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Abstract: People in today’s society move a lot and travel a lot, to different places and 
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INLEDNING 

Etnicitet är något som verkar blir aktuellt i dagens samhälle, eller så blir det mindre 

aktuellt. Med aktuellt menar jag att idag använder man sig av uttrycket etnicitet när man 

till exempel vill förklarar etniska konflikter. Men inaktuellt menar jag att begreppet har 

tappat betydelse då det inte har så stor betydelse för människor längre och sen för att 

det kan vara svårdefinierat. Jag tycker hur som helst att det är ett intressant begrepp, 

dock komplext, som bör undersökas lite närmare. Zambia är ett multietniskt land där 

många olika etniska grupper lever sida vid sida men det har aldrig varit någon direkt 

konflikt grupperna emellan. När jag bestämde mig för att gör mitt fältarbete i Zambia 

visste jag inte riktigt vad människorna där hade för syn på etnicitet och om det var 

viktigt för dem. Jag träffade en kvinna där, som inte var svensk, och jag berättade för 

henne att jag skulle undersöka etnicitet i Zambia. Hon blev förvånad och undrade hur jag 

skulle kunna hitta någonting att skriva om eftersom det inte finns några märkbara 

etniska konflikter i landet. Hon funderade både länge och väl och kom med diverse 

förslag att jag skulle skriva om något annat och hon var väldigt bestämd i det hon sa. Jag 

hade aldrig tänkt på etnicitet på det sättet, att det skulle behövas en konflikt för att 

etnicitet ska bli ett aktuellt ämne. Jag har tänkt att etnicitet finns överallt, oberoende av 

situation, men det den här kvinnan sa fick mig att reflektera. Finns etnicitet i vardagen? 

Människor kanske inte tänker på de olikheter som finns dem emellan. Jag bestämde mig 

för att genomföra mitt fältarbete ändå, trots det tvivel som dykt upp.  

Att säga att man kommer från en viss plats och att man tillhör någonting är kanske 

viktigare än vad vi människor vill framställa det som. Vi säger att vi inte bryr sig om var 

folk kommer ifrån eller att det inte har någon betydelse, men det är en av de första 

frågorna vi har vid mötet med en person som man inte träffat förut, speciellt när det inte 

är ”hemma”. Enligt det så har etnicitet betydelse men frågan är hur mycket betydelse det 

har och hur reflekterar man kring sin egna etniska bakgrund och tillhörighet, om man 

ens gör det. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur de anställda på ett företag i Zambia 

tänker och resonerar kring varandras etniska bakgrund och om sin egen bakgrund. 
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Uppsatsen undersöker om det har någon betydelse vilken etnisk identitet man har och i 

så fall vad det har för betydelse. 

Frågeställningen är: 

Vad har etnicitet för betydelse för några av de anställda på en arbetsplats i Zambia? Är 

de medvetna om en kollegas etniska bakgrund och har det en positiv eller negativ 

inverkan på uppfattningen av och relationen mellan kollegor på arbetsplatsen?

  

METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 

I den här uppsatsen har jag gjort en kvalitativ studie där jag har intervjuat mina 

informanter genom en semistrukturerad intervjuguide. Vid en semistrukturerad 

intervju har forskaren en lista över specifika teman som används under intervjuns gång 

men det ger informanten en stor frihet att forma svaren på sitt sätt. Frågorna behöver 

inte komma i ordning och det finns utrymme för nya frågor inom temat (Bryman 

2001:301). Tiden jag vistades i Zambia var nio veckor. Jag intervjuade informanterna 

under arbetstid på arbetsplatsen och valde att spela in intervjuerna. Platsen för 

intervjun har en stor betydelse för resultatet och kvaliteten på inspelningen. Det bästa 

resultatet på intervjuer fick jag när jag satt i ett stängt rum i jämförelse med de som 

gjordes i en öppen kontorslokal där människor passerade och det var mycket 

bakgrundsljud. Jag lät informanterna själva välja plats för intervjun men nackdelen är att 

kvalitén på intervjun kan bli dålig. Varje intervju pågick i 30-45 minuter.  Uppsatsens 

huvudfokus är etnicitet och stammar och jag har valt att avgränsa mig till en arbetsplats 

i Zambia där jag valde ut informanterna efter vilka som hade tid att ställa upp på 

intervju.  

Fördelarna med en semistrukturerad intervju, enligt Bryman (2001:301) är att jag som 

frågeställare får möjlighet att ställa följdfrågor och intervjun är mer flexibel . Tonvikten 

ligger på hur intervjupersonen uppfattar frågorna och de bestämmer var det viktiga i 

svaren ligger. Intervjuerna blir mer som livsberättelser än enstaka svar på frågorna. 

