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Jag drar ett djupt andetag och känner hur fjärilarna i magen lugnar sig något, blicken som möter mig 

i spegeln är glad men något orolig. Jag granskar eyelinern runt ögonen innan jag doppar penseln 

och med en något ovan rörelse avslutar den lilla vingen längst ut på vänster ögonfranslinje. Jag 

undrar varför jag valt att sminka mig såhär just ikväll, klockan är nästan tio och jag har varit 

osminkad hemma i lägenheten hela dagen, men för tio minuter sedan ställde jag mig framför 

spegeln och påbörjade samma sminkrutin som präglade mina morgonar för fem år sedan. Dessa 

hårda linjer får mig att åldras, när jag var sjutton var det något positivt, mina barnsliga drag och 

mina 158cm vägdes upp av den hårda sminkningen. Nu ser jag bara trött ut, men jag vet egentligen 

varför jag rotade fram den gamla eyelinern just ikväll, jag slänger en sista blick i spegeln, gör en ful 

grimas och skrattar åt mig själv.  

      Headsetet skaver lite medan jag sitter på soffkanten, spänd som en fjäder. Jag hör hur signalerna 

går fram och sen hör jag ett ”Hello?” på äkta sydstatsdialekt. ”Hey! Can you hear me?” engelskan 

känns ovan i munnen och jag hinner fundera på till vilken grad svenskan har ersatt engelskan i mitt 

liv innan webbkameran i North Carolina börjat sända sina bilder till min dator här i Norrköping. 

Alice ser inte ut att ha förändrats någonting sedan jag såg henne sist för fem år sedan. ”Yes, I can 

hear you, and I can see you too!” Det sprakar i lurarna på mitt headset och jag sänker volymen, har 

hon gått igenom samma procedur som jag själv gjorde framför spegeln nyss undrar jag? Har hon 

valt att klä sig på ett visst sätt för att likna den hon var för fem år sedan? ”Good! How have you 

been girl?!”  

      När vi pratat med varandra en stund är det som om ingenting har förändrats, som om det inte var 

fem år sedan som vi talades vid sist. Precis som i intervjuerna med de andra globala nomaderna så 

pratar vi mycket om hur livet i Izmir var men nu och då kommer frågor upp som påminner oss båda 

om hur livet har förändrats, vi är inte sjutton längre och egentligen finns det ingen vits att låtsas. 

När vi säger godnatt är klockan nästan tre på morgonen min tid, alla mina försök att strikt förhålla 

mig till Alice som en forskare till sitt subjekt var relativt lönlösa, nog prickade vi av frågorna som 

jag hade planerat, men det mesta av det nästan fem timmar långa samtalet bestod av ett samtal 

mellan två gamla vänner. Vi samtalade om det förflutna och om framtiden, vi lovade varandra att 

det inte skulle få gå fem år till tills nästa gång vi hördes av. 

      Alice är precis som jag själv, Leyla, Jack, Marie, Gwen och Todd globala nomader och med 

hjälp av dem har jag försökt reda ut var vi alla hör hemma någonstans. Våra hemorter sträcker sig 

över fyra världsdelar och tio länder, sammanlagt har vi flyttat över nationsgränser tjugosex gånger 

och allt detta sammantaget gör att frågan om hem för oss alla är lite komplicerad. Jag har otaliga 

gånger ställt mig själv frågor som var kommer jag ifrån? Var hör jag hemma? Var ska jag bygga 

mitt bo? Med dessa frågor som riktmärken började jag söka efter svaren. 
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INTRODUKTION  

Globala nomader 

      Vi är ständiga främlingar, miljontals barn runt om i världen som är födda i ett land, uppväxta i 

ett annat och skickas i omlopp runt jorden av våra föräldrars karriärval. En del av oss flyttar ofta, 

från plats till plats, nation till nation. Andra etablerar semi-permanenta bostäder på utländsk mark 

och återvänder till det deras föräldrar kallar hem på semestern eller vid familjehögtider. Våra 

föräldrar är bland annat lärare, internationella affärsmänniskor, missionärer, militärpersonal eller 

jobbar inom utrikesförvaltning. Vi reser fram och tillbaka mellan nationer, språk, kulturer och 

lojaliteter.  

      Vi är globala nomader, men vi är även kända som Third Culture Kids, Cross Culture Kids, 

kosmopoliter, vagabonder och existentiella immigranter. Med termen globala nomader menar jag i 

denna uppsats människor som under sin uppväxttid varit bosatta i ett eller flera andra länder än sina 

föräldrars hemland. Ordet global syftar till en gränsöverskridande uppväxt med internationell profil. 

Ordet nomad använder jag som en referens till att människorna i fråga generellt flyttar ofta under 

uppväxttiden, flyttar de inte själva så omges de ändå av ständig förändring, de blir kvar när de andra 

i deras nomad-samhälle kommer och går. 

      Anledningen till att jag begränsar termen till de människor som bott utomlands under sin 

uppväxt och alltså inte människor som i vuxen ålder flyttat utomlands är för att vuxna människor 

redan har etablerat sin identitet och nationella och kulturella tillhörighet, känslan av att höra hemma 

någonstans blir då inte i samma utsträckning påverkad av vistelser utomlands. Det är under 

uppväxttiden som man börjar hitta var man hör hemma i världen och bildar sig en uppfattning om 

vad ett hem är, om man redan då flyttar både ofta och långt blir bilden av vad hem är komplicerad. 

       Pollock och Van Reken skriver om detta i sin bok Third Culture Kids – The Experience of 

Growing Up Amongst Worlds, där slår de fast att både när och hur länge som barnet bott utanför 

föräldrarnas hemkultur är viktigt. Ramen för definitionen är alltså att personen har varit bosatt i en 

främmande kultur någon gång under utvecklingsåren, alltså mellan födsel och arton års ålder, 

utvecklingen slutar såklart inte vid arton år, men det är den ramen de har valt att sätta. Det är då 

identitet, relationer och världsbild formas på den mest grundläggande nivån. En vuxen människa 

påverkas också, men då är grunden redan lagd i en ”vanlig” uppväxt. Med bosatt menar jag i denna 

uppsats att man spenderat minst ett halvår på en plats. 

SYFTE 

      Jag har ett personligt syfte med denna uppsats, frågorna som jag försöker besvara är sådana som 
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jag själv kämpar med och som är viktiga för min självkännedom. Jag vill fördjupa mig i vad det 

innebär att vara en global nomad och hur den sortens uppväxt påverkar ens koncept av hem. Jag tror 

även att uppsatsen kan vara av intresse för människor med en ”vanlig” uppväxt då den belyser 

koncept som hem och tillhörighet ur ett unikt perspektiv. Det analytiska syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur ett antal missionärsbarn som vuxit upp som globala nomader ser på sin uppväxt 

utanför sina föräldrars hemkulturer och hur de tror att denna uppväxt påverkat deras syn på hem." 

Frågeställningar 

Hur anser intervjupersonerna att deras förståelse av "hem" har påverkats av deras högmobila och 

multikulturella uppväxt?  

Vilka faktorer upplever intervjupersonerna bidrar till en känsla av tillhörighet eller utanförskap i 

den egna kulturen samt värdkulturen? 

Vilka geografiskt obundna aspekter av hem kommer fram i intervjuerna? 

 

Dessa frågor tänker jag försöka besvara med hjälp av de samtal jag för med mina sex 

intervjupersoner. De är sex mycket olika individer med olika syn på det liv de har levt men med en 

liknande historia och bakgrund som globala nomader. Här redogör jag kort för deras uppväxt utifrån 

ett geografiskt perspektiv.  

Jack 

Jack föddes i Nigeria av Amerikanska föräldrar, hans föräldrar var missionärer i landet och jobbade 

som lärare på ett universitet där. När han var två år gammal flyttade familjen tillbaka till USA, 

Jacks pappa är från Texas så det var där de hamnade under ett års tid. Missionsorganisationen som 

de jobbade för flyttade dem sedan vidare till Turkiet, Jack var alltså fyra år då och det var där han 

kom att spendera elva år av sin barndom. Familjen reste till Amerika varannan sommar för att hälsa 

på släktingar samt de församlingar som stödde deras missionsarbete. 2005 flyttade de tillbaka till 

Texas och där bor han idag.  

Todd 

Todd bor idag i Arizona och studerar vid universitetet men han föddes i Istanbul som han beskriver 

som en mycket stor stad med stor mångfald. Tims föräldrar flyttade till Turkiet efter att de studerat 

färdigt på universitetet, det var där de kände att Gud ville att de skulle vara. De bodde alltså där i 

arton år och det var där Tim växte upp, han bodde i Turkiet tills han var sexton. Alla hans syskon är 

födda i Turkiet, Tim och hans bror är båda födda i Istanbul men på varsin kontinent, han föddes på 



6 

den europeiska sidan medan hans bror föddes på den asiatiska. Familjen bodde i fyra olika städer 

under hans uppväxt i Turkiet, vartannat år reste de till USA för att hälsa på släkt och vänner. 

Marie och Gwen 

      Marie och Gwen är systrar, de är båda födda i Kalifornien, när Gwen berättar att alla fyra barnen 

föddes i hemmet med hjälp av barnmorskor skrattar hon. Marie berättar att 1996, när hon snart 

skulle fylla sju och Gwen snart åtta så flyttade deras familj till Istanbul i Turkiet för att deras 

föräldrar ville missionera där. De bodde i Istanbul i två år innan de flyttade vidare till en mycket 

liten stad nära gränsen till Bulgarien. Staden heter Edirne och befolkningen var endast ca 14000 då, 

deras pappa startade ett företag som exporterade olivolja och importerade bildelar. De bodde där i 

två år och det var där de lärde sig det mesta av sin turkiska genom att leka på gatorna. De 

spenderade mycket tid i sin grannes hus och de kallade hennes farföräldrar för farmor och farfar. 

Men efter två år bestämde deras föräldrar att det var för svårt att bo kvar i Edirne utan några andra 

utlänningar. De hade bett om hjälp från andra utländska familjer för att starta en kyrka i staden men 

inget av samarbetena fungerade med familjerna som flyttade ut dit. Det blev för isolerat så de 

flyttade till Izmir 2001. Det var en mycket tuff flytt för dem då systrarna trivdes mycket bra i Edirne 

som de kommit att se som sitt hem, de började gå till en privatskola i Izmir, de gick i sjätte klass 

tillsammans. De blev kvar i Izmir tills Gwen flyttade tillbaka till USA för att börja på universitetet, 

Marie flyttade till samma universitet året efter.  

 

Alice 

Alice har gjort att svara på frågan vart hon kommer ifrån till en konstform, när folk frågar henne 

kontrar hon med ”hur mycket tid har du?” Tills hon var nio år bodde hon med Cherokeeindianerna i 

North Carolina och sen flyttade familjen till Kirgizistan som är ett litet land bredvid Kina. Där 

bodde Alice tills hon var femton, familjen överlevde en revolution och efter revolutionen flyttade de 

vidare till Turkiet där de bodde i Izmir tills hon var sjutton. Sen flyttade Alice själv tillbaka till 

USA, där hon gick på universitetet i Georgia i fyra år och nu bor hon i North Carolina igen. Det är 

den korta versionen.  

 

Leyla 

Leyla föddes på Cypern, hennes föräldrar arbetade för Ungdom Med Uppgift där ett par år.  

Hon är inte så säker på var de bodde innan hon var fem, men hon tror de bodde mycket på Cypern 
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men hon vet också att de spenderade ett år i USA och ett i Kanada också men hon vet inte exakt när. 

När Leyla var fem flyttade familjen till Libanon. Hennes pappa är palestinier från början men han 

växte upp i Libanon och han har jordanskt medborgarskap så de fick resten av familjen också. 

Leylas mamma är svensk, både hennes mamma och pappa bodde utomlands under en längre tid 

innan hon föddes, när familjen flyttade till Libanon -95 hade ingen av dem varit där på några år. 

Leylas mamma hade alltså varit där förut men aldrig varit bosatt i landet. Så från att Leyla var fem 

tills hon var sexton bodde hon i Libanon, de åkte till Sverige många gånger under hennes uppväxt 

men de bodde aldrig där. De reste även mycket i andra länder men bodde kvar i Libanon tills 2006 

när kriget bröt ut, då kom de till Sverige. Till en början var det en tillfällig vistelse som senare blev 

permanent. Idag bor Leyla och hennes familj i Uppsala. 

 

Min egen historia: 

      Jag föddes i Sverige, närmare bestämt i Täby och bodde där med mina svenska föräldrar och 

min storebror tills jag var två år, då bestämde sig mina föräldrar att de ville flytta till Albanien som 

ligger på Balkanhalvön för att starta en kristen kyrka i hamnstaden Vlora. Så jag växte upp där, 

lärde mig albanska nästan innan jag lärt mig tala svenska, vi talade svenska hemma med mamma 

och pappa men jag lekte, tänkte och drömde på albanska. 

      Albanien var då Europas fattigaste land och hade länge varit en kommunistisk diktatur. Mina 

föräldrar startade en kyrka och vi var bosatta i vårt hundrafemtio år gamla italienska hus, jag och 

min bror lekte med barnen i området, vi visste nog inte riktigt vad det betydde att vi var svenska. 

Visst förstod vi att det var någon sorts skillnad, men det var inget jag kan minnas att jag tänkte 

mycket på. Vi åkte till Sverige några gånger under tiden vi bodde i Albanien, till exempel när vår 

lillasyster skulle födas 1995.  

      Våren 1997 blev det mycket oroligt i landet som följd av så kallade pyramidspel, den redan 

mycket fattiga befolkningen förlorade det sista dom ägde och det blev upplopp i landet. Efter att ha 

gått på alla regeringsbyggnader och liknande började den då beväpnade civilbefolkningen plundra 

affärer och liknande och efter det började det spridas rykten om att utlänningarna i staden stod näst 

på tur. Vi delade en gård med våra albanska grannar som var våra nära vänner, när de hörde att 

mobben tänkte ge sig på utlänningar blev de rädda att deras egen säkerhet var hotad om vi var kvar i 

vårt hus så de bad mina föräldrar att lämna landet. Det var kvällen den 28e februari. 

      Tidigt nästa morgon packade mamma och pappa in oss barn i bilen och vi gav oss ut på den 

enda vägen ut ur Vlora som ännu inte var barrikaderad. Vi flydde till Thessaloniki, en stad i 

Grekland, där blev vi kvar i ett par veckor i väntan på att situationen skulle lugna ner sig men när 

det inte hände så flyttade vi till Sverige, vi bosatte oss i Stockholm och där bodde vi kvar tills 2002, 
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då var det dags att flytta utomlands igen.  

      Jag var tolv när vi ännu en gång lämnade våra liv i Sverige bakom oss och flyttade till Izmir i 

Turkiet, där gjorde vi vårt bästa för att lära oss språket, kulturen och att hitta och göra oss hemma i 

en stad på sex millioner människor. Det fanns några andra kristna internationella familjer i staden 

och ungdomarna bildade tillsammans en ungdomsgrupp som vi helt enkelt kallade youth group, vi 

var svenskar, amerikaner, tyskar, brasilianer, sydkoreaner, singaporianer, engelsmän och honduraner 

under den tid jag bodde i staden. Trots den mångfalden var det en amerikans kultur som präglade 

den annars internationella kulturen då det fanns väldigt många amerikaner i gruppen och de flesta 

icke-amerikaner hade gått i den amerikanska skolan i staden. Även de flesta av våra ungdomsledare 

som vi hade under årens lopp var från USA. Själv gick jag på svensk distansskola och upplevde 

många gånger att den största kulturkrocken var mellan min svenska kultur och den amerikanska, 

snarare än den turkiska.  

      Under de fem åren jag bodde i Izmir var det en väldig ruljans på människor som kom och gick, 

varje vår sa vi hejdå till vänner och varje höst hälsade vi nya människor välkomna. Men vi var 

några få som var kvar i gruppen från att vi var tolv, vilket var den undre åldersgränsen, tills vi 

flyttade för att börja på universitetet, vi bildade kärnan i ungdomsgruppen.  

Min storebror flyttade tillbaka till Sverige för att börja gymnasiet redan när jag var fjorton, resten av 

familjen flyttade tillbaka till Sverige när jag var sjutton och skulle börja sista året på gymnasiet. Vi 

bodde i Huskvarna i nästan ett år, sedan flyttade mamma, pappa och min lillasyster tillbaka till 

Turkiet men nu till Istanbul, men jag blev kvar i Sverige. Sedan dess har jag hunnit flytta runt en del 

i Sverige och gifta mig och är numera bosatt med min man i Norrköping.  
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METOD 

Intervjumetod 

Jag har valt att använda mig av det som kallas kvalitativ, semi-strukturerad intervjumetod. 

Att metoden kallas kvalitativ är för att man vill uppnå ett djup och en kvalité i svaren. Kvalitativa 

intervjuer är flexibla och ger utrymme för intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, 

genom att använda det kvalitativa tillvägagångssättet har jag möjlighet att avvika från min 

intervjuguide och låta intervjuerna, som mer liknar samtal, ta olika vändningar beroende på vad 

intervjupersonen tycker är viktigt och intressant inom det givna ämnets ramar. Det ger mig utrymme 

att vara flexibel.
1
  

      Då mina svar ifrån de olika intervjupersonerna inte nödvändigtvis behöver vara jämförbara med 

varandra behövde jag inte använda mig av en strikt mall för intervjuerna, jag använde mig enbart av 

en intervjuguide, en lista över viktiga ämnen att ta upp under intervjun, men jag varierade ändå 

mycket mellan de olika intervjuerna.  

      Min valda metod liknar mycket det som Alan Bryman kallar livsberättelseintervju. Faraday och 

Plummer skriver att en sådan intervju uppmuntrar intervjupersonen att ”i detalj blicka tillbaka på 

hela sitt liv.”
2
 Metoden har även beskrivits som en dokumentation av ”människors inre upplevelser, 

hur de uppfattar, tolkar och definierar den värld som omger dem.”
3
  

Bryman skriver vidare att för kvalitativ forskning har metoden en bestämd fördel ”nämligen dess 

otvetydiga fokus på det perspektiv livet i fråga erbjuder och ett entydigt engagemang i det sociala 

livets processuella aspekter, som visar hur olika skeenden utvecklas och kopplas samman i 

människors liv.”
4
  

      Jag skriver att min metod liknar metoden av en livsberättelseintervju då jag inte tycker att de till 

hundra procent stämmer överens. Mina intervjufrågor sträcker sig förvisso över intervjupersonernas 

hela uppväxttid, men vi talar inte om dennes uppväxt generellt utan vi håller oss ändå till ett mer 

specifikt ämne eller koncept; hem. 

Inspelning och transkribering 

Själva intervjuerna skedde över Skype, en kostnadsfri, internetbaserad telefontjänst. Jag valde att 

                                                 
1
 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga Metoder Oxford University Press och Liber: Malmö s.299-302 

2
 Faraday, A. Och Plummer, K. (1997) Doing Life Histories, Sociological Review s.776 genom Bryman, Alan (2001) 

Samhällsvetenskapliga Metoder Oxford University Press och Liber: Malmö s.303 
3
 Ibid 

4
 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga Metoder Oxford University Press och Liber: Malmö s.303 
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använda mig av tjänsten just för att den är gratis och mycket lätt att installera och använda dessutom 

erbjuder tjänsten videosamtal. Det visade sig att alla mina intervjupersoner dessutom redan använde 

tjänsten regelbundet. Jag använde mig även av en tilläggsfunktion på Skype som tillät mig att spela 

in mina samtal som MP3 filer. När intervjuerna var färdiginspelade transkriberade jag dessa, 

Heritage ser fördelar med transkribering i allt ifrån att det hjälper intervjuaren att minnas vad som 

sagts, vilket i sin tur underlättar en noggrann analys av svaren. Man kan göra upprepade 

genomgångar av materialet, det tillåter sekundäranalys av andra forskare, man kan med hjälp av det 

transkriberade materialet belysa i vilken grad och på vilket sätt analysen kan ha påverkats av 

forskarens egna värderingar m.m. 
5
 

      Transkriberingen var en otroligt tidsödslande process, det tog nästan en timme att transkribera 

en A4 sida av text och i slutändan hade jag nästan femtio sidor transkriberade intervjuer. Därpå fick 

jag översätta allt intervjumaterial som skulle användas i uppsatsen till Svenska, även detta var 

många, många timmars arbete. 

      Jag upplevde att en del av intervjupersonerna var nervösa i början av intervjuerna men detta 

släppte i stort sett helt en bit in i samtalen. Nervositeten kan ha haft flera bidragande faktorer, jag 

hade inte talat med någon av dem på fem år vilket i varje fall gjorde mig orolig för hur vi skulle 

förhålla oss till varandra, de flesta av oss var nära vänner en gång i tiden men mycket kan hända på 

fem år. Dessutom var detta en ny sorts situation, jag iklädde mig rollen som intervjuare och jag hade 

ett tydligt mål med intervjuerna, även om samtalen många gånger blev vänskapliga och vi gjorde 

små avstickare ifrån ämnet var vi ändå medvetna om att vi hade specifika frågor att samtala om.  

      Att samtala om känslor och upplevelser kan också vara nervöst, det krävs ett förtroende och en 

trygghet för att det ska kännas naturligt. Utifrån mitt perspektiv som intervjuare upplevde jag att 

vissa visade mer förtroende för mig än andra, en del av intervjupersonerna höll ett visst avstånd till 

mig och deras svar reflekterar detta. Detta är något som jag ser som helt naturligt, jag kan inte heller 

vara säker på att det verkligen var fallet, det är möjligt att dessa personer helt enkelt inte själva 

reflekterat över och varit medvetna om deras känslor kring en del av de saker vi talade om.  

      Alla samtalen spelades in och även detta kan ha bidragit till en viss nervositet, inspelningen gör 

att deras ord blir permanenta och det är naturligt att oroa sig över hur man formulerar sig och vad 

man säger i en sådan situation. En del blev till exempel besvärade när de upplevde att de inte kunde 

svara på en fråga, men som sagt gick den inledande nervositeten oftast över och alla uttryckte ett 

intresse för uppsatsen och entusiasm inför ämnet och en chans att berätta sin historia.  

                                                 
5
 Heritage, J. (1984) Garfinkel and Ethnomethodology s.238 genom Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga 

Metoder Oxford University Press och Liber: Malmö s.310 
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Min roll 

Jag har valt att skriva om en kategori av människor som jag själv tillhör och det går inte att komma 

ifrån att det påverkar både undersökningen och uppsatsen. Jag är en av dem och jag delar deras 

perspektiv och deras erfarenheter, hur har det då påverkat arbetet?  

      Fördelarna som jag kan se är många, för det första kände jag till att dessa människor fanns och 

jag visste en hel del om hur deras liv ser ut i stora drag. Tack vare det kände jag till problematiken 

kring konceptet hem och vilka frågor som var aktuella att samtala kring. Mina personliga 

erfarenheter bidrar även mycket till själva innehållet i uppsatsen, hade jag inte haft det empiriska 

materialet som är ifrån min uppväxt hade jag inte på samma sätt kunnat vara en del i texten.  

      Jag tror även att det faktumet att jag är global nomad själv gjorde det lättare för 

intervjupersonerna att öppna sig för mig. De visste att jag gjort liknande erfarenheter och haft 

samma känslor som de själva vilket troligtvis gjorde att det kändes lönt för dig att försöka uttrycka 

sina känslor då de visste att den som lyssnade delade deras världsbild.  

      Många gånger under intervjuernas utbytte vi historier som liknade varandra och som visade på 

att vi förstod vad den andra gått igenom. Ur ett rent själviskt perspektiv har dessa samtal varit 

terapeutiska för mig, jag har fått processa och samtala som saker i mitt liv med människor som 

förstår mig då vi delar samma kulturella arv. Jag hoppas att det även har varit till glädje för dem.  

      Nackdelarna är att jag inte har någon erfarenhet av en ”normal” uppväxt, jag vet inte hur det är 

att växa upp i sitt hemland, därför kan jag egentligen inte heller jämföra intervjupersonernas och 

mina egna upplevelser med sådana från en bofast uppväxt. Jag kan egentligen bara göra jämförelser 

utifrån antaganden om vad en sådan uppväxter innebär, jag kan försöka sätta mig in i en bofasts 

perspektiv men jag kommer aldrig själv kunna uppleva vad det innebär att växa upp på en ort.  

      En undersökning gjord av någon som inte själv är global nomad hade troligtvis kunnat se och 

belysa andra delar än de jag själv valt att skriva om eftersom denna skulle haft ett annat perspektiv. 

För övrigt finns det en större risk att jag medvetet eller omedvetet väljer att presentera resultaten av 

min undersökning på ett sätt som är fördelaktigt för mig själv, eftersom jag själv är global nomad 

har jag något att förlora på att skriva negativa saker om gruppen. Men just min undersökning rör sig 

om sju människors tankar, upplevelser och känslor; de sex intervjupersonernas samt mina egna. 

Eftersom jag även uttrycker mina egna tankar i texten har jag all möjlighet att tydliggöra att jag inte 

håller med om ett påstående ifall jag känner så. 
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ETIK 

Intervjuerna 

När jag kontaktade mina intervjupersoner var jag helt öppen om undersökningens syfte, att 

deltagandet var fullkomligt frivilligt och hur själva intervjuerna skulle komma att se ut. På så vis 

uppfyllde jag det informationskrav som lyfts fram av Vetenskapsrådet Jag uppfyllde även 

samtyckeskravet då det framgick tydligt att de ställde upp frivilligt och bestämde själva över hur 

mycket de skulle medverka. Jag använde mig inte av någon form av dold undersöknings metod, jag 

sa alltid till innan jag började spela in våra samtal och förklarade tydligt att jag inte skulle använda 

information som kändes för privat eller som de av någon annan anledning ångrade att de delgivit.  

      Jag har i huvudtaget inga personuppgifter nedskrivna i samband med undersökningen, 

personerna omnämns endast med pseudonymer i uppsatsen samt var de har bott och vad deras 

medborgarskap är. Konfidentialitetskraven från deras sida var egentligen inte stora, men jag valde 

ändå att utelämna alla, för undersökningen, oväsentliga personuppgifter samt att fingera deras namn 

då att arbeta som missionär i Turkiet är politiskt känsligt.  

Enligt nyttjandekravet informerades de om att deras intervjuer samt egna inskickade texter kommer 

användas i min uppsats samt i produktionsdelen av mitt kandidatprojekt.
6
  

 

URVAL 

Ett problem som ofta uppstår i samband med kvalitativa undersökningar är en svårighet att i 

redovisningens metoddel utläsa hur urvalet av intervjupersoner gått till, hur många som intervjuats 

och hur många gånger de intervjuats.
7
 Jag ska försöka visa så mycket genomskinlighet, 

”transparency”, som möjligt gällande urvalet av mina intervjupersoner.  

      Mitt urval gick till på följande sätt; jag skickade ut personliga mejl till potentiella 

intervjupersoner där jag berättade om mitt projekt, projektets syfte och mitt behov av globala 

nomader att intervjua. Jag skickade mejl till ca tjugo personer som alla hade en bakgrund som 

globala nomader. Orsaken till att jag visste att de var globala nomader var för att de alla fanns i mitt 

kontaktnät, de är mina personliga kontakter; barndomsvänner, bekanta, syskon till bekanta osv. Jag 

har träffat dem alla vid åtminstone ett tillfälle under min tid utomlands.  

      När jag ser på vilka personer som tackade ja och ville delta i mina intervjuer kan jag se att det 

direkt korrelerar med kategorin som jag skulle kalla mina barndomsvänner, det är nog en naturlig 

                                                 
6
  Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet 

www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf 
7
 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga Metoder Oxford University Press och Liber: Malmö s.312 
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effekt av att de gärna, av personliga anledningar, ville hjälpa mig och därför satte undan tid i sina 

scheman för att kunna göra det. Vissa av de andra jag frågade tackade nej medan andra helt enkelt 

inte svarade. Jag var även med om att några tackade ja, men att de senare inte längre gick att få tag 

på.  

      Jag valde att nästan uteslutande kontakta globala nomader som nu har återvänt till det land där 

de är medborgare för att slutföra sina studier, vilket i sin tur är något som näst intill alla i mitt 

kontaktnät gjort eller planerar att göra. Orsaken till att jag valde att inte kontakta yngre nomader 

som inte återvänt ännu är för att dels min personliga erfarenhet, och dels den litteratur på ämnet som 

jag tagit del av
8
betonar hur erfarenheten av att återvända till det som ska vara ens ”hemland” men 

visar sig vara något annat påverkar nomadens begrepp av hem och sätter tankarna kring ämnet i 

rörelse. Jag tror även att den distans som man hinner få när man har lämnat utlandsposten låter en ta 

i tu med och börja bearbeta upplevelserna på ett annat sätt än när man står mitt uppe i det globala 

nomadlivet. Sammantaget tror jag att det bäddade för mer genomtänkta och djupgående svar ifrån 

intervjupersonerna.  

      Eftersom de jag kontaktade kom ifrån mitt personliga kontaktnät så har de alla förbindelser till 

antingen Turkiet eller Sverige, amerikaner är även överrepresenterade i min grupp helt enkelt för att 

de är det i mitt kontaktnät. Men jag, likt många som bedriver kvalitativa undersökningar, ser inte 

detta som ett problem då jag inte anser att frågan om representativitet är av någon större vikt i min 

uppsats då det jag söker är mina intervjupersoners individuella tankar, känslor och upplevelser.
9
  

      Det var alltså slutligen en grupp på sex stycken unga vuxna som jag intervjuade, var och en 

intervjuades två gånger, först hade vi en inledande intervju där vi mest talade om deras uppväxt, 

intervju numer två gick mer in på de psykologiska och filosofiska frågorna kring ämnet ”hem”. 

Utöver intervjuerna bad jag dem även att skriva om två minnen eller upplevelser, ett minne ifrån en 

tid eller plats då de kände sig hemma och ett minne av när de inte känt sig hemma.  

                                                 
8
 Ex: Schaetti, Barbara F. (1996) Phoenix Rising: A Question Of Cultural Identity i Strangers At Home – Essays on the 

Effects of Living Overseas and Coming ”Home” to a Strange Land Aletheia Publications: Canada s.184 
9
 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga Metoder Oxford University Press och Liber: Malmö s. 313 
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TEORI 

Hemmet 

 ” Home? Where is home? To children, the question may sound silly. They know that home is not 

simply a geographical location, a number on a house. Children know things that adult have already 

forgotten. They know where home begins – inside certain gates – and where it ends: outside 

familiar doors. Children know that beyond home lies the frontier. For adults, who love to 

complicate things, the problem is somewhat more complex.“
10

 -Elie Wiesel 

 

      När jag började leta efter en definition av hem/hemma på svenska märkte jag snart att det var 

svårare att hitta än jag först räknat med. De första åtta ordböckerna som jag använde mig av på 

internet gav inget användbart. Antigen fanns det ingen definition över huvud taget eller så var texten 

helt obegriplig och inte alls det jag letade efter. Men tillslut hittade jag denna definition; 

Hem: 

Böjningar: hemmet, hem, hemmen  

Synonymer: bo, boning, bostad, hushåll, lya, revir  

Definition: ställe där man bor, permanent bostad
11

 

      Så vad kan orsaken till att det var så svårt att hitta en definition av hem vara? Det kanske helt 

enkelt är ett sånt där begrepp som alla förstår och som därför inte behöver förklaras. Synonymerna 

visar tydligt att man likställer hem med plats och definitionen att ett hem är en permanent bostad är 

ännu mer problematisk. Vad menas med permanent? Inte tillfällig; ett hem är inte en plats där man 

sover några nätter eller ett förråd där man förvarar sina ägodelar. Men permanent som i evig eller 

under en hel livstid tycker jag inte heller fungerar som definition. Idag är det inte många som föds, 

lever hela sitt liv och dör i samma boning  

      Ett hem är kanske en långvarig boning, men vad kan då räknas som långvarig? Vissa globala 

nomader har aldrig bott i ett hus i mer än två år innan de flyttat vidare. Alltså skulle de kanske kalla 

en plats som de bor på i tre år för en långvarig boning, men för många andra skulle det troligtvis 

anses vara en kort vistelse. Om en person vet att han eller hon kommer att flytta igen inom en 

överskådlig framtid, kan boningen då räknas som permanent eller ska man då kalla den tillfällig? 

      Ibland tror jag att vi använder ordet hem lite slarvigt, när vi är på semester och bor på hotell kan 

vi redan första kvällen uttrycka oss såhär; ”Det börjar bli kallt, nu tycker jag vi går hem.” 

                                                 
10

 Wiesel, Elie (1996) The Longing For Home i The Longing For Home University of Notre Dame Press: Notre Dame, Indiana s.19 

11
 http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/ 
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Hotellet är då varken en permanent eller långvarig vistelse och vi vet mycket väl att när semestern 

är slut kommer vi att lämna det. Ändå säger vi hem, vad beror det på? Vi sover på hotellet och våra 

tillhörigheter finns där, det är också den centrala punkt som vi utgår ifrån och återvänder till under 

vistelsen. Men räcker det för att kalla det för ett hem? Går det ens att definiera ett hem utifrån den 

sortens premisser? Kanske är ett hem något mer abstrakt, en plats där man känner att man hör 

hemma, där man känner gemenskap och tillhörighet men människorna runtomkring, där man känner 

sig trygg.  

      Frederick Buechner uttrycker det just så, när han tänker på ordet hem tänker han först och 

främst på en plats, i dess rikaste bemärkelse, inte bara den plats där man råkar bo för tillfället utan 

en mycket speciell plats med mycket speciella attribut vilket gör platsen tydligt urskiljbar från alla 

andra platser.
12

  

      Han skriver också att ett hem är en plats, mer specifikt ett hus på den platsen, som du har starka 

och komplexa känslor för, en plats där du känner dig, eller en gång har känt dig, hemma på ett unikt 

sätt. Det vill säga en plats där du känner tillhörighet och som i någon mening tillhör dig. Det är en 

plats där du i slutändan ändå känner dig trygg och tillfreds, trots att livet ibland är svårt.
13

 

Utifrån Buechners perspektiv är hem alltså definitivt en plats, men definitionen handlar om 

känslomässiga band snarare än geografiska. Han säger ingenting om att boningen ska vara 

permanent eller ens långvarig, han uttrycker snarare att den ska uppbåda unika känslor av 

tillhörighet.  

      Enligt Jürgen Moltman så hävdar modern filosofisk antropologi att människor är varelser som är 

öppna för världen då de, till skillnad från djur, inte har någon naturlig miljö som är specifik för 

deras art. Men samtidigt kan människor inte leva i en öppen värld eller ett öppet landskap. Var de än 

är någonstans så skapar de sin egen miljö. De gräver ut grottor, markerar ut sina gränser, bygger 

sina hus. Det är enbart i en begränsad och överskådlig miljö som människor kan finna frid och 

”känna sig som hemma”. I den bemärkelsen är alla mänskliga civilisationer platser där människor 

kan bo.  Dessa boningsplatser kan expanderas och ombyggda, men vi kan inte leva utan dem eller 

utanför det utrymme som de tillhandahåller. Vi människor definierar våra boplatser och våra 

levnadsutrymmen genom gränser.
14

  

      James Duncan skriver att den byggda miljön, förutom att ge tak över huvudet, tjänar som ett 

medium för kommunikation då element av den sociala strukturen finns inkodad i den. Den talar 

                                                 
12

 Buechner, Frederick (1996) The Longing for Home i The Longing For Home University of Notre Dame Press: Notre Dame, 

Indiana s. 63 
13

 Ibid. 
14

 Motlmann, Jürgen (1996) Shekinah: The Home of the Homeless God  i The Longing For Home University of Notre Dame Press: 

Notre Dame, Indiana s. 171 
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genom objektens språk om den moraliska ordningen i kulturen. Den byggda miljön tjänar både 

som scen för den moraliska pjäsen och som bakgrunden till insamlingen av berättelser som ett folk 

berättar för sig själva om sig själva för att bättre förstå sin identitet, hur de ska uppföra sig och vad 

som är värdefullt i livet.
15

  

      Vårt hem kan alltså säga något om vår identitet, det är även en plats där vi tar del av kulturella 

normer och värderingar. Även i denna bild av ett hem verkar tillhörighet i en större grupp, ett folk 

vara en viktig del. Min egen erfarenhet säger mig att vi även definierar vår tillhörighet genom att 

dra gränser mellan vilka som hör till och vilka som inte hör hemma. ”Vi och dom” är uttryck som 

används hela tiden, beroende på vilken sida man hamnar på kan de orden antingen kännas 

bekräftande eller otroligt exkluderande. De globala nomader jag talat med tycks gå genom sina liv 

utan att någonsin till 100% höra hemma i en grupp. De upplever ofta dessa gränsdragningar som ett 

sätt för den omgivande kulturen att hålla dem på avstånd. Ibland är detta otroligt smärtsamt, andra 

gånger ses det som någonting naturligt och ett pris som de gärna betalar för att få en större 

världsbild, en mångkulturell uppväxt, vänner spridda över hela världen, att få stå med en fot på var 

sida om gränsen. 

Third Culture Kids 

Third Cuture Kids är ett begrepp som är nära besläktat med Globala Nomader, det används i vissa 

fall synonymt. Här följer en diskussion kring begreppet och varför jag i huvudsak valt att använda 

termen globala nomader istället.  

      En Third Culture Kid (TCK) är en person som har spenderat en signifikativ del av sina 

utvecklingsår utanför föräldrarnas kultur. TCK personen bygger relationer till alla kulturerna som 

de bor i, men känner inte fullt ägandeskap över något av dem. Trots att element från varje kultur är 

assimilerad i TCKs livserfarenhet så känner denne framförallt samhörighet med andra med liknande 

bakgrund.
16

 En ATCK är en Adult Third Culture Kid, en TCK som numera är vuxen. 

      Den första problematiken som uppstår i begreppet Third Culture Kids är ordet culture – kultur. 

Hur kan alla de människor som enas under begreppet TCK eller ATCK sägas dela en gemensam 

kultur när deras ursprung och erfarenheter är så otroligt varierande? Hur kan en svensk tjej som 

vuxit upp i Thailand ha så mycket gemensamt med en holländsk kille som vuxit upp i Kroatien? 

