklighet då han fick möjligheten att arbeta i USA, men fortfarande inom 

samma företag som han jobbade för i Sverige. Han fick även fortsätta arbeta inom företaget om 

han ville återvända till Sverige. Johan såg sig själv som en ”världsmedborgare” eftersom han kände 
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sig hemma i vilket land som helst och kände ett ständigt sug efter att resa mer. Nackdelen var 

dock att han lätt kunde bli rastlös om han stannade för länge vid samma plats.  

   Trots att jag i detta stycke enbart utgår från globalisering ur två perspektiv, att vissa gynnas och 

andra missgynnas, visade det sig att en familj kan påverkas av båda sidorna av dessa två 

perspektiv. Ett exempel på detta är Eriks familj, som valde att flytta från Syrien till Sverige av 

ekonomiska skäl. Erik berättade att det under de senaste decennierna varit rätt så hårda tider i 

Syrien vad gäller jobbmöjligheter och försörjning. Många från Syrien hade därför under denna 

tidsperiod flyttat till andra länder för att arbeta och när de kommit hem har släkt och vänner 

insett hur mycket man kan tjäna i andra länder. För Eriks familj var situationen i Syrien inte 

ohållbar eftersom hans pappa var läkare och därmed försörja familjen. Men vetskapen att de 

kunde lyckas bättre i Sverige rent ekonomiskt och att Erik och hans bröder skulle få bättre 

utbildningsmöjligheter var de främsta skälen till att de flyttade till Sverige. Familjen var inte offer 

för någon snedfördelning i Syrien men de kunde få det bättre i ett annat land. Angående den fria 

rörligheten stämde detta in till viss del då Eriks pappa relativt enkelt kunde få jobb i Sverige och 

därmed var flytten till ett annat land inga större problem. Erik ansåg å andra sidan inte att hans 

familj kunde röra sig fritt då familjen inte reste mycket och främsta målet var att alla 

familjemedlemmar skulle lära sig svenska och komma in i det svenska samhället.  

   För Josefs familj har båda sidor av globalisering, som jag utgår ifrån i det här stycket, blivit 

verklighet. Landet som Josef och hans familj flydde från var en tidigare koloni som genom 

historien hade delats mellan flera europeiska länder. Familjen flydde från sitt hemland på grund 

av fattigdom och ett brutalt inbördeskrig. Josefs pappa kände på sig, redan innan kriget bröt ut, 

att något var fel i landet och tack vare att han var ingenjör underlättade det flytten till Sverige. 

Det bör även nämnas att Josefs pappa var kritisk till hur landet styrdes och hade han valt att 

stanna kvar i hemlandet hade han satts i fängelse, så denna rörlighet var inget aktivt val. Pappans 

rörlighet begränsades även därför att han var tvungen att lära sig det svenska språket och var 

därmed tvungen stanna kvar i Sverige under en längre tid. Men att familjen valde att stanna i just 

Sverige berodde, precis som i Eriks fall, även på att föräldrarna ville att deras barn skulle få 

möjligheten till att studera på högskolenivå.  

   Anledningen till Fredrik och hans familj hamnade i Sverige går inte riktigt att relatera till de 

aspekter av globalisering som jag skrivit om hittills, men det finns kopplingar till en annan form 

av globalisering, nämligen migration och diaspora. När hans mamma och pappa, som var 

syrianer, var i tonåren flydde de till Sverige på grund av att syrianer förföljdes i deras hemland. 

När de flydde så kände de inte varandra men en person, Fredrik visste inte vem, introducerade 

dem för varandra och efter tag gifte de sig. Att det blev just Sverige de flydde till var ren slump. 

Fredrik berättade att valet av land berodde på om landets flagga hade ett kors eller inte. Fanns det 

ett kors, så antogs landet vara kristet och därmed kunde det innebära en trygghet och 

förhoppningsvis ett samhälle som passade dem, eftersom de var kristna. Men både hans mamma 

och pappa sökte uppehållstillstånd i flera europeiska länder innan det till slut blev Sverige. 