Under mina intervjuer fick jag möjlighet att ställa följdfrågor utifrån det som 

informanterna berättade och det var spontana frågor som var relevanta för uppsatsen. 
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Nackdelarna med att göra en semistrukturerad intervju är att intervjuaren kan missa 

poängen i det som är viktigt i intervjupersonens berättelse. Det kan också vara svårt att 

behålla fokus i intervjun, det är lätt att komma in på andra områden än det som är 

relevanta för intervjun, när informanterna får mer frihet att berätta sin historia (Bryman 

2001:301). Det var lite svårt att hålla fokus ibland i intervjuerna men då var det bar att 

ha med sig intervjuguiden som stöd för att hamna rätt igen.  Jag tyckte inte att det var 

svårt att fånga upp poängen i det informanterna berättade men däremot var det lite 

svårt att förstå vad de menade ibland eftersom intervjuerna gjordes till största del på 

engelska. Jag intervjuade informanterna på deras arbetsplats under arbetstid, vilket kan 

ha påverkat intervjuerna. De intervjuerna som gjordes på platser där det passerade 

människor, kan resultatet ha blivit påverkat. Intervjupersonerna kanske skulle ha svarat 

annorlunda och haft mer tid på sig om intervjuerna gjorts utanför arbetsplatsen. För att 

få fram resultatet av mina intervjuer, transkriberade jag intervjuerna och letade efter 

olika teman där informanterna pratade om samma sak. I uppsatsens inledning 

reflekteras de teman som jag identifierade i intervjumaterialet.  

Det finns vissa viktiga etiska principer för forskare, bland annat att forskaren ska 

informera informanterna om syftet för undersökningen och det inkluderar bland annat 

att de medverkande vet att de får avbryta intervju när de vill och att den är frivillig 

(Bryman, 2001:440). Informanterna fick vara anonyma och innan intervjuns start 

informerade jag dem om att de inte behövde svara om någon fråga kändes obekväm.  

Etnicitet är ett komplext begrepp som kan ses ur många olika perspektiv och tolkas på 

många olika sätt. Jag har valt att intervjua fem personer på en och samma arbetsplats för 

att ta reda på hur de ser på etnicitet men man skulle kunna göra ett mer omfattande 

fältarbete under än längre tid och få fram annorlunda svar men min tid var begränsad 

och därför valde jag att fokusera på de informanterna och deras syn på etnicitet. 

Det har varit svårt att hitta litteratur om Zambia. Den mesta av litteraturen som jag har 

hittat är inom vårdområdet och inom statsvetenskap men det finns mycket lite inom det 

forskningsområdet jag intresserar mig av. Det har gjort det nödvändigt för mig att förlita 

mig på vad mina informanter säger och låta deras berättelser utgöra konkreta exempel 

på tankar kring etnicitet i vardagens Zambia.  Jag har också använt mig av generella 

teorier om etnicitet och urbanisering och informanternas berättelser ska ses mot 

bakgrund av dessa teorier.  
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DISPOSITION 

I uppsatsen börjar jag med att gå in på begreppet etnicitet och beskriva det ur olika 

perspektiv och exempel på hur de används. Sedan ger jag en kortare beskrivning om 

Zambia som land och dess historiska bakgrund. Jag fortsätter med att beskriva vilka 

stammar som finns i Zambia och var de finns. Efter det presenteras informanterna och 

sedan börjar deras berättelser med etnicitet i största allmänhet följt av stamtillhörighet 

och karaktäristika. Sedan pratar jag om politik och stamtillhörighet och avslutningsvis 

om vilka skillnader det är mellan staden och landsbygdens förhållande till etnicitet. Jag 

avslutar uppsatsen med en slutsats om vad jag har kommit fram till och vad jag tycker är 

intressant att forska vidare om i ämnet etnicitet.    
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BAKGRUND 

ETNICITET 

Etnicitet kan definieras på många olika sätt, beroende på ur vilket perspektiv man väljer 

att se det. Hylland Eriksen menar att definitionen av etnicitet har varierat under 

århundraden. I socialantropologi används etnicitet i perspektivet relationer mellan 

grupper som ser sig själva som kulturellt karakteristiska eller som betraktas på det 

sättet av andra (Hylland Eriksen 2007:12). 

En etnisk grupp står alltså i relation till andra etniska grupper, med tillskrivna kulturella 

skillnader. Det betyder att etnicitet uppstår i mötet med andra grupper, när och om det 

finns behov av att markera skillnaden mellan grupperna. I dessa möten mellan olika 

grupper kan etniska skillnader ibland alltså betona eller så kan de suddas ut. Det är 

viktigt att komma ihåg att etniciteten är en social konstruktion, det vill säga att det är 

tillskrivna skillnader mellan grupper av människor. Genom att världen har blivit mer 

globaliserad och människor från olika samhällen beblandar sig med varandra, blir 

begreppet etnicitet mer påtagligt, eller det får en annorlunda innebörd. Hylland Eriksen 

tar upp hur socialantropologer förr studerade urbefolkningar eller stammar men 

eftersom människor flyttar in till större städer och kolonialsamhällen blivit ”fria” så blir 

dessa grupper etniska minoriteter i det samhälle som de flyttar till. När människor 

kommer i kontakt med andra kulturer och människor blir den egna tillhörigheten ofta 

viktig och man dras till människor med samma etniska identitet men det beror på 

situation (Hylland Eriksen 2007:17).  