Pollock och Van Reken skriver i sin bok att just denna fråga belyser en av de underliga paradoxerna 

                                                 
15

 Duncan, James The House as a Symbol of Social Structure in Home Environments s.148 genom Platt, Katherine (1996) Places Of 

Experience and the Experience of Place i The Longing For Home University of Notre Dame Press: Notre Dame, Indiana s. 113 

 
16

 Pollock, David C. ochVan Reken, Ruth E. (2001) Third Culture Kids – The Experiance of Growing Up Amongst Worlds Nicholas 

Brealey Publishing : London s.20 
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gällande TCK's. När man ser till de många skillnaderna bland dem så som hudfärg, etnisk 

tillhörighet, nationalitet, sponsrande organisation och uppväxtort så är det lätt att tro att de skulle ha 

mycket lite gemensamt. Men när dessa människor träffas, så som på en konferens för globala 

nomader eller liknande så är det uppenbart att de har mycket att tala om som de inte kan tala om 

med sina landsmän eller andra med fler gemensamma faktorer.
17

 

      Benämningen ”Third Culture” handlar alltså inte om det man ibland kallar för den tredje 

världen, även om en del TCK säkerligen har vuxit upp i länder som räknas till tredje världen, men 

begreppet ”Third Culture” är inte bundet till det området. Begreppet ”Third Culture” grundades av 

forskarna Dr. John Hill Useem och hans fru Dr. Ruth Hill Useem på 50-talet då de under ett år 

studerade amerikaner som bodde i Indien. Amerikanerna arbetade med olika saker i landet, de var 

där på utlandstjänst, som missionärer, tekniskt stöd, affärsmän, utbildare eller medierepresentanter. 

      Forskarna stötte även på andra ickeindier som var från andra delar av världen, och det deras 

forskning visade var att även om de olika grupperna av människor till viss del skiljde sig från 

varandra så var de ändå sammankopplade. De insåg att alla de utlandsstationerade hade format en 

kultur som skiljde sig från både hemkulturen och värdkulturen men som de delade med varandra.  

Paret Useem valde att kalla de vuxnas hemkultur för den första kulturen, den kulturen som 

familjerna levde i (i detta fall den indiska) kallade de för den andra kulturen. Den kultur som de 

utlandsstationerade delade som var en sorts kultur mellan kulturer kallade de för den tredje 

kulturen, ”Third Culture”. Vidare kallade de barnen som växte upp i den tredje kulturen för ”Third 

Culture Kids”, tredje kulturens barn.
18

 

       Denna studie gjordes under den tid då de flesta västerländska utlandsstationerade levde i 

specifika gemensamma system, till exempel på militärbaser eller andra områden som bildade en 

egen bubbla avgränsad från övriga samhället. Då var det lätt att identifiera en synlig, lokal 

gemenskap för utlandsstationerade. Världen har förändrats sedan dess och idag lever inte 

utlandsstationerade i samma avgränsade gemenskaper bland andra utlandsstationerade. Förr var det 

vanligt att barnen i dessa familjer skickades till internatskolor, men idag är det vanligare att de går i 

lokala skolor.  

      Eftersom det inte är lika tydliga grupperingar av utlandsstationerade idag är det en del som 

menar att benämningen ”Third Culture Kids” numera är missvisande. De menar att det inte kan 

finnas en gemensam kultur då människorna inte längre lever ihop. I sin bok bemöter Pollock och 

                                                 

17  Ibid 

18  Hill Useem, Ruth (1973) Cultural Challanges to Education: The Influence of Cultural Factors In School Learning, 

Lexington Books : Lexington s.122. (genom Pollock & Reken 2001)  
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Van Reken argumentet med att skriva att om kultur i dess breda bemärkelse kan definieras som ett 

levnadssätt som delas med andra, då är det ingen fråga om saken, då är det som TCKs har 

gemensamt en kultur. Trots sina olikheter, sina olika nationaliteter och var de växer upp, så delar 

alla TCK anmärkningsvärda och viktiga livserfarenheter som kommer av processen att leva i och 

bland olika kulturer, oavsett om de har eller inte har vuxit upp i en specifik utlandsstationerings-

bubbla. En viktig poäng som de gör är även att den sortens erfarenheter som TCK delar tenderar att 

påverka på djupet snarare än de mer ytliga aspekterna av deras personliga och kulturella identitet.
19

  

      Orsaken till att jag valt att inte huvudsakligen använda mig av termen TCK i denna uppsats är 

för att den kan ses som snäv, trots att definitionen i sig är relativt öppen associeras den ändå ofta 

med ett mer ekonomiskt privilegierat och kulturellt isolerat liv i organisationer och system. Jag 

tycker personligen att den känns gammalmodig och jag valde därför termen global nomads eller 

globala nomader som dessutom rent praktiskt är smidigare då den går att direktöversätta till 

svenska.  

      Denna tredje kultur som uppstår är alltså central för begreppet TCK, den är en blandning mellan 

föräldrarnas hemkultur och värdkulturen men den kan också bestå av element från andra kulturer 

som man möter om man till exempel går på en internationell skola. Den kulturella miljö som vi 

skapade i vår youth group var en blandning av allt möjligt, en stor nypa amerikansk kultur blandat 

med bland annat turkiska, brasilianska och koreanska influenser. Även om jag upplevde kulturen 

som starkt influerad av de amerikanska ungdomarna så har det tydligt framgått i intervjuerna att 

många av dessa amerikaner upplevt att de själva varit oamerikanska när de återvänt till USA. De 

andra ingredienserna i den kulturella soppan som vi delade gjorde att amerikanerna ändå skiljde sig 

avsevärt från en inhemska amerikansk kultur.  

      Var man befinner sig avgör ibland hurdan man framstår kulturellt, vad jag menar är om en tysk 

tjej växer upp i Brasilien så blir hennes kultur en blandning av de båda kulturerna, när hon är i 

Brasilien upplevs hon som europeisk av omgivningen och när hon är i Tyskland upplevs hon som 

sydamerikansk. Det är som att blanda två färger, blandar man svart och vitt får man grått, bredvid 

det svarta verkar det gråa ljust och bredvid det vita framstår det gråa som mörkt. Jag upplever att 

det alltid är de kulturella bitar som sticker ut och skiljer sig från den kulturen som man för tillfället 

vistas i som definierar en. När jag är i Sverige är det ingen som kommenterar på mitt beteende när 

jag uttrycker mitt svenska kulturella arv, det är ju det som förväntas av mig som svensk i Sverige. 

Men däremot kommenterar folk ofta på de bitar av min kultur som skiljer sig ifrån den svenska. Det 
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behöver inte nödvändigtvis vara något negativt, men det bidrar till känslan av att man är annorlunda 

var man än befinner sig, men har en egen, tredje kultur.  

      Jag har svårt att tänka mig att jag skulle ha exakt samma kultur som en kanadensisk global 

nomad som vuxit upp i Kongo, det finns säkerligen mycket som skulle skilja oss åt kulturellt, jag 

har, så vitt jag vet, inga kulturella influenser från vare sig Kanada eller Kongo. Men ändå skulle vi 

ha mycket gemensamt, många liknande upplevelser och ett stort utbyte av erfarenheter så som att 

vara utlänning, att möta nya kulturer, att flytta, ja allt det som definierar en global nomad.  

      Det finns även karaktärsdrag som jag har upplevt att många globala nomader delar, de har blivit 

präglade på ett visst sätt av sin uppväxt och många är därför snabba på att skapa kontakter, toleranta 

och tålmodiga, nyfikna och rastlösa samtidigt som många bär på svåra minnen och kämpar mycket 

med sig själva och sin identitet. Vi har ändå så pass mycket gemensamt oavsett etnicitet, 

nationalitet, religion, eller var vi har bott, vi känner ändå en stark samhörighet. Framförallt kanske 

vi känner att vi delar så mycket för att vi aldrig förut varit i bland människor som vi inte behöver 

förklara oss för, när vi möter andra globala nomader möter vi människor som förstår allt det där om 

oss som ingen tidigare verkar ha kunnat greppa.  

Globala Nomader 

Termen globala nomader är inte helt problemfri, jag tror att de flesta måste få begreppet förklarat 

för sig för att de ska förstå vad det handlar om och vilka människor som innefattas av termen. Men 

även då kan det uppstå problem eftersom det, så vitt jag har kunnat finna, inte finns någon exakt 

ram för vad en global nomad egentligen är. Termen används på lite olika sätt i olika sammanhang, 

vissa använder den som en synonym till Third Culture Kids med allt det innebär medan andra även 

innefattar människor som flyttar utomlands först som vuxna samt människor som har ett fast hem i 

sitt hemland men sedan reser globalt, till exempel med ett företag, med det hemmet som 

utgångspunkt. Jag har valt att använda termen som en typ av metafor.  

      När man söker på termen på Google är bland de första träffarna man får upp en hemsida som 

tillhör en organisation som kallar sig Global Nomads Group, det är en organisation som erbjuder 

distansutbildning till unga människor världen över. De inriktar sig på internationella och globala 

frågor och deras målsättning är att utöka den kulturella förståelsen hos den kommande 

generationen. Varför de använder just det namnet framgår inte, de berör internationella och globala 

frågor och deras elever är spridda över världen, men jag får ingen klarhet över varför man använder 

termen nomad i detta sammanhang.
20

 Det finns alltså ingen direkt koppling mellan denna 

organisation och det som jag i denna uppsats menar med globala nomader.  

                                                 
20 Global Nomads Group www.gng.org/about_gng/overview.html 
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      Just den delen, nomad, är lite svår att förstå även när man använder hela termen globala 

nomader på det sätt som jag gör. Global tänker jag mig betyder att vi är spridda över hela globen, 

även om min personliga erfarenhet är geografiskt begränsad till Sverige, Albanien och Turkiet så 

umgicks jag med andra globala nomader som i sin tur bar på kulturella erfarenheter från andra delar 

av världen. Tillsammans bildade vi en relativt internationell miljö och kultur.  

      Men möjligtvis är ordet global ändå missvisande, om vi tar Todd till exempel, han var en global 

nomad redan innan han flyttade till USA, han var ju född i Istanbul av amerikanska föräldrar. Men 

hur kunde han räknas som global när Turkiet då var det enda land som han hade bott i? Är Leyla 

mer global än Todd och mig då hon bott i fem olika länder och dessutom är bikulturell? Kan man 

placera in oss i en skala där den ena är mer global än den andra? 

       Ibland märker jag att jag tänker så själv. I sammanhang där jag träffar eller läser om människor 

som kallar sig globala nomader eller TCK:s reagerar jag ibland starkt när dessa endast bott 

utomlands under till exempel ett år när de var bebisar och trots det hävdar att de påverkats väldigt 

mycket av erfarenheten. De hävdar att de upplever samma effekter, negativa och positiva, som jag 

själv gör trots att jag bott utomlands i tio år. Då tänker jag ibland med en rejäl nypa högmod att 

deras erfarenhet ligger närmare turistens korta semestervistelse än den ligger mitt egna genuina 

nomadliv.  

      Som läsare bör du få veta att i det sammanhang som jag kommer ifrån så är turist inte ett fint 

ord, turister ses ibland som västerländska översittare som kommer till ett land utan någon kulturell 

förståelse och med en attityd av att deras eget land är störst bäst och vackrast, landet de turistar i 

duger för dem enbart att vistas i under sommarhalvåret då det är varmt och skönt och det serveras 

billiga drinkar vid poolen.  

      Min egna stereotypa bild av turisten är en västerländsk man som står och skriker på dålig 

engelska till en stackars flygplatsanställd för att en flaska vin i hans resväska gått sönder under 

transporten. Jag är medveten om att jag är fördomsfull men jag tror att det var viktigt för oss globala 

nomader att sinsemellan poängtera att vi inte hörde till samma kategori som turisterna. Vi var 

smärtsamt medvetna om att vi aldrig skulle ses som en del av den inhemska befolkningen, men vi 

kunde åtminstone peka på en annan grupp utlänningar som var värre än vi själva. Vi var minsann 

inga turister.  

      Ordet global i termen globala nomader är alltså inte helt okomplicerad, man skulle kunna 

argumentera att vissa har en mer global uppväxt än andra, möjligtvis skulle internationell kunna 

ersätta ordet global, internationell behöver egentligen bara innefatta två nationer, inte alla på globen 

vilket ordet global mer vill syfta på.  

       Men om vi går vidare till ordet nomad, det syftar på att globala nomader flyttar väldigt mycket 



21 

och i de flesta fall är det så. Men det finns globala nomader som föds och växer upp på en och 

samma ort utomlands. Bör de inte räknas som globala nomader då? Leyla har förvisso bott i fem 

olika länder, men under hennes nio år i Libanon bodde hon i ett enda hus, det är inte särskilt nomad-

likt. Så låt oss titta lite närmre på hur riktiga nomadfolk skiljer sig från globala nomader. 

      Nomader är enligt Nationalencyklopedin ”folk eller grupper av människor vilkas 

försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning. I vid mening omfattar därför 

termen såväl exempelvis ambulerande försäljare och cirkussällskap som herde- och jägarfolk. I 

snävare mening brukar dock termen vara reserverad för grupper där själva födoframställningen är 

förknippad med en kringflyttande verksamhet. Nomadism är därför i högre grad ett markant drag i 

vissa samhällens organisation än en benämning på individers kringflackande.”21  

      Nomader är alltså grupper av människor, små samhällen som flyttar tillsammans, inte individer 

och troligtvis inte heller familjer. Möjligtvis en hel släkt i så fall. Att flytta är en del av deras kultur, 

men vad är det som de lämnar när de flyttar, och vad tar de med sig? De lämnar platser bakom sig, 

geografiska områden, i vissa fall flyttar de till och med över landsgränser. Men de tar med sig 

familjen, släkten, hela deras lilla samhälle där de har sin kultur, sitt språk, sin religion, sina minnen, 

det är enbart det geografiska som förändras i deras direkta omgivning. På det sättet skiljer de sig 

avsevärt ifrån globala nomader.  

      Sammanfattningsvis kan man konstatera att termen globala nomader rent lingvistiskt är 

problematisk. För att illustrera vad jag menar kan vi föreställa oss att termens applikation är 

densamma, alltså människor som vuxit upp utanför sina föräldrars hemkultur på grund av dessas 

yrkesverksamhet, men just vad termen heter kan egentligen bytas ut. Denna grupp människor skulle 

nästan lika gärna kunna kallas ”flygande bananskal” då själva orden ”global” och ”nomad” 

egentligen vid närmare granskning inte är en adekvat beskrivning av gruppen människor som 

samlas under dem. Men det finns säkerligen många termer i vårt svenska språk som inte skulle tåla 

en så pass nära granskning, det viktigaste är att en termens egentliga betydelse i form av hur den 

appliceras går att tolka. Vi måste alla kalla oss något och jag har inget problem med att kalla mig 

global nomad eftersom termen kan appliceras på mig.  

Globala nomader och invandrare 

Den kanske främsta skillnaden mellan globala nomader och invandrare är att invandrare för det 

mesta söker sig från sitt ursprungsland till ett nytt land för att bosätta sig där permanent. Det finns 

såklart många likheter också, den kulturella blandningen till exempel och erfarenheten av att vara 

en utlänning. Men globala nomader hinner ofta bo i mer än en värdkultur och flyttar ofta, ingenting 
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känns permanent då de vet att de ska flytta vidare eller tillbaka till föräldrarnas hemkultur så 

småningom.22  

      Det är även vanligt att globala nomaders skolgång antingen tillbringas hemma eller i 

internationella skolor vilket kan leda till att de inte blir helt integrerade i värdkulturen, istället bildas 

en internationell bubbla som skiljer sig stort från värdkulturen även om den präglas av den. Globala 

nomader växer upp utomlands men planerar sin framtid någon annanstans. Många invandrare som 

kommer till Sverige gör det som flyktingar, de har inte någon möjlighet att flytta tillbaka till 

”hemlandet.”  

      En reflektion jag själv har gjort är att när jag träffar invandrare i Sverige så tänker inte jag på 

dem som utlänningar, i varje fall inte om de talar svenska. De är inte något exotiskt eller 

skrämmande, jag har inget behov av att gå fram och fråga ut dem på gatan, jag stirrar inte på dem på 

bussen, jag försöker inte ropande rabbla upp alla ord och fraser jag kan på dennes språk när jag 

cyklar förbi dem. Något som jag själv ofta fick uppleva som utlänning i Turkiet. Nej, jag ser dem 

som en del av vårt svenska samhälle, och oavsett vad folk tycker om den svenska 

immigrationspolitiken så tror jag att det är få som skulle bli så fascinerade av att se en invandrare på 

bussen. Med det menar jag inte att svenskar är ovanligt toleranta, jag tror bara att det är vanligare 

med utlänningar här, speciellt sådana som skiljer sig till utseendet ifrån skandinaver. På 50-talet kan 

jag tänka mig att man var mer nyfiken på invandrare. 

       I Turkiet var jag något spännande, det syntes, hördes och märktes på mig att jag var annorlunda, 

att jag inte passade in, det var som att oavsett hur mycket jag lärde mig av språket och kulturen så 

var alltid de första bemötandet jag fick det samma som för en turist. Det var inte otrevligt eller 

obehagligt, tvärtom kände jag ofta att folk ansträngde sig extra för att bemöta mig vänligt, men det 

fanns en tydlig distans mellan mig och det övriga samhället. Den distansen minskade till viss del 

när jag öppnade munnen och de insåg att jag talade turkiska, men då uppstod samtidigt en mängd 

nyfikna frågor om varför jag kunde språket och vart jag kom ifrån. Jag har avnjutit det turkiska 

landet, jag har älskat den turkiska kulturen, maten, musiken, människorna, dofterna. Jag lärde mig 

någotsånär behärska språket och sederna, men jag hade aldrig kunnat bli turk, inte ens invandrare.  

Varför är det avgörande att man flyttar just utomlands då? Vad är det som skiljer globala nomader 

ifrån svenskar som flyttar runt i sverige? 
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Globala nomader och den nationella resenären 

Det är många faktorer som skiljer globala nomader ifrån till exempel svenskar som flyttat runt 

mycket inom Sveriges gränser under sin uppväxttid. Flyttar man enbart inom ”sin” nations gränser 

upplever man i stort sätt enbart en kultur, visst finns det variationer bland de kulturella uttrycken i 

till exempel Sverige, men de ingår ändå alla i en större kultur som är svensk. Hög mobilitet och 

många flyttar leder till både det berikande och den problematik som också återfinns hos globala 

nomader, men så länge man håller sig inom ett land behöver man inte lära sig en helt ny kultur, för 

det mesta inte heller ett nytt språk eller flytta så pass långt att man inte längre kan besöka släkt och 

vänner. Man behöver inte lära sig nya lagar och man blir inte utlänning. Jag tror att en högmobil 

svensk som flyttar mycket i Sverige kan uppleva en viss rotlöshet och vilsenhet, han eller hon 

tvingas vara den nya i klassen ofta och behöver till exempel ofta lära sig hitta i en ny stad. Men det 

är fortfarande väldigt mycket som förblir oförändrat när han eller hon flyttar.  

      För att illustrera detta tydligare listar jag här några gemensamma faktorer som de flesta globala 

nomaders livserfarenhet innehåller. De två viktigaste är att de växer upp i en genuint tvärkulturell 

värld och lever med hög mobilitet. De flesta i världen växer upp i ett samhälle med en blandning av 

kulturella intryck, man ser andra kulturer på tv, äter mat från andra kulturer, studerar främmande 

språk och religioner i skolan och så vidare. Men globala nomader växer upp mitt i en annan kultur 

än föräldrarnas, den främmande kulturen finns inte bara där som ett element eller som en detalj. Där 

de växer upp är det deras föräldrars kultur som är exotisk, de är minoriteter. 
23

 

      Med hög mobilitet menas som tidigare nämnts att en globala nomad ofta reser fram och tillbaka 

mellan föräldrarnas hemkultur och värdkulturen, det är inte heller ovanligt att de har vuxit upp i mer 

än en värdkultur. Om de inte själva med jämna mellanrum reser tillbaka ”hem” eller vidare till nästa 

värdkultur så har de en stadig ström av andra människor i sin närhet som kommer och går. Det ingår 

som en normalitet i deras sätt att leva, vänner flyttar iväg och nya människor flyttar dit.
23

  

      Många globala nomader växer upp där deras utseende skiljer sig avsevärt från den lokala 

befolkningen och det blir då en del av deras identitet. Men även de som till utseendet inte skiljer sig 

från de lokala känner sig annorlunda inuti då de ofta har ett helt annat perspektiv på världen än de 

människor de möter i vardagen.
24

 Deras vistelse är alltid temporär, jag tror att just denna känsla av 

att inget hem är permanent bidrar till känslan av rotlöshet och svårigheter i att engagera sig i platser 

och människor helhjärtat. 

      Förr var det mycket vanligt att globala nomader hade en privilegierad livsstil, i vissa fall kom 

                                                 
23  Pollock, David C. och Van Reken, Ruth E. (2001) Third Culture Kids – The Experiance of Growing Up Amongst Worlds 

Nicholas Brealey Publishing : London  

23 Ibid.  

24  Ibid 



24 

privilegierna från sponsorerna, i andra fall från värdkulturen. Dessa privilegier kan till exempel 

bestå i att ha en chaufför, att bo fint, att ha en städerska eller kokerska hemma eller liknande. I vissa 

fall när västerländska globala nomadfamiljer bo i fattiga länder så lever de under förhållanden som 

skulle anses vara knappfärdiga i hemkulturen men som är lyxiga i värdkulturens ögon.
25

  

      Ytterligare finns det en faktor som vi kan kalla systemidentitet.
26

 Alltså att vissa grupper av 

globala nomader och deras familjer kan vara mer medvetna om sin roll som representanter, de kan 

vara militärfamiljer som representera sin regering, affärsfamiljer som representerar sitt företag eller 

missionärsfamiljer som representerar sin religion. De vet att det ibland är deras förmåga att 

representera det rätta beteendet eller värderingar som avgör hur pass väl de lyckas med sitt uppdrag 

och ifall de får fortsatt sponsring. Den här formen av representation är något som andra familjer 

som bor i sin hemkultur sällan tänker på. 

      För att förtydliga ytterligare kan du som läsare tänka dig tillbaka till din barndom, vad jobbade 

dina föräldrar med, vilken nation kommer du ifrån, var ni religiösa? Låt oss säga att din pappa var 

matematiklärare, ni var svenskar och buddhister till exempel, upplevde du då att ni som familj 

representerade matematiklärare i allmänhet? Att ni i er vardag var representanter för det svenska 

folket? Att ni skulle vara goda exempel för andra buddhister? Troligtvis var det inget som du tänkte 

på, med systemidentitet menas alltså att man får klart för sig att man kanske är den enda svensken 

som de flesta i landet kommer att träffa. Att man är det enda exemplet på den religion, företag eller 

organisation som man representerar. Man är ansiktet utåt och man axlar eller försöker axla ansvaret 

av att hur man uppför sig i någon mån representerar hela Sverige, alla matematiklärare i världen, 

alla buddhister. En stor del av den man är, ens identitet, hänger på så vis ihop med det system man 

tillhör.  

      De första två faktorerna som nämndes är grundläggande för det globala nomadlivet, att växa 

upp i en genuint tvärkulturell värld och att leva med hög mobilitet, men de andra fyra kan variera 

mycket beroende varifrån de kommer, var de bor och vad deras uppdrag är.27  

      Det uppdrag som min och mina intervjupersoners familjer hade gemensamt var den kristna 

missionen, vi var missionärer och det var därför vi var globala nomader. Men vad är en missionär 

egentligen? 

Missionärer 

”Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar, och döp dem i 

Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att leva på det sätt jag sagt er, och 
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kom ihåg att jag alltid är med er, enda till tidens slut.”
28 

      Så säger Jesus till sina lärjungarna i bibeln, detta stycke är även känt som missionsbefallningen. 

En missionär är en medlem av en religiös grupp som skickas ut i ett område för att berätta om sin 

tro eller för att på plats bistå med hjälp och tjänster av olika slag. Kristna missionärer har funnits 

sedan urkyrkans tid, deras mål är att människor ska få höra det kristna evangeliet om Jesus död och 

uppståndelse.  

      För våra föräldrar var livet på missionsfältet ett yrke; de avgick så småningom eller 

pensionerade och blev "före detta missionärer." Men vi kommer aldrig att bli före detta 

"missionärsbarn", det är vårt arv. Som MK’s (missionary kids), växte vi upp och grenslar världar, 

inte helt försonats med varken den ena eller den andra. Först långt senare skulle vi bli medvetna om 

klyftan våra omständigheter hade skapat för oss.29   

 

                                                 
28  Matteus evangeliet kapitel 28 vers 19-20 

29 Asbury Seaman, Paul (1996) Rediscovering a Sense of Place i Strangers At Home – Essays on the Effects of Living 

Overseas and Coming “Home” to a Strange Land Aletheia Publications: Canada s. 47 
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EMPERIREDOVISNING  

Hemmet, ett koncept i förändring? 

Globala nomader är inget nytt fenomen, människor som vuxit upp utanför sina föräldrars hemkultur 

har funnits sedan tidernas begynnelse men har tills ganska nyligen varit i princip osynliga, de har 

troligtvis inte känt till att de är en del av ett fenomen som sker över hela globen. Det finns 

fortfarande många som växer upp under sådana omständigheter som inte vet om att det finns ord att 

sätta på deras upplevelser, att det finns andra som de.  

      Det gjordes inte mycket forskning om dem innan 1950-talet, men idag skrivs det en hel del om 

dem och av dem. Det är flera faktorer som bidrar till att de numera är mer synliga, dels har de blivit 

fler, sedan 1900-talets mitt har det blivit allt vanligare att resa och bo utomlands. Det är inte 

ovanligt att ha en internationell karriär. Det är även betydligt lättare att flytta med hela familjen 

inklusive barnen idag, med dagens flygplan och tåg tar det sällan mer än ett dygn att ta sig från en 

plats till en annan och internationella skolor existerar nästan överallt.30 

      Fler och fler globala nomader har börjat göra sina röster hörda, genom organisationer som 

Global Nomads International kan de även uppmuntra andra att berätta om sina erfarenheter.  

      Vi lever dessutom i en alltmer globaliserad värld där en uppväxt som global nomad snarare kan 

komma att bli en norm än ett undantag när fler och fler flyttar över nationsgränser. När experter 

försöker förutse hur världen kan komma att se ut när den utvecklas som den gör vänder de sig allt 

mer ofta till organisationer som jobbar med globala nomader för att få en uppfattning om de 

långsiktiga konsekvenserna av en global uppväxt.
31 

      Ruth Hill Useem som bedrivit forskning om globala nomader skriver att globala nomader som 

har varit geografiskt mobila och som har lärt sig att delta i en mångfald av kulturella miljöer ger oss 

insyn i den livsstil och världssyn som lämpar sig bäst för det kommande århundradet, en livsstil och 

världssyn som inte bara tolererar utan hyllar mångfald, en som är flexibel och tolererar 

tvetydighet.32 Jag tror också att globala nomader kommer öka i antal, i och med det kommer det bli 

fler som har en komplex bild av vad ett hem är.  

                                                 
30 Pollock, David C. &Van Reken, Ruth E. (2001) Third Culture Kids – The Experiance of Growing Up Amongst 

Worlds Nicholas Brealey Publishing : London 

31  Ibid. 

32 Hill Useem, Ruth & Baker Cottrell, Ann (1996) “Adult Third Culture Kids” i Strangers At Home – Essays on the Effects of 

Living Overseas and Coming “Home” to a Strange Land Aletheia Publications: Canada s. 34-35 
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TANKAR OM HEMMET 

Erazim Kohák har skrivit att man kan bygga ett hem, men endast köpa ett hus.
33

 Han tycks mena att 

man måste investera något annat än pengar i ett hem, tid, kärlek, omsorg, blod, svett och tårar 

kanske. I mina samtal med globala nomader verkar minnen vara något av vikt för dem, möjligheten 

att flytta med sig möbler som bär märken ifrån deras barndom, eller små saker som snäckor, 

prydnader, brev eller fotografier som hjälper dem minnas. Få globala nomader stannar tillräckligt 

länge på en plats för att kunna bygga ett hus att bo i, men de klär ändå de hus de flyttar till med 

dessa minnen, de markerar att ”detta rum är nu mitt, för här finns mina minnen, skratt, tårar, 

vänskap och saknad.” Så även om dessa minnen inte sitter i väggarna, som Kohák kanske menar, så 

finns de ändå bevarade i det som går att flytta i en resväska eller en container. 

      Katherine Platt har skrivit att platser fångar erfarenheter och förvarar dem symboliskt. 

Platsernas kollektiva betydelse är sedan tillgängliga för kommande bosättare. Hon menar att det är 

denna symboliska förvaring som ger platser dess tidsmässiga djup. Men platser som lagrar våra 

erfarenheter håller inte enbart betydelse från vårt förflutna; de är också plattformer för visioner och 

planer för framtiden. Dessa platser av erfarenhet tillhandahåller oss vår identitet för att vi ska kunna 

ge oss iväg från det här platsen till mindre säkra eller ordnade platser.
34

  

      Utifrån det perspektivet vill jag säga att hemmet är den pennultimata platsen av erfarenhet, om 

den ultimata då får vara kroppen. Det är trots allt i hemmet vi har våra första erfarenheter och 

många av de mest betydelsefulla. Gaston Bachelars skriver att hemmet är en av de kraftfullaste 

integreringarna för mänsklighetens tankar, minnen och drömmar.
35

  

      Det är dels därför hemmet är så viktigt, det är en sådan central del i, vill jag påstå, alla 

människors liv. Platt skriver att hemmet är ett verktyg för processen av att skapa eller få en identitet. 

Hemmet har både en dold, privat, återhämtande aspekt och en öppen, representativ, gästvänlig 

aspekt.
36

 Var vi hör hemma är en stor del av vilka vi är, men även att inte ha en fast punkt där man 

hör hemma kan bli en del av ens identitet.  

      En reflektion över hemmet som gjorts av Elie Wiesel, en rumänsk judisk författare som tog 

emot Nobels fredspris 1986, är att i bibeln, precis som i livet, föregår hemmet allt annat. Det föregår 
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till och med livet själv. Först skapade Gud världen, Adam och Eva kom senare. Hemmet är unikt 

liksom människan som kallas att leva i det, visst är det möjligt att man och kvinna kommer från 

stoftet och ska åter bli stoft, kommer från ingenstans och når ingenstans. Men vi föds alla 

någonstans, vid en precis tidpunkt och på en specifik plats som vi inte själva väljer. Men vilken den 

platsen än må vara så blir det hem. Däri ligger ett av mänsklighetens existentiella mysterium; att 

vara till betyder att erkänna våra begränsningar i tid och rum.
37

  

      Jag tror att många globala nomader längtar efter den sortens självklarhet, här föddes jag, alltså 

hör jag hemma här. Tanken på att det skulle finnas ett hem som skapats för dem och där de unikt hör 

hemma är säkert lockande, men svårigheter uppstår när de ombeds att berätta om detta unika hem. 

Att välja en enda plats, ett enda folk tycks för vissa vara omöjligt.  

      Jag frågade Alice var hennes hem var någonstans och hon nämnde en handfull platser som 

ligger nära hennes hjärta men jag envisades och sa att ”Jag vet att jag är helt omöjlig nu men jag vill 

att du försöker begränsa dig till en plats.” Hon svarade att hon tror att mycket av vad hem är för 

henne har med familjen att göra men att hon samtidigt bott halvvägs runt jorden ifrån sina föräldrar 

och ändå känt sig hemma. Då kom hon fram till att hem kanske är där man har bott längst och att 

det i så fall måste vara Kirgizistan... och Turkiet... och Amerika... ”Jag tror inte jag lyckades svara 

på din fråga, jag vet inte hur jag ska kunna begränsa mig till enbart ett land...”  

      Wiesel fortsätter sin reflektion kring hemmet genom att försöka närma sig det från ett annat håll. 

Vad är motsatsen till hem? Att vara en främling? Han kommer fram till att att vara en främling i exil 

är motsatsen till att bo hemma. Den landsförvisades olyckliga lott är att han eller hon ständigt hålls 

på avstånd och anses vara en främling av alla andra.
38

 Det liknar väldigt mycket den beskrivning 

som en del av de globala nomader som jag har samtalat med har gett av hur de har upplevt sin 

uppväxt. De har, till stora delar, ofrivilligt lämnat hem efter hem för att komma till en ny plats där 

de aldrig till fullo integreras och accepteras.  

      Jack: Jag skulle säga att termen hem är komplicerad, jag tror inte jag använder den så mycket 

faktiskt. Du vet, för mig är hem ibland bara där jag sover den natten. När jag började tänka på det 

här konceptet efter att du frågat mig om jag ville bli intervjuad så funderade jag på ”vad är ett hem 

för mig?” Och då tänkte jag på när vi just hade flyttat till Austin från Turkiet. Jag var inte riktigt 

bekväm i vårt hus, det kändes inte riktigt bra förrän vi fick vår transport med våra saker hit. Jag 

kände mig inte riktigt bekväm förrän vi hade satt ihop min säng igen, först då kände jag ”Ok, nu är 

det här faktiskt mitt rum och mitt hus och jag bor här nu.” Hem för mig är alltså bara en plats där 
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man känner sig bekväm och där saker och ting är bekanta. Jag tror säkert att mina föräldrar kände 

sig hemma när vi flög till USA, när vi kom ner för att landa och man kunde se Amerikas kust. Man 

flyger ner över Grönland och sen kommer man ner över New York. För dem kanske det kändes som 

att komma hem, men jag tänkte bara ”åh, nu var det dags igen” vi måste gå igenom 

säkerhetskontroller, vi måste hitta våra väskor. Att flytta var alltid bara krångel, oavsett om vi åkte 

hem eller åkte hemifrån, vad nu hem var vid den givna tidpunkten. Som du kan se har jag svårt att 

ens veta hur jag ska använda termen... den är komplicerad. Men när någon säger hemlängtan så 

tänker jag definitivt på Turkiet. Men jag är inte säker på ifall det är för att jag har adopterat det 

som mitt hem nu eller om... men alltså jag antar att det är sant.  

      En sådan simpel sak som en säng kan alltså göra stor skillnad, för Jack bär de gamla möblerna 

med sig minnen och ger honom någon form av stabilitet. Han har flyttat många gånger men har 

varje gång kunnat fylla sitt nya rum med gamla saker och minnen, det kanske ger honom den 

trygghet han behöver, en känsla av en röd tråd som löper genom ett annars ganska rörigt liv. Jag ser 

mig omkring i mitt vardagsrum där jag sitter och skriver just nu, jag kan inte hitta en enda pinal som 

kommer ifrån Turkiet eller Albanien. Jag kan inte hitta något som tillhör mig som är äldre än tre år. 

Men min mans samling av cd-skivor står i en hylla, de sträcker sig så långt bak som när han gick på 

mellanstadiet. Hans sex år gamla gitarr står lutad mot väggen, han ligger i soffan och läser i ljuset 

av en lampa som i många år suttit i hans föräldrahem. Varför är det så? Varför har jag inte sparat 

något?  

      När jag frågade Todd var hans hem är började han rabbla upp var han var född och vart han har 

bott, det är troligtvis ett vanligt sätt för globala nomader att svara på frågan, men jag ville att han 

skulle tänka djupare än så. 

      Jannie: Så när folk frågar dig var ditt hem är så svarar du med att tala om var du har varit, men 

svarar det verkligen på frågan? Var är ditt hem Todd? 

Todd: Um...ja det är ju en intressant fråga... jag antar att jag inte riktigt tänkt på det så, ett sätt att 

svara är ju att säga att jag är född i Istanbul. Men jag vet egentligen inte så mycket om Istanbul, 

jag tycker att det är en fin stad att besöka men jag vill inte nödvändigtvis bo där igen. Jag menar 

det närmaste jag kan komma ett hem är kanske Izmir, det är en stad som jag gillar och som jag 

potentiellt kan se mig själv bosatt i i framtiden. Just nu är Arizona mitt hem så jag antar att jag ser 

hem som där jag råkar vara, i somras var Norge mitt hem så jag tror inte det krävs så mycket för att 

en plats ska bli hemma för mig. 

      Hela världen är mitt hem. Världen blir mindre för var dag, just nu sitter vi och gör den här 

intervjun halvvägs över jordklotet... det är lättare att kommunicera med människor och det kommer 

bli lättare att resa. Det som är lustigt är att jag studerar arkitektur och en stor del av det arkitekter 
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gör är att planera och bygga hem. Men jag tror att idén om hemmet håller på att förändras och 

själv skulle jag kunna vara lycklig i princip var som helst tror jag. 

      När jag samtalade med Gwen började hon berätta om ett hem som varit mycket viktigt för henne 

och centralt för hennes koncept av hem.  

      Gwen: Det finns ett hem som jag känner mig nostalgisk över, det är lite personligt att dela men 

jag insåg förra gången vi pratade att Izmir verkligen är det som känns mest hemma, eller som har 

känts mest som hemma. Om jag åkte dit nu så är jag inte säker på att jag skulle känna likadant, jag 

är rädd för att allt skulle förändras om jag åkte dit igen.  

      Anledningen till att det känns personligt är för att när vi väl flyttade dit och... alltså vi hade bra 

hus där och jag känner mig nostalgisk över våra hus där som i över det utrymme som min familj 

bodde i. Men jag känner mig verkligen nostalgisk över familjen Fowlers hus, jag tror jag känner så 

mycket på grund av hur deras familj levde, de flyttade dit och sen bara stannade de där och flyttade 

aldrig, fattar du? De var väldigt konsekventa i sin livsstil. På grund av att de var konsekventa, 

något som mina föräldrar inte alls är, så tror jag att jag klängde mig fast vid det och så småningom 

fann en trygghet i det.  

      Det kanske verkar konstigt men så var det, barnen i familjen var nära vänner till oss och med 

dem hade vi långvariga relationer eftersom de faktiskt fanns där hela tiden så att man kunde ha en 

relation till dem. Vi blev väldigt nära vänner och kunde relatera mycket till varandra, jag vet inte 

om det är konstigt att säga att någon annans hem känns som ens hem, men det är så det känns, som 

att deras hem blev en symbol för vad hemma är för mig, även om det inte var mitt eget hem. 