Numera hade Fredrik inte någon släkt kvar i hans föräldrars hemland och på grund av att hans 

föräldrar inte kan återvända till sina hembyar, på grund av att hans pappa inte genomförde 
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militärtjänst och därför riskerar fängelse, så har Fredrik bott i Sverige under hela sitt liv. Nu är 

hans släktingar utspridda i Holland, Tyskland och Schweiz. När Fredrik talade om hans släktband 

påminner en del om det som Robert Cohen kallar för det första stadiet inom forskning av 

diaspora, där en specifik grupp har utsatts för exempelvis förtryck eller förföljelse.40 Det var 

således inte bara släkten utan även syrianer som grupp som Fredrik kände samhörighet med: 

 

Som jag sa innan så är syrianer väldigt kopplade nära till tron och sin historia beroende av 
logiska skäl. […] vi är ett folk utan land. Och har varit det länge. Så har vi mer eller mindre 
alltid varit förföljda. Så det har alltid funnits ett behov att bejaka våran identitet.    

 

Cohen skriver att diasporan kan leda till att en grupp upplever en känslomässig anknytning på 

grund av gemensamt språk, gemensam religion och en gemensam historia.41 Detta var även något 

som Fredrik upplevde. För trots att han aldrig besökt sina föräldrars hembyar, eller själv upplevde 

förföljelserna så talade han i ”Vi” termer när han berättade om syrianernas historia.  

   För Fredriks föräldrar och för Josefs familj var flytten till Sverige inget aktivt val. 

Omständigheterna i de tidigare hemländerna ledde till att man var tvungen att flytta till följd av 

fattigdom, förföljelse eller krig. Nackdelarna med att inte välja vart man bo kan vara många. Om 

man exempelvis på förhand inte har något jobb i det nya landet kan det vara svårt att få 

uppehållstillstånd. Detta var något Fredriks pappa fick uppleva då han sökte uppehållstillstånd i 

ett flertal länder men fick avslag. Kontakten med andra släktingar riskerar också att ebba ut 

eftersom man inte vågar återvända till sitt ursprungsland om det till exempel råder inbördeskrig 

eller förföljelse. För de andra informanterna var flytten till Sverige något som var planerat långt i 

förväg. Erik var den enda av dessa som inte kunde svenska när han anlände till Sverige, men 

eftersom han i god tid visste att han skulle flytta till Sverige var han mentalt förberedd och fast 

besluten på hur han ville leva sitt liv i Sverige och snabbt lära sig språket. För Johan var flytten till 

Sverige inget problem eftersom större delen av hans släkt var svenskar och fortfarande bodde i 

Sverige. Dessutom var flytten till Sverige ett helt eget val därför att han ville genomföra sina 

universitetsstudier i Sverige. I Peters familj var beslutet att flytta till Sverige ett aktivt val och att 

stora delar av släkten redan bodde i Sverige gjorde att flytten inte innebar några problem för 

familjen.  

Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att få insikt i hur unga vuxna ser på livet i en global familj. Titeln 

”Att leva i en global familj” kan det tyckas missvisande då betydelsen av släktrelationer även har lyfts 

fram. Men i första hand har fokus legat på hur mina informanters familjesituationer sett ut. Hur 

globaliseringen har påverkat i första hand familjen har även varit en central del av denna studie, så 
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därför kändes val av titeln som relevant. Som vid alla studier av globala fenomen finns det en lång 

rad aspekter som kan spela in. I min studie var det inte globala fenomen i sig som studerades, 

utan snarare hur individer kan påverkas av globala förändringar. Att globalisering haft olika 

betydelser för olika delar av världen blev tydligt då orsakerna till att mina informanter levde i en 

global familj varierade från person till person. Flera av mina informanter levde i en global familj 

till följd av fattigdom och oroligheter i föräldrarnas ursprungsland. Flytten till Sverige var därför 

inget aktivt val utan små tillfälligheter ledde till slut till att man hamnade i Sverige. För en annan 

var orsaken det motsatta då hans pappa i stort kunde bo och arbeta i vilket land som helst. Trots 

att det i flytten till Sverige i flera fall var påtvingad så vågar jag ändå att påstå att alla som jag 

intervjuat har lyckats i livet och dragit nytta av de positiva sidorna av globaliseringen. Zygmunt 

Bauman skriver i boken Globalisering att avstånd inte har någon betydelse i dagens globaliserade 

samhälle.42 Detta gäller endast de som gynnats av globaliseringen, vilket mina informanter hade. 