När svenskar till exempel flyttar utomlands söker de sig ofta till andra svenskar, även 

fast det kanske inte är människor som de skulle umgås med på hemmaplan, men när de 

befinner sig i en annan kultur blir det ”svenska” viktigt. Det kanske finns en svensk skola 

eller en svensk förening där man samlas och firar svenska högtider tillsammans eller så 

kan det vara att man väljer att besöka en restaurang med svensk mat eller en nattklubb 

som spelar svensk musik. Den etniska medvetenheten ökar alltså ofta i kontakt med 

andra kulturer.  I den specifika staden i Zambia finns det en svensk skola där det idag 

brukar anordnas midsommarfirande och det finns en bar på skolområdet där de 

svenskar som bor i staden brukar samlas kanske en kväll i månaden för att umgås och 

socialisera.   
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På 1930-talet i Kopparbältet, Zambia var det stor efterfrågan av arbetskraft och många 

människor från olika byar kom för att arbeta. Det blev extra viktigt att visa var man kom 

ifrån och människorna bodde tillsammans i gruvstäderna men de var ändå uppdelade 

beroende på vad de kom ifrån. Den etniska tillhörigheten blev förstärkt i mötet med 

andra. Det blev också viktigare att visa sitt etniska ursprung som till exempel när det var 

dans och hur man valde att bo, man dansade sin stams danser eller valde att bo 

tillsammans med människor från den egna stammen eller med stamkusiner. I 

Kopparbältet var det viktigt att veta varandras etniska tillhörighet för att bemötandet 

skulle bli riktigt och ingen skulle bli förolämpad. När man visste den andre personens 

etniska bakgrund, visste man hur man skulle bemöta den andra personen. En del 

grupper hade en vänskaplig relation med varandra och det fanns också grupper som var 

mer fientliga mot varandra (Hylland Eriksen 2007:31).   

Behovet att uttrycka sin etniska tillhörighet för andra människor, som i till exempel 

Kopparbältet, blir mer viktigt när det blir en påtaglig situation och människor snabbt 

måste skapa struktur i ett nytt samhälle. Behovet av en ”vi” känsla ökar i kontakt med 

människor från andra samhällen för det är då det upptäcks att ”vi” faktiskt är olika när 

det till exempel gäller uppförandekoder och tabuer. När människan befinner sig i en 

miljö som är annorlunda än det som är ”hemma”, söks det efter någon form av trygghet 

och tillhörighet. Det gör den egna etniciteten viktig.  

Wikström (2009:12) menar att etnicitet handlar om någon form av kategorisering, 

tillhörighet och ursprung. Etnicitet ser olika ut beroende från vilket perspektiv man 

studerar det och har utvecklats i olika geografiska sammanhang. På vissa platser verkar 

etnicitet sakna betydelse, till exempel där samhället är kulturellt homogent, då grupper 

lever relativt isolerat, eller där kulturella skillnader underkommuniceras. Etnicitet kan 

associeras med allt från ras, nationalitet och kultur till minoritet och mångkulturella 

förorter (Wikström 2009:29). 

 Det finns åtminstone tre forskningsperspektiv om etnicitet: för det första det 

essentialistiska, där ursprung och tillhörighet är fasta och oföränderliga. Etnicitet blir då 

objektiva egenskaper som språk, hudfärg, tradition och geografiskt läge och är något 

man har med sig från födseln och från platsen man är född. Det konstruktionistiska 

perspektivet innebär att etnicitet uppstår genom sociala relationer, sociala processer 

social inlärning. En grupps etnicitet måste jämföras med en annan för att existera och 
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olika uppfattningar om någons tillhörighet och ursprung. Det tredje perspektivet är 

postkolonial teoribildning där det är det sociala och språkliga som konstruerar någons 

tillhörighet och ursprung. Man får tillhörighet genom att prata språket och genom 

handlingar. Språk kan förändras och det gör då att också en identitet kan förändras 

(Wikström 2009:12).   

Det betyder att om man har den essentialistiska synen på etnicitet, blir det inte mycket 

utrymme för förändring. Om man är född i Zambia, bär man med sig den zambiska 

identiteten liksom tillhörigheten till den stam man föds in i och känner stark tillhörighet 

med Zambia som land, oavsett var man befinner sig i världen och det har en stor 

betydelse i personens liv. Den tillhörighet som zambier känner för sin stam och för 

området de växte upp i fortsätter att prägla individerna, även och kanske speciellt då, 

när de flyttar någon annanstans. Om man ser på etnicitet genom det konstruktionistiska 

perspektivet uppstår etnicitet först när en bybo i Zambia flyttar in till staden eller reser 

till andra delar av landet och träffar människor från andra stammar, det är då de noterar 

de olikheter som finns mellan varandra. Etniciteten kan också uppstå eller 

uppmärksammas genom att någon berättar om till exempel ett möte med en person från 

norra delen när han eller hon själv kommer från östra. Zambias etniska relationer är 

annorlunda idag än var de var under kolonialtiden så med postkolonialism menar 

Wikström (2009:13) att när man som zambier har bosatt sig i en annan del av landet 

eller i ett annat land, skapas det nya synsätt och intryck genom de människor som man 

möter men det ursprungliga synsättet från hembyn finns fortfarande kvar och blandas 

med de nya intrycken. Det vill säga att zambiern har sitt ursprungliga synsätt från 

hembyn men genom interaktion med nya människor med andra kulturella erfarenheter 

så skapas nya sätt att se på saker och man kan identifiera sig med båda tankesätten. 