      Familjen Fowler är människor som verkligen öppnar sitt hem för andra och är väldigt generösa 

med det dom har. Det bidrog nog till känslan av att deras hem var delvis mitt också. Jag tror också 

att en av de främsta orsakerna till att det kändes som hemma var för att oavsett när vi åkte dit så 

verkade det som att ingenting hade förändrats. Ibland tror jag att när saker förändras så kan de 

sluta att kännas som hemma medan när saker förblir likadana så bidrar det till känslan av att man 

är hemma.  

      Så det är typ det jag tänker på när jag tänker på hem och så har det varit i många år, men nu 

har jag varit i USA så länge så nu känner jag nog inte likadant längre. Jag är inte nära vänner med 

den familjen längre heller, eller ja, jag spenderar i alla fall inte lika mycket tid med dem.  

      Jannie: Tror du att deras hem blev en symbol av hem för dig just för att det representerade 

stabilitet som var något som saknades i dina föräldrars hem? 

Gwen: Ja, det tror jag. Jo det skulle jag definitivt säga.  

      Detta hem som Gwen beskriver är alltså en geografisk plats som har varit viktig för henne just 

på grund av att det var långvarigt och stabilt, men ännu mer handlar det om livsmönster och 
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trygghet. När hon har pratat en stund kommer hon fram till att det finns andra viktiga beståndsdelar 

av hemmet som hon finner i sin egen familj, en trygghet i relationerna som kanske är minst lika 

viktig som en trygghet i plats.  

      Fowlers hem var lite av ett paradis för oss allihopa, även för mig, och på grund av att deras 

familj var globala nomader precis som vi så var det fascinerande att se hur de ändå bott på samma 

plats i så många år. Min familj bodde i Izmir i enbart fem år, trots det bodde vi i två olika hus under 

den perioden. Även Gwen familj han flytta både en och två gånger under deras vistelse i staden, 

men Fowlers bodde på sin gård i mer än tio år och för oss blev den gården som en liten del av vårt 

universum där tiden stod still.  

      Lika viktigt som att fråga vad ett hem är är att fråga vad det inte är, det kan ge lika många 

ledtrådar till hur vi bildar oss en uppfattning av var vi hör hemma.  

      Jannie: Kan du föreställa dig ett scenario där du tänker att detta aldrig skulle kunna bli ditt hem, 

du skulle aldrig kunna känna dig hemma på denna plats? 

Alice: Jo, på universitetet till exempel, jag hade aldrig känt mig som hemma om folk inte hade sett 

mig som mer än bara en amerikan, fattar du hur jag menar? Jag hade inte kunnat bli vän med dem 

om de hade satt mig i ett kulturellt fack som jag aldrig hade kunnat uppfylla. Jag hade blivet en 

outsider och utomstående och då hade jag aldrig fått de vännerna jag fick. Under de två första åren 

kände jag att folk såg mig som enbart amerikan och det var som om något dog inne i mig, jag är ju 

så mycket mer än så. Jag menar inte att vara högmodig, jag menar bara att jag är även något 

annat, det finns så mycket rikedom som jag går miste om ifall jag bara tillåts vara den amerikanska 

delen av mig själv. Så den sortens scenario där folk inte accepterar mig för den individ jag är, där 

skulle jag aldrig kunna känna mig hemma.  

      Jannie: Ok, om jag läser mellan raderna så verkar det som ifall människor inte accepterar dig 

för den du är, med allt det du är och överallt där du har varit så är det omöjligt för dig att skapa 

djupare vänskapsrelationer, och utan dessa djupare relationer känner du dig inte riktigt hemma. Men 

när du har människor runtomkring dig som accepterar dig så känner du att du hör hemma även om 

du aldrig riktigt kommer passa in till 100%. Så den där känslan av acceptans och tillhörighet är en 

stor del av vad ett hem är för dig, har jag förstått dig rätt? 

      Alice: Det var exakt det jag menade, till och med tillsammans med mina turkiska grannar du 

vet, de visste att jag inte var turkisk men de sa faktiskt ”Du är inte riktigt amerikan heller, eller 

hur?” De accepterade mig för den jag var och vi blev mycket goda vänner och det är det som 

behöver hända för att jag ska känna mig hemma.  

      Jag förstår Alice vilja att bli sedd som mer än anbart amerikan, jag hör själv till den kategorin av 

människor som inte vill kalla sig svensk, i varje fall inte enbart svensk. Men så har det inte alltid 
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varit, när jag flyttade från Albanien till Sverige när jag var sju blev jag retad för min konstiga 

svenska, för att jag inte kunde blinka lilla stjärna, för att jag inte visste vad Björnes magasin var för 

något. Jag var inte så svensk som jag trott att jag var.  

      Men sjuåringar anpassar sig snabbt, någonstans mellan sju och nio års ålder hann jag glömma 

nästan all min albanska och jag blev lika svensk som mina klasskamrater. Då var det inte längre 

någon som frågade var jag kom ifrån, i mellanstadiet var det många av mina klasskamrater som inte 

visste att jag vuxit upp utomlands.  

      Sen flyttade vi till Turkiet och allt det där svenska som jag kämpat för att lära mig och bli blev 

istället en börda, det var bara i vägen. Jag var den enda skandinaviern i vår ungdomsgrupp i Izmir 

och de tyskar och engelsmän som bodde där hade gått i amerikansk skola och var mycket präglade 

av den amerikanska kulturen. Jag var den enda med en europeisk kultur och med europeiska 

värderingar. Jag ansågs vara för liberal, för högljudd, för temperamentsfull, för svensk. Till en 

början gjorde jag som jag alltid gjort, jag anpassade mig, jag försökte bli mindre svensk och mer 

amerikansk. Men när var femton hade jag fått nog av att leka kameleont, jag behövde hitta vem jag 

faktisk var under alla lager av kulturella kostymer, var jag svensk, albansk, turkisk eller kanske 

amerikan? Alla mina försök att assimilera mig till den rådande kulturen både i Turkiet och bland 

mina internationella vänner gjorde mig bara olycklig och förvirrad, hur jag än bar mig åt passade 

jag ändå inte in på ett tillfredsställande sätt. Detta var extra frustrerande då den allmänna 

uppfattningen i gruppen var att vi var en internationell grupp där det fanns utrymme för alla att vara 

sig själva, där alla var accepterade och att vi var en enad grupp med inställningen att det var ”vi mot 

världen”.  

      Jag kände mig inte accepterad, jag kände mig många gånger både utpekad och förnedrad. Men 

det var alltså hög tid för mig att välja en egen identitet, att sluta anpassa mig efter vad det var jag 

trodde jag behövde vara i situationen och istället försöka hitta något som var äkta. Jag bestämde 

mig för att jag var svensk, de referenser jag hade till svenskhet var framförallt min egen familj och 

det jag hade med mig i ryggsäcken från när jag bott i Sverige. Jag försökte så gott jag kunde att 

representera de värderingar och den kultur vi hade hemma, men samtidigt var jag tonåring och i en 

process av att bryta upp med allt det som det innebar att vara barn.  

      Jag hittade någon form av svensk identitet som kändes relativt stabil tills jag flyttade till Sverige 

som sjuttonåring. Där mötte jag ännu en kulturkrock mellan min inte så svenska svenskhet och den 

svenska kulturen. Ännu idag vet jag inte vad jag ska kalla mig, men jag är inte enbart svensk, den 

rollen skulle jag aldrig kunna göra rättvisa.  

      Leyla: Hemma är där man känner att man ”hör hemma” och där man inte behöver vara någon 

annan än sig själv. Man behöver inte ta på sig en mask, man behöver inte låtsas vara något man 
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inte är, man är bara sig själv. Det är i varje fall det jag har kommit att känna är ett hem. Tidigare 

tänkte jag att det var tvunget att vara kopplat till plats, jag brukade vara förvirrad eftersom jag var 

född på en plats och sen levde jag någon annanstans, mina föräldrar var ifrån andra platser och 

jag tänkte ”var är mitt hem, var kommer jag ifrån?”  

      Trots att jag alltid känt att mitt hem är ingenstans så tror jag ibland att det var överallt, eller 

åtminstone där min familj var. Vårt hem var där vi var tillsammans, där vi kunde vara oss själva, 

för att i varje fall vi barn, och i en viss utsträckning även våra föräldrar, var alla på samma äventyr 

och hade samma upplevelser.  

      Hem är där man kan dela sitt liv med någon, där man kan dela sina upplevelser med någon och 

bli accepterad. Där ingen tittar på dig konstigt, och när jag tänker på det på det viset så finns det 

många gånger då jag känt mig hemma. Som i Libanon med våra barndomsvänner som vi vuxit upp 

med, vi kände varandra ut och in och vi fann ett hem i dem för att de accepterade oss som vi var. 

      Nu i Sverige är det med de vänner jag har här, eftersom många av dem inte är Svenska i 

grunden så känner jag mig hemma med dem också. Jag har berättat min historia för dem och jag 

har varit med dem så mycket så jag kan vara mig själv. Så det är det som känns som hem för mig, 

mer än vilket land jag befinner mig i eftersom jag ändå känner att jag är utanför oavsett vilket land 

jag är i.  

Att skapa ett hem 

I ett samtal med Jack kom han fram till att vara i Turkiet är det närmaste han har kommit att känna 

sig hemma och att en stor del av det han kallar hem också har att göra med att bo med familjen. Då 

frågade jag honom hur han tänker på framtiden, om han inte längre bor i Turkiet och om han inte 

längre ska bo med sin familj, hur tänker han sig då att han ska skapa sig ett hem?  

      Jack: det kanske är mer av en mental process, att acceptera att det är här du är nu, det är 

meningen att du ska vara här. Om du däremot är obekväm där du är då är det inte riktigt hemma, 

som i flyktingläger, lägret är inte deras hem men de skulle kunna göra sig ett hem om någon till 

exempel gav dem en lägenhet i samma område. Då skulle det troligtvis bli deras hem.  

      Utan min familj kan jag helt omdefiniera vad mitt hem ska vara. När vi äntligen fick hem våra 

gamla möbler med kritmärkena och klistermärkena jag satt på dem då tänkte jag ”jag minns hur 

det där hamnade där eller hur den skadan uppkom.” Då blev det mer som hemma. 

      Men jag antar att utan min familj och utan alla de gamla sakerna jag har så måste jag 

omdefiniera hem och hemmet börjar handla mer om vem jag är och vad jag gör snarare än vad jag 

äger och vilka jag umgås med hela tiden.  

      Jannie: Som det är nu, känner du att det är något som saknas för att du ska känna dig helt 
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hemma? Om det är så, vad kan det vara som saknas?  

Jack: Jag tror det kanske handlar om att ha en viss kontakt med platsen man lever på, det är det 

som delvis definierar hur bekväm man känner sig. Sedan jag kom hit har jag hela tiden känt mig... 

alltså det kanske bara är att det tar ett tag för mig att vänja mig vid i USA igen. Jag menar, jag har 

det bra, jag har ett jobb, jag går till skolan så det är inte som att jag tappat greppet eller känner 

mig vilsen. Men det kanske handlar om en ovillighet också, jag vet inte varför men jag vill inte 

riktigt göra den här platsen till mitt officiella hem. Det kanske är för att jag är så angelägen om att 

hålla mig i rörelse och för att gå på ett riktigt universitet och få en riktig examen. Det finns nog en 

viss ovillighet till att säga att detta verkligen är mitt hem nu. Det kan nog spela in.  

      För Gwen är känslan av gemenskap mycket viktig: 

Gwen: Vi växte upp och blev de äldsta i ungdomsgruppen och det var då paret Mayer kom, jag 

tycker att de verkligen försåg oss med en unik känsla av hem för oss allihopa genom att vara så 

gästvänliga. De var ett gammalt par ifrån Tennessee, dom hade barnbarn och hela köret i USA men 

de bestämde sig för att komma till Izmir och stanna i två år. Han var en skogsvaktare eller något 

och... det var konstigt att de ville komma dit, vanligtvis när man är i den åldern är man bosatt och 

man vill inte flytta igen men de gjorde det.  

      Jag känner att de två var en mycket stor del i att göra vår grupp så tajt eftersom det kändes som 

vi allihop hade samma farmor och farfar. Jag antar att de helt enkelt betedde sig som farföräldrar 

till oss alla eller kanske som äldre släktingar. Tant Sue lagade mat till oss hela tiden och hon var så 

snäll och kärleksfull.  

      De båda verkade alltid så stabila i jämförelse med alla våra föräldrar som ju var galningarna 

som flyttat till ett annat land från början du vet. Men dessa var stabila, normala människor som 

gjorde detta för oss i två år och jag känner att det var mycket betydelsefullt att ha sådana 

människor i våra liv. Farbror Rick var alltid så vis och stod ut med så mycket från vår sida, han 

lärde oss mycket från bibeln och samtalade med oss Jag vet att han pratade mycket med killarna 

och försökte uppmuntra dem och var som en mentor. 

      Jag funderade på detta nyligen och insåg hur isolerad varje familj ofta är när det gäller 

missionärsfamiljer. Och det är ju normalt i alla länder att det finns en närhet som bara finns inom 

familjen men... detta kanske bara är min erfarenhet men vår familj var verkligen isolerad och för 

sig själv. Det fanns inte riktigt som en gemenskap där ett gäng familjer gick ihop och gjorde en 

massa saker hela tiden. Det kanske fanns det i en viss mån men jag känner att en av de saker som 

Mayers gjorde var att skapa ett utrymme där vi alla kunde relatera till varandra och bara finnas 

där i den gemenskapen.  

      Det fanns inte heller så många äldre människor som vi interagerade mycket med, att umgås med 
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äldre generationer är viktigt. Vi hade alla bara erfarit vuxna som var i fyrtioårsåldern och som inte 

hade gått igenom alla dessa upp-och nedgångar som livet innebär. Det var viktigt att se människor i 

den åldern som fortfarande var gifta och fortfarande var starka i Herren och som dessutom 

välsignade oss bara genom att älska oss och öppna sitt hem för oss. Jag tror att de dessutom 

skapade mer av en släktkänsla som vi inte hade som missionärer.  

      En sak som Leyla tänkt på när det gäller att flytta hemifrån och skapa sitt eget hem är det här 

med att hon tycker det är svårt att vara ensam. Inte bara att inte vara med sin familj, hon är van vid 

att alltid ha folk runtomkring sig, var hon än befunnit sig har det alltid funnits andra människor i 

närheten. Hon gillar inte att vara ensam, hon är inte rädd eller så men hon föredrar om det finns 

någon där med henne.  

      Fast det är annorlunda nu mot för ett par år sedan. Om hon hade flyttat hemifrån när hon först 

flyttade till Sverige hade hon kanske inte klarar sig så bra eftersom hon kände sig mer otrygg då. 

Till och med när hon var med sin familj kände hon som att hela hennes värld hade slitits i stycken 

på grund av kriget och allt omkring. Hon hade svårt att begripa saker och ting, framtiden var 

förvirrande, det förflutna var förvirrande och därför blev även det nuvarande så förvirrande. Hon 

begrep ingenting och kände sig orolig. Men nu säger hon att hon håller på att mogna och hon har 

hittat den väg som hon vill gå, hon har kommit till rätta med vem hon är och livet som hon har levt 

innan.  

      Leyla säger också att hennes tro på Gud har betytt att hon kan känna sig trygg i Honom och att 

Han är med henne var hon än går och att Han skapade henne innan hon kom från någonstans. Det 

har gett henne en större känsla av trygghet och hon kan möte alla utmaningar i framtiden nu, även 

utan sin familj. Mycket har förändrats de senaste två åren.  

      Hon har egentligen inte funderat så mycket på hur hennes hem kommer vara i framtiden, men 

det kan vara rätt enkelt, det behöver inte vara extraordinärt på något sätt. Hon behöver inte mycket 

saker men hon vill ha många minnen i sitt hem. Saker som kan påminna henne om alla platser som 

hon varit på. Men hon har som sagt inte funderat så mycket på det för att hon vet att hon kommer bo 

kvar med sin familj ett tag till. Hon förklarade för mig att i den arabiska kulturen bor man vanligtvis 

kvar med sin familj tills man gifter sig, så vi får se om hon kommer bo själv något innan hon det 

händer. 

      Jag frågade Leyla om det fanns många saker med minnen i deras hem nu, saker som påminner 

henne om hennes barndom. Hon förklarade att de från början inte planerade att flytta till Sverige 

permanent när de kom hit under kriget, de första sex månaderna trodde de, eller i varje fall hon, 

fortfarande att de skulle kunna resa tillbaka till Libanon. När de insåg att de skulle stanna i Sverige 

åkte hennes pappa ner och packade ihop deras tillhörigheter i Libanon, men de sakerna har stått i ett 



36 

förråd sedan dess. Bara några få saker i Leylas rum är ifrån hennes gamla rum i Libanon, de mesta 

sakerna som möbler till exempel fick de köpa nytt när de kom till Sverige. Men hon har många 

småsaker, även i Libanon sparade hon saker som bilder och brev och dem har hon i en låda, eller 

snarare i lådor med minnen hon sparat.  

FLYTTA 

Barn som växer upp i det militära flyttar vanligtvis ofta, ibland så ofta som varje år. Enligt Morten 

G. Ender är att flytta är det mest stressande upplevelsen för ungdomar från en militär gemenskap. 

Utvecklingsperioden i tonåren karakteriseras av att de distanserar sig från barndomens önskningar 

och drifter och en ökande kognitiv utveckling genom att utforska sociala, mellanmänskliga och 

intima relationer med jämnåriga. Familjeflytten innebär en diskontinuitet i sociala relationer under 

den period då individens identitet tar form. Man kan anta att eftersom civilbefolkningen upplever 

färre flyttar så skulle flyttar vara mer traumatiska för dem men intressant nog fann en jämförande 

studie att det var svårare för militära ungdomar än för civila att lämna sina gamla vänner. Studier av 

ungdomar från Israel och av ungdomar i Tyskland bekräftar dessa amerikanska resultat.
39

 

      Att flytta har alltid varit något av en förvirrande process, det finns så mycket att sörja i en flytt, 

så mycket som man lämnar bakom sig, men samtidigt finns det så mycket nytt att komma till. Men 

det är inte alltid enbart positiva saker man lämnar, ibland är det skönt att flytta ifrån vissa aspekter 

av den gamla hemorten. Likaså är en flytt till en ny plats långt ifrån enbart positiv, jag kände ofta 

stark ängslan och oro inför alla okända variabler som det innebär att komma in i ett nytt 

sammanhang.  

      De första månaderna har ofta varit smärtsamma för mig, när man är ny är man aldrig särskilt bra 

på någonting, man är nybörjare på allt ifrån språket till hur lokaltrafiken fungerar, hur man hittar i 

skolans korridorer och vilken hierarkisk ordning som råder i en viss grupp. Att försöka hitta sin 

egen roll i allt det nya är kanske det svåraste för mig. Man är så upptagen med att reda ut allt det 

som är nytt att det finns mycket lite annat som man orkar eller hinner företa sig. Värst är det de 

första månaderna, men för mig håller det ibland i sig länge. 

       När jag ser tillbaka på alla nya sammanhang som jag har varit i tycker jag mig kunna urskilja 

ett mönster, det första året, ibland även det andra, är jag passiv. Det är en känsla som jag avskyr, 

men innan jag verkligen fått fotfäste på den nya platsen har jag ganska liten initiativförmåga, jag 

hänger med i det som händer på platsen men jag upplever att jag inte kan påverka och driva 

utvecklingen på det sätt som jag annars skulle göra. 
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      Att känna att jag gör något nyttigt är viktigt för mig, jag är en ganska driftig person som gärna 

tar en ledarroll i många sammanhang, men den delen av mig sätts ur balans när jag är ny. Tillvaron 

då känns som att den glider mellan fingrarna på mig och det känns som att mitt liv springer ifrån 

mig. Det är en mycket jobbig känsla och ändå fortsätter jag att utsätta mig för den med varje flytt. 

Sedan ett halvår tillbaka känner jag att jag har landat där jag bor och att jag har en vardag som 

känns meningsfull, det tog mig mer än två år att komma dit.  

      Utifrån Elie Wiesels filosofiska perspektiv så går alla människor igenom en rad flyttar eller 

exiler under sin livstid. Han skriver att vid födseln är barnets första andetaget ett skrik. En protest 

mot att utvisas från den varmaste omgivningen och in i en värld som säkert skulle kunnat fortsätta 

utan den lilla inkräktaren. Barnet är inte längre skyddad. Det är fortfarande älskat, men inte som 

förut. Varken pojke eller flicka kommer någonsin igen bli älskad som de var en minut tidigare. I 

världen utanför kommer de att vara främlingar dömda att gång på gång bli uppryckta med rötterna. 

Till slut hittar alla dödliga en sista exil eller ett sista hem, vad kallar man det, en viloplats, i 

graven.
40

 Exil, eller landsförvisning, betyder ett uppbrott från släktingar, vänner, bekanta, 

omgivningen, kulturen, språket och arbetet. Exil betyder att börja om någon annanstans, en existens 

fylld med ambition, oro och enstaka belöning mitt ibland nya vänner och motståndare.
41

 

      Det finns helt klart likheter mellan Wiesels exil och mina egna upplevelser av att flytta. Men är 

exil nödvändigtvis och oundvikligen något ont? Sokrates tyckte det. På hans berömda rättegång fick 

han ett val: exil eller döden, han valde döden. 
42

 Trots det finns det människor som går i frivillig exil 

av olika anledningar.  

      När man läser i bibeln får man samma uppfattning som Sokratses hade, i varje fall om man ser 

bland de två första straff som Gud ger människan i gamla testamentet. Adam och Eva bryter det 

enda förbudet som Gud satt upp i Eden, de åt av frukten från kunskapens träd. Gud straffade dem då 

och slängde ut dem ur Eden, paradiset, de fick aldrig mer komma tillbaka till sitt hem.
43

 Adam och 

Eva får två söner, Kain och Abel, Kain dödar sin bror utav avundsjuka och det straff han då får är att 

han döms till att evigt vandra över jorden rastlös och rotlös.
44

 Dessa var inte de enda straffen som 

utdelades i dessa sammanhang men de är några av de mer konkreta. Enligt bibeln såg alltså Gud 

exil som ett sätt att straffa människan på, hela gamla testamentet är fyllt med historiska skildringar 
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av ett folk i exil. Jesus tog människornas straff genom att dö på korset, det innebar först att Han fick 

lämna sin far i himmelen, Hans hem, för att komma till jorden som människa.  

      Jürgen Moltmann har skrivit att en gång i tiden var vi helt "hemma" och i helt "säkert förvar,” 

det var när vi växte i moderlivet. Då var vi helt och fullt "i någon annan" och var omgivna av och 

fick näring av vår mor. Förlossningen är vår första utvisning från paradiset. Barnet blir fritt, men det 

blir också ensamt.
45

 Vi upptäcker vad hem verkligen är först när vi är ifrån det. Det är först efter att 

vi har drivits ut ur paradiset som vi inser att det var ett paradis. Hemma-blivande människor känner 

inte till dessa saker eftersom de aldrig förvärvat den nödvändiga distansen.
46

  

      Att tvingas att lämna ett hem är kanske det enda sättet att finna det, ett hem är kanske en sådan 

sak som man förs ser när det är en liten prick vid horisonten. Jag bad Gwen berätta lite om det hon 

minns av flytten från Kalifornien till Istanbul: 

      Gwen: ”Jag minns inte så mycket, den enda känslan som jag minns att jag hade var iver och 

spänning. Jag kände mig förväntansfull eftersom mina föräldrar pratat om flytten som att det var 

något spännande och därför tänkte jag att det var det. Och det var det ju, bara att åka flygplan för 

första gången och att åka till ett främmande land... Jag tror inte jag hade varit utanför Kalifornien 

innan. Så det var liksom den största resan vi någonsin hade gjort och jag antar att orsaken till att 

jag inte minns så mycket var för att jag inte hade så mycket andra känslor om flytten. När vi 

flyttade gick jag i tvåan och jag hade mina små vänner men jag kände inte alls som jag gjorde 

under senare flyttar. Jag kände mig inte direkt ledsen över att lämna dem utan jag sa typ ”Ok, jag 

kommer skriva brev till er,” det var lugnt. Man kanske inte blir så fäst vid människor i den åldern, 

jag vet inte. Jag var bara så exalterad över att komma till en ny plats, men jag minns att det var 

jobbigt när vi kom dit. 

      Jag tror vi hann vara i Istanbul i ett par månader och vänja oss lite innan jag och Marie 

började skolan. Vi började i turkisk skola och vi kunde inte det turkiska språket alls. Vi hade gått på 

språklektioner i USA med våra föräldrar men jag minns att de alltid var jättetråkiga och jag mindes 

aldrig något och förstod ingenting. Så jag minns att det var väldigt svårt i början när vi sattes i 

skolan eftersom vi inte kunde tala språket. Intressant nog var det inte att skaffa vänner som var 

svårt, det var bara så svårt att göra själva skolarbetet, det var det svåraste. Jag skrev av ord 

bokstav för bokstav för jag kunde inte ens läsa orden, det tog så lång tid att få arbetet gjort och jag 

kunde aldrig få de betyg jag ville ha eller så. Det akademiska var svårast, att försöka lära sig ett 

                                                 

45 Motlmann, Jürgen (1996) Shekinah: The Home of the Homeless God  i The Longing For Home University of Notre Dame 

Press: Notre Dame, Indiana s.173 

46  Ibid. 



39 

annat språk samtidigt som man faktiskt är i skolan och måste prestera på en viss nivå men vi kunde 

inte göra det då. Men att flytta ifrån USA var inte svårt när vi var små.” 

      Flytten från Edirne till Izmir var desto svårare för Marie och Gwen då de verkligen älskade att 

bo i Edirne, de oroade sig båda över att inte hitta några nya vänner i Izmir. De bad ofta till Gud om 

hjälp med att hitta vänner just för att det var så viktigt. När Gwen berättade det här för mig la hon 

verkligen vikt vid hur svår den flytten hade varit för dem och att det då kändes omöjligt att de skulle 

hitta nya vänner och att de skulle kunna skapa sig ett nytt liv i Izmir. Men sen sa hon att de aldrig 

hade kunnat föreställa sig de vänskapsrelationer som de sedan fann i vår youth group. 

      Elie Wiesel skriver att faran i exil är glömska. Att lämna för att sedan återvända är både nyttig 

och kreativ, att lämna och glömma att komma tillbaka är varken eller. Glömska per definition är 

aldrig kreativ, inte heller är det lärorikt. Den som glömmer att komma tillbaka har glömt det hem 

han eller hon kom ifrån och vart han eller hon är på väg. I slutändan kan man säga att motsatsen till 

hemma inte är avstånd utan glömska. 
47

  

      När jag hittade stycket ovan under en av mina sena kvällar med näsan begravd i en bok om 

hemlängtan blev jag mycket upprörd. Jag har förlorat något som jag ser som en sådan stor del av 

mitt ursprung, jag har glömt mitt språk. Även om mina föräldrar är svenska så finns min barndom i 

Albanien och i det albanska språket, jag vet inte när jag slutade tala det eller varför, jag vet bara att 

jag inte förstår det längre. Det finns i princip inga videofilmer från när vi var små, men hade det 

funnits de och jag hade kunnat se mig och min bror leka i vårt rum så hade jag inte kunnat förstå 

vad vi sa. Det känns som jag blivit avskuren ifrån min barndom, som att jag inte har kontakt med 

eller kan förstå den jag var som barn.  

      Alice förklarade för mig att hon inte alls gillar förändringar egentligen, vilket hon tycker är 

konstigt då de sker i hennes liv hela tiden. Hon gillar inte förändringarna som sker till en början 

men så småningom börjar hon älskar det som de för med sig. Hon kom fram till att hon lärt sig 

älska och uppskatta alla platser som hon flyttat till även om vissa tagit längre tid än andra. 

Universitetet var en sådan plats som tog extra lång tid att vänja sig vid och att uppskatta, hon var 

helt ensam och för första gången utan sin familj som kände och förstod henne. Hon hade släktingar i 

staden som till viss del lärde sig förstå henne, men aldrig fullt ut.  

      Alice har alltid känt sig hemma med Cherokee indianerna på många sätt, men på andra sätt inte. 

Hon tror att det bästa man kan göra är att försöka vara så nöjd som möjligt där man är och motstå 

längtan att åka någon annanstans och att motstå impulserna av att inte vilja passa in. Man kommer 
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inte pass in helt och hålet i vilket fall, det är självklart, men gör det inte värre. Försök vara nöjd, 

Paulus talar om det i bibeln, om att vara nöjd där man är. Alice menar att med Guds hjälp har hon 

lyckats vara det, hon kände sig som hemma i princip överallt där hon var.  

      Att flytta så pass mycket tog bort hennes idé av en plats som hennes hem och tillät henne att bli 

mer anpassningsbar och att sträcka sig över många kulturer och folk. Det fick henne definitivt att 

konstant känna sig som en utomstående och ändå alltid på insidan på samma gång. Det var 

verkligen konstigt. Att flytta en hel del lärde Alice att bli vän med folk riktigt snabbt och med alla 

olika slags människor, sådana som såg ut som henne och som betedde sig som henne men även 

människor som var raka motsatsen till henne. Hon lärde sig hur man umgicks med dem alla . Det 

gör en verkligen flexibel och lättlärd.  

      För Alice betyder att känna sig hemma att vara runt människor som accepterar henne och är 

välkomnande men också att ha någon uppfattning av vad som händer runt omkring henne. Tillfällen 

då hon inte känt sig hemma har varit när hon umgåtts med folk som inte accepterar henne och när 

hon inte kunnat göra saker på egen hand. Så att ha åtminstone lite självständighet är viktigt, i 

Turkiet kunde hon röra sig självständigt ute bland folk under dagtid även om det var svårare när det 

var mörkt. Hon kunde gå runt själv, navigera i staden och hon kunde tala med folk, att kunna 

språket är en stor del i det hela också. Men viktigast av allt detta är att bli accepterad tycker Alice. 

Hon har varit med människor från sitt eget hemland som inte accepterat henne och så har hon inte 

känt sig hemma, men hon har också varit i främmande länder och känt sig mer hemma än i USA på 

grund av människornas värme och välkomnande attityd. 

      Erazim Kóhak menar att en människa kan förlora sitt hem utan att flytta, han skriver att även om 

människor kanske inte flyttar sig geografiskt, även om de lever sina liv bland bekanta platser och 

bekanta människor så kan de inte hjälpa att de flyttar i tiden. De välbekanta platserna transformeras 

för varje år. Han berättar om en grannes tankar: Stängslet har rasat, det gamla päronträdet dog, 

gamla tiken Bowker är borta och det är hennes valp också, gamla vänner har för länge sedan dött 

eller bytts ut. Inom ramen för hans grannes liv hade Sharon gått från ett välmående bondesamhälle 

med fyra hundra innevånare till ett fält av övergivna gårdar och sekundära skogar med tjugo 

invånare och sedan vidare till en välbärgad trabantstad för före detta stadsbor och deras leksaker. Då 

Kóhaks granne dog kände han sig lika mycket som en exil som Kóhak själv.
48

 

      Leyla: “Att flytta är fortfarande så svårt, jag menar det är klart det är svårt men de är som att 

jag inte är van vid det. Jag skulle mycket hellre bara... fast jag vill ju samtidigt inte stanna här i 
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flera år. Det är svårt att definiera eftersom jag inte gillar själva flyttprocessen, men jag gillar att 

åka någon annanstans, till en ny plats. Det kanske är den här rastlösheten, jag känner inte att jag 

hör hemma här eller att det här är mitt hem.” 

      Jannie: Tror du det är möjligt att det letar efter något? Jag menar du säger ju att du inte gillar 

flyttprocessen men ändå skulle du villa åka till en ny plats. Är det så att även om du flyttar till en ny 

plats så skulle du snart vilja flytta till något nytt igen? 

Leyla: Ja absolut! Det tror jag definitivt. Jag tror det är där jag behöver hitta en trygghet, jag 

behöver tillåta mig själv att var hemma, där jag är. Jag behöver fatta ett beslut att ”Ok, jag är här 

nu för en tid och jag kommer att stanna här.” Jag vill inte bara spendera mitt liv som att jag väntar 

på en busshållplats. Som att jag väntar på att få åka någon annanstans.  

      Det är en process, nu känner jag som att jag ska vara här och jag kommer vara här åtminstone 

fem år till tror jag. Det är en tanke som jag processat ett tag typ ”Wow, fem år!” Men samtidigt är 

det härligt att stanna på en plats också. Jag bodde i Libanon i elva år och då bodde jag på en plats, 

jag gillar känslan av att vara bekant med en plats och veta hur saker och ting fungerar. Men 

samtidigt har jag ju den här begäret efter att åka iväg igen.  

      Kóhak delar in människor i vandrare, sådana som flyttar runt och bofasta, sådana som bor kvar. 

Strategin för vandraren är motsatsen till den för den bofaste. Bofasta är bra på att sänka rötter, 

vandrare är bra på att resa lätt. Bofasta sträva efter att stanna med sina älskade. Vandrare vet att det 

är lönlöst så de skär av repen till sina ankare innan tiden och tidvattnet kan dra ner dem. Kanske är 

deras respektive sätt att uppleva tid själva nyckeln.  

      De bofastas tid är lika cyklisk som den eviga återkomsten av årstiderna. Det finns inget nytt 

under solen, och till dess kretsar vänder vinden åter. Hos de bofasta är varje slut också en ny början, 

varje döden är en ny födelse. Tiden för vandraren däremot är linjär liksom den oändliga öppna 

vägen. Det finns ingen återvändo och inga repriser. Tid är oåterkallelig, ständigt ny. Det som lämnas 

kvar är borta för alltid. Vandrare måste resa lätt och aldrig se tillbaka. Deras styrka är att lösgöra sig 

på samma sätt som styrkan i de bofasta är att rota sig.
49

 

      Vandrarna är obundna, de behöver inte frukta hemlöshet då de inte kallar någon plats hem, de 

behöver inte frukta förluster då de inte räknar något som deras.
50

 Och liksom Leyla menar Kóhak 

att hemma är inte en plats, det är en inställning, villig att vara hemma. Han går vidare och säger att 

hemmets former i detta liv är aldrig slutgiltiga eller eviga. Liksom vandraren kan pilgrimen aldrig 
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komma fram, men av ett annat skäl. Vandraren kan nå sin destination eftersom han är ovillig att 

riskera åtagandet som är inkarnation. Pilgrimen kan aldrig nå sitt mål för att han har gett av sig själv 

på alltför många platser och har lämnat för mycket av sig själv bakom vid varje flytt.
51

  

      Är det så? Är jag kanske som en pilgrim som söker ett hem men sökandet har pågått för länge 

för att något ska finnas kvar när jag inte orkar söka längre? När jag väl stannar upp för att bygga 

mig ett hem märker jag då att jag inte har något att bygga med eller att bygga på? Jag vill gärna tro 

att det bara är en frågan om inställning, att man som global nomad får finna sitt hem i något annat 

än det konventionella. Att plats, stabilitet, långvariga relationer och homogenitet går att byta ut utan 

att man förlorar möjligheten till att känna sig hemma.  

Hem och familj 

När globala nomader flyttar runt är det familjen som går som en röd tråd genom deras liv, föräldrar 

och syskon är många gånger de enda människor de känner när de kommer till en ny plats och därför 

spelar just familjen en viktig roll i globala nomaders liv.  

     Jannie: När du har flyttat runt så har din familj i princip varit det enda konstanta mitt i alla 

förändring, hur spelar din familj in i din uppfattning av vad hem är nu? 

Todd: Det är som du säger, familjen har varit det konstanta. Jag har bott med dem under hela mitt 

liv hittills förutom i somras när jag var i Norge, det var första gången jag bodde själv. Vilket var 

härligt, jag menar jag tycker definitivt att att bo hemma har både för och nackdelar men jag vet 

faktiskt inte riktigt hur familjen spelar in i konceptet hem. Jag antar att jag bara ser det som en 

konstant faktor och något som jag tar för givet. Även om jag bor här är jag vanligtvis iväg och 

jobbar eller i skolan, så jag är inte här särskilt mycket. De senaste åren har jag inte umgåtts 

särskilt mycket med familjen eftersom jag vanligtvis är ute och reser, jobbar på projekt eller gör 

något annat. Så jag tror inte familjen har särskilt stor effekt på hur jag ser på vad som är hemma, 

det är bara något som alltid funnits där innan... jag vet inte riktigt. Fast på många sätt tror jag att 

vi står varandra nära som familj, till exempel har vi för det mesta ätit våra måltider ihop. Jag antar 

att det är ett sätt som jag ser familjen som en del av hemmet, att äta tillsammans vilket är väldigt 

ovanligt i USA.   

      Under en intervju med Marie började vi prata om hur det påverkade henne när hennes 

storasyster Gwen flyttade tillbaka till USA för att börja studera vid universitetet. Hon svarade att det 

var konstigt att det inte var så jobbigt som hon hade förväntat sig. Men det var självklart svårt att 

inte längre kunna göra saker med henne och att inte kunna vara en del av hennes liv på samma sätt 
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som förut. Men det var även jobbigt för Marie att förlora den trygghet som det inneburit för henne 

att ha Gwen med sig i Turkiet, Gwen ser mer turkisk ut medan Marie själv är väldigt blond. Hon 

upplevde att Gwen hade en neutraliserande effekt på omgivningen som gjorde att folk inte stirrade 

på dem lika mycket som när hon var själv eller i sällskap med sin yngre syster som var lika blond. 

Skillnaden blev så markant för Marie efter att Gwen flyttat att hon till slut färgade sitt hår mörkt för 

att slippa behandlas som en turist. Hon skrattar när hon berättar vilken lättnad det var för henne när 

hon insåg hur mycket hårfärgen hjälpte, ”efter att jag färgat håret kände jag mig mycket mer 

hemma, folk talade turkiska med mig istället för att försöka fråga mig på tyska vart jag kommer 

ifrån. Så det var en enorm skillnad för mig och det tröstade mig när Gwen inte var där.”  

      I en senare intervju med Gwen berättar hon om hur det kändes när Marie flyttade till hennes 

universitet, året innan när Gwen hade varit ensam hade varit tufft, hon upplevde att hon inte passade 

in med de andra tjejerna på skolan.  