Det talades aldrig om några som helst hinder för att komma ut i världen. Man kunde åka till 

släktingar i Europa över en långhelg. För en av mina informanter var hans långa backpacking resa 

något han bara nämnde lite kort. Att den tekniska utvecklingen har lett till att vi enklare och 

billigare kan ta oss till fjärran länder var något naturligt och långa resor till exempelvis Australien 

eller Asien var inget märkvärdigt. Utlandsresor var vanligt förekommande bland samtliga, utom 

för Josef som var trött på att resa eftersom hans pappa skickade honom till olika släktingar varje 

sommar fram tills Josef var 16 år. Att alla mina informanter upplever fördelarna med 

globalisering kan delvis förklaras med att nästan alla hade högutbildade föräldrar. Men högre 

utbildning i sig är inte alltid en garanti för att komma in i ett nytt samhälle. Men utbildning i 

kombination med att man kan språket i det nya landet gör att förutsättningarna för att kunna 

välja utbildning ökar. Att lära sig ett nytt språk var för flera en lång process, men det var något 

som alla var tacksamma för idag. Språket betydde mer än bara språket i sig. Det var även ett sätt 

att uttrycka sin identitet och tillhörighet till ett land. Mina informanters språkkunskaper 

underlättade även vid utlandsresor, vilket även det bidrar till att ökad rörlighet bland länder. Att 

kunna många språk är även en fördel när man till exempel söker jobb. 

   Alla informanter var, eller hade varit, studenter och alla hade en klar bild över hur framtiden 

kommer att se ut. Trots att alla hade en utspridd släkt och hade möjligheten att resa till andra 

länder ville alla, utom Johan, i framtiden bo kvar i Sverige. Sverige sågs som hemlandet och att 

flytta till andra länder var inget som lockade. Johan som inte kunde tänka sig att bo i Sverige 

resten av livet uttryckte en stor längtan att komma ut i världen, men detta var även en nackdel 

eftersom han efter en tid på samma plats ville vidare. Att Johan var mer benägen att resa, än mina 

andra informanter, kan bero att hans närmaste familj var utspridd i flera kontinenter. De andra 

informanternas familjer bodde i Sverige och det var bara släktingar som var bosatta i andra 

länder. Det kan vara en bidragande orsak till att Sverige sågs som ”hemma”. Att fyra av mina 

informanter även i framtiden ville bo i Sverige gör att man undrar hur globala dessa personer 

egentligen är. Men enligt Eastmond och Åkesson bildas nya former av globala släktskap genom 
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ett samspel mellan personer som bor kvar på en plats och de som väljer att flytta.43 Men vad 

gäller mina informanter är det inte enkelt att dela in dem i ”de som stannat kvar” och ”de som 

flyttat” eftersom flera av mina informanter från början var de som flyttade, men efter en längre 

tid i Sverige har detta blivit ”hemma”. Att Sverige var ”hemma” stämde in i den meningen att alla 

utan Johan ville bo kvar i Sverige. Men för flera av mina informanter var den svåraste delen av 

det globala familjelivet hur man såg på sin egen identitet. Varken Peter eller Erik talade om 

identitet som något belastande. Fredrik såg dock identitetsprocessen som något ständigt 

pågående och att han ofta kände sig delad mellan sin syrianska - och svenska identitet. Både 

Johan och Josef berättade att de inte sågs som svenskar i Sverige, men om de åkte till sina tidigare 

hemländer var de ”svensken”.  

   I och med ökad globalisering så förändras även våra levnadsmönster. Vad gäller 

familjekonstellationer påverkas även de av globaliseringen. I och med att teknologi och 

kommunikationer ständigt utvecklas kommer förmodligen transnationella familjer och släktskap 

vara ett fenomen som kommer att öka i omfattning. Vidare forskning i ämnet borde fortsätta att 

inrikta sig på hur dessa släktskap bildas och upprätthålls. Att fixering vid nationstillhörighet kan 

leda till att individer som lever i globala familjer kan uppleva utanförskap, är också ett ämne för 

vidare forskning.  
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