Personen har något gemensamt med sitt ursprung men också med det nya. Det uppstår 

inte förrän en zambier träffar en person som exempelvis talar samma stamspråk eller 

har samma traditioner. Känslan av tillhörighet finns både hos ursprunget och den nya 

samvaron. 

Människors i dagens samhälle rör på sig mer än tidigare och världen krymper genom 

globalisering. Det bidrar till att etnicitet är ett aktuellt ämne med allt mer politiskt 

laddat. När människor från olika delar av världen möts blir tillhörighet, likheter och 

olikheter något som gör sig påmint (Wikström 2009:8). Men på sikt kanske också något 
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som blir mindre relevant, när människor från olika samhällen och kulturer ibland måste 

samexistera och komma överens. Man umgås blandat, med människor från olika 

kulturella bakgrunder men man har ändå koll på var en person kommer även att det inte 

spelar någon roll i det vardagliga livet.  

ZAMBIA 

Området Nordrhodesia var registrerad som koloni år 1891 av Southern African 

Company och togs över av England år 1923. Namnet ändrades till Zambia när landet 

blev självständigt år 1964. Zambia ligger i södra Afrika och gränsar i söder till 

Zimbabwe, Botswana och Namibia, till Angola i väst, Kongo i norr och i öst till Tanzania, 

Malawi och Moçambique. Zambia är känt för Victoriafallen i Livingstone och för 

nationalparkerna samt för sina gruvor i Kopparbältet i norr (Holmes & Wong 2008:7). 

Huvudstaden heter Lusaka med ungefär 1 miljon invånare och med ungefär 13,5 

miljoner totalt i hela landet. Landet är uppdelat i nio provinser (URL 1).  

De flesta invånarna är kristna och det finns inslag av mer traditionella och inhemska 

religioner. Hinduism och islam förekommer också. Det officiella språket i Zambia är 

engelska men det finns även fem bantuspråk som har officiell status. De flesta invånarna 

lever av jordbruk till husbehov vilket ofta innebär problem eftersom torrperioderna ofta 

är svåra (URL 2).  

Landet är en grundlagsenlig demokrati och blev en enpartistat år 1972 och Kenneth 

Kaunda vann alla val fram till 1990 (URL 4). År 1991 infördes flerpartisystem och den 

dåvarande presidenten och hans parti röstades ut (URL 1). Det senaste valet 2008 

genomfördes med hjälp av valobservatörer från grannländerna och de ansåg att det gick 

korrekt till (URL 4).  

På 1920 och -30 talet var gruvarbete stort i landet och bidrog till utveckling och 

immigration. Under början på 1990-talet sjönk kopparpriserna och landet drabbades av 

en ekonomisk kris (URL 1). Zambia har stora skulder och är en av de ekonomiskt tyngst 

drabbade i världen. Landet har drabbats av torka och hungersnöd vid flera tillfällen 

under 2000-talet (URL 4). Zambia är ett av världens fattigaste länder och många har inte 

tillgång till sina sociala och ekonomiska rättigheter men regeringen kämpar för att 

förbättra den ekonomiska situationen, vilket har lett till vissa framsteg, främst i 
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städerna, genom bland annat motarbeta korruptionen i landet på så sätt att lyfta den till 

en politisk fråga. Det finns lagar för jämställdhet i landet men det råder brist på kvinnor 

vid beslutsfattande positioner inom politiken. Zambia är med engelska och fem 

nationella språk som officiella språk, samt ungefär 70 stamspråk, ett multilingvistiskt 

land. Enligt regeringen ska alla folkgrupper behandlas lika men det uppstår ibland 

debatter inom politiken att den eller de befolkningsgrupperna som högt uppsatta 

beslutsfattare eller presidenten tillhör gynnas mer än andra. Det finns det dock inget 

bevis för (URL 3). 

 Nordrhodesia togs över från Sydafrikanska kompaniet, av en man som hette Cecil John 

Rhodes, i slutet av 1800-talet och landet döptes efter honom år 1911. Hans ambition var 

att ta över hela Afrika, från Kapstaden i söder till Kairo i norr. Rhodes blev tvungen att 

skydda landet från portugiserna och det var då som landgränserna drogs genom 

överrenskommelse med de andra kolonialmakterna. Gruvorna i Zambia gick inte så bra 

under den här tiden så därför tog kolonialmakten alla män som kommit i puberteten och 

tvingade dem att åka till Sydafrika och Sydrhodesia (idag Zimbabwe) för att arbeta i 

gruvorna där. Mycket av marken togs över eller såldes till vita bosättare. Senare styrdes 

Nordrhodesia av kolonialdepartementet, genom England, som uppförde lagar för 

diskriminerig, rasism och restriktioner om ockuperingen av land (URL 5).  