Gwen: När jag ser tillbaka kan jag se en betydande skillnad mellan det året och året då Marie kom. 

Det är galet att tänka på hur en enda person kan förändra allt, allt förändrades när hon kom. Jag 

har insett att när man inte har kontinuiteten av en plats eller ens kontinuiteten av en kultur så 

börjar man definiera sin värld och sig själv delvis genom de människor som står en nära. När de 

människorna finns där kan man känna sig mer som sig själv och man vet att dom känner än så då 

är det ok att uttrycka hela den person man är inför resten av världen. Jag är säker på att det är sant 

för varje person till viss del men jag vet att när man upplever så många saker som är främmande 

och annorlunda då att ha åtminstone en person från sin familj som man har sett igenom allt ... ja ... 

människor blir i grunden hem för en. 

      Själv känner jag definitivt att familjen är avgörande för hur jag ser på hemmet, jag har svårt att 

känna mig hemma utan människor omkring mig, människor som verkligen känner mig och som 

bryr sig om mig och under största delen av mitt liv har familjen varit dessa människor. Varje gång vi 

har kommit till en ny plats har min värld krympt till att bestå av oss fem. Allt annat var okänt och vi 

blev väldigt beroende av varandra, när vi flyttade till Turkiet var det lite besvärligt att som nybliven 

tonåring vara så beroende, isolerad och begränsad till familjen som jag var under den första 

perioden. Men samtidigt är jag väldigt tacksam för att jag aldrig behövde vara ensam i allt det nya.  

      Idag är det svårt för oss som familj att se att vi börjar bli mer som ”alla andra” där man lever 

sina parallella liv och inte har lika mycket med varandra att göra. Vi kämpar med hur vi ska förhålla 

oss till barn, föräldrar och syskon nu när vi inte desperat behöver varandra på samma sätt längre, 

den där utanförskapen som förde oss samman finns inte längre på samma sätt och vi behöver hitta 

ett annat lim som binder oss. Samtidigt behöver vi lämna plats för varje familjemedlem att skapa 

sitt eget liv och gå sin egen väg men visst känner man sig vilsen utan den där röda tråden.  
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ATT HÖRA HEMMA I DET NYA LANDET 

Utlänning 

      Jannie: Hur påverkade det dig att ses som utlänning under så många år? 

Jack: Jag tror att det gjorde mig obekväm många gånger, jag upplevde att det fanns vissa 

förväntningar på mig som jag antingen var tvungen tillbakavisa eller upprätthålla. De såg alltid 

amerikaner som rika men som missionärer var vi väldigt långt ifrån rika. Men det fanns alltid den 

här inställningen att man skulle utstråla en viss amerikanskhet. Några gånger steg det mig till 

huvudet när jag tänkte på att jag var från det här stora landet som alla filmstjärnor kommer ifrån 

och det var ju rätt coolt. Men när jag flyttade till Amerika blev jag främmande på ett annat sätt. I 

Turkiet var jag amerikanen och det var rätt ballt men sen när vi flyttade tillbaka till Amerika så vart 

jag den konstiga turken, så jag bytte liksom plats. Så att vara den som är främmande behöver inte 

alltid innebära samma sak, det kan antingen vara något att vara stolt över eller något som känns 

pinsamt.  

      Jannie: Todd, fattade folk att ni var Amerikaner? 

Todd: Ja, det märktes speciellt på mina föräldrar, fast du vet min pappa ser faktiskt turkisk ut och 

han talar turkiska väldigt bra, men hans uttal avslöjar honom. Om folk inte såg mig när jag pratade 

med dem så skulle de troligen anta att jag var turkisk, men om de såg mig... jag menar jag var mer 

blond förut och så har jag blåa ögon så då syns det ju. 

      Jannie: De turkiska barnen som du lekte med när du var liten, behandlade dom dig annorlunda 

för att dina föräldrar var amerikaner?  

Todd: När jag var liten tror jag... jag minns inte det här utan det är något som mina föräldrar har 

berättat men när jag var liten så blev jag lite särbehandlad för att jag var amerikan. Och i Turkiet 

var jag alltid amerikanen, när jag var yngre bodde vi i en väldigt liten stad under en tid, det var den 

minsta staden vi någonsin bott i med enbart några hundra tusen människor, och vi bodde där 

ganska länge och då var vi i princip de enda utlänningarna i hela staden. Det var en av de 

jobbigaste perioderna just för att det var så isolerat utan andra utlänningar, då levde jag mer i den 

turkiska kulturen än under någon annan period, åtminstone i vardagen. Jag var ju fortfarande 

amerikan vilket gjorde mig lite annorlunda men jag tror inte det var något jag tänkte så mycket på 

då. Jag spelade fotboll med alla andra efter skolan vilket är en typisk sak att göra, så det var ju 

ganska normalt.  

      Även Gwen och Maries familj var de enda utlänningarna i en stad under perioden i Edirne. Jag 

frågade Gwen hur hon upplevde det.  

Gwen: Jag kände mig inte som en outsider, jag kanske bara var naiv, jag kanske bara inte märkte 
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att folk tyckte att vi var outsiders. Det kanske var tydligare i början än vad det vart senare men vi 

var så djupt inne i den turkiska kulturen att vi blev en del av den. Det var nog bara mina föräldrar 

som upplevde hur det var att känna sig utstött. Vi fick vänner, gick till skolan och barn är mer 

accepterande generellt tror jag. 

      Jag tror vi låtsades att vi var turkar, även inför oss själva och jag tror det hjälpte. Vare sig det 

var bra eller dåligt så tror jag att vi förlorade en del av vår amerikanskhet under den tiden. Det 

hjälpte oss nog att känna oss som hemma, om vi hållit hårdare fast vid att vi var amerikaner hade vi 

nog inte kunnat absorbera vissa kulturella saker som hjälpte oss höra till. Vi blev helt formbara och 

vi anammade alla egenskaper från grannbarnen, det inkluderar att vår turkiska blev fylld med 

svordomar och andra ord som användes på gatan eftersom vi inte visste vad de betydde, vi använde 

dem bara och vi fick en typiskt turkisk slang.  

      Den enda situationen som jag kan minnas då jag kände mig som en riktigt outsider, och jag 

minns att jag hatade den känslan, var... ok, inte riktigt som en outsider men bara väldigt 

annorlunda och i och med det inte som en del av Turkiet eller Edirne. Men det var under en period 

när vi var hemskolade istället för att gå i turkisk skola. Jag minns inte när det här var eller hur 

länge det var så men under den perioden bar vi inte skoluniformer (vilket alla turkiska skolbarn 

gör) och när vi var utomhus som när mamma skickades oss till marknaden för att handla så sa folk 

”Varför är du inte i skolan?” Eller när jag var tvungen att åka buss för att lämna något till min 

pappa på hans arbetsplats under dagtid. Jag var alltid högst medveten om vilken tid det var 

eftersom folk skulle undra varför jag inte var i skolan. Även om de troligtvis bara undrade ”Varför 

är inte den här flickan i skolan?” så kände jag att det visade att jag var annorlunda och att jag var 

utlänning. Jag minns att jag verkligen hatade det och att jag försökte undvika att vara utomhus 

under den perioden. Men det är den enda period i Edirne som jag kan minnas att jag kände mig 

annorlunda. 

      Jag tycker att den här historien om skoluniformerna är mycket målande, skoluniformers syfte är 

just att barnen ska vara lika, det ska inte synas att den ena är fattig och den andra lik utan barnen ska 

vara lika. Men det faktum att Gwen rörde sig ute på dagtid utan uniform visade för alla runt 

omkring att hon inte gick i skolan. Förvisso var hon hemskolad men det var inget som förekom 

bland turkar. Gwen ville väldigt gärna vare en del av Edirne men att inte bära skoluniform pekade ut 

henne som utlänning.  

      Jannie: Alice kan du berätta lite om de positiva och de negativa aspekterna av att vara en 

utlänning under stora delar av ditt liv? 

Alice: Jag skulle säga att det här är den största konsekvensen av att vara en global nomad, det här 

är ett område som vi kämpar med men det varierar från gång till gång och plats till plats. Jag 
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börjar med de negativa aspekterna; när jag kom tillbaka till USA såg jag ut som en amerikan, jag 

pratade som en amerikan och därför borde jag enligt folk också vara en amerikan. Men du vet när 

jag kom tillbaka kände jag mig mer utanför än jag någonsin gjort tidigare i mitt liv. Jag hade ingen 

aning om vad folk pratade om och jag fattade inte de kulturella referenserna, jag kände inte till 

filmerna, filmstjärnorna, de interna skämten, talesätten eller slangen och jag satte mig själv i 

pinsamma situationer genom att använda talesätten i fel sammanhang eller använda uttryck utan 

att helt ha förstått dess betydelse.  

      Det var jobbigt eftersom det här skulle vara kulturen som jag kom ifrån och trots det fattade jag, 

åtminstone i universitetskontexten, ingenting. Under en lång tid kände jag att jag inte passade in. 

Visst fann jag några av mitt livs djupaste vänskapsrelationer där men det var inte bland folk som 

trodde jag var amerikan, utan med sådana som accepterade mig för den jag är. Till exempel kallade 

en av mina närmaste vänner mig för ”Turkey” i fyra år, det var så folk introducerade mig, som turk. 

De sa ”alltså hon är inte direkt amerikan,” till och med min pojkvän säger att ”trots att hon är 

blond och blåögd så är hon inte riktigt amerikans, hon är lite turkisk och lite kirgizistansk och 

något mer.”  

      Jag tycker att det är svårare att komma tillbaka till sitt ”hemland” eftersom man ser ut som 

dem, man klär sig som dem, jag var tvungen att jobba lite på klädbiten, du vet ju att jag klädde mig 

som ett konstigt barn, men till slut tog jag i tu med det. [skratt]Så jag ser ut som dem och folk blir 

förvirrade när jag inte hänger med i kulturreferenserna eftersom de tänker ”hon ser ut som en av 

oss,” men det är jag inte! Det är det som är så konstigt, vi kan smälta in men vi passar inte in. Jag 

passar fortfarande inte in, men för det mesta gör det ingenting. Ibland känner jag mig riktigt dum 

när jag säger något korkat och blir socialt utfryst på grund av min bristande kulturella kunskap.  

      Men fördelen är att jag kan smälta in överallt annars. Jag är typ halvalbino, jag är jättevit och 

har riktigt blont hår och jag kan inte bli brun när jag solar, så egentligen ser jag ut som en 

utlänning nästan vart jag än är. Men folk tror att jag är tysk eller rysk och på grund av att jag kan 

flera språk brukar jag kunna lura dem. Jag har övertygat folk att jag är ryss, varje gång jag går 

igenom en flygplats blir det problem för att folk inte kan räkna ut var jag kommer ifrån. Ingen ser ut 

som mig i Turkiet, verkligen ingen, men jag kan fortfarande smälta in på vissa sätt och folk har sagt 

”Du är ju faktiskt turkisk i din kultur, det ser jag i dig.” Och det är jag typ, så man kan smälta in, 

man kan bli bekant med kulturen men man kan aldrig höra hemma där fullt ut. 

      Det är det som är problemet med att vara en global nomad, man vänjer sig vid att aldrig riktigt 

passa in någonstans. Men jag antar att det som är bra, åtminstone för kristna eller troende, är att 

det hjälper oss att fokusera på himlen eftersom himlen är den enda plats där vi faktiskt kommer 

känna oss hemma, en plats där vi kommer veta att vi hör hemma. Det har hjälpt mig att sätta en del 
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saker i perspektiv vilket gör att även om jag vet att jag inte kommer passa in i den amerikanska 

kulturen så kan jag ändå känna mig bekväm i den.  

      En sak som jag lagt märke till är att när man bor utomlands så är folk där mer villiga att ha 

nåd och tålamod med en eftersom de vet att man är ny, att man inte är turk eller kirgizistansk eller 

ryss eller vad det nu är. De är villiga att lära en saker men när man kommer tillbaka till sitt eget 

”hemland” så förväntas man redan veta saker och folk blir frustrerade när det visar sig att man 

inte vet, det är inte alltid så men det är ett problem som vi stöter på ofta.  

      Känslan av att vara en utlänning kan vara olika stark beroende på var man är och hur man blir 

bemött, Gwen upplevde en väldigt stor kontrast mellan förhållandena Istanbul och Edirne;  

Gwen: Folk i Istanbul stirrar på en mer, det verkar som att de stirrar mer generellt. Jag hade alltid 

en känsla av att folk tittade på oss eller pekade ut oss som ”yabancı” vilket betyder utlänning eller 

utomjording. Men den känslan fanns inte i kulturen i Edirne. Inte ens när jag var med mina stystrar 

eller någon annan som var mer blond...när vi gick runt på stan eller så... folk kanske tittade på oss 

lite nyfiket men de stirrade inte så intensivt på oss. Men av någon anledning gjorde folk i Istanbul 

det, även när jag var där förra året känndes det så, som att folk alltid granskade varandra kritiskt 

och inte bara oss utlännigar.  

      När vi flyttade ifrån Edirne slutade jag känna mig så turkisk som jag gjort där men Izmir var 

annorlunda från Istanbul också, där kom de två (att känna sig turkisk och som en utlänning) liksom 

samman, Izmir är en progressiv stad och de finns en del utlännigar där men folk bryr sig inte lika 

mycket om att man är utländsk. Så där började jag känna mer och mer att det var ok att jag var 

utländsk och att jag inte behövde låtsas vara turkisk för att känna att jag dög. Fast ibland gjorde vi 

fortfarande det, som när vi valde att tala turkiska med varandra på bussen istället för engelska och 

sådana saker. Men mer och mer kände jag mig bekväm med den jag var och det hade troligtvis även 

att göra med att vi började umgås med andra utlänningar och insåg att det fanns andra som oss 

och att vi inte behövde bli turkar för att höra hemma där vi var.  

      Jag tycker alltså att Izmir kombinerade de två, vi var fortfarande utlänningar och vi var 

fortfarande annorlunda men vi var ändå mer accepterade av turkarna och vi hade dessutom vår 

egen gemenskap av utlänningar som faktiskt var lika oss, vi behövde inte bli lika dem då vi redan 

var lika. Helt enkelt för att vi alla var utlänningar och delade samma känslor av att vara 

annorlunda.  

      Vi går tillbaka till konceptet hem, i den gemenskapen kände jag mig verkligen hemma för att 

trots att det faktiskt inte var så många år som vi alla var vänner så fanns det en trygghet och en 

känsla av att vi kunde vara helt och hållet oss själva där utan att gömma vissa delar av vår 

identitet. Faktum är att Turkiet knappast är fyllt av kristna vilket gör stor skillnad, att inte kunna 
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relatera till människor på det där djupa nivån gällande sina erfarenheter och sin relation till Gud 

och att inte ens kunna använda ordet missionär i Turkiet gjorde det svårt. Hela ens identitet är på 

sätt och vis gömd ifrån hela nationen, att sedan kunna vara helt öppen med den biten med en massa 

andra ungdomar gav en riktig hemkänsla. Jag tror det var likadant för oss allihopa, inte bara för 

mig. 

      Jag började gå till denna youth group bara ett par veckor efter att vi flyttade till Turkiet och på 

grund av det vet jag inte hur det är att enbart ha turkiska vänner och jag var heller aldrig lika 

beroende av att bli en del av det turkiska samhället som Gwen och Marie var innan de flyttade till 

Izmir. Det är möjligt att jag, på grund av att jag inte hade den erfarenheten, inte på samma sätt 

uppskattade möjligheten att tala öppet om vad det innebar att vara global nomad med andra 

ungdomar. Jag håller med Gwen om att det var en mycket speciell gemenskap som vi hade i 

ungdomsgruppen även om jag anser att det fanns baksidor också. 

ATT ÅTERVÄNDA TILL ”HEMLANDET” 

        Norma McCaig, en global nomad och författare tycker att processen av att återvända till 

medborgarlandet, ”the passport country”, bör ägnas särskild uppmärksamhet. Medan föräldrarna i 

familjen återvänder hem kliver barnen av flygplanet “ridande på föräldrarnas mytologi av hem” 

som den globala nomaden Timothy Dean uttryckt det i en intervju med McCaig. En mamma har 

sagt ”För mina barn är hemma bara ännu ett någonstans.” Föräldrar som återvänder till sina 

ursprungsländer kommer hem; deras barn däremot lämnar sina hem.
52

   

      Jannie: Ok Todd, du har berättat att du såg som “amerikanen” när du bodde i Turkiet, men hur 

var det när du flyttade tillbaka till USA då? 

Todd: Jo jag tycker nog att jag passade in rätt bra . De sista åren i Turkiet interagerade jag mer 

med andra utlänningar, amerikaner, svenskar och andra icketurkar. Det var definitivt en del av 

övergången och det gjorde det mycket lättare att flytta tillbaka till USA. Väl där började jag gå till 

olika kyrkor och ungdomsgrupper och träffade folk där och jag tänkte nog ”äsch, jag får det här att 

fungera.” Jag tror det var lätt just för att jag alltid vetat att vi behövde åka tillbaka till USA och att 

jag skulle börja på universitetet där, så det var inte konstigt alls att flytta hit. Jag vande mig helt 

enkelt och åkte med strömmen, på sätt och vis känner jag mig inte så amerikansk men samtidigt 

känner jag mig inte turkisk alls. Ibland tror jag att jag är mer europeisk eller bara en blandning av 

det hela. Det kanske är ungefär i mitten, om man inte är turk och inte amerikansk men något i 

mitten kanske det gör en europeisk. [skratt]  

                                                 

52 McCaig, Norma M. (1996)  Understanding Global Nomads i Strangers At Home – Essays on the Effects of Living Overseas 

and Coming “Home” to a Strange Land Aletheia Publications: Canada s.110 
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      Jannie: Vad hade förväntat dig av att flytta tillbaka? 

Todd: Jag tror att den enda förväntning jag hade av att flytta var att det skulle gå bra och jag 

oroade mig inte för det. Jag tror att det var mycket svårare för mina syskon i början. Jag tror att 

ibland när folk lär känna mig lite bättre och får veta att jag vuxit upp i Turkiet så tänker de ”Ah, det 

förklarar ju en hel del!” Så det är ju definitivt en del av den jag är.  

      Men jag gillar inte Arizona, där jag bor nu, något värst, allt är mycket nyare än i Turkiet men 

det är ju en öken. Jag bor i en öken, det är extremt varmt under sommaren och det är bara platt och 

glesbebyggt och rätt fult, det är många som hatar det här stället. Men jag försöker hitta saker som 

jag gillar med det och saker som jag vill förändra och det är därför jag kan se mig själv... ja alltså 

jag skulle väldigt gärna bo i Europa i framtiden, men jag skulle också kunna se mig själv bosatt här 

Phoenix. Jag skulle jobba med olika projekt inom urban design och arkitektur som jag studerar. Jag 

försöker väl helt enkelt hitta sakerna som jag gillar med en plats och sen försöker jag hitta 

möjligheter till att göra den bättre. För mig gör det det lättare att anpassa mig till en plats.  

      Jannie: Gwen, kan du berätta lite om hur det var för dig när du flyttade till USA? 

Gwen: Jag var jättespänd på att åka, hela grejen med att välja skola och vart jag ville bo, jag hade 

vetat rätt länge att jag ville plugga musik så jag hade inte den där ångesten över att inte veta vad 

jag ville eller borde göra. Musik var det som jag tyckte mest om så jag var verkligen upprymd över 

att klara mig själv och starta mitt liv på ett sett, se världen och se andra människor.  

      Jag älskade mitt hem, jag älskade Turkiet så det var inte som att jag försökte fly undan något 

utan jag var bara riktigt spänd på allt som jag hade framför mig. Jag tror att all den där 

upprymdheten och spänning gjorde att rädslorna som nog låg under ytan hamnade i skymundan. 

Jag tänkte helt enkelt inte på dem och jag tänkte inte på att det kanske skulle bli jobbigt att vara 

ifrån min familj och allt som var bekant.  

      Jag tror egentligen att jag är en rätt extrovert person i nya situationer vanligtvis så jag tycker 

inte att det är läskigt att träffa nya människor eller att börja prata med folk jag inte känner. Så den 

första månaden var härlig, jag lärde känna massa folk och hela den akademiska biten, jag pratade 

med mina lärare och tyckte att mina kurser var spännande och så. Men sen började det komma ifatt 

mig att ”whoa, jag bor faktiskt här” och jag insåg att jag inte hade den där vänskapen som jag var 

så van vid, någon att dela allt med. Jag tror jag kände smärtan av det mer än att jag faktiskt förstod 

vad som hände, jag kände av ensamheten och smärtan av att inte kunna dela min erfarenhet med 

någon. Jag och Marie har alltid delat allt med varandra och allt vi har upplevt har vi upplevt 

tillsammans. Det finns en riktig trygghet i att kunna dela sånt med varandra.  
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Tillhörighet och gömda immigranter 

Todd känner sig inte utstött men ibland väljer han definitivt att hålla sig lite utanför, han menar att 

det finns saker i hans vardag som han inte vill vara en del av. Han går på USA:s största universitet 

och det händer det alla möjliga saker som han inte direkt vill ha något att göra med. Men han har en 

grupp vänner i skolan som han är mycket med och de är lite som en familj men utanför det 

sammanhanget tenderar han att vara lite mer tyst och reserverad. Todd känner att han inte riktigt hör 

hemma någonstans men samtidigt hör han hemma överallt.  

      När han kom till USA bestämda han sig för att passa in till den grad han var bekväm med, han 

skulle inte göra vad som helst för att bli accepterad. Det fanns tillfällen när han var liten då han 

önskat sig någon annans liv eller att saker och ting skulle varit lättare, ibland kände han sig utanför. 

Men nu känner han många på skolan och han har räknat ut till vilken grad han han är beredd att 

anstränga sig för att passa in och för att lära känna folk. 

      Gwen däremot kände till en början att det var svårt att passa in, hon tyckte inte att hon 

”klickade” med sina två rumskamrater på någon djupare nivå. De var så olika henne och några av 

de saker som Gwen letade efter var människor som tänkte mycket, hon är själv en sån som tänker 

mycket men under det första året på universitetet träffade hon väldigt få som hon upplevde var lika 

henne på det sättet. När Gwen berättade det här för mig funderade hon även högt på ifall det hade 

med universitetets akademiska standard att göra, kanske hade hon träffat fler likasinnade om hon 

valt en annan skola.  

      Djupa konversationer är en så stor del av hur hon känner att hon får riktig kontakt med 

människor men det visade sig att de hon träffade ansåg att helt andra saker var viktiga än det hon 

själv ansåg var viktigt, det gällde inte bara Gwen rumskamrater utan i princip alla tjejer på det 

elevboendet som hon bodde på. Den rådande kulturen bland de kristna kaliforniska tjejerna på 

skolan var så helt olik hennes egen kultur, de hade andra värderingar och normer som Gwen hade 

svårt att förstå och acceptera. Bland annat var det ett stort fokus på att gifta sig bland tjejerna på 

skolan, enligt Gwen var deras inställning ”jo jag går på den här nittiotusen-kronor-om-året-skolan 

men sen vill jag bara gifta mig och bli mamma.” Hon kunde inte förstå varför man la ner så 

ofantligt mycket pengar på en utbildning om man inte hade några karriärambitioner. Hon kände sig 

väldigt olik de andra tjejerna och hon var väldigt ensam under det första året. Hon sa att det var ett 

tufft år men att hon växte mycket i sin relation till Gud under den perioden. När jag frågar henne 

hur hon känner idag har hon lite svårt att svara eftersom hon är i en sådan övergångsfas i livet just 

nu men när hon tänker tillbaka på året som varit så fanns det definitivt stunder då hon kände sig 

väldigt hemma och helt accepterad. Men det fanns även stunder då det inte var så och hon istället 

kände sig som en utlänning trots att hon, som hon uttryckte sig, ”tekniskt sett befinner sig i sitt 
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hem- och födsloland.” 

      Jannie: Har du kommit underfund med var du hör hemma någonstans Leyla? 

Leyla: Jag vet inte... Jag tror det skiftar helt enkelt. Nu skulle jag säga att jag hör hemma... här. I 

Uppsala. För att det är här Gud vill att jag ska vara just nu, Men jag tror det kan förändras, jag 

tror att jag hör hemma här nu för att jag har hittat vänner här som jag känner att jag hör till. Men 

jag känner inte att jag hör till Sverige, och jag tror inte att jag längre hör till Libanon. Så kulturellt 

känner jag inte att jag hör hemma någonstans. Jag känner att jag är i sprickan, mittemellan 

någonstans, jag tillhör världen! [skratt] Nä, jag vet inte... det är en svår fråga.  

      Jannie: Om det är svårt att definiera var det är rent geografiskt så kanske det handlar mer om 

människor för dig? 

Leyla: Ja, det tror jag. För mig är det så det har blivit, människorna man är med. Människor som 

kan acceptera en för den man är, människor som vill att man ska växa och människor som man 

själv kan hjälpa att växa. Där det kan bli en välsignelse åt båda hållen, där man känner att man 

både kan få ge och ta emot. 

       Här i Sverige placerar folk en i fack, så var det i Libanon också men då visste man åtminstone 

vilket fack man placerades i, i det för utlänningar. Här vill folk gärna placera mig i fack men jag  

säger typ ”Jag vet inte vilket fack jag ska vara, jag vet inte vilket fack jag hör till!” Folk frågar mig 

”Var kommer du ifrån?” och de vill ha ett enklare svar än det jag ger så de frågar ”Men vad 

känner du dig mer som? Känner du dig mer svensk eller mer libanesisk?” Men jag svarar ”Jag 

känner mig som en blandning, så jag vet inte!” ”Men vad känner du?” ”Jag vet inte! Jag hör inte 

hemma i något fack så jag kan inte svara!”  

      Jag tror att folk får svårt att relatera till mig då för att de inte vet vilket fack de ska placera mig 

i. Hel den här grejen med fack gör mig verkligen irriterad men samtidigt förstår jag att det är så 

folk försöker förstå oss, jag tror att vi (globala nomader) hör hemma i vår egna lilla fack, eftersom 

vi inte hör hemma i något av deras. Jag antar att det är naturligt för dem att dela upp oss så men 

det är svårt när man inte passar i facken, det gör det svårt att anpassa sig till nya platser.  

NATIONELL IDENTITET 

Scourfield skriver att det länge har varit ett erkänt faktum att en persons identifiering med en nation 

har sin början i barndomen. Barndomsupplevelser anses vanligtvis vara grunden som självidentitet 

byggs på och nationell medvetenhet anses av många vara en av de viktigaste byggstenarna. Känslan 

för nationen ses ofta som något som nästan omedvetet absorberas in i ens innersta alltmedan man 
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växer och utvecklas. Den kultur som man först lär sig att kommunicera i blir kärnan i ens identitet.
53

 

      När jag frågade Jack vad han brukar svara när folk frågar var han kommer ifrån svarade han att 

det beror på hur djup han bedömer att konversationen kommer bli. Om han bara möter någon lite 

snabbt och de frågar ”Är du från Austin?” så svarar han vanligtvis ”Ja, jo det är jag.” Men inuti 

känner han ”Nej, det är jag inte alls.” Han förklarar att när han precis flyttat till Amerika upplevde 

hand det som att han inte hade något hem längre och han tänkte ”Vad är det här för ett ställe 

egentligen?” Förr var svaret på var han kommer ifrån väldigt komplicerat för honom, när folk 

frågade vilken skola han gick i eller var han kommer ifrån fanns det inget enkelt eller tydligt svar. 

Han fick alltid förklara att hans föräldrar var missionärer och att de flyttade runt mycket. Men 

nyligen har han börjat svara att han är ifrån Turkiet då han anser att man behöver en plats att 

associeras sig själv med. Turkiet var då ett lätt val som han motiverar med att det mesta av hans 

utveckling hittills i livet har skett; det var där han till exempel lärde sig spela fotboll och cykla. Men 

vanligtvis är det ändå en svår fråga att svara på.  

         Scourfield, Dicks, Drakeford och Davis som försökte kartlägga barnens process av att skapa 

sig en nationell identitet upptäckte en viss skillnad i diskursen bland de barn de intervjuade som var 

av etnisk minoritet eller vars föräldrar var av blandad nationalitet. De skriver att den mer allmänna 

frågan om identifiering med platser och kultur var mer öppen för dem. Med detta menade de inte att  

dessa barn inte på många sätt också var marginaliserade och begränsade i deras val av identitet, inte 

heller att den relativa öppenheten inför deras kollektiva identitet skulle göra valet svårare eller mer 

känsligt, men identifieringen är potentiellt en mer aktiv process för dessa barn som, per definition, 

måste reda ut hur de ska ställa sig i relation till den dominerande diskursen, något som för andra kan 

vara relativt oproblematiskt då den tas för givet.
54

 Globala nomader är nästan alltid kulturella- och 

ibland även etniska minoriteter när de bor i värdkulturen, vissa kommer också från bikulturella 

familjer. Scourfields, Dicks, Drakefords och Davis' undersökning visar att barn av etnisk minoritet 

eller av blandad nationalitet har mer mångfacetterade eller invecklade känslor inför nationell 

identitet, globala nomaders situation är liknande då de möter och identifierar sig med mer än en 

kultur och en nation.  

      Kohlberg, som studerar utvecklingen av barns tankeverksamhet i form av successiva stadier i 

kognitiv tankeförmåga har kommit fram till att barn går igenom sex större stadier på vägen in i 

vuxenlivet. I dessa stadier utvecklas deras moraliska resonerande från enkelt hävdande av vad so är 
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rätt och fel till ”konventionell” och så småningom ”post-konventionell” moralitet. Detta tyder på att 

barnet utvecklas till ett potentiellt vuxen tillstånd av självständigt tänkande där inflytandet av 

kulturella normer och konventioner ersätts. I relation till känslor av nationalitet kan detta betyda att 

barn går igenom ett stadium av konventionell identifiering med nationen där de då ser lojalitet mot 

ens land som något obestridligt rätt. I senare stadier av processen skulle den moraliskt ”avancerade” 

vuxna individen kunna skilja mellan situationer där identifiering med nationen var rätt eller fel svar 

när det sätts i ett större sammanhang av universella värderingar så som frihet och rättvisa.
55

 

Kohlberg säger alltså att det är naturligt för ett barn att känna en nationell tillhörighet, och ett visst 

mått av patriotism, men att när det moraliska tänkandet utvecklas så lär man sig att se till ett större 

sammanhang där lojaliteten till den egna nationen inte alltid kan komma först. 

      Jannie: Jack, hur var det när du bodde i Turkiet, märkte folk att du var utlänning? 

Jack: Ja, där var frågan faktiskt inte ”Var kommer du ifrån” utan bara ”Är du amerikan?” Och 

det svarade jag ja till. Jag tror att jag inte riktigt uppskattade hur bra Turkiet faktiskt var medan jag 

bodde där, jag tänkte alltid ”Åh, Amerika är coolt och jag är amerikan och det är grymt!” Men sen 

när man flyttar hit och när man växer upp lite så tänker man ”Äh, vänta lite...” Jag menar Texas är 

rätt trist, det är mest platt och torrt. Så i Turkiet var det alltid ”Ja, jag är Amerikan, men jag bor 

här.” Jag hade starka känslor för Amerika och sen antar jag att jag blev lite desillusionerad och 

vart inte så galen i USA längre. Det var då jag började säga att jag kommer ifrån Turkiet eftersom 

det var då jag insåg var minna rötter fanns.  

      En global nomad och författare vid namn Barbara Schaetti skriver om hur en del globala 

nomader ogillar att bli presenterade via medborgarskap, ex. ”Det här är Anna från Danmark,” och 

att detta kan vara anledningen; först och främst så är det inte en tillräcklig beskrivning, den 

osynliggör mångfalden av deras livserfarenhet. Den beskrivningen ignorerar faktumet att vilka dom 

är formades genom kontakt med mer än en nationell kultur och genom erfarenheten av 

internationell mobilitet.
56

 

      Jag frågade Alice om hon någonsin nöjer sig med att säga att hon är ifrån Georgia, detta var 

hennes svar;  

Alice: Nej, oftast betonar jag min turkiska eller kirgizistanska bakgrund... eller till och med min 

thailändska då jag varit där minst tio gånger, så det är också ett av mina hem. När folk frågar mig 

om jag är amerikan, så blir svaret ”Tja, typ, kanske lite?” När de frågar var jag kommer ifrån så 
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säger jag att jag är ifrån Turkiet eller Kirgizistan för du vet, till och med amerikaner behandlar mig 

ändå som en utlänning eftersom jag typ är det. När jag har försökt presentera mig för folk som ifrån 

Georgia så reagerar mina vänner med ”Skojar du? Det är du ju inte!” Och då får jag ju erkänna 

att det inte stämmer. [skratt] 

      Så vanligtvis ger jag folk den korta versionen av var jag bott och sedan om folk vill veta mer så 

förklarar jag mer. Det verkar finnas två typer av människor, de som reagerar med ”Oo, va 

intressant, berätta allt om dit liv!” och sen finns det dom som reagerar med ” Ok, det var 

konstigt...” Så hur mycket jag berättar beror på vem jag har samtalar med.  

      Frågan väcker problem även hos Leyla, vilken nationell identitet har hon? 

Leyla: Det är en svår fråga, jag svarar faktiskt lite olika beroende på var jag är... eller beroende på 

vem som frågar. När vi bodde i Libanon så sa jag alltid att jag var ifrån Sverige, så det korta svaret 

var att jag var ifrån Sverige trots att jag tekniskt sett inte riktigt var svensk eftersom jag i 

huvudtaget aldrig bott i Sverige. Men det var vad jag svarade och om folk ville veta mer så 

berättade jag att min pappa var libanes, eller palestinier ifall de ville ha ännu mer detaljer. Nu 

skulle jag säga att jag är halvarab och halvsvensk, jag säger arab eftersom det inte är riktigt 

tekniskt korrekt att säga att min pappa är libanes men jag tror han känner sig libanesisk trots att 

folk inte ser honom som det. I början i Sverige tror jag att jag sa att jag var från Libanon för att jag 

inte ville ha något att göra med Sverige när vi precis flyttat hit. Jag förstod inte kulturen och jag 

kände mig inte svensk i början, så då sa jag att jag var libanes. Men som sagt, nu säger jag att jag 

är halvarab och halvsvensk.  

      Ett nationellt medvetande skapas genom historia och politik och genom känslor av stolthet och 

skam, glädje och sorg som är kopplade till nationens förflutna. Men samtidigt bildar nationens 

medlemmar ett samhälle som i stor utsträckning formats av ödet; av historiska händelser och 

naturliga faktorer. En individ väljer inte heller nationen som han eller hon är medlem i, nationell 

tillhörighet är en regel, inte ett val. Majoriteten av människor föds in i en nation på samma sätt som 

man föds in i en familj. Vi är medvetna om vår nationalitet på samma sätt som vi är medvetna om 

vårt kön; nationalitet liksom kön är något vi förvärvar vid födseln och blir en del av vår 

psykologiska identitet. Eftersom det nationella medvetandet delas med alla medlemmar i nationen 

så kan det ses som en viss sorts grupp medvetande eller grupp solidaritet. Faktum är att en del 

teoretiker kopplar det nationella medvetandet till flockbeteende, beteendet inkluderar inte bara hur 

man associerar sig själv med andra men också hur man exkluderar utomstående och på så vis skapar 

gruppens avgränsning och stärker solidariteten inom gruppen.
57

 Detta skrevs av Hertz 1950 och 
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sedan dess har synen på könstillhörighet förändrats en hel del i väst, man skiljer till exempel på 

biologiskt och socialt kön. Men poängen han gör med jämförelsen är att vi inte väljer våran 

nationella tillhörighet. 

      Jag frågade Todd hur han tänker när han ser väldigt patriotiska amerikaner och han svarade att 

han inte riktigt gillar idén om extrem patriotism eller nationalism och allt det där. Att växa upp i 

Turkiet och vara amerikanen var inte alltid lätt då det var mycket som USA gjorde medan han 

bodde där som folk hatade Amerika för. Han sa att det verkar som han ofta försökte försvara att han 

var amerikan, men han menar att alla har en hat-kärleks relation till USA, men det är en helt annan 

historia. När han växte upp i Turkiet var han definitivt väldigt stolt över att vara amerikan och han 

kände sig väldigt lyckosam som fick erfara att åka tillbaka dit, det kändes coolt. I USA finns det ett 

antal amerikaner som har en väldigt patriotisk attityd och en nationalistisk inställning och när han 

ser det så tenderar han att känna sig lyckosam som har fått växa upp i Turkiet och fått uppleva ett 

annat synsätt. Todd tror att många gånger under sin uppväxt så ville han hemskt gärna vara 

amerikansk, när han var så inne i den turkiska kulturen så var hans amerikanskhet något som skiljde 

honom från resten och något som han var stolt över. Så han har alltid försökt att vara väldigt 

amerikansk men sen när han kom hit så insåg han att det fanns många saker som han inte var så 

stolt över. Men det har alltid varit en del av den han är, det är inte något han skäms över. Det är vad 

det är.  

      Medborgarskap kan man idag ansöka om i de flesta länder genom att bo där en viss tid och klara 

till exempel ett språktest, alltså utan att föräldrarna eller man själv eller född i landet, i det fallet är 

det ett aktivt val. Om nationell identitet är så självklar som Hartz verkar vilja antyda, hur kommer 

det sig då att det ofta är så svårt för globala nomader att återvända hem till ”sin” nation? Den där 

känslan av tillhörighet verkar inte infinna sig. Frågan är då exakt vad nationell tillhörighet är? 

      Scourfield och hans medförfattare skriver att för att kunna adressera frågan om hur en kollektiv 

känsla av tillhörighet så som den nationella uppstår och hur barn och vuxna erhåller den måste man 

först tydliggöra vad som menas med identifiering. Det mest grundläggande man kan säga är att  

identifiera sig med nationen betyder att uttrycka en känsla av att det finns en positiv länk mellan 

jaget och andra som lever inom samma territorium. Identifiering blir därmed en fråga om jaget och 

dess relation till likheter och skillnader gentemot andra människor. Scourfield citerar sedan Hall 

som skriver att identifiering är “a recognition of some common origin or shared characteristics with 

another person or group, or with an ideal. And with the natural closure of solidarity and allegiance 

established on this foundation.” Alltså menar Hall att identifiering är ett erkännande av något 

gemensamt ursprung eller gemensamma drag med en annan person eller grupp, eller med ett ideal. 

Och med de följer solidaritet och lojalitet som är etablerade på denna grund. Scourfield förklarar 
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sedan att det Hall menar med ”natural closure” är känslan av att identifieringen inte är en medveten 

process som kännetecknas av ifrågasättande och resonerande utan snarare är det något som 

manifesterar sig själv som den självklara, naturliga eller oundvikliga samhörigheten som ligger i 

själva grunden av jaget.
58

  

      Det ska det alltså enligt Hall finnas någon form av självklar identifiering och grupptillhörighet 

som kan kopplas till en nation, något som inte är en medveten process men en identifiering som 

ändå går att urskilja. Frågan är om det är så enkelt för alla. Scourfield menar att personliga och 

sociala erfarenheter är viktiga beståndsdelar, till och med grunden för människors känsla av vilka de 

är och var de hör hemma och att detta är något som många skribenter innan har hävdat. Bosatta kan 

leva på samma fysiska plats men ändå ha vitt skilda uppfattningar om den, för de viktigaste 

punkterna i självidentifikation tillhandahålls av deras placering inom specifika sociala familj- och 

vänskapssammanhang. Den utsträckningen som människor är mobila utan för orten, har kunskap 

om och en känsla av anknytning till andra orter och identiteter, både hemma och borta, är helt klart 

några av nyckel faktorerna i att forma deras känsla av var de ”hör hemma” och vilket större 

sammanhang, om något, som de kan relatera till.
59

 Globala nomader har som bekant många olika 

och ofta för dem viktiga kontakter runt om i världen, själv känner jag människor på alla kontinenter 

utom Antarktis och jag har besökt sjutton länder, jag har studerat fem språk och bott i sju olika 

städer. Utifrån det Scourfield skrivit har detta alltså en inverkan på min identitet och på vilket större 

sammanhang som jag relaterar till. Då är det kanske inte så underligt att jag inte känner mig så 

svensk, men detta med svenskhet är relativt. I Turkiet var jag svenskheten själv tyckte jag men när 

jag flyttade till Sverige identifierade jag mig mer med nysvenskarna. Jag frågade intervjupersonerna 

om deras syn på nationell identitet och fosterlandskärlek. 

      Jannie: Nu när du bor i Amerika ser du troligt vis ofta uttryck för fosterlandskärlek och 

patriotism, har du själv sådana känslor för USA? 

Alice: Jag tror det beror lite på, så fort någon snackar skit om Amerika så blir jag väldigt patriotisk 

och säger typ ”Sådär pratar du inte om mitt land!” Men sen om en amerikan snackar skit om 

Turkiet så säger jag ”Du pratar inte om Turkiet sådär!” Så jag är beskyddande över båda... 

Thailand och Kirgizistan också. Ibland hör jag folk säga saker som att USA är det bästa landet i 

världen och då tänker jag “njae... Amerika är en underbar nation och jag älskar att bo här men jag 

skulle inte påstå att det är den bästa i världen.” Så jag har några patriotiska aspekter, jag tycker 
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om att fira fjärde juli vilket är vår nationaldag, men jag firar även andra länders nationaldagar. 

      Alice intar alltså någon form av försvarsposition när det gäller alla länder hon har bott i, om 

någon talar illa om nationerna blossar hon upp och känner ett behov av att försvara dem, detta visar 

tydligt att hon identifierar sig med nationerna. Men när hon hör väldigt patriotiska uttryck som 

hyllar en nation skyhögt tar hon istället lite avstånd och rycks inte med. Jag upplever själv denna 

tvehågsenhet när man till exempel tittar på sport och Sverige tävlar mot Turkiet eller Albanien. 

Befinner jag mig bland Turkar hejar jag på Sverige, befinner jag mig i Sverige hejar jag på Turkiet. 

Detta kanske har med ett behov av att förstärka min egen identitet som ”annorlunda” att göra. Trots 

att jag alltid velat passa in skrämmer det mig att bli en i mängden, jag är rädd för att lösas upp och 

försvinna.   

      Jannie: Låt oss prata om att tillhöra en nation, känner du att du har en nationell identitet? 

Leyla: Jag känner en koppling till Libanon, det gör jag och jag känner mig väldigt stolt över 

Libanon men samtidigt känner jag att det inte är att göra det riktigt rättvisa att säga att jag är 

libanes efter som jag aldrig var riktigt på djupet libanes när jag bodde där. Jag gick i amerikansk 

skola och... jag menar jag hade libanesiska vänner och familj men det var inte som att jag ansåg att 

jag själv var libanes när jag bodde där eller att jag ens förstod hela den libanesiska kulturen 

eftersom vi var så blandade hemma. Nu tror jag att jag skulle vilja vara en del av Libanon men jag 

vet någonstans inom mig att jag inte riktigt är det... jag är bara en blandning.  

      Jag känner igen Leylas vilja att känna ägandeskap för en nation och även sorgen över att mista 

den. När min familj flyttade tillbaka från Istanbul till Sverige för ett år sedan kände jag att jag miste 

det sista av ägandeskapet jag hade för Turkiet. Jag är inte turk, jag bor inte i Turkiet och jag börjar 

redan glömma min Turkiska. Nu kan jag inte ens åka och hälsa på min familj i Turkiet, nästa gång 

jag besöker landet kommer jag bara vara en turist.  

NOSTALGI 

      Instinktivt förstod jag att för att till fullo kunna befinna mig i nuet och för att kunna känna mig 

som hemma, var jag först tvungen att återknyta till mitt förflutna.
60

 Så har Paul Asbury Seaman 

skrivit, jag har själv valt att skriva denna uppsats för att bearbeta och återknyta till mitt förflutna och 

ändamålet är att förstå min bakgrund bättre men även kanske för att kunna leva i nuet. Det går inte 

att tala om hem och det förflutna utan att tala om nostalgi.  

     Jannie: Vad betyder nostalgi för dig Jack?  

Jack: Som det relaterat till hem så skulle jag säga att det är när jag ser tillbaka på en tid då jag var 
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mer nöjd med där jag var och vad jag gjorde. Och jag känner att de senaste fyra eller fem åren inte 

har varit nostalgiska för mig, det jag menar är att jag inte kommer se tillbaka på dem och tänka 

”Åh, det här var en härlig period.” Jag ser med betydligt mer uppskattning på tider då jag varit 

länge på en och samma plats och den känslan har kommit till mig mer och mer ju längre tid jag 

spenderat här. Jag tänker mycket på den plats som jag senast ansåg var mitt hem, det som jag 

fortfarande kallar mitt hem. Det hemmet tänker jag på med mycket mer nostalgi.  

      Nostalgi är en bitterljuv känsla, alla globala nomader har någon gång behövt lämna ett hem 

bakom sig och det för med sig sorg. Många globala nomader går igenom fler sorgupplevelser innan 

de hunnit fylla arton än andra gör under hela sin livstid. David Pollock fångar den kraftfulla 

effekten av dessa erfarenheter i fem nyckelord: Han konstaterar att globala nomaders sorg är 

"multiple" (upprepad) det händer om och om igen, "simultanious" (de sker samtidigt) de tar farväl 

av vänner, lärare, hushålls personal, platser, dofter, ljud, mat, språk etc., samtidigt, "intense" 

(intensiv) eftersom många av dessa är älskade och värdefulla, "unresolved" (obearbetad) såvida inte 

sorgeprocessen har uppmärksammats och får ha sin gång, och "lonely" (ensam) oavsett var barnet 

nästa gång stiger av planet,så finns det sannolikt få människor, förutom föräldrarna, som barnet litar 

tillräckligt mycket på för att dela denna sorg med.
61

  

      Jannie: Känner du dig mer nostalgisk över det barndomshem i Amerika än över hemmet I 

Edirne? 

Gwen: Jag tror jag känner mig mer nostalgisk över att vara ett barn i allmänhet, jag tror inte det 

nödvändigtvis bara handlar om ett hem. Jag har minnen ifrån alla mina hem, det är möjligt att det 

hemmet i USA sticker ut som ett fint minne men jag tror också att det kanske bara var sådan som 

jag var när jag var barn, jag var bara väldigt lycklig. Jag var så glad åt allting och älskade allting, 

varje del av mitt liv men som du vet blir saker och ting svårare när man blir äldre så jag tror det 

mer är de som jag känner mig nostalgisk över. 

       Att flytta till Turkiet tvingade mig att växa upp i en handvändning. Dels för att jag var äldst så 

känner jag att jag var tvungen att möta mer svårigheter än de andra barnen, jag var ju i spetsen 

och fick uppleva allting först utav barnen. Jag var också den som beskyddade och försvarade dem 

andra då det fanns mobbare och sånt. Men det är det jag känner mig nostalgisk över, den 

barndomen som liksom tog slut där, och den delen av barndomen var nog starkt kopplad till husen i 

USA, så jag känner nostalgi över dem också. Men det betyder inte att jag ser dem som mitt hem nu, 

det är mer bara ett gammalt minne som jag saknar och verkligen älskade. 
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      Längtan antyder ett avstånd. Men man kan stanna hemma och ändå känna sig distanserad från 

ett objekt, en plats, en bild, ett minne eller en människa. Längtan innebär också främlingskap. När 

uppstår då längtan? Det kan inträffa när som helst, liksom Kafkas karaktärer väcks man på en 

främmande plats och man upptäcker att man blivit främmande för något eller för någon. Därför är 

det naturligt att tänka på hem med en äkta känsla av längtan.
62

  

      Enklare uttryckt, exil innebär framför allt separation. Separation då inte bara från ett ställe utan 

även från en människa, de är att gå i exil. När nostalgi ingriper så är det för att återvända till den 

platsen, till den personen. Det finns ingen nostalgi utan separation. 
63

 

       Jag bad Alice definiera vad nostalgi var för henne och hon sa att nostalgi är att gå tillbaka in i 

minnen av en tid och en plats där man önskar att man var men som man aldrig kan gå tillbaka till. 

Det är ett bitterljuv känsla eftersom man ser tillbaka och man njuter av de fina minnena, Alice själv 

tänker ofta på sitt hem i Kirgizistan, på alla härliga minnen som skapats där och alla stunder hon 

hade där och, hur roligt hon hade. Men samtidigt finns det ett bittert element i det bitterljuva, när 

hon väl hade flyttat ifrån sitt hem i Kirgizistan och sålt huset så skedde det övergripande 

omkonstruktioner på det. Hennes grannar flyttade, förhållandena runtomkring förändrades och hela 

landet hade genomgått en revolution så det kommer aldrig bli det samma igen. Det är härligt att 

minnas men samtidigt finns det en del av henne som sörjer förlusten av det hemmet och att aldrig 

mer kunna gå tillbaka till så som det var. Det är bitterljuvt.  

      Jag frågade Alice vad som sätter igång en nostalgitripp för henne och hon svarade att nästan vad 

som helst kunde göra det. Hon anser sig vara en väldigt sentimental person generellt så det räcker 

att hon tittar på en bok eller ett textmeddelande eller att hon hör något om Turkiet eller Kirgizistan. 

Då färdas hon genast bakåt i tiden och då minns hon allt fint som hände där. Det är otroligt hur man 

glömmer allt dåligt som hänt efter att man flyttat iväg och att man bara minns allt det som var bra. 

Fast ibland minns man både och.  

      Liksom alla andra bär jag inom mig nostalgi, en längtan som växer sig djupare och mer 

genomträngande för var dag. Som alla andra, letar jag efter de vägar jag måste följa om jag vill 

återse den plats jag hade lämnat för evigheter sedan. Den platsen är fortfarande hemma för mig. Det 

är min barndomsstad, det är min barndom. Sedan jag lämnade den - närmare bestämt: sedan jag var 

tvungen att lämna den , har jag inte slutat drömma om att återvända. Men huset som var mitt finns 

inte längre . Det förblir långt, långt borta, på andra sidan av hav och berg, kanske på andra sidan av 
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livet. Så är det: nostalgi kan skapa hjärtevärmande länkar i tid men i rum de är hjärtskärande.
64

 

      Jannie: Vad tänker du på när jag säger nostalgi? Vad betyder det för dig? 

Leyla: Det är väl bara att minnas det förflutna, eller?  

      Jannie: En judisk författare vid namn Elie Wiesel beskriver nostalgi som längtan efter ett hem 

som man mist för att det ligger i det förflutna, ett hem som man inte kan återvända till eftersom det 

inte längre är ditt. Men jag tror absolut att det kan vara mer än så, hem behöver ju inte betyda ett 

hus, det kan likaväl vara ett område eller en viss tid i ditt liv eller de människor som omgav dig 

under den tiden. 

Leyla: I den bemärkelsen så kände jag mig definitivt nostalgisk över Libanon efter att vi flyttat till 

Sverige. Det lustiga är att jag inte vet om jag någonsin tänkte “Ok, det här är mitt hem” när jag 

var där. Att bo där kändes så naturligt så jag vet inte om jag någonsin stannade upp och tänkte den 

tanken om att det var mitt hem.  Men i samma stund som jag kom till Sverige så insåg jag ”Ok, det 

där var mitt hem.” Jag visste att Sverige inte var det så då visste jag att Libanon måste ha varit mitt 

hem. Jag vet inte hur jag ska förklara det men jag visste direkt att det jag just lämnat var mitt hem 

och jag saknar den där känslan av att vara hemma. Även om jag aldrig formulerade den tanken när 

jag var där och även om jag ofta kände mig som en outsider så tänkte jag ”Jo, det där var mitt 

hem.”  

      Jag kan fortfarande känna mig nostalgisk över livet vi levde där och trots det vet jag att det 

aldrig kommer komma tillbaka, det är helt borta! Det är det som känns så tragiskt ibland att det 

verkligen är borta! Det finns inget kvar att hålla kvar vid eftersom allt har förändrats helt. Det 

finns bara minnen. Det är läskigt men sant. Jag kan egentligen inte säga vad som var så bra med 

att bo där, folk frågar hela tiden ”Var kände du dig mest hemma?” och även om jag svarar att 

Libanon kändes mest hemma så kan jag inte sätta fingret på vad som gjorde att det kändes så. Eller 

vad som gör att jag känner mig så nostalgisk, jag är inte säker men ibland tänker jag att det är för 

att det känns som att vi alla var så bekymmerslösa där.  

      Men det kan också bara vara för att jag fortfarande gick i skolan, jag bodde fortfarande hemma 

och där var man väldigt beroende av sina föräldrar, inte alls som det är här. En sextonåring här 

och en sextonåring där är inte alls samma sak... självklart inte men där är man verkligen beroende 

av sina föräldrar och man tänker på sin framtid men det är inte... alltså här är det typ ”jag måste 

kunna ta hand om mig själv och jag måste börja tänka som en vuxen.” Där är det inte så. Livet där 

är väldigt bekymmerslöst... men det är lätt att bara se det positiva nu, det var faktiskt mycket som 
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inte var så bra där också... som att jag hade så otroligt mycket läxor, skolan var en väldigt stor 

grej... men jag vet inte vad det är, det var inte som att livet där var en dans på rosor heller. Jag vet 

inte, det var bara något där, man visste vad som förväntades av en antar jag. 

      Den sortens förlust som Leyla beskriver här känner jag när jag tänker på Albanskan och hur få 

minnen jag har kvar från den tiden, att jag har mist det albanska språket. Även Turkiet har på sätt 

och vis gått förlorat för mig nu när min familj inte längre bor kvar och numera är det alltid med ett 

stygn i hjärtat jag tänker på Izmir.  

      Det engelska ordet för längtan, longing, kommer från samma rot som ordet lång, long, som det 

används för att beskriva längden av antingen tid eller rum och det är också släkt med ordet belong, 

tillhöra. Så I all sin rikedom så betyder to long, att längta att trängta under en lång tid efter något 

som är långt borta som vi känner tillhör oss. Längtan efter hemmet är en så universell form av 

längtan att det till och med finns ett speciellt ord för det, vilket givetvis är hemlängtan, 

homesickness. Den sortens hemlängtan som jag fått handskas med hittills är den sorten som är känd 

som nostalgi eller längtan efter ett förflutet hem.
65

 Även det svenska ordet för att längta har sina 

rötter i ordet lång. 

Besöka ett förlorat hem 

      Är då rädsla motsatsen till nostalgi? Rädslan för att bli besviken? Rädslan för att upptäcka att 

min by eller ditt hem inte lever upp till bilderna av dem som vi förvarat i våra minnen? Rädslan för 

att bergen från vår barndom i själva verket är kullar, att den enorma floden inte är så enorm trots 

allt? Att skogen som i vår barndom verkade enorm och tät, skrämmande och mystisk, inte är mer än 

några granar som man kan köpa mycket billigt?
66

  

      Jannie: Om du åkte tillbaka till ditt hem i Turkiet, tror du att du skulle känna dig som hemma 

där då? 

Jack: Jag har funderat en del på det där, hur det skulle vara om jag åkte tillbaka. Jag tror jag 

skulle känna mig rätt bekväm men jag vet att det ändå skulle kännas väldigt annorlunda från hur 

det varit. Så man kan säga att mitt hem är mer av en föreställning än en faktisk plats, det är min 

föreställning av Turkiet som är mitt hem. Och om jag återvände och verkligheten inte var den 

samma som föreställningen så skulle jag känna mig rätt förvirrad och tänka ”Vad är det här för 

ställe, det här är inte Turkiet.” Så jag antar att jag har en mental bild av Turkiet och en mental bild 
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av mitt hem, men så har jag också ett fysiskt hem som jag är bekväm med... så var hör jag då 

hemma? 

      Jannie: Återvände ni någonsin till Edirne efter att ni flyttat därifrån? 

Gwen: Ja, fast bara en gång tror jag. Min pappa lovade oss att vi skulle åka några gånger och sen 

tillslut åkte vi men jag minns det inte konstigt nog. Jag tror att det var rätt snart efter att vi hade 

flyttat därifrån. Och efter den gången fortsatte han att lova flera gånger att vi skulle åka och hälsa 

på med det gjorde vi aldrig igen. Jag minns bara bussresan dit. Jag minns hur förväntansfull jag 

var när vi var på väg men sen minns jag ingenting mer och efter den gången åkte vi aldrig tillbaka. 

      Jannie: Hur tror du det skulle vara att åka tillbaka dit nu? 

Gwen: Jag vet inte, det skulle troligtvis vara rätt skumt, i mitt minne så har det ju inte förändrats 

alls, det är fortfarande precis som jag minns det. Så om det vore helt annorlunda när jag kom dit så 

skulle det nog kännas konstigt för det skulle ersätta de minnen som jag har nu. Jag vet inte ens om 

det finns några människor kvar där som vi känner, våra barndomsvänner går troligtvis på 

universitetet nu, det är en liten stad som alla lämnar. Så det skulle bara vara en plats... men jag 

skulle säkert ha många nostalgiska minnen ändå för det finns så mycket där som vi verkligen 

älskade, som floden som vi brukade simma i, den var så vacker. Men nu känns det så avlägset så jag 

känner inte direkt att jag vill eller behöver åka tillbaka.  

      Jag frågade även Alice om hon någonsin åkt tillbaka för att besöka ett hem som hon lämnat. 

Hon har rätt blandade känslor om när hon besökte sitt gamla hem i Kirgizistan, hon tycker att det är 

positivt att huset används, att det inte bara står tomt men samtidigt var det väldigt smärtsamt för 

henne att se alla förändringar de hade gjort med huset. Det kommer aldrig bli det samma för henne 

igen, när hon var där tänkte hon på alla fina minnen och hon visste att det aldrig skulle bli så igen. 

Det hemmet kommer aldrig mer tillhöra samma personer, det kommer aldrig igen rymma alla 

hennes vänner. Huset har fått ett nytt ändamål och det är hon glad för, men det kändes ändå konstigt 

att åka tillbaka. Hela klimatet i landet har också förändrats så Alice tyckte att det var som att 

återvända till ett land som hon inte längre kände.   

      Jannie: Tror du att du kommer åka tillbaka till Libanon någon gång? 

Leyla: Hmm, jag tror jag kanske kommer åka tillbaka för att hälsa på, men jag tror inte jag jag 

kommer åka tillbaka för att bo där. Såvida det inte finns någon anledning, en avsikt för mig att vara 

där. Men som jag sagt förut så är det kapitlet över och det finns ingenting för migg att återvända 

till... visst finns det folk där men om jag skulle gå tillbaka till det liv jag levde där... det livet 

existerar inte längre. Jag skulle bara bli besviken.  

      Fast vi var där på besök julen 2006, alltså samma år som vi åkte därifrån. Det var en sådan 

chock för mig för att allting hade förändrats så plötsligt för att jag varit borta. Jag hade ju vuxit 
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upp där men plötsligt var jag en outsider, och folk tittade på mig som ”du bor inte här längre.” Jag 

hade bott i Sverige och känt och sagt saker som ”jag är libanes” eller ”Libanon är mitt hem” men 

sen när jag åkte tillbaka var det som ”Nej, jag hör inte hemma här heller! Var hör jag då hemma?” 

Jag kämpade med mig själv över frågor som var jag hörde hemma och med känslor av att inte höra 

hemma någonstans.   

Hemma i Gud 

Som kristen har jag min ultimata trygghet i Gud, jag vet att oavsett vad som händer så ligger mitt 

liv i Hans händer och även om jag dör så är det honom jag kommer till. Som kristna tror vi att Gud 

har en plan för våra liv och att han vill vårt bästa och vi ser fram emot en evighet med Honom, han 

är vårt slutgiltiga hem. Leyla berättade innan hur hennes tro ger henne en trygghet och att även om 

hon själv har frågor kring var hon hör hemma och var hon kommer ifrån så vet hon att Gud skapat 

henne och att han är hennes ultimata ursprung. Alice berättade i intervjun hur Gud har hjälpt henne 

att känna sig hemma och vara tillfreds på alla de platser där hon har bott och att hennes uppväxt har 

fått henne att fokusera på det hem som Herren bereder för henne i himlen. Eller som Jack uttryckte 

det, den här planeten är ju inte ens vårt hem, vi hör hemma hos Gud.  

      Det är också på grund av vår tro som vuxit upp som globala nomader, våra föräldrars längtan 

eller kallelse att berätta om Jesus för människor som aldrig hört talas om honom är anledningen till 

att vi bott utomlands och att vi flyttat runt. På det sättet har Gud blivit en så stor del av våra liv, Gud 

är en del av grunden i alla kristnas liv men som missionärsbarn har vår tro på Gud dikterat i detalj 

hur vår barndom sett ut. Tack vare vår tro kan vi också möta liksinnade människor överallt på vår 

planet, kyrkan är i bästa fall som en sorts global familj, men sen är det inte alltid så enkelt. Jag har 

många gånger upplevt att kristna människor låter de små skillnaderna i teologi eller värderingar 

växa sig till enorma berg som splittrar oss istället för att se till den övergripande gemenskapen vi 

har i att vi är Guds barn.  

 

BLI BOFAST? 

Jannie: Tror du att du kommer kunna hitta en plats som du är beredd att kalla hem igen? 

Jack: Det hoppas jag, jag tror det. Jag har gjort det förut, känt mig bekväm och väldigt hemmastad 

så jag tror det, men det kanske är långt i framtiden. Även om jag har flyttat runt mycket och 

stundvis känt mig väldigt alienerad så har det inte varit så illa så att jag alltid kommer känna mig 

så.  

      Som kristna så är den här världen inte ens vårt hem, vi ser fram emot ett perfekt hem i 
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framtiden, om man tänker på det så är livet här på jorden faktiskt det närmaste vi någonsin kommer 

komma helvetet. Så den här planeten är inte ens vårt hem. 

      Jannie: Tror du att du kommer slå dig ner och bli bofast någon gång?  

Jack: Inte här! Jo det skulle vara skönt men på grund av alla platser jag har varit så känner jag att 

det skulle vara väldigt svårt att vara helt tillfreds och nöjd med att bli bofast. Jag antar att jag 

måste åka någonstans och vänta och se om jag kommer vara tillfreds med att slå mig ner där. Jag 

tror inte att jag någonsin kommer ha känslan av ”åh, nu är jag här” när det kommer till att hitta ett 

hem. Jag tror att var det än är som jag hamnar till slut så kommer det ta ett tag innan jag blir 

bekväm där och det blir ett etablerat hem.  

      Jannie: Finns det något med att stanna på en plats som skrämmer dig? 

Jack: Ja ibland har jag känt att det är lite som att vara på ett löpande band, det kan vara en bra 

plats att vara och man behöver inte flytta, man behöver inte förändra något, men det känns konstigt 

att vara kvar på samma plats, det finns en nervositet typ ”jag... är... fortfarande... här.” Jag är lite 

rädd för att inte röra mig, vare sig det är framåt eller att bara inte röra mig alls.  

      Jannie: Varför är det så tror du? Är du rädd att du ska missa om något om du stannar på en 

plats? 

Jack: Inte att jag skulle missa något utan mer rädd för att bli fast. Genom livet som jag har levt så 

är jag van vid snabba förändringar så när saker inte förändras så blir jag lite orolig för att det blir 

en tillbakagång. Fast så är det ju inte alltid, jag är mer förvirrad över vad det faktiskt betyder att 

röra sig framåt. Jag kanske rör mig framåt nu eller så kanske jag rör mig i sidled och inte rakt 

fram. 

      Jannie: Ser du någon poäng i att bli kvar på en plats? 

Jack: Det gör jag, om man rör sig för snabbt så missar man mycket. Jag menar om man hela tiden 

flyttar runt så får man ingenting gjort. Om jag är väldigt spänd på att komma iväg till nästa ställe 

så kommer sakerna jag gör just nu inte få min fulla uppmärksamhet. Jag kommer inte kunna göra 

något på en bra nivå, det kommer inte göras ordentligt eftersom jag är för spänd på att åka vidare 

till nästa plats.  

      Så däri ligger faran och man måste överväga varje gång vilket som är viktigast, man måste lära 

sig att vara nöjd med där man är snarare än att oroa sig över att röra sig framåt. Ibland bekymrar 

vi oss mer över nästa flytt än över att göra något bra där vi är.  

      Gwen: Vi pratade om det här för ett tag sedan, om hur det finns saker som man aldrig 

upptäcker om sig själv och om den andra personen i en relation eller på en plats om man inte blir 

kvar en viss tid. Om man hela tiden går vidare till nästa och sen nästa och sen nästa så kommer 

man aldrig till den punkten.  
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      Ibland är det dåliga saker som man upptäcker men det finns så mycket bra också och det finns 

en sorts mognad i relationer som man inte kan nå om man inte stannar länge nog. Jag tror att jag 

vill lära mig att sätta ner rötter på en plats, jag tror det är väldigt viktigt att lära sig det för att det 

är en del av att lära sig vara ok med att fästa sig vid något som man kanske inte kommer kunna 

behålla för alltid. Man kan inte leva med att hålla allting inom sig utan att tillåta sig att älska saker. 

För mig är det sant till en viss grad till och med med människor, jag håller inne mina känslor. Jag 

har börjat inse det om mig själv att jag inte tillåter mig att bli fäst vid dem på det sätt som de blir 

fästa vid mig.  

      Jannie: Hurdan är tanken på att bli bofast för dig, är det en tanke du är bekväm med eller är det 

läskig? 

Alice: Det är både och. Jag antar att det beror på hur varaktigt det är, när jag har bott någonstans 

i fyra år så tycker jag att det är dags att flytta vidare, hög tid för något nytt. Men samtidigt tycker 

jag om att stanna på en plats... ett tag. Fast det händer inte så ofta, den längsta period som jag 

varit någonstans är nio år och jag minns inte mycket av det. Det var med Cherokee Indianerna i 

Amerika. Jag vet inte, en del av mig gillar stabiliteten, gillar att lära känna folk på djupet, men 

samtidigt finns det den här globala nomadlusten att flytta. Efter att man har varit på en plats ett tag 

så tänker man ”Jag behöver flytta till en ny stad, jag behöver lära mig ett nytt språk, något behöver 

hända!” Det är dags för förändring helt enkelt. 

      De båda känslorna har en pågående strid inom mig då en del av mig vill stanna och gro rötter 

och en annan del är redo för nya äventyr då platser blir tama när man bott där ett tag. Men det tror 

jag är en global nomad-grej, vi är uppvuxna på ett sätt som gör oss bipolära, vi har ofta 

motstridiga känslor och impulser som vi kämpar med. 

      Jannie: Tror du att du kan slå dig ner på en plats, är det möjligt? 

Alice: Jag tror att det kan vara möjligt, men det är nog inte troligt. Men för mig handlar det bara 

om vad Gud vill med mitt liv, det är det som avgör. Om Han vill att jag flyttar så visst, vill Han att 

jag stannar så visst, Han får styra mitt liv. Men om jag fick välja så tror jag att jag kan tänka mig 

att stanna på en plats ett tag, kanske ett decennium till och med, men efter det så skulle det vara 

dags att flytta vidare. Jag vet inte men att stanna på samma plats i trettio, fyrtio år skulle vara helt 

sjukt. Vi skulle åtminstone behöva byta stad eller något!  

      På samma fråga svarade Leyla: 

Leyla: Ja och nej, jag vill inte slå mig ner på en plats och bo där resten av mitt liv men jag vill inte 

heller flytta runt varje månad eller varje år. Jag vill stanna på en plats ett par år, bli bofast... Eller 

jag vet knappt vad bofast betyder. Men jag vill att det ska vara typ ”nu vet vi att vi bor här och att 

vi blir bofasta här i fem år, sju år eller kanske till och med tio år,” men sen skulle jag vilja flytta 
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igen. Saker och ting kanske blir annorlunda men det är så jag föreställer mig mitt liv nu, jag vill bo 

på olika platser, inte bara en plats. Men jag vill samtidigt inte vara rastlös hela mitt liv heller. Om 

jag skaffar familj så kanske vi bor på en enda plats, jag vet inte hur jag kommer tänka om det då. 

Det är svårt att säga. Jag kanske kan bo på en plats men resa mycket? Vi får se, men jag vill vara 

öppen för världen.  

      Rädslan inför att bli bofast verkar vara en återkommande sak bland globala nomader men de 

finns även sådana som jag som känner som att de väntat hela livet på att få slå rot någonstans. Det 

är som att äntligen kunna ta ett riktigt andetag och samla tankarna, jag har längtat efter att kunna se 

någonting växa fram och mogna, att hinna se saker gå sin naturliga gång och få ett naturligt avslut. 

Den viljan att slå mig ner och leva någon form av stabilt och rotat liv har dessvärre inte riktigt blivit 

som jag tänkt mig, jag har inte riktigt den förmågan att leva i ett makligt tempo. Jag vet inte hur det 

går till när jag plötsligt står där med flyttlådorna packade igen men det händer gång på gång. Det är 

kanske någonting som man måste lära sig, i skrivande stund har jag bott i mitt nuvarande hem i 

strax över ett år, det är den längsta perioden hittills sedan jag flyttade hemifrån för fyra år sedan. 

Men vem vet, kanske bor vi fortfarande här när vi är pensionärer, vi sitter kanske på balkongen och 

dricker iste om femtio år. Kanske.  

UTVÄRDERING AV EN GLOBAL UPPVÄXT 

Katherine Platt skriver att det finns nästan ett oändligt antal förhållanden av rotlöshet, marginalitet 

och hemlöshet i den moderna världen. Andelen av världens befolkning som betecknas som 

flyktingar är svindlande och den växer. Det är den grymma verkligheten. Det bistraste faktum är att 

det är människan som genom många medel skapat dessa förutsättningar för påtvingad migration på 

bekostnad av sina medmänniskor. Men dessa är inte de enda som kan sägas om påtvingad 

migration. Mindre grymt är den mänskliga förmågan att hålla fast vid innebörden av ”hemma” när 

hemmet har gått upp i rök. Mindre grymt är den mänskliga förmågan att mobilisera den energi som 

ligger i dessa hems betydelser i syfte att strukturera nya erfarenheter, för att skapa nya ordning i 

kaoset. Mindre grymt är den mänskliga symboliska förmågan att vända oss ut och in för att skapa 

nya platser erfarenhet.
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      Även om de flesta av oss lämnade våra hem under mindre dramatiska förhållanden än de som 

Platt beskriver i stycke ovan så har vår livsstil fört med sig att vi lämnat det vi ansett varit hemma 

minst en gång och ibland flera gånger. Men jag tror att det är möjligt att skapa nya hem för oss även 

om de kanske inte blir knutna till en geografisk punkt. En mänsklig förmåga som utvecklas hos 

                                                 

67 Platt, Katherine (1996) Places Of Experience and the Experience of Place i The Longing For Home University of Notre 

Dame Press: Notre Dame, Indiana s. 126 



67 

globala nomader är förmågan att skapa ett hem tillsammans i vår tredje kultur.  

      Gwen: Jag vet inte varför vi alla blev så tighta som vi blev men en del i det var nog att alla där 

hade att de inte helt hörde hemma i landet som något gemensamt. Jag undrar än idag vad som 

gjorde att vi blev så nära vänner men jag tror det är en av anledningarna. Det lustiga är att alla i 

gruppen var så väldigt olika varandra, vanligtvis under vanliga omständigheter dras man till 

människor som liknar en själv. I ett hav av människor i ens egen ålder så väljer man att närma sig 

sådana som är lika en, men jag tror att vi alla lärde oss att hitta saker som vi kunde enas kring.  

      Marie: Ja hade vi gått i en skola i USA tillsammans så hade vi nog aldrig ens pratat med 

varandra.  

      Jag håller med dem om att det var något speciellt med den gruppen människor som jag lärde 

känna under åren i Izmir och jag är tacksam för det liv jag fick dela med dem där. 

      Todd: Det fanns mycket som var väldigt svårt med att växa upp i Turkiet, vi var mer isolerade 

på sätt och vis. Men jag känner mig faktiskt extremt lyckligt lottad som har fått växa upp i där. Jag 

har definitivt ett annorlunda perspektiv på saker och det är jag glad för, jag har haft många olika 

sorters bra erfarenheter och jag har fått se olika saker och sett världen på ett unikt sätt.  

      Alice: Jag förstår att mitt perspektiv skulle ha varit helt annorlunda om jag aldrig bott utanför 

USA. Jag skulle aldrig byta bort mitt liv för allt i världen, jag är så glad att Gud gav mig 

möjligheten att bo där jag bott. Jag är verkligen glad att jag är en global nomad eller vad man nu 

vill kalla det, även om resten av världen inte förstår sig på oss. [skratt] 
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SLUTDISSKUSSION 

Alla intervjupersonerna och även jag själv fick problem när vi försökte närma oss hem som en 

geografisk plats. Vi har alla specifika platser som vi någon gång kallat hem, men ingen av oss 

kunde säga att vi var helt hemma där vi bor nu eller att det finns en specifik geografisk plats som vi 

idag kan ta oss till och som vi på ett unikt och tydligt sätt känna oss hemma på. Todd uttryckte 

förvisso att han kan känna sig hemma i princip var som helst, men var som helst är inte en mycket 

speciell plats med mycket speciella attribut vilket gör platsen tydligt urskiljbar från alla andra 

platser,
68

 vilket var den beskrivning av Buechner som jag tog upp i inledningen. I all den litteratur 

som jag läst så talas det i om hemmet i singular, ett hem. Inte hela världen. Men det är möjligt att 

Todd bor i sitt ultimata hem, kroppen och att det räcker för honom för att han ska känna sig som 

hemma. Men då är det inte längre ett geografiskt hem som vi talar om.  

      Väljer vi att bortse från hemmet som en geografiskt bunden plats började det bli tydligare hur de 

olika intervjupersonerna definierade vad som gav upphov till hemkänslan. Jack till exempel talade 

hela tiden om att det var viktigt att vara comfortable, bekväm, i sitt hem. Jag har funderat en del på 

exakt vad det är han menar när han använder det ordet, så jag skrev och bad honom förklara. Detta 

var hans svar:  

Jack: Jag tror att det jag menade med bekväm var att jag inte kände mig malplacerad. När jag har 

känt mig bekväm på en plats har saker och ting varit bekanta, det har varit lätt att ta sig igenom 

vardagen och saker som att ta sig runt och att träffa människor gjordes utan att jag kände mig som 

en outsider. Jag känner att jag kan vara mig själv och att jag inte behöver anstränga mig för att 

passa in. Jag är antingen accepterad som jag är eller så är jag redan en naturlig del av mitt hem, 

inte längre en missformad pusselbit som försöker pressa sig ner i ett hål där den inte passar. 

      Man kan alltså sammanfatta att hem för Jack är där han passar in på ett naturligt sätt, där 

vardagen inte kompliceras av att man är en outsider och där man är accepterad som man är. 

Acceptans har varit ett ständigt återkommande ord i intervjuerna med Alice. Människors inställning 

till henne som individ är helt centralt för hennes begrepp av hem, hon har svårt att skapa relationer 

till människor som hon upplever inte accepterar henne och hon har svårt att känna sig hemma utan 

nära vänner. Leyla har kommit fram till att hennes tankar kring hemmet cirklar kring människor då 

hon inte lyckats höra hemma i någon nation. Hem är där man kan dela sitt liv med någon, där man 

kan dela sina upplevelser med någon och bli accepterad. Hon har hittat ett hem bland vänner som 

ser henne för den hon är och som vill se henne växa som person, i relationer där det finns ett 
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givande och tagande.  

      Som Jack lyfte fram kan att känna sig hemma även vara en mental process, man behöver 

acceptera att man är där man är och att det finns ett syfte med det. Alice bidrar också till dessa 

tankar genom att poängtera att det är viktigt för globala nomader som har en stark flyttlust att lära 

sig att vara nöjda och tillfreds där de är, det är även viktigt att motstå impulsen att försvåra sin 

assimilering. Leyla beskrev hur den flyttlusten kan leda till att man spenderar sitt liv som på en 

busshållplats i väntan på nästa chans att flytta vidare, så vill hon inte leva men samtidigt har hon 

svårt att föreställa sig sin framtid som bofast.  