Kolonialiseringen i Zambia förändrade levnadssituation för befolkningen och deras 

stammar. Bemba och Ngoni stammarna som hade haft ett militäriskt övertaget och 

erövrat mycket mark blev av med den när kolonialmakten införde restriktioner som 

bestämde att ockuperad mark inte längre skulle tillhörde ockupanterna. En åttondel av 

landets yta hade varit ockuperad av olika stammar och hindrat människor från att 

bosätta sig i de områdena.  Kolonialmaktens nya regler skapade kontakt mellan 

människor med olika kulturella, ekonomiska och sociala liv. Nya kulturella och sociala 

behov uppstod och spreds i landet. Främst unga människor intresse för ett större och 

vidare socialt nätverk ökade och det ifrågasattes varför man skulle behöva gå många mil 

för att träffa grannar och höra de senaste nyheterna. I städerna erbjöds flest möjligheter 

av det nya sättet att leva men det innebar också en tillfällig eller total separation från 

bylivet och stammen (Kay 1967:59). Det vill säga att många människors fasta liv i sin 

hemby förändrades genom att nya behov och intressen uppstod. Att fortsätta leva i sin 

hemby var inte längre en självklarhet. 
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ETNICITET OCH STAMMAR I ZAMBIA  

Zambia består av nio provinser och 73 stammar som är indelade efter språk i fem 

bredare grupper, det finns alltså inget officiellt språk utan det är de fem 

huvudgruppernas språk som har den officiella statusen i landet.  De fem 

huvudgrupperna är bemba, tonga, nyanja, lozi och luvale. Den största gruppen är bemba, 

som också inkluderar bisas, ushis, lalas, lambas och ngúmbos, och den breder ut sig över 

Norra provinsen, Luapula och Kopparbältet. Tonga gruppen i Södra provinsen 

inkluderar ilas och lenjes. Sen kommer nyanja i östra provinsen och Lusaka provinserna, 

som inkluderar chewas, ngonis, sengas, nsengas och tumbukas. I Västra provinsen är lozi 

huvudgrupp och inkluderar nkoyas, makololos, subiyas, nyengos och namashis (Osei-

Hwedie 1998:227). 

 

 

Karta 1 
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I Zambia pratar de flesta människorna något bantuspråk och deras förfäder arbetade 

inom jordbruk eller med metall. De invandrade till Zambia från olika angränsande 

länder under de senaste 2000 åren. Invandringen har gjort att det finns stor varietet 

mellan de olika språken och kulturerna som tillhör stammarna. Bemba är den mest 

spridda och största stammen i Zambia. Västra Zambia är dominerad av lozi som lever 

längs med Zambezifloden. De är styrda av en kung som strävar efter att vara separerade 

från andra etniska grupper. I nordvästra provinsen finns det ingen direkt dominerande 

grupp, utan där är stammarna mer blandade. I Södra provinsen lever det 12 olika 

grupper som pratar relativt lika språk. Där är det tonga som är den dominanta gruppen. 

I norr är bemba den dominerande gruppen med det mest spridda språket i Zambia. 

Många av de språken som pratas i nordöstra delen är liknande de språk eller dialekter 

som man pratar i de angränsade länderna Malawi och Tanzania. Östra provinsen pratar 

de nyanja som också pratas i Malawi. Ngonistammen kom på 1800-talet söder ifrån och 

erövrade området från de andra stammarna och samtidigt tog ifrån dem sitt stamspråk. 

Nyanja är det språk som många i huvudstaden Lusaka pratar eftersom det är många som 

har flyttat från det här området in till huvudstaden.  Gränsen mellan tonga och lala går 

genom centrala provinsen och mellan dem finns lenjstammen och soli stammen. Lala är 

släkt med soli och tonga med lenje. Lala är i sin tur släkt med stammar i nordvästra 

provinsen. Västra provinsen, där gruvindustrin finns, och Lusakaprovinsen, där 

huvudstaden ligger, är båda befolkade med människor från alla delar av Zambia och 

angränsande länder (URL 6).   

Man kan alltså konstatera att Zambia präglas av kulturellt och språkligt mångfald och 

vissa av språken pratas också i grannländerna eftersom de geopolitiska gränserna, som 

drogs upp under kolonialmakterna, inte sammanfaller med de sociala och kulturella 

gränserna.  

INFORMANTER 

Informanterna har valts ut spontant från de anställda på ett företag i en stor stad i 

Zambia. Urvalet skedde genom att de som hade tid ställde upp på en intervju. 

Informanterna är i olika åldrar och består av både män och kvinnor. Fem personer har 

intervjuats. Fyra av dem är zambier och en är svensk. Jag valde att inte uppge 
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informanternas namn för att undvika att någon skulle känna sig obekväm vid 

intervjutillfället och i uppsatsen, så informanternas namn är påhittade.  

Sven är en man från Sverige som är bosatt i en större stad i Zambia sen tio år tillbaka. 

Han är 63 år gammal och är en av två delägare i företaget. Han är utbildad apotekare och 

har arbetat tidigare i både Angola och Zambia.  