      Marie som ofta fått uppleva hur det är att sticka ut på grund av hennes utseende upplevde en stor 

hemkänsla när hon kunde smälta in i mängden och då hon blev behandlad som turk. Hon och 

hennes syster Gwen låtsades ofta att de var turkar för att lindra känslorna av utanförskap. För dem 

var det viktigt att få vara en del av kulturen omkring dem. Men Gwen förklarade också hur det 

förändrades i flytten till Izmir. Där kunde hon för första gången vara utlänning utan att hon såg det 

som något fult och där hittade hon dessutom hem i en gemenskap av andra utlänningar i samma 

situation.  

      Något jag har betonat i uppsatsen som ingen av intervjupersonerna tog upp var att hem är en 

plats där man kan göra sin röst hörd, där man kan påverka sin omgivning och leva ut sin potential. 

Man kan driva sitt liv vidare och inte bara driva med strömmen, man har utrymme att växa som 

person för att man har någon form av grund att stå på. Man kan bli mer än det man är för stunden.    

      Alice tycker att ett visst mått av självständighet är viktigt, och tolkar man det vidare kan man 

säga att man behöver kunna vara handlingskraftig och på så vis relaterar det till det jag menar med 

att göra sin röst hörd.  

      Kontinuitet, trygghet och stabilitet var återkommande när Gwen talade om hem, även om hon 

inte funnit de sakerna i sitt eget hem har hon kunnat ta del av det hos andra. Gud spelar även en stor 

roll i våra liv, våra föräldrars tro på Gud är anledningen till att vi vuxit upp som globala nomader 

men han är också vårt ultimata hem.  

      Hemma för mig kommer nog alltid vara starkt förknippad med min tid i Izmir och den period då 

jag lärde känna Leyla, Alice, Jack, Todd, Gwen och Marie. Jag har svårt att tänka mig att jag 

någonsin kommer känna mig hemma i en folkmassa, känna mig som en del av omfattande grupp 

människor. Jag kommer nog alltid se mig själv som lite av en utböling men det är till stor del 

självvalt. Att vara annorlunda och att tillhöra en liten grupp av andra likasinnade människor har 

varit min röda tråd genom livet och det finns djupt rotat i min identitet, en del av min identitet som 

jag medvetet och omedvetet förstärker genom att fortsätta se mig själv som utlänning i Sverige. 

Frågan är vad som händer nu när min ”exotiska” barndom försvinner längre och längre bort. Om 
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tjugo år, kommer jag fortfarande presentera mig själv som icke-svensk? Mina barn kommer 

troligtvis växa upp i Sverige, kommer de inte få uppleva något av det jag upplevt som global 

nomad, kommer deras barndom te sig helt annorlunda än min? Jag är rädd att ju mer tiden går desto 

mindre aktuell kommer min identitet som global nomad kännas, och just nu är det den enda identitet 

jag har. Min morfar är född och uppvuxen i Kina och på Sri Lanka, men för mig är han bara morfar, 

inte tänker jag på att han är global nomad.  

      Mitt ultimata hem här på jorden är på något vis i den kultur och de erfarenheter som jag delar 

med andra globala nomader, kommer jag förlora ytterligare ett hem när jag blir gammal och dessa 

minnen börjar tyna bort?  

      Jag får väl flytta utomlands igen.  
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BILAGOR 

ALL THE INTERVIEWS: 

 

Interview with Jack 
 

Jack: So I was born in Nigeria and my parents were teachers at a collage there, teachers slash 

missionaries. And when I was two years old we moved back to the states, my dad is from Texas, so 

we moved to Texas and we lived there about a year. Then the missionary company that they are 

with moved us over to Turkey, so since we moved there when I was probably like four years old I 

grew up there and we lived there for eleven years. 

We would go back to America for summer sometimes, like every two years we would go back to 

see family and the people who supported my parents work, but really Turkey was kind of where I 

grew up. In 2005 we moved back to Texas and we have been living there ever since.  

Jannie: Do you have any memories from before you moved to Turkey? 

Jack: Yes, we lived in America for about a year and a half before we moved to Turkey. So my 

earliest memories are actually from America. We had a house with a pretty big backyard it seemed 

but I was three years old so it probably wasn't that big. There were lots of fire-ants and weird 

neighbors. But I think that house in America wasn't really home, I'm trying to think but I don't feel 

any strong home-connections to that place.  

Jannie: So when you lived in Turkey, did you live in one place, one city the whole time? 

 

Jack: No, we lived in one city for five or six years and then we moved again so like five years in 

one city and then five years in an other one.  

 

Jannie: Did you move far away or could you still go back and visit the first city where you lived? 

 

Jack: No, I mean it was a big move, a ten hour drive and actually once we moved I never went 

back, because we moved when I was like nine years old and um... I don't know why we never went 

back to that city but when we took vacation we would still go to different cities but we never 

actually went back. So yeah. It wasn't actually that far it just never happened.  

Jannie: What was the move from Ankara to Istanbul like?  

Jack: We had moved to Ankara and we had been there for four years straight, we didn't go back to 

America at all, and then we went back for that summer, and over that summer my parents jobs got 
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switched around so we moved to Izmir after we moved back. I remember being back in Ankara and 

the winter was coming on and we were getting ready to move to Izmir and for me it was still pretty 

exciting to be moving. I think at the time a lot of my friends in Ankara had been moving or had just 

started school at a real school while I was still home schooled so a lot of things had changed over 

the summer. So coming back was just kind of weird and then moving to Izmir was, for me, kind of a 

big adventure. 

 

Jack: OK, so the only person in our family who has ever been to school is my older brother, he did 

first grade in a missionary school and ever since then we have all been home schooled. And in high-

school we did an online school.  

 

Jannie: School is usually a place where kids meet other kids their age and make friends, how did 

being home schooled affect that?  

 

Jack: During grade-school and elementary-school the only way I would meet anyone was on the 

street or at church or whatever. And then in high-school there was like an online community but still 

most of my friendships weren't based in a school setting, the real friendships were based outside of 

school.  

 

Jannie: How is your relationship to your siblings? 

 

Jack: My friends will come over and hang out with the family and later they are like “oh your 

parents are really cool and you are really good friends with your siblings” and I'm like “really? We 

fight all the time.” 

 And really I didn't think my parents were that great but um... so I guess there is a difference when 

moving around, your family has to be a lot more important to you. Because they are kind of like the 

constant. Like when we moved to America, my family were the only people I knew. So I think that 

difference-wise between us and the average American family we are a lot closer. And we're a little 

more interdependent, not very much, but it seems like there is a lot more family bonds rather than 

just you're family because you're family.  

 

Jannie: When someone asks you where you are from, what's your answer? 

 

Jack: It kind of depends on how deep I feel the conversations is going to be. If I'm just like meeting 
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somebody really quick and they are like “so are you from Austin?” then I'm like “yeah, yeah I'm 

from Austin.” But inside I'm like “no, I'm not.” Because like I was saying before, when we first 

moved over (to America) I felt like I didn't have a home anymore. I was pretty much like “what is 

this America-place?” Before the answer was always really complicated, when people would asked 

me “what school do you go to?” or “Where are you from?” there was no really clear answer for me. 

I was always like “well my parents were missionaries and we moved around a lot...” But more 

recently I've just been saying that I am from Turkey, because you kind of need a place to associate 

yourself with. And for me Turkey is easy because that where I feel... as the person I am right now 

that's where most of my development so far has happened. That's where I learned to play soccer, 

that where I learned to ride a bike and do all that stuff so you know... I say Turkey. But usually it is 

a pretty complicated question and a complicated answer.  

 

Jannie: How about when you lived in Turkey, I guess people could tell you were a foreigner? 

 

Jack: Yeah, so actually the question then wasn't “where are you from?” it was just “are you 

American?” I would say yes to that. I think I didn't really appreciate how great Turkey was, for me 

when I was living there I was always thinking like “oh America is cool and I'm American and that's 

awesome” and then you move over here and you grow up a little bit and you're like “oh...wait.” I 

mean Texas is pretty boring, it's pretty flat and dry. So when I lived in Turkey it was always “yeah, 

I'm an American, but I live here.” I had strong American sentiments and then, I guess after I moved, 

I was a little bit disenfranchised and not so crazy about America anymore. So that's when I started 

saying Turkey because that's when I realized where my roots were.  

 

Jannie: How did being a foreigner, an alien, in the country where you lived for so long affect you? 

 

Jack: I think a lot of times I wasn't completely comfortable, I kind of felt like I had a certain 

expectation that I either had to refute or hold up. You know, they would always think of Americans 

as rich and as missionaries we were very far from rich, and there was always this idea that you had 

to exude this Americaness. So a couple of times that would kind of get to my head, thinking I'm 

from this big country where all the movie stars are from so that was kind of cool, but then moving 

to America it became sort of this opposite alien.  

It was like in Turkey I was the American and that was kind of sweet but then we moved back to 

America you become the weird Turkish person you know you kind of switch places. So being an 

alien isn't always the same thing. You can either be proud of it or it could be really awkward.  
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Jannie: What are you're thought around the concept, or the word home? 

 

Jack: I would say that the term is complicated, and I don't think I use it that much. You know for 

me sometimes home is just where you're sleeping that night. When I was thinking about this 

concept after you had asked me about the interview I was thinking “what makes home for me?” 

And I was thinking about when we first moved to Austin. I wasn't really comfortable in our house 

until we had the shipment of stuff coming over. And I wasn't really comfortable in our house until 

we had put my bed back together and then I was like “OK, now this is actually my room and my 

house, and I live here now.” So home for me is just a place where I guess you feel comfortable were 

thing are familiar. I'm sure for my parent when we would fly back over and you would be coming in 

to landing and you would see the coastline of America, you would fly over Greenland and then 

come down over New York and you'd be like “oh look we're in American airspace now.” And 

maybe for them that felt like home, but I was always like “oh here we go” we're gonna have to go 

through security again, we are gonna have to find our bags. It was always just... moving was a 

hassle no matter if we were going home or leaving home, whatever home was at that point. As you 

can see I'm having trouble just figuring out how to use it ... it's complicated.  

Whenever someone says homesick I definitely think of Turkey. But I'm not sure if that's because I 

have adopted that as my home now or if it's...well I guess it is kind of true.  

 

Jannie: If you were to go back to your home in Turkey now, would you feel at home?  

 

Jack: I've thought about that a little bit, what it would be like if I went back... And I think I would 

feel kind of comfortable but I know it would still be very very different. So you can say that home 

is more an idea rather than an actual place, so I have an idea of Turkey that is my home. And if I 

went back and it wasn't the same as that I would feel kind of confused and I would be like “what is 

this place? This isn't Turkey” So I guess I have like a mental Turkey and a mental home and a real 

home you know that you're comfortable with... so where do you belong? 

 

Jannie: What is your current living situation, do you live with your family? 

Jack: Yeah, I still live with my family. So home should be sort of an easy thing to come by.  

Jannie: So when you think about moving to your own place, how does that feel? 

Jack: When I visited my sister at collage there would be people talking about going home, they 

might have their own apartment but they were still going to go home to their parents. When I think 
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about moving out I look forward to that... you know, making my own home and I feel like that 

change will be a comfortable one, getting out and making my own place to live without having to 

worry about if it has everything that a home should...it's OK with me just being there to make it a 

home. 

 

Jannie: So how do you do that? How do you make it a home without that constant of family and 

without being in Turkey where you feel your heart sort of belongs? 

Jack: Well...it might be more of a mental process, just sort of accepting that this is where you are 

now, this is where you're supposed to be. Of course if you're uncomfortable where you are then it's 

not really home, just like refugee camps, those aren't their homes, but they could make a home if 

someone gave them an apartment in the same area you know. That would probably become their 

home then. Without family you can totally redefine what your home is. 

Once we finally moved our old furniture in with the crayon marks and the stickers I had put on it, 

you know like “oh I remember how that got there or how that got damaged.” Then it becomes more 

like home. But I guess without family, without all the old things you have you have to redefine and 

home becomes more about who you are and what you're doing rather than what you have and who 

you're with all the time. 

Jannie: Do you feel like there's something missing for you to feel 100% at home where you are 

now? If so, what do you think it is?  

Jack: I think there's maybe a certain connection with the area your living in which kind of defines a 

large part of how comfortable you are, and since coming here I've always felt... maybe it's just 

taking me a while to get used to America again, I mean I'm doing great, I got a job, I'm going to 

school so it's not like I'm really detached or lost... but maybe it's an unwillingness too, I don't know 

why but I don't really want to make this place my official home. Maybe because I'm so anxious to 

keep moving to go to a real university and get an actual degree... there's probably some 

unwillingness to say that this is really my home right now. It might play into that a little bit. 

Jannie: Do you think you will find a home where you feel willing to call it home? 

Jack: I hope so, I think so, I've been there before where I was very comfortable and very settled in, 

so I do but it might be far away in the future. While I've been moving around and have been very 

alienated at times it's not been so bad so that I'm always going to be feeling alienated. As Christians 

this isn't even our home, we're looking forward to a perfect home in the future, so actually when 

you think about it this is actually the closest that we'll ever going to be to hell. So this planet isn't 

even home.  
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Jannie: Let's talk about commitment, committing to place and committing to people. Is that 

something you've thought about before? 

Jack: Yeah, I feel like I'm pretty bad at it. While I easily commit to doing things, and I think you 

could say that I'm a fairly good friend, if someone needs something done I'll be able to help them 

out but, I feel like sometimes when there's a large effort that needs to be taken for something and 

when I'm not asked to do it, when it's completely voluntarily then I'm hesitant to do it even if it 

might be really good for like a potential friendship... I'm not good at going out there and being like 

“hey, I'm going to put time into you even though your a complete stranger so we can become great 

friends.” I'm kind of more like “eh, I don't really want to put all that time out there”, you know all 

of myself out there and straight commit to becoming someones new best friend.  

Jannie: Why do you think it's like that? 

Jack: I haven't really reflected over that, but it might be that I'm afraid that if I put a lot of time and 

effort into something it might just get messed up, or that once it get's taken away, because it 

probably will, then what will I do then, you know? Or maybe I'm just lazy, [chuckles] either one of 

those two. But probably I'm just afraid that it's going to get taken away because from moving a lot 

it's like either people move away from you or you move away, so it's like I don't want to put a lot of 

commitment into any friendships because then what's going to happen when I go away? And I don't 

want to go through all that again. Now, allot of my good friends, we're pretty close but I don't have 

any friends yet that are super close. I've had friends like that before, but not anymore. And I don't 

really find it hard to have to say goodbye to people either, like when they move away to go to 

school or something, I'm OK with it.  

 

Jannie: Do you want to settle down and live in one place?  

Jack: Not this place! Yeah, it would be nice but after where I've been I feel like it would be really 

hard to be completely content with settling down, I guess I'm going to have to go someplace and 

wait to see if I'll be content to settle there. I don't think I'll ever have the feeling of “oh, I'm here 

now”, as far as home is concerned. I think wherever I end up it's going to take a while before I'm 

comfortable, it's going to take a while for home to be established.  

Jannie: Is there anything about staying in one place that scares you? 

Jack: yeah I've felt sometimes that it's kind of like you're on a treadmill and it might be a good 

place to be and you don't have to leave, you don't have to be changing anything but it just feels 

strange to be in one place, there's nervousness like “I'm...still...here..” I'm a little bit scared about 

not moving weather it's forward or just not moving at all.  

Jannie: Why do you think that is, are you afraid to be missing out on something? 
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Jack: It's not missing out as much as I'm afraid of being stuck. With the way I've lived I'm used to 

swift changes, and so when things don't change I get a little bit worried about things regressing. 

That's not always true tho, I'm more confused about what moving forward actually looks like. So I 

might be doing that or maybe I'm going at an angle and not directly forward.  

Jannie: Is there ever a point to staying in one place? 

Jack: Yeah there is, because if you move too fast you can miss a lot of things. I mean if you're 

trying to always bounce around you're never going to get anything done. Right now, if I'm really 

nervous about getting somewhere then the things that I'm doing right now they're not going to get 

my full attention, I'm not going to be able to bring them to a good level, they wont be done well 

because I'm too excited about getting to somewhere else. So that's the danger and you need to figure 

out every time what's more important; you have to learn to be content where you are rather than 

worrying about moving forward. Some time's we're more worried about the next move than about 

doing well here.  

Jannie: What does nostalgia mean to you? 

Jack: I think as it relates to home for me it's when I look back at a time when I was more content 

with where I was at or what I was doing. And I feel like in recent years, like the last for or five years 

haven't been nostalgic for me, what I mean is I won't be looking back on them and be like “Oh, this 

was a good time.” I look with a lot more fondness on times that I've spent in an areas a lot longer, 

and I think that feeling has been coming back more as I've spent more time here. I think a lot about 

what I last considered home, what I still call home. I think about that with a lot more nostalgia.  

 

Interview with Todd  

Todd: You're asking me the story of my life and that's a pretty big question. Well I was born and 

grew up overseas, born in Istanbul witch is a very large city, a very diverse city. My parents moved 

to Turkey after collage and they felt like that's where God wanted them to be. So they were there for 

eighteen years and that's where I grew up, in Turkey, until I was sixteen. And so yeah, I was born in 

Istanbul, all my siblings were born in Turkey. My brother was also born in Istanbul in the same city 

but on a different continent, I was born on the European side and he was born on the Asian side. I 

lived in four different cities in Turkey. We would come back to the States every two years or so to 

see family and friends and relatives. That's kind of the big picture.  

 

Jannie: Where do you live now? 

Todd: Now I live in Arizona, we moved here when I was sixteen. That's where I finished high 

school... and that's another thing; I've been home schooled my entire life, ever since I was in first 
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grade. And now I'm in my senior year at Arizona State University studying architecture. And I don't 

really know what I'm going to do next year or after that.  

Jannie: Do you live with your family or at a dorm or... 

Todd: No I actually still live at home and then I commute to school so...  

Jannie: So in Arizona where you live now, do you have relatives there, is that where you would go 

visit when you flew in from Turkey? 

Todd: No it's actually not, most of our relatives are in California, that's where both my parents are 

from. People my dad worked with were in Arizona so that's why we moved here when we did. Yeah 

I actually didn't really know anyone but then there was a few people who we had connections with 

who had relatives or friends in Turkey and then a few other people I knew from Turkey actually 

moved here as well so I just got to know people. That was a pretty interesting thing because at first 

we were hoping to move to California because we knew more people there and then this is what 

ended up working out.  

 

Jannie: When people ask you where you are from, how do you answer? 

Todd: It depends on the situation, it depends on the type of conversation. If it's going to be 

something going a lot longer or if it's something just a quick, you know, meeting someone casually 

then I'll say “Yeah, I live here in Arizona and I've been here a while.” I don't really talk about where 

I was before that but yeah, often it will come up that “Yeah, actually I grew up in Turkey... so I'm 

not really from here.” And then it'll be like “Wait, did you say Turkey? That's really cool.” And then 

people want to know about Turkey or why the heck I was there. And then that can start some 

interesting conversations sometimes. But I would say typically though it's not something I really try 

to bring up or anything.  

Jannie: Do you avoid it?  

Todd: Yeah I would say often I do try to avoid it if it's going to just be a serious conversation or if 

it's someone I will meet and probably not see again. But if it's people I will be working with or 

doing stuff with I don't mind bring it up at all, usually people just say “Oh, that's so cool.” or “lucky 

you.”  

Jannie: Do you feel lucky? 

Todd: Yeah, it's interesting, growing up in Turkey there were a lot of things that were very difficult 

about it, sometimes being a little more isolated in a way. But I actually do feel extremely fortunate 

that I got to grow up in Turkey. I definitely have a bit of a different perspective on things that I'm 

happy about and so I don't know about lucky but I do feel fortunate. I mean I think I had a lot of 

great experiences where I got to see a lot of different things and see the world a little differently.  
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Jannie: So when people ask you where your home is you tell them where you have been...but that 

doesn't really answer the question, so where is your home Todd? 

Todd: Um... yeah that's an interesting question... yeah I guess don't really think about that. But 

yeah, I guess there's one way of putting it and that's I was born in Istanbul. But I don't really know 

Istanbul at all, I think it's a great place to visit but I wouldn't really want to live there again 

necessarily. I mean the closest thing to a home might be Izmir, it's a city that I rather like and I 

could potentially see myself there again in the future. Right now home is Arizona so I guess I kind 

of see my home as where I happen to be, I mean this summer home was Norway. I don't really think 

it takes a whole lot for somewhere to be home for me... if that makes sense. The whole world is my 

home. For one the world is getting smaller every day, here we are doing this interview halfway 

around the world... communicating with people is a lot easier travel is going to be getting easier. 

And it's funny I'm studying architecture and a lot of what architects do is plan and build homes you 

know. I think the idea of home is changing and I could be happy just about anywhere I think.  

 

Jannie: When moving around your family has been a constant in the midst of all that change, how 

does family factor in to your sense of home now? 

Todd: Like you say, it has been a constant, so far in my life I have been with them. Except this 

summer when I was in Norway, that was actually the first time I was living on my own. And that 

was great, I mean I think living at home definitely has it's ups and downs. I don't know how it 

(family) relates to home actually, I guess I just see it as a constant and something I take for granted. 

Even living here I'm usually off working at school, it's not even like I really live here a whole lot 

either. For the last few years at least I haven't been seeing my family a whole lot because usually 

I'm away either traveling or working or projects or doing other things. I don't think it really has a 

big effect on what I see as home it's just this kind of constant that's ... I don't know.  

 

Jannie: How is your relationship to your siblings compered to average Americans or Turks?  

Todd: I don't think it's typical American or Turkish, I think some things are pretty similar to both 

maybe? I can't think of any specific ways that me and my brother and sisters interact like Turkish 

siblings would but I'm sure there are ways that we do just from growing up in that culture. But here 

now my sisters are in public high school so that's pretty typical as far as being here goes and this 

culture. But then again my brother has been in Haiti and he's thinking about going back so there are 

a lot of things that I would say are very much not typical in a way.  

Jannie: How about how you relate to each other as siblings?  
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Todd: In a lot of ways I think we are pretty close as a family, I mean one thing is for the most part 

we have always had meals together. And I guess that's one way that I see home with the family, at 

least eating together which is very uncommon, at least in America... that families actually eat meals 

together. I think I've grown a lot closer to my brother over the last few years and I think part of that 

is just growing up. When we were younger we didn't get along at all. We are both still very different 

in a lot of ways but in a lot of our big-picture-thinking and how we see the world I think we have 

some similarities. So we've found more and more things to connect on and talk about as we've 

grown up. And then my little sisters... I think I'm closer to them as well in the same way, as you 

grow up you have more things to talk about and connect on.  

 

Jannie: You learned to speak Turkish pretty much right away I suppose? 

Todd: I don't know how it all happened but I think I pretty much learned Turkish and English more 

or less simultaneously. Maybe English a little bit more to begin with but Turkish was right there 

from the beginning as well. We would speak English at home and then Turkish outside. 

Jannie: Could people tell that that you were Americans? 

Todd: Yeah, especially with my parents they could tell mostly, you know my dad actually looks 

Turkish and has great Turkish but his accent would give him away. If people didn't see me when I 

was talking to them they would probably think I was a Turk but when they saw me... I mean I used 

to be more blond... and blue eyes and all... so that would give it away.  

Jannie: The Turkish kids you grew up playing with, did they treat you any different because your 

parents were Americans? 

Todd: I think when I was younger, from times I don't remember as much... more from what I've 

heard from my parents and their stories... so I think when I was younger and I would play outside 

with the Turkish kids then I was more seen then as a little different because I was the American. 

And growing up in Turkey I was always the American. When I was a young teenager we lived in a 

smaller town for a while, the smallest town we lived in... a few hundred thousand people, and we 

were there for quite a while and we were pretty much the only foreigners in that town. That was 

also one of the hardest times because it was isolated from other foreigners, but I think I was very 

much in the Turkish culture more than pretty much at any other time there, at least on a daily basis. 

I was still obviously American so that was a little bit different but I think most of the time I didn't 

feel it. I was playing soccer with everyone after school and that's a typical thing to do so that was 

pretty normal.  

 

Jannie: So in Turkey you were the American, how about when you moved back to the States? 
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Todd: Yeah, I felt like I fit in pretty well. The last few years we were in Turkey I had more 

interaction with other foreigners and other Americans or Swedes or... well other people who were 

not Turkish. I think that was definitely a part of the transition and that helped make it a lot easier to 

go back to the States. And there I just started going to different churches or youth groups and 

meeting people and just kind of like “Yeah, whatever. I'll just make it work.” I think it was easy 

because I knew we were needing to come back to the states and that I was starting collage within a 

couple of years, it just didn't seem at all strange coming back or moving here. I just got used to it 

and went with the flow and in a way I don't feel that American but I also don't feel Turkish at all... at 

times I feel more European or just a mix of it. I guess it's kind of in the middle then, if being a Turk 

or an American and you're something in the middle I guess that makes you European [chuckles]. 

Not really but it's interesting that it's geographically in the middle.  

 

Jannie: What were you're expectations, moving back? 

Todd: I think moving back the only expectation I had was that it would just be fine and I didn't 

worry about it. I think it was a lot harder for my siblings at first. I think sometimes as people have 

gotten to know me better and then they find out that I grew up in Turkey then they'll be like “ Oh, 

that makes a lot of sense now!” So it's definitely part of who I am. I'm not a big fan of Arizona 

where I live now, it's a lot newer (than Turkey) and I mean it is a desert. I live in a desert, it's 

extremely hot in the summer and it's just flat, it's sprawled and kind of ugly and a lot of people hate 

it here. I just kind of find things that I like about it and then find things that I want to change and 

think about that so that's why I could see my self... I mean I would love to live in Europe in the 

future, I could see myself there. But I could also see myself still here in Phoenix and working on 

different projects with urban design and architecture witch is what I'm studying. I just kind of try to 

find the things that I like about a place and then look for opportunities and how I could make that 

better. I think that makes it easier, adapting to places. There's so much I could talk about, studying 

architecture we talk about home and community and the environments where we live and work. 

That's what we do and that's a big part of my interests.  

 

Jannie: How do you feel when you see very patriotic Americans? 

Todd: I really don't like the idea of extreme patriotism or nationalism or all those things. I kind of 

tend to go a little more counter intuitive to that maybe. Growing up in Turkey and being the 

American there was a lot of things that America did while I was there that people hated about 

America. So it seems like at times I was often trying to defend being American. But I mean 

everyone has a love-hate relationship with America, but that's a whole other story. Growing up in 
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Turkey I was definitely very proud to be an American and felt very fortunate to have that experience 

and getting to come back to the states... it was kind of cool. Coming to the States a number of 

Americans do have the attitude of great patriotic pride and nationalism and all that and then I tend 

to feel fortunate I got to grow up in Turkey and experience something different and have that view. I 

think a lot of the time growing up I very much wanted to be American and being so much in the 

Turkish culture that was something that kind of set me apart and I just kind of embraced that or was 

proud of t. I've always tried to be very American in a way but then once I came here and realized a 

lot of things I'm not so proud of it anymore. But it has always been part of who I am, it's not 

something that I feel bad about or anything it's just what it is.  

 

Jannie: Do you think your image of America differed from reality? 

Todd: I don't think it was different to reality, I just learned a lot more about it coming here. I mean I 

started growing up and then you start to see the bigger picture and understand more things about 

what the reality is, it just develops. A big part of it is your perception and what you choose to look 

at or think about. Growing up I always thought about the cooler things about America, the cool 

place where I wanted to live and I couldn't wait to get back here and now that I'm here I realize I 

was very fortunate to got to live in Turkey and experience all that. 

 

Jannie: Do you feel that you belong where you are now? 

Todd: I don't feel like an outsider but I definitely do sometimes choose to be a little bit more on the 

outside, there are things that I don't really want to be a part of. I go to the largest university in the 

county and there's all kids of things happening there that I don't really want to have anything to do 

with. Even with people I go to school with, we are close and we hang out and we're like a family, 

but yeah, outside of that there's a lot of things where I tend to be a little more quiet or reserved. I 

think I feel like I don't really belong anywhere but I belong everywhere. Coming here I just kind of 

decided to fit in as much as I was comfortable fitting in. There were times, growing up, where I 

wished I could have someone else's life or that things could be easier, I think I did feel more on the 

outside at times. But now I know everyone at my school and walking down the street on campus 

and through the building and it's like “hey how's it going?” every couple of seconds. So I've kind of 

figured out the level of how much I want to try to fit in and get to know people.  

 

Interview with Marie and Gwen 

 

Marie: We were born in different places obviously, well not obviously but I was born in Hayward 
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California and she (Gwen) was born in San Antonio and we were both born at home. 

Gwen: Our parents used midwifes in stead of doctors for the first four kids. 

Marie: In 1996, when I was six and she was seven, but we were both turning 7 and 8, we moved to 

Istanbul Turkey because our parents wanted to be missionaries in Turkey. We lived there for two 

years and went to Turkish school there and then we moved to a really small town on the border of 

Bulgaria and Turkey called Edirne. There were like fourteen thousand in population or something 

and my dad started a business there exporting olive oil and importing car parts. We lived there for 

two years and that's probably where we learned most of our Turkish... we were on the street all the 

time playing... 

Jannie: What was it like to move from California to Turkey? 

Gwen: I guess I don't remember a lot, the only feeling I do remember having were... just feeling 

excited, you know? And feeling anticipation because my parents talked about like it was this 

exciting thing, so I just kind of thought it was. And it was, just going on a plane for the first time 

and going to a foreign country, I don't think I had ever been outside of California before. So it was 

kind of the hugest trip we had ever made and I guess the reason I don't remember so much was 

because I didn't have any intense feelings about it. When we left I was in second grade and I had my 

little friends but I didn't feel the way I felt in later moves at all. I wasn't really sad to be leaving 

them I was just like “OK, I'll write you letters,” it was fine. Maybe you don't get that attached at that 

age, I'm not sure. I was just excited to come to a new place, and when we got there... I do remember 

it being hard, I guess we were there a couple of months so we had time to kind of adjust before me 

and Marie started school. We started Turkish school and we didn't know the Turkish language at all, 

really. We had been going to these Turkish-lessons back in the state with my parents but I remember 

they were always really boring and I never remembered anything or understand anything. So I 

remember it was really hard when we first got put in school because we couldn't speak the 

language. Interestingly it wasn't necessarily that it was hard to make friends, it was just hard to do 

the schoolwork that was the most difficult. I was copying letter by letter of words down, because I 

couldn't even read them, it was taking so much time just to get the work down and I wasn't able to 

get the grades that I wanted to or whatever. So yeah, I think that was the hardest part, academically 

trying to learn an other language while actually being in school needing to perform at a whole other 

level but obviously we weren't capable of doing that at that point. But yeah as a young child it 

wasn't really that hard (to move) so I was mostly just excited about it.  

Jannie: What are your memories of your home in America from before you moved? 

Gwen: I remember I really loved the last house that we lived in. It was probably the nicest house 

we lived in, it was a big house and it was right by a park, we had a really big back and front yard 
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with blackberries and a huge tree. We would play so many games in our yard, we had a sandbox and 

a little jungle gym too so it was just perfect for us kids. Yeah... we really loved that home. But 

again, when we left I didn't have any feelings like “Oh, I'm going to miss this.” I don't know why, 

maybe later I felt that I missed that house...it was much nicer than anything that we moved to in 

Turkey. I guess I don't have that many memories besides just playing with my brothers and sisters 

there. I remember our dad was only working part time at that time, he was a nurse and you just 

make so much money as a nurse in California so he could support us just working part time, so he 

would come home early and have a lot of time with us, there were some really special times that I 

remember having with our dad. Everything in that respect did slowly begin to change when we 

moved to Turkey just because of the distractions of moving to an other country and my dad just 

being more busy and more preoccupied with the things that were hard to deal with when living in 

Turkey. But that actually kind of sticks out to me as something that feels different as opposed to 

when we moved to Turkey, not country-wise but just in relationship-wise with our dad. He was 

always great at playing games with us, acting like a kid with us. It was never weird, but he just 

acted like a child with us and we really loved him because of that. But it's funny to think about it 

now, I'm realizing I didn't have feelings the way that I would have really strongly later, in later 

moves.  

Jannie: Do you feel as nostalgic about that childhood home in America as you do about the one in 

Edirne? 

Gwen: I think I more feel nostalgic about just being a child in general, I don't think it's necessarily 

just about one home. I have memories from all the homes, maybe that one stands out the most as 

this shining memory but I feel like it's also just the way that I myself was like when I was a kid, I 

just was really happy. I was so exited about everything and loving everything, like very part of my 

life but you know, obviously things get harder as you get older so I think that's what I feel nostalgic 

about more. And I really think moving to Turkey almost in a split second forced me to grow up. 

Partly being the oldest, I feel like I had to face more stuff than the other kids because I was kind of 

fronting everything and experiencing everything first... out of the kids. And also having to protect 

them and defend them because there were bullies and things like that. So that's what I feel nostalgic 

about, that childhood that seemed like it kind of ended, but I guess that childhood was very strongly 

connected to those homes in America, so I feel nostalgic about the homes too. But I wouldn't say 

that I think of that as home now, I think it's more just an old thing that I miss and really loved.  

About Edirne: 

Gwen: We were really immersed in the Turkish, that was the time that we were the most immersed 

in Turkish culture because there were no other foreigners there and we went to Turkish school and 
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had Turkish friends and played outside with Turkish kids in the neighborhood. We learned the 

language the best there, we were learning it before but that's where it really became more fluent. 

Jannie: What was it like being the only foreigners? 

Gwen: I didn't feel like an outsider, maybe I just was naive, maybe I just didn't notice that people 

thought we were outsiders. Maybe in the beginning it was more apparent than later but we were so 

immersed in the culture that we just became part of it. It was only my parents really that 

experienced feeling like outcasts. We just made friends, we went to school and kids are more 

accepting anyway I think, in general. I think we did pretend that we were Turkish, even to ourselves 

so that helped. Weather that was good or bad we did lose a sense of our Americaness in that time. It 

probably helped us to feel at home, if we would have held on more to that we were American than 

we would not have been able to absorb certain cultural things that made us belong. So we became 

fully malleable and we really took on all the characteristics of the neighborhood kids, including our 

Turkish getting filled with all these swearwords and things they use on the street because we didn't 

know what they meant but we just used them and we learned a more Turkish type slang. The only 

situation where I remember feeling really like an outcast and I remember hating that feeling... well 

not an outcast but just really different and in feeling different feeling not a part of Turkey or Edirne 

was during a brief period of time when we were homeschooling instead of going to Turkish school. 

I don't remember when it was or how long it was even but during that time we didn't wear school 

uniforms (which all Turkish schoolchildren do) and we would be outside sometimes when our mom 

would send us to the market and people would be like “Why aren't you in school?” Or having to go 

on the bus to give something to my dad at his work during the day... so I was always very aware of 

what time it was because people would be wondering why I wasn't in school. Even though the other 

people were probably just like “Why isn't this girl in school?” to me it felt like it was showing that I 

was different or that I was a foreigner. So I remember really hating that and I was trying to avoid 

being outside during that time. That's the only time I remember feeling that different during our stay 

in Edirne.  

Marie: We were always at our neighbors house and we called her grandparents our grandparents 

basically. After two years my parents decided that it was too hard to be there by themselves without 

any other foreigners. We did church together but it was us and some soldiers who were there for 

their military service... so there was not anyone else.  

Gwen: They (our parents) were looking into coworkers that would move out to help them start a 

church but the relationships never really worked out with the families that came.  

Jannie: Did you guys ever return to Edirne after you moved? 

Gwen: Yeah, I think we went only once. My dad promised a few times that we would go, and then 



88 

we finally did go once to visit but I don't really remember it strangely enough. I think it was really 

close to after we had moved. And then after that he kept promising that we would go and I think we 

never went back again, or maybe it was later, but I only remember the bus ride. I remember the 

anticipation when we were driving there but then I don't remember anything there and then we 

never went back after that.  

Jannie: What do you think it would be like if you would go back now? 

Gwen: I don't know, it would probably be kind of strange, in my mind it hasn't changed, in my 

mind it's still the way I always remembered it. So if it is really different then that would feel strange 

because it would replace the memories that I had. I don't even know if there are any people left that 

we know, all our friends are probably in university, it's a small town that everyone leaves. So it 

would just be a place... but I'm sure I would have a lot of nostalgic memories because there are so 

many things that we just loved there like the river where we would go swimming, it was just so 

beautiful. Now it seems so far away that I don't necessarily feel like I want to go back or that I need 

to go back.  

Marie: It was really too isolated of a place. So we moved to Izmir in 2001? It might have been 

2000 or 2001... 

Gwen: Yeah, 2001 was when the September 11
th

 happened... 

Marie: Oh yeah, so it was 2001 and it was a really really hard transition for Gwen and I because we 

had our best friend there (in Edirne)... and... 

Gwen: We loved it there. 

Marie: Yeah, so it was a really really difficult time for us to move.  

 

We started going to a private school in Izmir when we were in 6
th

 and 7
th

. ...Oh we were both in 6
th

 

grade together because they would always move one of us back a year, they ended up moving Gwen 

back a year and putting us in the same grade. I don't know why, I guess it was because Turkish 

wasn't our native language. So we were in the same grade like all the time. At least through high 

school.  

Gwen: Well eventually I graduated on time... 

Marie: So we lived in Izmir, we lived in just outside the city in Güzelbace, we lived in a 

summerhouse basically. And that one had a hundred problems like mold and the ceiling was really 

bad because of the terrace on top. We ended up moving up the hill to an other house, during that 

time we went to a private school and then for a while we did our school at home and there was 

some German ladies that came... 
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Gwen: Well the thing with friends was...when we moved to Izmir we were so nervous about not 

finding anyone to be friends with. I remember we would pray a lot for God to help us find friends 

because that was just so important. The move was just so hard on us and I felt like the first time we 

went to youth group that was the first time we met everyone and a community kind of formed. It 

was already there but then it reformed because we were all new people coming in. We could never 

have imaged the friendships that we ended up building there. And I remember feeling like it would 

just be so impossible to find friends and remake our life or whatever. I don't know all the reason that 

we all got so close but part of it was that all the people there had in common that we didn't really 

completely belong there. I still wonder to this day why we all got so close the way that we did and I 

feel like that's one of the reasons. The interesting thing about that group of people is that we all 

were so so different from each other. Usually you gravitate towards people that are more similar to 

you in a normal setting. In a sea of people your age you gravitate to people who are like you 

probably, but I think we all learned how to find things that we could connect on... 