Kelly är en  23 årig kvinna och hon är från norra provinsen i Zambia. Hon läser kurser 

på universitet och arbetar på företaget samtidigt. De flesta av hennes släktingar bor kvar 

i byn men några är också utspridda i landet. Hennes stam är liten och heter Ushi och är 

en gren av bembastammen. Kelly är förlovad med en man som är från östra provinsen, 

från sengastammen.  Hon pratar bemba med sin familj och med en del av sina vänner 

pratar hon nyanya. Hon kan även engelska. 

Sarah är en 43-årig kvinna. Hon är utbildad i Zambia och arbetar som säljare på 

företaget. Hennes stam är från östra delarna och är tumbuka. Hon är gift med en man 

från den västra provinsen. Hon pratar engelska, tomboka, bemba och lite lozi. Hon har 

släktingar i hembyn men relationen till släktingarna är inte så stark. Sarah är född i 

Kopparbältet och det är därför hon kan prata bemba. Hennes föräldrar flyttade från 

grannlandet Malawi till Kopparbeltet och de har inte kunnat åka tillbaka på grund av 

säkerhetsskäl.  

 Eric är en av de två delägarna i företaget. Han är 62 år och född i Zambia och tillhör 

bembastammen. Han har bott i Canada och har även läst sin apotekarutbildning där och 

är från norra provinsen i Zambia. Erics familj är lite utspridd.  En del bor kvar i byn och 

han åker och hälsar på ibland. Hans fru är från västra provinsens stam lozi. Han pratar 

engelska och bemba. 

Brian är 51 år och är från centrala Zambia, tillhör stammen lalas. Brian har bott i 

Skottland i många år och även rest en hel del i världen. Han är gift med en kvinna från 

södra provinsen som är från tongastammen. Han har släktingar i hembyn så han åker dit 

varje år och hälsar på. Brian pratar engelska och några av de lokala språken.  

 

  



18 
 

”VEM ÄR DU?”  

Intresset för vad andra människor har för bakgrund finns hos oss alla, mer eller mindre 

uttalat. Man vill veta vad en person till exempel talar för språk eller vilken stad personen 

är uppvuxen i, för att skapa en helhetsbild av till exempel en kollega på arbetet. En 

människas bakgrund kan ha både negativ och positiv påverkan, som Sven som berättar 

att hans etniska bakgrund kan vara både positiv och negativ i arbetssammanhang. Hans 

etniska bakgrund som svensk är en nackdel när det gäller att göra affärer med lokala 

myndigheter men när det gäller att få internationella kontakter är det en fördel.  De 

lokala myndigheterna föredrar sina egna och det kan bero på, tror Sven, att de vill gynna 

sina egna och som ett slags patriotism.  De skyddar sin egen grupp och han menar att 

den här viljan att gynna den egna gruppen blir starkare ju lägre utbildning en person 

har. Sven drar en parallell till Sverige och den invandrarfientlighet som finns här, det vill 

säga hos lågutbildade och de som bor på mindre orter eller landsbygden. 

Vi kom in på en diskussion om hur man definierar etnicitet och Sven menar att i Zambia 

ses han inte som svensk utan som europé. Betydelsen av Svens egen etniska tillhörighet 

på det sociala planet, menar han, är att han inte är lika accepterad överallt i Zambia, 

speciellt de lägre samhällsklasserna föredrar att umgås med sin egen grupp. Man kan till 

exempel inte gå in på vilken bar som helst utan att riskera att bli utfryst. Det etniska 

ursprunget har betydelse och även hudfärgen spelar en roll för hur man blir bemött. 

Sven menar att han skulle smälta in mer i lokala grupper om han var färgad, oberoende 

av social status. Människor i Zambia umgås utanför sina egna etniska grupper men 

kanske inte alla, även om man säger att man kan det. Det har att göra med vilken social 

grupp man tillhör mer än vad man tillhör för folkgrupp. Kelly, som är zambier, säger att 

hon kan umgås med vilka andra etniska grupper som helst och det finns inga 

restriktioner. Hon vill inte döma människor utifrån vilken stam de tillhör utan hon vill 

lära känna dem utifrån deras personlighet.  

Sven menar att man också kan se på hudfärgen mer lokalt var en människa kommer 

ifrån, i norra Zambia är de generellt mörkare i huden och de som är ljusare kommer ofta 

från länder söder om Zambia.  

 Brian tycker att stambakgrund sammankopplas med identitet och var man kommer 

ifrån, man identifierar sig helt enkelt med det. Men var en person kommer ifrån är 



19 
 

relativt, beroende på vem som frågar. Om någon frågar var Brian kommer ifrån så säger 

han att han kommer från Zambia, fast han har ju sin specifika stamtillhörighet också att 

relatera till, om han vill. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera utifrån vad informanterna säger att en persons 

etniska bakgrund och tillhörighet har betydelse, oavsett om man vill att den ska ha det 

eller inte. Var en person kommer ifrån, vad personen har för hudfärg eller vilket språk 

den pratar spelar en roll i relationen till och mötet med andra människor, uttalat eller 

inte.  

STAMTILLHÖRIGHET 

De fem huvudstammarna i Zambia är allmänt kända av zambierna och de flesta kan 

beskriva vilka de är. Eric säger att huvudstammarna lär man sig i skolan och de flesta 

människor i Zambia kan huvudstammarna i provinserna och kan känna igen varandra 

genom dialekt och genom vilket språk de pratar.  

Sven, som är svensk, känner också igen de fem huvudstammarna, men nu för tiden 

menar han att stammarna är mer uppblandade eftersom man gifter sig mer över 

gränserna. På företaget är de anställda från olika stammar. Sven vet vilken del av Zambia 

som de anställda kommer från men inte nödvändigtvis vilken stam de tillhör. Det 

vanligaste sättet att få reda på var de kommer från är när de ber om ledigt för att åka på 

begravning hemma i sin by och berättar då att den ligger där och där.  

Kelly känner till att det finns 72 stammar i Zambia men hon kan inte räkna upp alla. De 

fem stora stammarna känner hon däremot till. De 72 stammarna är uppdelade under de 

fem stora beroende på var de ligger och oftast kanske man nämner den huvudgruppen 

man tillhör istället för att säga stammens namn då alla inte känner till alla stammar. Men 

om någon verkligen vill veta exakt vilken stam man tillhör kan man säga det. Det beror 

på vem man pratar med och vad saken gäller. Men man ska vara så specifik som möjligt 

när man talar om sin stamtillhörighet, säger Kelly. 

Språket är ett sätt att identifiera var någon kommer ifrån. Sarah säger att nyanya är det 

stora språket i Lusaka och sen kommer bemba. I de olika provinserna finns det olika 

språk och man kan höra från vilken provins en person kommer ifrån. Vissa språk är mer 

lika varandra och då kan man förstå vad de andra säger. Stammar som är nära varandra 



20 
 

geografiskt förstår vanligtvis varandra men de kan vara enstaka ord som skiljer mellan 

språken eller dialekterna. Sarah vet vad hennes kollegor har för stamhörighet och det 

hör hon på personnamnet. Speciellt på efternamnet och att det är rätt kombination av 

namnen. Det är generellt så att människor vet vad den andra kommer från genom 

namnet på personen men man kan också höra det på vad de pratar för dialekt, både på 

engelskan och på stamspråket.  Hon tror inte att en persons stambakgrund är avgörande 

för om personen får ett jobb eller inte med undantag för om det inte är två personer från 

stammar som absolut inte gillar varandra. Hon tror att det beror på hur man är som 

person. Men visst kan det hända att någon säger att jag inte vill ha den personen på 

grund av hans eller hennes stambakgrund, hur bra den personen än är, men det är inte 

speciellt vanligt.  Personer från västra provinsen har alltid tittat ner på bembas från 

norra provinsen, säger Sarah, och det är nyligen som det har blivit accepterat att 

människor från dessa båda grupper gifter sig med varandra.  Förr i tiden hade personer i 

nordvästra Zambia lågstatusarbete som till exempel att städa toaletter och personer i 

västra provinsen såg ner på dem för det eftersom de var utbildade och inte vill beblanda 

sig med grupper som hade lägre social status. Man ärver det tänkandet från sina 

föräldrar och även om det är tillåtet att gifta sig med andra stammar så tar det emot 

eftersom föräldrarna misstycker och man inte vill gå emot dem.  

Eric säger att det fortfarande finns en stamrivalitet mellan stammarna och det är en 

pågående konflikt i västra provinsen där de försöker jaga bort en annan stam. Men 

generellt sett så kommer alla överens efter självständigheten. Eric växte upp på 

landsbygden och gick sen i skolan i staden och efter det vidareutbildade han sig 

utomlands. Han berättade att alla zambier får ett identitetskort där det står var man är 

född, var man kommer från och ens stambakgrund och officiellt vet alla vilka de är och 

vad de har för bakgrund. De anställdas bakgrund kan vara svår att veta, säger Eric, men 

namnen säger en hel del. Vissa namn associerar till vissa delar av landet men man kan 

inte vara säker för idag använder folk namn som inte kommer från ens egen stam, därför 

att människor flyttar och gifter sig över stamgränserna, säger Eric. Det brukade vara 

mer viktigt vad man hade för stambakgrund men inte nu för tiden.  

Brian känner till alla stammar i Zambia och tror att i stort sett alla kan namnge de 

stammar som finns. Själv lärde han sig det genom att regeringen flyttade barn från olika 

provinser till andra skolor än sin egen så att de skulle blandas med varandra och då blev 
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det att de frågade varandra var den andra kom ifrån. Man ville att ungdomarna skulle 

vara mer självständiga. Brian menar att det är lätt att lära sig andra stamspråk än det 

egna, eftersom många stamspråk är lika varandra. Brian tillhör stammen lalas. I familjen 

pratar de lala och det stamspråket tillhör huvudgruppen bemba.  Människor ser det som 

bemba men det är lala, säger Brian. Generellt är namnet på stammen också språkets 

namn. Stamkusinerna bembas och andra från stammar från östra provinsen kan kalla 

varandra kusiner och skämta och driva med varandra utan att förolämpa varandra. 