Marie: Even though we were so different and we might not ever have talked to each other if we 

went to like a school in America together.  

Gwen: Yeah.  

Marie: So we met all of them when I was eleven and she was twelve. So that was still 2001 I guess. 

And then that youth group basically grew and changed a bunch, for a while they separated the old 

kids and the younger kids so everyone in our youth group was eleven and twelve. But then they 

started combining them later because they got smaller so we were then in an even bigger age group. 

 

And then as we grew up we became the oldest people in the group and that was when the Mayers 

came, and I felt like they really provided a really unique kind of sense of home for all of us because 

they were just so hospitable. They were an old couple from Tennessee, they had gran-kids and 

everything in the states but they decided to come for two years. He was like a forest ranger or 

something and ... it was weird they would do that... normally once you're that age you are settled 

and you don't want to leave again but they came and I feel like they were a big part of making that 

group really really close because it felt like we all had the same grandparents. I guess they just acted 

like grandparents to all of us or as like older relatives. Aunt Sue would make us food all the time 

and she was so sweet and so loving. They always seemed very stable compered to all our parents 

who were the crazy people who moved to another country in the first place you know. But these 

people were stable normal people who just did this for two years and I felt like it was really 

meaningful to have people like that in our lives. Uncle Rick was always so wise and he would put 

up with so much from us, he would just teach us from the bible and talk to the guys. I know he 
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talked to the guys a lot, trying to encourage them and kind of mentor them.  

Gwen: I was thinking about it recently and realizing how isolated each family often is, a lot of the 

missionary families. And that's normal in any country that there is this closeness that only the 

family has but maybe this is just my experience but our family was really isolated to itself. There 

wasn't really like a community where a bunch of families are getting together doing a bunch of 

things all the time. There was that to some extent but I feel like one of the things that the Mayers 

did was create a space where we could just all relate with each other and just be there and have that 

community. And also there weren't that many older people that we were interacting with a lot, and 

that generational thing is really important to have that. We all only experienced adults that were in 

their 40's and hadn't been through all those ups and downs and gotten through it. To see people that 

age that were still married and still strong in the lord and on top of that pouring in to us just by 

loving us basically and opening their home to us. I think they created more of an extended family 

feel that we didn't have as missionaries.  

Marie: So I guess that was around 2005 and then that lasted until 2006. And then they left, they 

went back home... 

Gwen: Was it really only a year that they were there? 

Marie: I think so... no, it was two years. But they didn't start doing youth group until a year after 

they got there.  

Gwen: It seemed so much longer. 

Marie: Yeah it was a really significant time. And then the Fraisers started taking over. Oh and the 

same time the Mayers left Gwen left for school. Debbie left for boarding school. 

Gwen: She was one of our really good friends.  

Marie: Who else left? I feel like a lot of people left. The Davis' moved away, yeah it was basically 

at that point Gwen moved back to the States to start school and the only people that was left from 

that group that were my age were Anna and Richard. They're brother and sister. That was it, for 

some reason that transition didn't feel as dramatic as when we moved from Edirne when I was 

eleven but it was probably the biggest transition for all of us.  

 

Jannie: What was it like to be separated from Gwen for the first time? 

Marie: Well it was strange because it wasn't as hard as I was expecting it to be. It was difficult 

obviously not to be able to do things with her anymore.  

 

And I feel like she was a really big part of my security in Turkey because she looks Turkish, when 

we would go out together people wouldn't stare at us as much because, like I don't know, she just 
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looks more Turkish and maybe people assumed that I colored my hair. Or that she was Turkish and I 

was her friend... 

Gwen: Maybe you should say why... 

Marie: Well because in Turkey everyone is really dark and has dark hair and when you're really 

blond you stand out a lot. We lived near an army base and there would be hundreds of soldiers on 

the buses all the time and they were always very... whatever... attentive.  

Gwen: And a lot of them were probably from the east and had never seen a blond before.  

Marie: Yeah, well besides people on TV from the west who are sluts and they just had this image of 

western women and that was project on me a lot it felt like, even though I was young, I was only 

like sixteen. So I felt like Gwen made me feel more safe. But after that I would be hanging out with 

my younger sister Abby and she is blond as well and so we hated going places by ourselves because 

we would get so much attention. At that point, my senior year, I colored my hair brown, or a dark 

red-ish brown and that helped a lot. And I feel like after that I felt much more at home, people 

would talk in Turkish to me before they would try to ask me in German where I was from. So that 

was a huge difference to me. It kind of comforted me, I guess, without Gwen being with me.  

 

But it was strange tho because she was seeing this entirely new place and dating these guys, well I 

guess just mostly one guy, and I didn't know any of them and I was used to knowing really 

intimately every single person that she knew, we never had separate friends. So that was really 

strange. 

 

Jannie: Gwen, tell me about how it was for you to move to the States by your self. 

Gwen: I was really exited to go, just applying for schools and deciding where I wanted to go. I had 

known I wanted to study music for a pretty long time so I never had that anxiety about what I 

wanted to do or what I should do, what I was meant to do. It was what I enjoyed most and so there 

was a lot of excitement for being on my own and for starting my life in a sense and seeing the world 

and seeing other people. I loved my home, I loved Turkey and I loved my family, so it wasn't that I 

wanted necessarily to escape anything I just was really excited for what was ahead. I feel like that 

excitement kind of blurred the fears that were under the surface, you know? I didn't think about 

them and I didn't think about that being away from my family might be hard. Being away from 

everything familiar. I think I'm a pretty extrovert person in new situations often, so I don't usually 

feel scared to meet new people or start conversations with new people. The first month or so was 

great, I was just getting to know people and getting to know what the academic side of things would 

look like and talking to professors and feeling really excited about my classes. But then I started 
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feeling really like “whoa, I'm living here” and realizing that I didn't have that friendship that I was 

so used to sharing everything with. I think I felt the pain of it more than I mentally noted and 

realized what was going on, I just felt this kind of loneliness and pain of not being able to share... I 

mean we have always shared and further more everything that we have experienced in our lives we 

have experienced together. There's a huge comfort that comes with being able to share that with 

each other.  

 

My two roommates I didn't feel like I connected with at all, on a certain level we did but they were 

just really really different from me. I think a couple of aspects I was looking for were people who 

thought about things a lot, I think a lot and I didn't feel like a met very meany people on that first 

year that were like that. Biola isn't of the highest academic standard so maybe that was part of it, 

maybe if I had gone to a better school I would have met more people like that and that's a huge part 

of how I feel I connect with people. So realizing that not only my roommates but pretty much my 

entire floor... realizing the things that they thought about and they cared about were nothing like 

what I cared about. Sometimes Californian culture might be stereotyped a bit and it's definitely not 

true of everyone but there is a very definite flavor at Biola amongst Biola girls. Not only southern 

Californian, but rich, well off southern Californian christian culture... money was never an issue for 

a lot of these girls... 

Marie: They all have straight teeth. 

Gwen: Yeah, they all have straight teeth and had braces when they were young so they have really 

beautiful straight teeth... 

Marie: 15.000 dollar smiles and hair products... 

Gwen: Yeah, and they all shop at designer clothe stores whilst I love going to secondhand stuff and 

finding things. I didn't really feel like I found... That first year I had one friend in one of my classes 

and we became really close that year, she was really like my best friend for that year but she started 

dating someone the second semester so that kind of changed the dynamic of it. That first year I 

didn't feel like I didn't make... well I met one of my best friends now, but we weren't really that 

close so I felt like I was among all those people for that first year that I didn't really connect with. 

And I tried, I tried to hang out with them and I tried do things with them but I would end up feeling 

so cynical. Part of their culture also has to do with the things that they look for in life, there is this 

huge focus on marriage and getting married once you graduate and that was a thing that I reacted to 

so strongly. And it's not like I' was ever this feminist that doesn't believe in marriage but I reacted to 

it because so many of them were like “Oh yeah, I'll go to this 30.000-a-year-dollar-school but then I 

want to just be a mom and get married some day.” I just didn't understand, I felt like those two 
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didn't really connect, like it didn't really make sense why they were doing that, they should just get 

married if that's what they want to do. But it's not that I think marriage isn't good... so I started 

developing kind of a stigma towards it as well that I don't think was good, I think it was an 

overreaction. But anyway, it was lonely, it was a hard year and I grew a lot in my relationship with 

God that year because I broke up with John, my boyfriend, we had been dating for 2,5 years... well 

kind of dating him because my parents weren't happy with it so I wasn't really in a dating 

relationship with him, but then he broke up with me after the first semester. So the second semester 

was even more like...because I spent a lot of time on the phone with him that first semester and 

shared a lot with him about what I was going through and there was a comfort in him because he 

came to school as well that year so even though he wasn't in the same state he was going through 

some of the same things.  

Jannie: And he had also lived in Turkey with you guys, right? 

Gwen: Right, right. So he was experiencing a lot of the same or similar cultural things.  

 

But looking back there was a significant difference between that year and the year when she (Marie) 

came. It's kind of crazy to think how just one person can change...everything just changed when she 

came. I've been realizing that when you don't have that consistency of a place or even consistency 

of a culture you really start to define your world and yourself in part by those people that are close 

to you. When those people are there then you are able to feel more yourself and feel that you are 

known by them so it's OK to then express that whole part of you to the rest of the world. I'm sure 

that's true for every person to some degree but I know that when you are experiencing so many 

things that are unfamiliar and different then to have one person at least from your family that you 

have seen through everything... yeah... people become home to you essentially.  

 

I was talking to David (fiance) a couple of weeks ago and he was talking about buying a house and I 

was telling him how buying a house was a larger commitment to me than getting married in some 

ways. Obviously marriage is a huge commitment but it's the kind of commitment that I'm used to, I 

know how to commit to people but I don't know how to commit to place really. That's something I 

am struggling with right now, I don't know how to commit to here or if I even can do that. And how 

to build relationships and be OK with settling here for a bit but with the possibility of leaving. 

Everything with David has been a catalyst for a whole new having to rethink and re-understand and 

process everything because now my life is going to change, in a good way but still understanding... 

I mean he is from a completely different background, he lived in one place pretty much his whole 

life. He doesn't understand that part of me, in one sense, even though he is bi-cultural. His dad is 
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Peruvian so he does connect with it in some sense and he has a wide view of culture witch is really 

important. But he has learned how to commit to a place and I think he learned that lesson, I think 

it's a lesson that everyone has to learn to some degree, weather it is to a place or in a relationship. 

We talked about this a while ago how there are things that you discover about yourself and about 

the other person in a relationship and a place, if you don't stay past a certain point and you just 

move on to the next and the next and the next then you'll never get to those... there are bad things 

but then there are good things too and there is this kind of maturity of relationship that you can't get 

to unless you pass that point. I think I want to learn how to put down roots in a place because I think 

it's really important to learn that, it's part of being OK with becoming attached to something that 

maybe you're not going to always have. You can't live holding everything in so close and not 

allowing yourself to grow to love things. Even with people to some degree I know that's true that I 

hold things in, I've just started to realize that about myself that I don't allow myself to get as 

attached to them as they are to me. But yeah, David has really been a catalyst for me realizing that I 

really need to face these things. Meeting his family and this whole new community was surprisingly 

overwhelming, it was the first time I felt overwhelmed by meeting new people because I realized 

there was commitment. There was something that I was walking into, it wasn't just meeting 

someone randomly at a subway station or whatever. And then his parents, realizing that I have to 

build relationships with these people to some degree and all these people that he cares about.  

 

Gwen part 2: 

Home:  

Gwen: But as far as a home that I feel nostalgic about... it's kind of personal to share but I was 

realizing last time we were talking that Izmir really is what feel most like home or it has in the past, 

I don't know if I went back there now if I would feel that way. I'm kind of dreading that actually 

because it might change everything. The reason it feels kind of personal is that once we moved 

there and... we had good houses and I do feel nostalgia about our houses there as in the space that 

my family lived in but also I think I feel nostalgic about the Fowlers' house, I feel like because of 

the way that their family lived, how they moved there but then they just stayed there and they never 

left, you know? They were very consistent and their lifestyle, so because of that consistency which 

was not in my parents at all I think I really clung to that. I got security from that eventually, it seems 

kind of strange but they just were...and they were also friends that we carried on our relationships 

with for a long time because they were actually there to continue the friendships with. We just got 

so close in terms of relating with each other also. I don't know if that strange, saying that someone 

else's home feels like home, but it does feel like that is like a symbol of home to me even if it wasn't 
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my home. The Fowler's are a family who really open their home to other people and are really 

openhanded with what they have, I think that ads to the feeling of that it was partly mine as well. I 

think one of the biggest things that added to that was that whenever I went back there it just seemed 

like nothing had changed. I think once things change they can feel not like home again, but when 

things stay the same then there is consistency that adds to the feeling of home. So that's sort of what 

I think of when I think of home, although now... it's been that way for many years but now I've been 

in the states so long that I feel different from that too in a sense. And I'm not friends with that family 

closely anymore, kind of but I don't spend that much time with them.  

Jannie: Do you think that became a symbol of home for you because it represented stability and 

consistency, something that was missing in your parents home? 

Gwen: Yeah, I think so. Yeah, I would definitely say that. I think strangely enough my mom could 

kind of sense that, she could sense that there was something we loved about the Fowler's that wasn't 

being given too us at home. Not that I ever... I never wished that my parents were different, I wasn't 

like I wanted to replace my parents, it was just that for whatever reason, weather it was good or bad 

our parents didn't give us a sense of security beyond our family relationships. I don't think I would 

trade the way my family relates with each other for the way that the Fowler family relates to each 

other. Because I feel like our family is a lot more open and communicative and honest even if it is 

kind of painful to be that honest. We just speak our minds, we've always been taught to do that and I 

know from close contact with the Fowler family that's not always the case in their family, even 

between parents or between the parents and the kids. There's more of a sense of keeping distance, 

it's just an other culture, I'm not saying that it's wrong or right but I think I definitely felt more sense 

of security in my family relationally because of that. But spatially and just personality wise I think 

the Fowler parents are more consistent people or ... I don't know, they do things for a long time. 

They don't change from thing to thing, I think my parents are more like “Oh, OK, this isn't working 

so we're going to do something else,” and they based their life a bit that way. So that's a kind of 

interesting juxtapose. 

 

Edirne was a huge contrast to Istanbul too, people in Istanbul just stare at you more, they stare more 

in general it seems like. There's always this feeling of being watched or being pointed out as 

“yabancı” which means foreigner or alien. But there wasn't that feeling in the culture in Edirne. 

Even when I was with my sisters or somebody who was more blond, when we were walking 

downtown or something... people would maybe look a little bit and they'd be curious, but they 

wouldn't be staring at you so intensely. For some reason people in Istanbul do, even when I went 

back last year it still felt that way, like people were always scrutinizing each other maybe not just us 
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foreigners. So when I moved from Edirne I sort of stopped feeling Turkish. But I think in Izmir the 

two (feeling Turkish and feeling like a foreigner) sort of came together, Izmir is a progressive city, 

there are foreigners who live there but people don't care as much if you are foreign. So I began to 

feel more and more that it was OK that I was foreign, that I didn't have to pretend to be Turkish to 

feel like I was OK. Maybe sometimes I still did, like we would always talk in Turkish on the bus, 

we wouldn't talk in English and things like that. But more and more I began to be comfortable in 

who I was and that probably also had to do with hanging out with other foreigners and realizing that 

there are other people like us and that we didn't really have to become Turkish in order to belong 

there. So I feel like Izmir brought the two together, we were still foreigners we were still different 

but we were more accepted by Turkish people and we had our own community that we eventually 

found that was actually similar to us, we didn't have to become similar to them we were already 

similar. Just because we were all foreigners and dealing with the same feelings of being foreign and 

being different. And going back to the home-thing, that community is another part of where I felt 

really at home because even if it wasn't that long that we were all friends there was a safeness and 

and a sense of being completely ourselves and not hiding certain things. Even the fact that Turkey 

isn't filled with Christians makes a big difference, you can't relate with people on that deep level of 

your experience and your relationship with God and or even just not being able to talk about certain 

things like not being able to use the word missionary in Turkey and things like that. Your whGwen 

Mole identity is kind of hidden from the whole nation in a sense, and being able to be open about 

that with a bunch of kids brought about it a sense of home. I think for all of us kids, not just me.  

 

Jannie: What about in America right now? Do you feel you belong where you are now? 

Gwen: Hard to answer right now because I'm in such a stage of transition, but if I think back I 

know that there were definite moments and periods of time where I felt very at home, where I felt 

very accepted. And there was a lot of times when it wasn't like that and where I still felt foreign 

even though I am technically in the country that is my home- and birth country.  

 

Interview with Alice 

 

Alice: I've actually gotten this down to an art, when people ask me where I'm from then I'm like 

“How long do you have?” So; until I was nine I grew up with the Cherokee Indians in North 

Carolina, and then when I was nine I moved overseas to Kirghistan which is a little country next to 

China, I lived there from nine to fifteen. We lived through the revolution and then after the 

revolution we moved to Turkey where we lived in Izmir from the age of fifteen to seventeen and 
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then when I was seventeen we left Izmir and I moved back to the states. I lived in Georgia and I 

lived there for four years and then I moved up to Rodney in August, and that's the short version.  

 

Jannie: Wow, yeah, that was the short version! Do you always respond like that or do you ever just 

tell people you're from Georgia? 

 

Alice: No, often times I will emphasize my Turkish or Kirghiz or even Thai background, because 

I've been to Thailand like ten times so that's like a separate home there too. So when people ask we 

if I'm American I'm kind of like “well, sort of, maybe a bit?” So when they ask me where I'm from I 

always tell them I'm from Turkey or from Kirghistan because you know even Americans treat me 

like I'm a foreigner anyway because I kind of am you know? So when I try to introduce myself and 

tell people that I'm from Georgia then all my friends are like “Are you kidding?! No you're not!” So 

then I'm always like “Yeah, no, OK.” [laughs] So usually I give people the quick version and then if 

they want to know more then I'll be like “Well, the stay in Kirghistan was this long and and then this 

happened and then I came to the States...” And typically we have two kinds of people, the ones that 

are like “Oo, that's really interesting, tell me all about your life!” and then there's the other ones 

who are like “OK, that's weird, moving on!” So that just depends on the person I have contact with.  

 

Jannie: Well, I want to hear the long story, so tell me all about your life! 

Alice: Sure! Well, like I said I was one of the few Caucasian people living amongst the Cherokee 

Indians, my family moved up there and my dad was a banker and my mom was a school teacher and 

the Lord asked them to move up to the Cherokee Indians and they had nowhere to stay, no jobs, not 

anything but God provided for them and my dad started a church up in that area and I grew up being 

the only white, blond-haired baby in that entire church. I always thought I was a Cherokee Indian 

until I was like four years old and then I found out that I wasn't and that was an interesting 

experience. And then when I was six years old we went to Alaska which is a part of the United 

States but it's way above Canada and got to go to the Eskimos in that area and we brought a bunch 

of Cherokee people with us. But my family didn't end up moving there, thank God, because it's so 

cold and I would have dies up there! My family was getting ready to move up there but then God 

decided we were going to move to Kirghistan instead. So I went overseas when I was eight for the 

first time to see where Kirghistan was and then we traveled to Turkey and my mom was like “I'm so 

glad we don't live there right now!” When I was nine we moved to a city called Bishkek, the capital 

of Kirghistan and we were there for about seven years, our first apartment was in the north near the 

mountains and then we moved my first year there and we had to move again our second year there 
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to a different apartment in the Asanbay district and there I began to learn Kirghiz and Russian. I was 

really glad when I was twelve because then we finally got to get a house and so we moved out of 

our tiny little cold, freezing apartment and moved into a warm house which was not too far from the 

president of the country, Askar Akayev, he was the president in Kirghistan for about ten years and 

we lived like a mile from his house and we would see his car coming up and down the street and all 

that jazz. So we lived there for a while and then a revolution occurred in 2005 so we lived through 

that and the lord speared our lives. We lived amongst all the deputies and the highest government 

people and the entire parliament and so we were a prime target for the mob and the mafia but long 

story short the Lord sent all kinds of hail and snow and rain to shut down the revolution so basically 

our lives were saved and that was a bonus, [chuckles] I'm always appreciative because of that. So 

we lived there for a long time and I loved it, really enjoyed being out there, I began to feel like a 

Kirghiz-person myself even though I look nothing like a Kirghiz-person, they're all Central-Asian-

looking and they called me horse-eyes and horse-nose because I looked so different from them. So I 

had started to assimilate with them and then when I was fifteen we moved to Turkey and begin to 

learn a whole new language and a new culture again and that was fun. So we lived in Izmir for 

probably a year and a half in total and tried to learn the language and really and I really adopted 

Turkish culture completely at that time. And when I was seventeen I moved to Georgia, that's where 

all my family is from, we were the only people in my entire family, on my mom and my dads side 

to leave the untied states and live somewhere else. So when you talk about that we're global 

nomads, we come from people who have never left the States and then we've lived everywhere. So I 

went back for collage and I lived in Georgia which is a nice place but not a lot of people here have 

been anywhere so I was the only foreign girl at our school. Lived there for some year, did the whole 

school project and then I graduated in May and then I went back to Turkey for the summer and then 

after that I moved here and I've been here ever since.  

 

Jannie: Living in America you probably see a lot of patriotism, do you have that sort of feelings for 

America? 

Alice: I think it depends, whenever anybody is badmouthing America then I become very patriotic 

and I'd be like “you don't talk about my country like that!” But then when an American is 

badmouthing Turkey, then I'm like “You don't talk about Turkey like that!” so I'm protective over 

both... even Thailand and Kirghistan too. Whenever people say... sometimes I hear people say 

things like America is the best nation in the world then I'm like “nnneh... America is a wonderful 

nation and I love it here but I wouldn't say it's thee best in the world.” So I kind of have some of the 

patriotic aspects, I really enjoy the 4
th

 of July which is our independents day, but I do recognize 
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other nations independents days as well.  

Jannie: Just hearing you explain that the 4
th

 of July is your independents day and not just assuming 

that everybody know that shows that you have a different worldview than many Americans. I've 

heard Americans visiting other countries introducing themselves as Texan for example, assuming 

that everyone knows that Texas in a state in America. While I usually have to explain to them that 

Sweden is not the same as Switzerland and that no, we don't have polar bears walking the streets 

here. Now of course, all Americans are not like that but I've met enough people who are.  

Alice: That's the thing you know, I've gotten used to trying to explain... just think about it, I 

remember when people in Turkey were like “I'm from Balıkesir,” or “I'm from Isparta,” and I'd be 

like “Great, where is that?” I would ask them to explain where they're from because I didn't know 

all the regions. But in some ways I'm better at international geography than domestic geography. I 

can navigate you through different countries, I can tell you what their capitals are, but if you ask me 

the capital of some of the distant states in America, those that are far from me, then I'd be like “Do I 

remember that? Should I remember that?” That's why I always try to explain everything because I 

know Americans can sometimes be very monoculturalistic, like we think our culture is it, which I 

hate because we're not it, there is so much more in the world that just us, duh! Hello brain! And so I 

try to make sure that everyone understand what I'm talking about and just because we have 

Hollywood doesn't mean that the entire world revolves around America. Just saying.  

Jannie: Do you think you would have had that same perspective if you would have grown up in the 

States? 

Alice: Well just looking at my immediate family, they have a completely different perspective than I 

do. It's like yeah they're wealthy and they've been outside the States but they haven't lived outside 

the states, just because you spend two weeks overseas doesn't mean that you've actually seen the 

world. I would say you have to have at least a three to six month experience to begin to understand 

the culture. I understand that my perspective would be completely different if I had not lived 

outside the States. I wouldn't trade my life for the world, I'm so glad that God gave me that 

opportunity to live where I did. I'm really glad that I'm a global nomad or whatever. Even if we 

don't make sense to the rest of the world. [chuckles] 

 

Jannie: Let's talk about belonging vs. alienation. Can you tell me a little bit about both the positive 

and negative aspects of being a foreigner most of your life? 

Alice: I would say this is probably the biggest consequence of being a global nomad this is the area 

that we struggle with but it varies from time to time and place to place. I'll start we the negative first 

because when I came back to the states I look like an American, I talk like an American and therefor 
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in everybody's mind I should be an American, but you know when I came back I've never felt like 

more of an outsider in my entire life. I had no idea what people where talking about and I didn't 

know the culture references, I didn't know the movies, I didn't know the movie stars, I didn't know 

the inside jokes, I didn't know the idioms or the slang and so I would get myself in really bad 

situations, well not really bad but embarrassing for me because I would use the idioms out of 

context or I would say something that I thought had one meaning but that in certain situations it 

would mean something else. So that was kind of hard because this was a culture that I'm supposed 

to be from and yet I had, at least in the collage-context, no clue, I didn't feel like I fit in at all for a 

long time. Granted I made some of my deepest friendships in my life there but it was not because 

they thought I was American, they just accepted me for me. For example one of my closest friends 

called me Turkey for four years, that was how people introduced me because they were like “Oh, 

well she's not really American.” Even my boyfriend would say that even though she has blond hair 

and blue eyes she's not really American, she's kind of Turkish and Kirghiz and something else. I feel 

like it's harder coming back to your “home country” because you look like them, you talk like them, 

you may dress like them or whatever. I had to work on the dressing part, because as you know I 

dressed like a weird child, but eventually I got around to that. [laughing]So I look like them and so 

people get confused when I don't catch the culture references because they think “she looks like one 

of us” but I'm not! That's the weird thing, we can blend in but we don't fit in. I still don't fit in, and I 

don't mind most of the time. Sometimes I feel really out of it when I say something stupid and I get 

socially ostracized because of my lack of culture knowledge. But the benefit is that I'm able to 

blend in anywhere else, yes, I'm half-albino, I'm like really white and I have really blond hair and I 

don't tan, so I really just look like a foreigner everywhere I go. But that's the thing, people think I'm 

German, people think I'm Russian, and because I've learned different languages I can pull it off. I've 

convinced people that I'm from Russia, every time I go through an airport people can't figure out 

where I'm from. Nobody looks like me in Turkey, like nobody, but I still can blend in in some ways 

and people tell me “Oh, you're actually Turkish in culture, I can see that in you.” And I kind of am 

so your able to blend in, you can become a natural in a culture but you don't ever fully belong there. 

So that's the problem with being a global nomad, you're kind of used to never really fitting in 

anywhere. But I guess the good thing is, at least for Christians or believers, it makes us focus on 

heaven because heaven is the only place where we will actually feel at home, that's a place we'll 

know we belong. I guess that's helped me to put some thing in perspective even though I know I 

wont fit in American culture I can still be comfortable in it. One thing I've noticed is that when you 

live overseas people are more willing to have Gwen with you because they know that you're knew, 

that you're not Turkish, or Kirghiz, or Russian or whatever! So they'll be willing to teach you things 
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but when you come back to your own “home country” then you're kind of expected to know and 

they're actually kind of frustrated that you don't, not always, but that is a problem that we run into. 

So ultimately my best friends have accepted me for me being the unique person that I am, just like 

you are the unique person that you are. We're different for a reason and people can't accept me as 

just an American, I'm not just American. But I'm not just Turkish either, I am both, I am all of the 

above. So once they accept you for you that when the real friendships begin to form. 

Jannie: You know the expression, home is where the heart is, if you try to apply that to your life, 

where is your heart?  

Alice: Oh, I have several, I have several places I think of when I think of home, it just depends on 

what mood I'm in. I get this random yearnings to go back to certain places or cities that I've been to. 

A part of my home is in North Carolina with the Cherokee Indians where I grew up, a part of my 

home is in Kirghistan with the Kirghiz people and the Kirghiz and Russian culture because I 

identify with that. A part of home is in Turkey where I lived and grew up, a part of me is in Thailand 

where I've spent a lot of time and I identify with the culture there too. And basically any 

international aspect too I would really identify with, I'm oftentimes drawn to the internationals 

because I can kind of relate to their culture and I love to help them fit in and help them find peers, 

but I don't really have one place that I call home. I can think of probably like ten different places 

like my college town, all the countries I've lived in overseas and then those add up and that's where 

my heart is. My home is stretched across the world because that is where my heart is.  

Jannie: I know I'm being impossible, but if you're not allowed to say that the entire world is your 

home, if I would be so mean as to say that you can only name one place... 

Alice: OK, now I'm only editing how many countries I can list [laughing] then home I guess would 

be where my family is but at the same time I had to go to University while my parents where 

overseas and yet I felt at home at my university, but my family wasn't there. The family being there 

is a huge part of it, absolutely a huge part of feeling at home but I guess the places where you spend 

the longest amount of time would probably be the ares you would call home? So then I guess I 

identify with Turkey and also with the States... and Kirghistan too... I don't know, I don't think that 

answered your question because I really don't know how to just say one.  

Jannie: [laughing] That's OK, you don't have to, I think that was answer I needed. Have you ever 

lived in a place that, when looking back, you think “That never really became home for me”? 

Alice: I definitely felt that way at first with most of the places I lived in, surprisingly I don't like 

change much, which is weird because change happens to me all the time. I don't like it initially but 

then eventually I grow to love it. So I would say no, eventually I always come to love and cherish 

the places that I've been to, some places takes longer than others; In collage it took me longer 



102 

because I was really on my own, I didn't have my family around me who knew me and who 

understood, I'm talking about my immediate family, not my aunts and uncles and so on. Those grew 

to understand me a little bit but never fully though. I've always felt at home with the Cherokee 

Indians, in someways, in someways not. I think the best you can do is be as content as you possibly 

can and fight the yearnings to go elsewhere and fight the yearnings of not fitting in, well you're not 

going to fit in completely anyway, that a given, but don't make it worse. So just try to be content, 

that's what Paul talks about in the bible, to be content where you are. I think that with the help of 

The Lord I've been able to do that. I felt at home pretty much everywhere.  

Jannie: Could you imagine a scenario where you felt like “this will never, can never become 

home”? 

Alice: Yeah, like in collage for example, I would never have felt at home if people had not seen me 

for more than just an American, if that makes sense? I would not have been able to make friends 

because if they would have put me in this cultural box which I would never have been able to fulfill 

and I would have been an outcast and an outsider and then I would never have made those 

friendships. For the first couple of years I felt like people did view me as an American and I felt like 

something inside me died because I'm so much more than that, I'm not trying to be prideful, I'm just 

saying that I'm also something else and there is so much richness that I miss out on if I'm only 

allowed to be the American part of me. So that kind of scenario where people don't accept me for 

who I am as an individual, then I would never feel at home.  

Jannie: OK, so if I'm reading between the lines here it seems like if people don't accept you for 

who you are, with everything you are and everywhere you've been then it's impossible to have 

deeper friendships, and without those deep friendships you don't really feel at home. But when you 

do have people around you who accept you then you feel like you belong, even if you'll never really 

fit in 100%. And that feeling of acceptance and belonging is a big part of what home is to you, am I 

understanding you right? 

Alice: That's exactly what I meant, even with my Turkish neighbors you know, they knew I wasn't 

Turkish but they but they actually said “You're not really American either, are you?” and they just 

accepted me for me and we became really good friends and that's what I think has to happen in 

order for me to feel at home.  

Jannie: How did moving so much affect your concept of home? 

Alice: I would say it took away my idea of one place being my home and allowed me to become 

more adaptable and to spread myself across many cultures and peoples. It definitely made me feel 

like I was always an outsider and yet always in at the same time. It was really weird. Moving a lot 

taught me to make friends really quickly with all kinds of different people, people who look like me 
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and people who act like me and then also people who are the exact opposite of me, I learned how to 

get along with all of them. It just makes you really flexible and it makes you really teachable I 

think.  

Jannie: And what about more specifically how it's affected your concept of home? 

Alice: I think feeling at home means, to me at least, it means being around people who are 

accepting, and welcoming and also having at least some idea of what's going on. Because I know 

the time's when I didn't feel at home was when I wasn't around people who accepted me for who I 

was and I wasn't able to do things on my own. So having at least a slight independence is important, 

in Turkey even though girls oftentimes shouldn't be out by themselves after a certain hour, I still 

could go out on my own in the daylight and I could walk around and navigate and I could talk to 

people. I think having the language is a big deal too, I guess that's a given. But the biggest element 

to me is being around people who accept you for who you are. Because I can be around people from 

my own home culture who aren't accepting of me and then I don't feel at home but then I can be 

around people from somewhere like Kirghistan or Turkey who are very warm and accepting and I 

felt more at home then than I did in America.  

Jannie: How about languages? Do you think knowing the language affects how much you feel at 

home? What was it like before you learned Turkish? 

Alice: Yes, obviously, since I have such a talkative personality, if I can't talk then that's like half of 

me is dead, you know? [laughs] Not being able to communicate is like asking me not to breathe, so 

that' was really hard at first. Until I learned the language I felt very inhibited and I didn't feel like I 

could fully engage in the culture and I didn't feel like I could fully be myself. I would say in each 

place a six month period is what I need with regard to language to at least begin to feel at home, to 

begin to master the words, the context, the grammar of things. At least you're getting a minimal 

foundation set up and if you have that minimal foundation then, even though my wording, my 

vocabulary isn't that deep, then I am still able to express myself enough to have fun with it if you 

know what I mean. Even when I came back to the States it took me at least six months to begin to 

have a minimal understanding of our slang terms or our idioms and some of the culture references. 

And until I got those under control, I didn't really feel at home at first.  

Jannie: Do you remember what it was like to move to Kirghistan when you were nine, before you 

learned Kirghiz and Russian? Was it the same way there? 

Alice: Yeah, I remember my first six months in Kirghistan I was using the little Kirghiz that I knew 

and for the first six months I missed my best friend because I wasn't really able to talk to my 

neighbors or my Kirghiz friends but by the end of those six months I began to play outside and 

nobody really taught me Kirghiz, I just learned it on the street from my friends from playing. But it 
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was after those first six months that I finally felt like I was able to engage, and it was the same way 

in Turkey too. Kirghiz was actually a help for me because Kirghiz and Turkish are related, Kirghiz 

is sort of like Ottoman empire-Turkish, versus modern Turkish now. So it's really old, but you can 

kind of tell the similarities. I have this memory of my neighbor and I talking in Kirghiz and Turkish 

and we were trying to communicate, and this was during my first couple of weeks there. There was 

some miss-communication which was funny later on, I couldn't figure out how to talk to her but 

after playing around with the language for about six months then we got along just fine. She 

understood my Tarzan-Turkish and helped me overcome that, it just worked out well. I think six 

months is needed for me in every country including my own because my English was really serious, 

I didn't know any of the cool terms so I needed some adjustment.  

Jannie: OK, let's talk about commitment, committing to place versus committing to people, is that 

easy for you or do you find it difficult? 

Alice: I would say... I think this is my personality, I don't think most people do this, but when I'm in 

a place I give it 100%, I'm 100% here, and now in our conversation you're the one I'm focusing on. 

SO when I move to a country I give it everything I have, and so I'm fully there. But right before I 

have to leave my initial reaction is to start pulling away and yet I try to fight that because I know 

that I should treasure the time I have in each place or each country. I need not to look back and not 

to look forward, just to enjoy the the time I have so then when God moves me on to different places 

and different people then I'll be ready for that. I feel like I commit fully but then when I'm gone... I 

mean because I do commit so intensely wherever I am it's hard for me to maintain those 

relationships I've left behind because I'm fully where I am and when I move I'm also fully in the 

next place. So I would say I commit more than most global nomads would, that's just me.  

Jannie: What about the thought of settling down, is that a comfortable thought for you or is it a 

scary thought?  

Alice: It's a combination of both, I guess it depends on the duration, if I've been in a place for four 

years then I'm like it's time to move on, time for something new. And yet I do enjoy being in one 

place... for a while. That doesn't happen very much, the longest place I've ever been was for nine 

years and I don't remember most of it, that was with the Cherokee Indians in America. I don't know, 

a part of me likes the consistency, likes to go deep with people, likes to form relationships with 

people, but then again there's this whole global nomad yearn. After you've been in a place for a 

while you're like “I need to move to a new city, I need to learn a new language, something needs to 

happen!” It's just time for change, and those feelings fight each other a lot in me because a part of 

me wants to stay in one place and be able to put down roots but the other part is ready for 

adventure, because when you've lived in one place for so long it becomes tame. But I think that's a 
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global nomad thing, we're raised to be bipolar, we fight our emotions and we fight those feelings all 

the time. So I feel like it's a combination of both.  

Jannie: Do you think you're able to settle down and live in one place? 

Alice: I think it could be possible, but it's probably not likely. For me it's all about what The Lord 

wants for my life, that's the main deciding factor; if He wants me to move then great, if he wants me 

to stay then great, and that's just him directing my life. But I mean if I had a choice I'm sensing that 

I would be willing to stay in a place for a while, maybe like even a decade, but after that I would 

think it's time to move on. I don't know, but staying in the same place for thirty, forty years, that 

would be insane. We would at least need to switch cities or something!  

Jannie: OK, my next question is about nostalgia, could you try to define what nostalgia means to 

you? 

Alice: For me nostalgia is going back into memories of a time and a place where you wish that you 

were but that you're never able to go back to.  

Jannie: Is it a good feeling or is it a bad feeling?  

Alice: it's a bittersweet emotion because you look back and you enjoy the sweet times; oftentimes I 

think about my home in Kirghistan, all the good memories that I have, all the sweet times that I had 

there, how much fun I had, and yet in the back of my mind at the same time there's that bitter 

element to it of the bitter sweet because I know that once we moved, we had to sell my house, they 

completely reconstructed the way it was done, they completely changed who lived in it, my 

neighbors changed, the circumstances changed, the country I had lived in had a revolution so it's 

never going to be the same, so it's good remembering the memories but there's a part of me that 

griefs the loss of never being able to go back. So it's a combination of both. 

Jannie: Have you ever gone back to visit a former home? 

Alice: I went back to the one in Kirghistan, it was good to see that it was being used but it was very 

painful to see all the changes they had made in that it would never be the same for me because I 

know I was looking back and I was seeing all the memories that I had there and all the wonderful 

times and all that and yet I knew it would never be the same. That home will never again belong to 

the same people, that home will never again hold all the friends that I had. That home has a new 

purpose and I'm glad but it felt very weird going back. And also the climate of the country has 

changed and so it felt like I was going home to a country I didn't know.  

Jannie: What triggers a nostalgia-trip for you? 

Alice: Oh, any number of things, I'm a very sentimental person in general so just looking at a book 

or a text message or hearing about Turkey or about Kirghistan, any of those things instantly takes 

me back and I remember all the good things that happened , it's amazing how you forget the bad 
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things as you move and only remember the good times. Sometimes you will remember both...  

 

Interview with Leyla 

Leyla: I was born on Cyprus, my parents were working there with YWAM for a couple of years. 

Before I was five I'm not really sure actually, I think we lived a lot on Cyprus but we were a year in 

America before, in Canada and America but I don't know which years. When I was around five we 

moved to Lebanon. My dad is Palestinian from the beginning, but he grew up in Lebanon as well, 

and he has a Jordanian passport and the rest of us got that too. My mom is Swedish, the both lived 

abroad for a long time before I was born, when we moved to Lebanon -95 they hadn't been there for 

a couple of years, my mom had been there before, but had never lived there. So from the age of five 

to when I was around sixteen we lived in Lebanon, we came to Sweden a lot during the years but 

we never moved here, we traveled a lot as well. So we lived in Lebanon but then 2006 there was the 

war in Lebanon and we moved to Sweden, or moved...first we came to Sweden and then we decided 

to move here. It was unexpected. We've been living here ever since.  

 

Jannie:This question might be a little trickier, when somebody asks you where you are from, whats 

your answer? 

 

Leyla: It's a hard question, I usually come up with different answers I think; depending on where I 

am actually... or who's asking. When we lived in Lebanon I always said I was from Sweden, the 

short answer was that I was from Sweden even though technically I wasn't really Swedish because I 

hadn't lived in Sweden at all. But yeah, I would just say I was Swedish and then if people wanted to 

know more I would say my dad is Lebanese, or Palestinian if they wanted even more details. Now I 

would say I am half Arab and half Swedish. I would say that because saying that my dad is 

Lebanese is not technically right and yet I think he feels Lebanese, even though people don't see 

him as Lebanese. At first in Sweden I think I used to say I was from Lebanon, because I didn't want 

to have anything to do with Sweden when I first came. I didn't understand the culture and I didn't 

feel Swedish when I came so I said I was Lebanese. But now recently I've been saying I'm half Arab 

and half Swedish.  

 

Jannie: Let's talk about belonging to a nation, do you feel like you have a national identity? 

Leyla: I feel a connection to Lebanon, I do and I really feel like I'm proud of Lebanon but at the 

same time I feel like it's not doing it real justice to say that I'm Lebanese because I was never really 

truly Lebanese when I was living there. I went to an American school and … I mean I had Lebanese 
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friends and family, but it was not like I did consider myself Lebanese when I was there or even that 

I knew all of Lebanese culture because we were so mixed at home. Now I think I want to be a part 

of Lebanon but I know somewhere inside that I'm not really... I'm just a mix.  

 

Jannie: What was your first language? 

Leyla: I think it was English, because our parents spoke English to each other. So English was my 

first language, and it's always been the easiest language for me to speak, it's the one I use when I 

think, and whenever I see something it's the language that comes up first. Swedish is pretty close 

now that I've lived here for a while, and I've spoken it my whole life, but it's always been kind of... I 

have to really think when I speak Swedish. Now it's not so much so but before it was, I was almost 

translating you know when I spoke it. Even though it came out quite fast but it sounded wrong 

sometimes. So it's been English and Swedish that have been my languages, and then Arabic has 

always been there in the back of my head. I've spoken it to my relatives but it hasn't been such a big 

part of my life since my dad didn't speak to us so much in Arabic, he spoke to us mostly in English. 

It was mostly just a few words that we mixed in to our own language, we mixed a lot, “Swinglish” 

or whatever you call it, we would mix in Arabic too. We used to laugh at our mom for her English 

and laugh at our dad for his Swedish, since we sort of new all three languages it was really funny. I 

know a little bit of French too, since we learned that at school, but just a little bit.  

 

Jannie: I thought that since you've gone to American schools your English accent would be more 

American, but it's not! It almost sounds like a mixture of... I don't know, Canadian English and 

Jamaican English or something. 

 

Leyla: Yeah, I've hear that a lot because I'm an interpreter at church and people think it's nice that I 

don't have a specific dialect because they find it easier to understand.  

 

Jannie: I've grown up around Americans and other people who've gone to American schools so my 

English accent is rather American, at least compared to the accent Swedish people usually have 

which tends to be more British since that's how they're taught in school.  

 

Leyla: We actually had a lot of other kinds of English in our school, we had Irish people so 

sometimes I would speak almost like them, which was funny and then we had Scottish people and 

so many different.. we had an English guy in my class and an Australian... so there were different 

kinds of English.  
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Jannie: OK, no to something a bit more abstract, what is a home? How would you describe your 

concept of home? 

 

Leyla: Home is where you feel like you belong and where you don't have to be anyone else but 

yourself. You don't have to put on a mask, you don't have to pretend to be something you're not, 

you're just yourself. At least that's what I've come to feel like is home. Before I used to feel like it 

had to be connected to place, I used to be so confused because I was born somewhere, then I lived 

somewhere else, my parents were from somewhere else and so I was like “Where is home and 

where do I come from?” Even though I've always felt like home is nowhere I think sometimes home 

is everywhere, or at least where my family was. Home was when we were together, we could be 

ourselves, because at least us kids, and in some sense my parents, we were all on the same 

adventure, having the same experiences. Home is where you can share your life with someone, you 

can share your experiences with someone and they'll accept you for it. They won't look at you 

strangely, and I think if I think about it that way there are many times where I can feel at home. In 

Lebanon with our childhood friends that we had grown up with, we knew each other inside and out 

and it was home with them, because they accepted you as you were. Now in Sweden it's with the 

friends that I have here now, since a lot of them are not Swedish to the core I think I feel at home 

with them too, I've told them my story and I've been around them so much that I can really be 

myself. So that's what I feel like is home, more than in which country you are, because in every 

country I've almost always felt like I'm on the outside.  

 

Jannie: Do you live at home now, with your parents? 

Leyla: Yeah.  

Jannie: Have you ever lived on your own? 

Leyla: No.  

Jannie: So what do you think that would be like? What do you think creating your own home 

without your family will be like? 

Leyla: One thing I've been thinking about that I think will be hard is just the being alone part. Not 

just not being with my family, just that I've always constantly been around people, where ever I've 

been I've always been around people. And I don't like being alone, it's not that I'm scared or 

anything, it's more like I want someone to be there with me. But I think now I'm in an other place 

than I was a couple of years ago. If I had moved out when I first came here maybe I would not have 

done so well because I felt no security. Even when I was with my family I felt like my whole world 
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was torn apart with the war and everything. I couldn't grasp anything, the future was just so 

confusing, and the past was confusing and so the present just became confusing because of it all. I 

couldn't grasp anything, I just felt restless. But now I feel like I'm growing up, or what ever you say, 

I've found a path that I want to go, I've come to terms with who I am and the life that I have lived 

before. Also I think my faith in God has meant that I can feel secure in God that he is with me 

wherever I go and that He created me before I came from anywhere. That gave me a bigger sense of 

security, that I can face any challenge in the future now, even if I'm not with my family. So I think a 

lot has changed since a couple of years ago.  

 

Jannie: OK, but more specifically, when you imagine creating a home in the future, other than 

knowing that you are at home with God, is there anything else that has to be, or can't be, a certain 

way for it to feel like home for you?  

Leyla: I haven't actually imagined what it would be like, but it could be quite simple, it wouldn't 

have to be extraordinary in any way. I don't have to have a lot of thing, I want a lot of memories in 

my house or in my place. Like things that can remind me of all the places that I've been to. But I 

haven't actually thought that much about how it will be because I think at least for now I will stay 

here for a while. You know in the Arab culture you usually stay with your family until you get 

married, so we will see if I live alone any time before I get married.  

 

Jannie: So memories are very important, do you have a lot of things that carry memories in the 

home where you live now? Things that remind you of your childhood? 

Leyla: Actually no, because when we came here we didn't actually think we would move here, we 

just came. In the beginning, like the first six months we still thought, or I still thought that “We're 

gonna move back, we're gonna move back.” We didn't think we were going to stay, and then it 

started to dawn on us “Ok, we're going to stay here,” and we started school. Maybe after about six 

months my dad went down (to Lebanon) and packed the house and got all our stuff, but then it's 

been in a storage house since then. But some things like my mirror is the one I had in my room, 

some things are from our house but most things, like furniture, we had to buy new. But I have a lot 

of small things, even when I was in Lebanon I always saved thing like papers and pictures and 

letters and all those kinds of things. So small trinkets like that I have in a box... or boxes! I have lots 

of boxes with things I've saved. 

 

Jannie: Are you OK with talking a little bit about the war and what that experience was like for 

you, having to move so quickly and then realizing you were staying in Sweden? 
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Leyla: Yeah, sure. Do you want to short version or the long version?  

Jannie: I think we have time for the long version, but whatever you are comfortable with.  

Leyla: No you know I'm comfortable now, now I think I'm OK with it, it doesn't bring back painful 

memories because it feels like that chapter is over now. But that was a hard thing to come to terms 

with that the Lebanon-chapter was over. Even three years after we moved here I still thought that I 

would move back. And I still hadn't adapted because I never made to choice to come here. That's 

what I think made it hard to adapt, to move here, it was never a family-choice, it was never a choice 

to come. But let me start from the beginning, so we were in Lebanon that summer and then in July 

we went to Cyprus fpr a family reunion and we met my dads family. The day before we were going 

to go back to Lebanon the war broke out, Israel bombed the airport. There had been a lot 

complication, Hezbollah the terrorist group in Lebanon had always been provoking Israel and they 

really hate Israel so they provoked them and they kidnapped some Israeli soldiers: So Israel came 

back at us, well not us but they bombed the airport and we couldn't go back. I remember I woke up 

and my mom was like “Oh, we can't go back they bombed the airport!” And I was like “What?!” I 

was in chock like “What, they bombed the airport?!” We always knew that that could happen, but 

you don't live like that when you live in a war zone. I mean it's hard to say that it was a war zone 

even though there was bombs and stuff like that when we were living there, it was always a kind of 

unstable situation. So it wasn't like it just came out of the blue, you could always expect it 

somehow. But still we were in shock like “What happened?” So that was on a Saturday, and then on 

Monday we decided that “OK,we're going to go to Sweden because we can't go back.” All my 

friends were evacuated, or at least my foreign friends were evacuated. I was in constant contact with 

some of my closest friends, you know asking them like “How's it going, are you OK?” This was 

over email, it was the time before Facebook you know, so we were emailing a lot. I still have so 

many emails saved from during that time when we just shared so much about what we were going 

through because everyone went through something different. Someone else was stranded 

somewhere else, in Dubai, and then someone else was on a cruise somewhere and then had to go to 

America... and yeah, this whole different ordeal. So then we came to Sweden, and all I really 

remember from that summer was that we were just waiting. My dad went back to Lebanon, he's 

always adventurous, he was filming the war for a TV-station. The war lasted about a month and a 

half, during the waiting period I remember we were just crying, I was crying so much and we didn't 

know what was going on, we didn't know if we could go back, we didn't know what was going to 

happen. So we decided... or my parents made the decision that we were going to start school, at 

least for the time being when we were in Sweden. The school started in August, in Lebanon school 

usually starts in September, but this time I think it didn't start until October. And even after it started 
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there were still a lot of days when the school was closed because of a bomb or some other unstable 

situation. So I think my parents thought that even if we would go back it might still not be good, the 

schooling might not be good. So my parents made the decision to stay in Sweden. I went to an 

English international school because I didn't feel like a knew Swedish well enough to a Swedish 

school and also always in my mind I was thinking “Yeah, OK we're going back so I need to have 

English.” The whole time I never wanted to come to terms with that I was in Sweden, I still felt like 

were were thinking “Lebanon”, like I was still in that state of mind. I don't know, it was so strange, 

it really felt like a dream that we were living here just waiting for something. I think my brothers 

adapted better than I did, because I had made really close friends...well I was in that time, I was 

sixteen, when it's really important with friends. I had really grown roots with my friends and now I 

didn't know... I was so angry at God, like “How could he do this to me?” I was feeling so at home in 

Lebanon and now I didn't know anyone, and I purposely didn't want to get to know anyone because  

I felt like if I get to know anyone they're just going to disappear after a while anyway. I was pretty 

cold to people... or I don't know, I just didn't want to get to know people and somehow in my mind I 

didn't think they wanted to get to know me either. It lasted for about tree years, I mean of course I 

talked to some people but I was really depressed and I buried myself in studies and school and I 

locked myself in my room. I didn't really hang out with a lot of people during high school actually, 

maybe sometimes. There were some people at school... but I didn't really share the deep places of 

my heart with them, it was just like on the surface, me pretending to be happy. I didn't want to go 

deeper than that and I was depressed and then I think it only started to change about when I went to 

bible school actually. That was the time when God could really help me take the time to reflect on 

what had happened and I could give Him the time to heal me, heal my heart. I remember that I was 

so miserable in the beginning of bible school I prayed to God like “God I want to get to know 

people!” but I was such a captive to fear, fear was really taking over my life because I was just so 

afraid to get to know people because I didn't want to lose people again. I had lost so many friends 

and I was so afraid to the point where it wasn't even my choice anymore, fear was such a part of my 

life that I didn't know how to get rid of it. So I remember I was praying in the beginning of bible 

school and it was funny because I remember that when I started the second year I was looking back 

and I was like “Oh my goodness, God actually answered that prayer!“ I don't know when it 

happened or when it turned but it turned! I have so many wonderful friends now, people I can really 

share all my thoughts with and I don't have that depression anymore. So... that's a little bit of the 

story.  

 

Jannie: Do you think you will go back to Lebanon at any point? 
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Leyla: Hmm, I think I might go back to visit, but I don't think I will go back there to live. Unless 

there is some reason, a purpose for me being there. But like I said, I think that chapter is over and 

there is nothing for me to go back to... I mean of course there are people but if I were to go back to 

the life I was living before... that life doesn't exist. I would just be disappointed. We've been there 

since tho, we were there for Christmas 2006, so the same year. And it was such a chock because 

everything had changed suddenly because I had been out of the country. I grew up there but then all 

of a sudden I was an outsider, and people were looking at me like “You don't live here anymore.” I 

had been living in Sweden feeling like and saying things like “I'm Lebanese” or “Lebanon is my 

home.” And then I went back and I was like “No, I don't belong here either! Where do I belong?” 

So I had that whole fight within myself about where I belong and I don't belong anywhere.  

 

Jannie: Yeah, that's actually one of my questions, where do you belong? Have you come to terms 

with that? 

Leyla: I don't know... I think it just changes. Now I would say I belong...here. In Uppsala. Because 

this is where God wants me at this time. But I think it will change, I think I belong here because I've 

found friends here that I feel like I belong with. But I don't feel like I belong in Sweden, and I don't 

think I belong anymore to Lebanon. So culturally I don't feel like I belong anywhere. I feel like I'm 

in the crack, in between somewhere. I belong to the world! [Laughter] No, I don't know...it's a hard 

question though.  

 

Jannie: Could it be that it is hard to define where you belong geographically, that maybe it's more 

about people? 

Leyla: Yeah, I think so. At least for me that is what it has become, the people you are with. Like I 

said before I think people who can accept you for who you are, people who want you to grow and 

people who you can help grow. Where there can be blessings both ways, where you feel like you 

can give something and you can receive something too.  

 

Jannie: How do you think it has affected you, moving so much? 

Leyla: In Lebanon we did stay in one city, in one place... so yeah, that was a constant. Even in 

Sweden, here, we've moved once. So it became two moves after 2006. Moving is still actually so 

hard, I mean of course it's hard, but in that way I've not been so used to it. I would rather just 

like...well at the same time I don't want to stay... here for years. It's hard to define because I feel like 

I don't like the actual moving process, but I like to go to somewhere else, to some place new. Maybe 

it's also this restlessness, that I don't feel like I belong here or that I don't feel like this is home.  
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Jannie: Is it possible that you are looking for something? I mean, you say you don't like the process 

of moving, yet you would like to go somewhere new, is it possible that even when you've moved to 

someplace new, you would still want to move somewhere else again? 

Leyla: Yeah definitely! I definitely think so. I think that's where I need to find a security in that I 

need to make it home, where I am, and I need to decide or make the decision that “OK, I am here 

for this time, I'm going to stay here.” Not to just like spend my life waiting on the bus stop, waiting 

for somewhere else to go. It's a process, now I feel like I'm supposed to be here and I'm going to be 

here I think for at least five more years. It's a thought I've been processing for some time like “Wow, 

five years!” But at the same time it's nice to stay in one place as well. I lived in Lebanon for 11 

years and lived in the same place, I like the feeling of being familiar with something, knowing how 

things work. But at the same time I have this itch like “I want to go.”  

 

Jannie: OK, that bring us to our next question about commitment, do you think it's easy for you to 

commit to something? You know deciding that this is what I'm going to do or this is who I'm going 

to be with or this is where I'm going to be and sticking to it? 

Leyla: Yes and no I think, now I'm involved in this youth work, it's with teenagers who don't come 

from christian homes, it's in the suburbs in Uppsala and we're just there for them kind of. I think I'm 

committed to that. I'm the head leader kind of but I'm committed to it because I feel like these girls 

need some kind of constant in their life. So it's more like I'm committed to people, it's easy to 

commit to people but it's not so easy to commit to places I think. I'm not sure... I don't really know 

how to answer the question actually... I'm not sure because it feels like somethings you're ready to 

commit to but with some things it feels like you give them up so easily. It's hard to keep yourself 

motivated. But if I know it's what I want, then I'm committed, like with the social work program, I 

want this and I'm committed to finishing it. But if it is something where I'm not really sure if I want 

it or if I'm not really sure if it's right or right for me or if it should wait... you know then I think I'm 

more searching... then I'm just trying to make up my mind. If I make up my mind and say “OK” 

then I'll go for it then I don't really give up I think. Then it is something that I've decided that this is 

what I want and this is what I'm going to go for. Then I think it's easier to commit. I've never really 

thought I had a problem with commitment though. I think when it's about people, I don't really take 

it lightly. I either commit or I don't, it's either important or it's not. But if it is something that has to 

do with me, something I want to do, something that doesn't really affect other people then I think 

it's easier to be more like indecisive.  
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Jannie: But what about when you wouldn't make any friends in Sweden for the first three years, 

you thought you would be going back to Lebanon so any friends you would have made in Sweden 

you would have to leave. Then you were afraid of committing to people because you thought you 

would lose them, am I right? 

 

Leyla: Yeah, exactly like you said, I wasn't willing to commit and I didn't think it would last but 

then it came to a point actually where, it must have been second year of bible school, I was almost 

like holding on to people too tight. I was so afraid that I was going to lose them, so I started doing 

the opposite, I started spending even more time with them and I was almost like cramping. I felt like 

every moment was so important, that every moment I spent with them was so precious, I was really 

appreciating every moment. But it was almost like “Oh my goodness it's going to disappear, it's 

going to disappear! I have to spend it right now!” I felt like I can't let go of these people and I have 

to talk to them more... yeah I don't know, I think maybe it turned to the other extreme. But now I've 

found more of a balance to know you have to be alone sometimes too and they won't disappear out 

of your life so fast. So recently maybe I haven't thought about it so much, the thing with 

commitment. People who are important to me, they will be there. That's another thing; in bible 

school a lot of people came from abroad, so people were moving and people were disappearing. I 

just had to let it go, because first of all I couldn't control them... and so I just had to think that the 

people who were really important to me someway or another we would still be friends, we would 

still meet some how. So in that sense I think I'm committed to the people who are here with me now, 

that I meet everyday. I might not be as committed to those that I can't see but I still...or I don't know 

if that answers your question... 

 

Jannie: How about when you lived in Lebanon, you stayed in the same place for eleven years, but 

what about the people, your friends, around you, did they stay? 

Leyla: There was always people coming and going all the time, so in that way I was used to it was 

changing all the time. Even though I was living in the same place, and I think a lot of that came 

back all at once after the war, because when I was living there I didn't really reflect like “OK, now 

this person left and goodbye,” you know thinking we're never going to see each other again. It was 

more like they left and then someone new came, so you change your relationships all the time, you 

know you've become really good friends but then “Bye” and you become friends with someone 

else. But then I think when I came back to Sweden all of it came back and “Oh my goodness, all 

these friends who left!” It became so heartbreaking when all of it came back.  
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Jannie: Yeah there is a term for that, accumulated grief, you know unresolved grief. We tend to 

have a lot of that. I feel like I've dealt with most of my baggage, even tho there is obviously a lot of 

great things about growing up as a global nomad, but there also negative aspects. I've read that 

statistically global nomads go through more grief before they turn eighteen than most other people 

do in a lifetime. And if that's true, then no wonder we have unresolved grief! Something like that 

can't just go by unnoticed. A lot of time's I think I didn't deal with mine because I knew that this was 

my life, this was what I had to do, I didn't feel like I had any choice but to move on because I didn't 

know any alternative. I felt like there was rarely really space or time for the grieving process to run 

it's course either. Especially when we were the ones moving, not only were we leaving on place but 

we were also entering a new one and had to adjust to that new environment, culture, city, people 

and our role there as quickly as we could. There was no time to grieve. It was just our survival 

technique, get over it as soon as possible. And if we would truly grieve the way we're supposed to, 

in the way that would be natural, then in certain periods, like when we're in high school and all our 

friends start moving away for collage, then we would have to have a new grieving period every two 

weeks. If I would have grieved and cried over lost friends my last year in Turkey I would have 

shriveled up like a raisin after a while, completely dehydrated. So we just learn to go with the flow 

of people coming and going, places coming and going. But it does come back eventually, we all 

have to deal with it at some point. A part of dealing with the grief is actually admitting that 

everything about the global nomad lifestyle is not good, there are negative affects as well.  

 

 

Leyla: The Third Culture Kids book I've read talks about the different stages when you move. And 

there is this one stage where you have to say goodbye too everything, say goodbye to the place and 

to our friends, and we skipped that whole phase! That whole phase was gone and we never got the 

chance to say goodbye to anything or the place or the people. And I think for the longest time I 

really didn't want to say bye to people, I felt really uncomfortable. When people were leaving I 

rather not just say anything, I was completely cold and I didn't find it emotional when people were 

moving and I was like “OK, see you later!” it was so hard to deal with saying goodbye because I 

felt like if I say bye now that means that it's like saying goodbye forever. And you have had so 

many people who have been important to you but it's almost impossible to keep in touch with 

everybody. I used to live a lot in the past and then for a while I was only living in the future but I 

feel like now I'm living in the present and it's impossible to stay best friends with everybody. And 

you know during that time when I was really clinging to people I had such a hard time dealing with 

that, thinking that “there are going to be people who I'm not going to be friends with my whole 
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life.” I'm more OK with it now because I have friends around me but I can imagine that when I end 

up in a new place I think I might really miss them again. But it's hard because I realize that friends 

are so important.  

 

Jannie: Yeah I know what you mean about saying goodbye to people, I remember when one of my 

closest friends, a Swedish woman who worked as a teacher at the international school that my little 

sister was attending, was leaving. She was nine years older than me but we still became really close 

friends, she was like an older sister I guess. She stayed with us for two or three years, she lived next 

door so I pretty much saw her everyday, I would just climb over to her balcony, the houses were 

conjoined, and step in to her living room basically. But yeah, then after about three years she was 

moving back to Sweden and we were staying in Turkey and I remember dropping her off at the 

airport, she was really emotional, really upset about leaving and crying but I just felt so awkward. I 

remembering trying to keep my eyes open so that they would water so that I could at least fake 

some emotion, but it didn't work. I felt so bad about not feeling anything. I knew I was supposed to 

cry but I just couldn't, I couldn't wait to get back into the car and just go home and move on with 

my life. I knew I would miss her but I had always know we would have to say goodbye eventually 

and for some reason I didn't really feel that upset. I've experienced the same thing a couple of times 

since then, people around me crying and having heartfelt goodbyes while I can even muster up the 

enough emotion to make my eyes damp. But I think with our lifestyle we've had to get over things 

very quickly... 

Leyla: Yeah! 

Jannie: ... and I think sometimes other people might take offense like “So, I meant that little to 

you?” when we move on rather easily.  

Leyla: Yeah exactly! And I still feel like that sometimes, even tho I say proper goodbyes now I still 

feel like “why am I not emotional like theses people” and then I think “OK, it's probably going to 

come on the plane.” No it didn't come on the plane. “OK, it's probably going to come when I come 

home.” No it didn't come when I came home. It's exactly like you said, we move on so quickly.  

 

Jannie: Yeah but just imagine what our lives would have been like if we would have cried every 

time! I'm telling you, we would have been dehydrated, we would have been crying constantly! But I 

think also in a sense you get used to saying goodbye, you realize that you'll survive, that it's not the 

end of the world, we realize that rather quickly because we have to say goodbye a lot whilst I think 

for other people it might be more difficult. But I think it actually has the same effect on us as it has 

on them, it's just that we somehow decide not to feel it. It's not that we're not emotional, I think it's 
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just a survival thing and having that experience of that it's actually not the end of the world. At least 

not every goodbye.  

 

Jannie: You know I've actually done the same thing... We lived in Albania from -92 to -97, so I was 

two and a half when we moved there. But then the civil war followed by anarchy broke out in -97 

and we had to leave the country with less than a 24-hour notice. I had no recollection of my life 

before Albania, so basically 7-year old me had to leave her entire world without saying goodbye 

and under rather scary conditions. I left my house, my dog, my neighbors, my friends, all my things. 

We didn't have that much, but all I remember bringing was a backpack with a barbie and some of 

my drawing things, the things I would usually bring for a car ride and that was all I brought from 

that entire part of my childhood. I didn't know we wouldn't return, I didn't understand what was 

happening around me or why mom and dad were scared. We actually left the country and went to 

Greece, thinking we would be allowed to return again, but that didn't happen, the country wasn't 

really safe again for foreigners until almost two years later. So we never returned. I didn't get to say 

goodbye either. So in a sense it's the same experience as you had, the whole not even getting to say 

goodbye. But at age seven it's easier to adapt to something new I guess.  

Leyla: But I also hear that things you experience at that age affects you more, maybe not at that 

time but later on in your life. We moved a lot before I was five, I was born somewhere and then 

there was Canada and America... I can feel like a lot of that has effected me like even though we 

lived in Lebanon for eleven years I still couldn't feel settled. And I was thinking that that had 

something to do with it, that that was why I was still restless, because we moved a lot when I was 

young. I've heard at least that the first few years of your life that what you experience then really 

effects what happens in your life later on, well not what happens but how you feel. I don't know 

how it works though.  

 

Jannie: Let's talk about nostalgia, feeling nostalgic. What does that mean to you? 

Leyla: Well, it's just remembering the past, isn't it?  

Jannie: Well this Jewish author called Elie Wiesel describes nostalgia as the longing for a home 

that is lost in time, a home that you can not return to because it is no longer yours. But I definitely 

believe it can be more than that, home doesn't necessarily mean a house either, it can be an area or 

just a time in your life or the people who surrounded you at that time... 

 

Leyla: Well in that sense when we moved to Sweden I definitely felt nostalgic about Lebanon. The 

funny thing is that when we were in Lebanon I don't know if I ever felt like “OK, this is home.” It 
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all just came so naturally so I don't think I stopped to think that thought that it was home. But the 

moment that we came to Sweden I was like “OK, that was home.” I knew that this wasn't home so I 

knew that that must have been home. I don't know how to explain it but I knew directly that what I 

had just left was my home, and I miss that feeling that I was home. Even though I never thought 

that thought there and even though I felt like an outsider there most of the time still it was like 

“yeah, that was home.” I can still feel nostalgic over the life that we lived there and yet I know that 

it's never coming back it's completely gone. And that's what I can feel is so tragic some times; it's 

that it really is gone! There's nothing left to hold on to about it because everything about it has 

changed. There's just your memories. It's scary, but it's true. I can't really say what about it was so 

nice and people keep asking me like “Oh, where did you feel most at home?” and I was like “Well, 

that (Lebanon) felt most like home but I don't know if I can put my finger on what made it feel like 

home.” Or what it is I'm so nostalgic about actually. I'm not even sure, but sometimes I think it's 

because I feel like we were all so carefree. But I guess it was also because like... I was still in 

school, I was still living at home and there you are very dependent on your parents, it's not like it is 

here. A sixteen-year-old here and a sixteen-year-old there are not the same... well they're obviously 

not the same but there you really depend on your parents and you think about your future but it's not 

like... you know here it's like “well, I have to take care of my self and I have to start thinking like an 

adult...” there you don't do that. I think very much of that life is very carefree... but it's easy to just 

look at the positive things now, actually there were a lot of things that weren't so good there and I 

had so much homework, like school was a huge thing and... But I don't know what it is! That's the 

thing, it wasn't like life was so flowery and perfect there... I don't know... it was just something 

there, like you knew what was expected of you I guess, somehow. Even though people put you in a 

box you knew which box they put you in to you know. Here it's like people wanted to put you in a 

box and I was like “I don't know which box I'm in! I don't know which box I belong to, you know?” 

People would ask “where do you come from?” and they would want a simple answer like “Well, 

what do you feel like more? Do you feel more Swedish or do you feel more Lebanese?” and I'm like 

“I feel like a mix, so I don't know!” But people are just like “But what do you feel like?!” and I'm 

like “I don't know! I don't belong in any box, I can't say!” And then I think people didn't know how 

to relate to me I guess because they didn't know which box to put me in.  

 

On language: 

Leyla: That's an other thing when people in Lebanon heard me speak Arabic they were like “Wow, 

you speak Arabic?” and I was like “Yeah, OK, I'm half Arab and I've grown up here, why shouldn't 

I speak Arabic?” I also think people there held me back a little bit with Arabic, my first teacher was 
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like, because I was Swedish, “Oh you can't learn Arabic.” It was so stupid though, she was a bad 

teacher, she was like “Yeah, you're never going to learn Arabic.” I think that kind of stopped me 

from learning the language because that made me think that because I was Swedish I couldn't learn 

the language. And the same way in Sweden, when people found out that I haven't lived here so long 

they were like “Wow, you know really good Swedish!” and I was like “Yeah, I'm half Swedish 

right? So I should be able to know Swedish.” But people expect that if you've lived somewhere else 

you shouldn't know the language. The whole thing about the box... I can really get annoyed with the 

box thing, but I understand that that's how people try to understand us... and I think maybe we 

(global nomads) belong in our own little box, because we don't belong in any of their boxes. I guess 

it makes sense for them to put people it boxes, but it's hard when you don't fit in to them. It makes it 

hard to adapt in to different places.  

 

Jannie: Do you want to settle down? Find a place to live and stay there? 

Leyla: Yes and no, I don't want to settle in one place for the rest of my life but, but I don't want to 

move every month or every year... I want to stay in one place a couple of years... settle there... or I 

don't even know what settle means. But I want it to be like now we know that we live here and we 

settle here and we know it's going to be for five years or maybe for seven years or even for ten years 

but then I would like to move. But I don't know, maybe things will look different though, but that's 

how I imagine my life right now, I want to live in different places, I don't want to live in one place, 

but I still don't want to be restless all of my life at the same time. But maybe when I get a family, 

maybe I'll just want to stay in one place, I don't know how I'll feel then, I can't really say. Maybe I 

can settle in one place but then I can travel a lot? We'll see, but at least I want to be open to the 

world. [Laughs] It feels like when you're in one place, like you're kind of in a bubble, maybe I've 

just gotten that feeling from being in Sweden. It felt like the world was a lot more open in Lebanon, 

even though it wasn't open, it was still very Lebanese but it felt like you knew a lot more about the 

world. When we came to Sweden it was like all of a sudden “Where did the world go?” But I guess 

it depends on which people you spend time with because now it's different, now I have a lot of 

friends from different places.  

Jannie: Yeah and when you have friends from different countries then there's always someone 

close to you who is affected by what's happening somewhere in the world, who has friends or 

family there, things don't seem so distant.  

Leyla: Yeah. So, I haven't decided, we'll see when the time comes. At least now I know that I want 

to be here for a while. At the same time I kind of like the thought of being settled somewhere, kind 

of knowing... yeah, it feels nice to be known and be settled. But at the same time I don't know if I 
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can ever really feel settled anywhere. I like the thought, but I don't know if it's possible.  

One thing that we talked about at the missions kid's camp this summer was we went through our 

time-lines and we got to wright when we moved from place to place and people noticed that after a 

certain period of time they felt like their lives, or their time wasn't really productive anymore. It 

didn't feel like their lives where going anywhere, but then when they traveled they got that spark 

back. I guess there's some kind of time period when you feel like you get that itch and you you want 

to move, and if you don't then it's like you get stagnant almost. So when I hear that I though “OK, 

we grew up like this, we can't really help it and it doesn't always have to be a bad thing to move.” 

Maybe it's good to get change, even for other people, maybe it's good to have some change in your 

life now and then. Maybe it doesn't have to be moving to an other place, maybe just starting 

something new doing something different. Just a change. I guess that's what scares me, the thought 

of living the same life and nothing changes, oh my goodness, that scares me so much! But I don't 

really think that's possible now a days, having no change. But even just the nine-to-five job, you're 

in you're out, and you do the same thing.. I don't want to live that life.  

 

Jannie: Yeah, the feeling of life just sort of passing you by. I sometimes imagine it like when you're 

traveling or when you're moving you're riding the wave of life, whilst when you stay in one place 

it's sort of like that wave is just passing you by and you've missed it. I definitely have that itch as 

well, to move and I have been moving. I'm like “Oh, I've been in Sweden for more than four years, 

it's no problem.” But then I'm like “Oh wait! How many times have I moved since I got here?” 

Since coming to Sweden I've lived in one apartment in Huskvarna with my parents, and then they 

moved back to Istanbul, and then I moved to the dormitory at the bible school in a different town 

and then back to that first apartment in Huskvarna and then I moved to Linköping and after that to 

Norrköping, and then I moved to a different apartment in Norrköping... and I've lived here less than 

five years. But now I'm sort of invested in this apartment, it's still just a rental but because we 

renovated our living room and we're involved in a project here in this neighborhood. And I really 

like this area. But I know what I start doing when I get that itch, I start finding problems, I start 

finding faults in my surroundings. Small things like “Oh, it's so far to the bus stop,” or “this grocery 

store is much more pricy than the one over there” or “I'm having a problem with my neighbors.” 

And that is not a good thing... 

Leyla: Yeah, but I think if you notice the pattern, if you know when to expect it then you know 

you're going to get this itch sooner or later then maybe you can just bring something new into your 

life without having to move. Like changing something in the living room or just doing something 

that makes it feel like somethings different, like something has changed. I used to do that in 
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Lebanon actually, a lot when I think back. I used to reorganize things in my room now and then 

when I felt like “OK, now I feel like it looks the same, I need some change.” Also in our house we 

used to change things a lot, we would move things around, and in that way I think we were 

probably pretty good at changing things in the house. Even though we lived in the same place it 

looked completely different from when we moved in to when we moved out. Somehow it feels 

inevitable that you're going to have this itch because you've grown up this way, or if you can even 

be cured of it or if you even want to be cured of it.  

 

Jannie: I think it depends on how you look at it, you can look at things that are not changing as 

stagnant, which I don't see as a positive term. But then at the same time, if things are ever-changing, 

if you keep moving or if you just don't ride something out to a certain point then... weather it is a 

relationship with a person, a project or being a part of a community... pretty much all things in life 

seem to work like this; it's really exciting in the beginning when it's fresh and then it gets kind of 

difficult and then a little bit more rewarding and then there's an other difficult patch that is a bit 

longer, but if you don't stay past that you don't get to that really good part where things get to 

mature, you know? 

Leyla: That's true. 

Jannie: At least that's how I feel, and I feel like I might have missed out on some things like that, 

during my childhood I've never had a good friendship where that person and I lived in the same 

place for more than three or four years. It was always like either I or that person moved and so even 

though we were good friends, they still only knew me for that short period. And I believe, or I'd like 

to believe that there's a difference when you've had a friend who's known you and been there with 

you for ten years or more. They could probably tell you things about yourself that you don't realize, 

let's say I'm having boy-trouble and I have a friend whom I've known for ten years and she could be 

like “Jannie, you always do this! You find guys who treat you bad...” or what ever it could be. 

Friends who can tell you things about yourself that they wouldn't know if they had not known you 

for so long.  

Leyla: But I think you need to find a balance of when you need to ride things out and when you 

need some change. Yeah, I think I need to learn to ride things out and knowing I need to stick to 

this. But also I think with certain people it can become very deep without so much time having to 

pass. Now I have this one friend of mine who is just like that, I've only know her for a year and a 

half and it's crazy, she can really tell me things that I didn't know about myself. And I can tell her 

things about her, I don't really know why it's like that, why we became so close. It might because 

she is from Chile and so she doesn't really belong here either, we just clicked. But it might be true 
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that people who have known you for longer see all the different changes in you.  

 

Adapting to what people expect of you: 

Leyla: Sticking out... yeah this kind of remind me of the bus or the train, in Sweden you know? In 

the beginning when I first came I was like coming into a bus and I would sit right next to someone, 

I was just thinking there's an empty seat next to them so I'll go sit next to them. And then after some 

time I started to notice “OK, they're moving slightly away and it doesn't feel like they are really 

comfortable.” OK, so then I noticed there was a pattern; “OK, they don't really like it when you 

come sit next to them!” And then I noticed when I looked around: people don't actually sit next to 

each other! And on the train I noticed that people are in their music, listening to music, just like in 

their own world... and before I thought I could smile at someone, you know, acknowledge their 

existence, but “Noo!” [laughing] then you're weird. But now I can say that I have adapted and I 

don't do that anymore because I know what people expect of me and I don't want to be that weird 

person you know. Before I used to think that if no one will sit next to this person than you're kind of 

being rude like there's something wrong with that person if you don't want to sit next to them. But 

now it's like, if you do sit next to them, there's something wrong with you! I've adapted now 

because I don't want people to feel uncomfortable. But even now, I still think about it, every time I 

get on a bus I have to think “I'm not supposed to sit next to someone,” and it gets tiring!  

 