Brian vet vad alla hans kollegor har för stambakgrund. Man får reda på det genom 

namnet eller genom att man frågar. Det är vanligt att man frågar vad kollegan kommer 

från, om man inte direkt hör det på personens dialekt eller namn. Brian har erfarenhet 

från när han bodde utomlands att man hörde på namnet vart en person kom ifrån.  

 Eric menar att en del familjer fortfarande inte vill att deras barn ska gifta sig med andra 

utanför stammen men det är inte så vanligt.  

Kelly tycker inte det är viktigt att veta vilken bakgrund eller vilken stam hennes kollegor 

på arbetsplatsen har. Hon vet dock var de kommer från och det hör man oftast genom 

deras dialekt eller på deras namn.  

Sammanfattningsvis vet de flesta vilka huvudstammar som finns i Zambia och det 

förväntas att människor i Zambia ska kunna dem. Var en zambier kommer ifrån kan man 

ta reda på olika sätt, men det vanligaste är genom personens namn eller vad de pratar 

för stamspråk. Om man inte känner igen var en person kommer ifrån för stam kan man 

fråga och det gör man också. Stammarna har levt relativt åtskilt under en lång tid och 

det är först nu som det är mer accepterat att beblanda sig med varandra genom 

giftermål eller flytt.  

KARAKTERISTIKA 

Det finns en del symboler som utmärker människor, som utseendet eller någonting man 

gör eller en tradition som en dans till exempel. Sven tycker inte att man kan se på en 

person vilken stam det kommer ifrån, han menar att det kanske finns symboler eller 

liknade men det är inget han har lagt märke till. En del kan ha ärr i ansiktet eller på 

kroppen men det kan vara för att de har varit hos en häxdoktor, och inte har att göra 

med stamtillhörighet. Han tror att zambierna själva kan se på varandra vad de har för 
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ursprung men han kan inte det. I viss mån kan man genom traditionell klädsel se var en 

person kommer från men det ser man sällan i staden utan det är om det är någon 

speciell tillställning i det området som man brukar visa genom klädseln vilken stam man 

tillhör. Det finns till exempel masker, hudar och kjolar som ser olika ut beroende på 

vilken stam de tillhör. Flera av informanterna säger att det finns vissa traditionella 

kläder som tillhör olika stammar. Nuförtiden använder man inte traditionella kläder 

men vid speciella tillfällen kan det hända att man vill framhäva sin stamtillhörighet, 

säger Kelly. I östra provinsen använder de djurhudar och bembastammen använder 

stora klänningar, lozi använder stora kjolar och det kan man se dem använda även i 

staden.  Vem som helst kan använda kläderna och speciellt idag om de är på modet.  

Det finns danser och ceremonier som symboliserar Sarahs stam. I västra provinsen finns 

det traditionella klädkoder som de har vid ceremonier där de använder djurhud som de 

klär sig i och även när de går ut kan de använda sina traditionella kläder, berättar Sarah. 

Det finns olika symboler som man använder, som ringar, men nu är det andra än 

stammen som använder sig av samma symboler så det är svårt att se på någon var de 

kommer från bara genom att titta på symboler, berättar Eric.  

Brian säger också att det är lättare att avgöra någons stamtillhörighet genom språket 

personen talar, eller vad personen heter, än genom hur de klär sig och vilka smycken de 

har. En del har symboliska kläder men bara under ceremonier, som djurhudar eller 

speciella klänningar. Men där Brian kommer ifrån finns det inget speciellt som 

symboliserar hans stam, säger han. 

Det finns många myter om de olika stammarna som till exempel vilka som är intelligenta 

och inte, menar Sven. Bemba är jägare och äter bara ap hjärnor och anses inte så klipska.  

Södra provinsen är speciell för där äter de bara ödlor och ormar, sägs det.  Dock är dessa 

myter mest på skämt, även om de stämmer till viss del. Ibland blir det mer på allvar, 

särskilt i politiken då olika stamegenskaper kan användas i politisk retorik mellan 

kandidater till olika poster. Folk i östra i provinsen är odlare och anses ofta vilja stå lite 

över alla de andra. Sven berättar att de kom in från söder och var krigande zulus men 

blev stoppade av bemba som kommer från Angola från början. De kallas idag för kusiner 

och får därför driva med varandra. Bemba anses också för att vara lata för de odlar 

ingenting eftersom de var ett jagande folk. De odlar bara kassava som det krävs mycket 
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lite arbete med att sköta. I södra Zambia är det svårt att odla någonting på grund av att 

det regnar för lite så där är det mer vanligt med boskap.  

Kelly är uppvuxen i Lusaka och hon tycker inte det är så viktigt att visa att hon är bemba. 

Nackdelarna med att vara bemba är att en del människor dömer dig innan de lär känna 

dig eftersom bembas rykte är att de pratar för mycket. Även om det inte är så vanligt 

händer det att bembas har svårt att skilja på l och r när de pratar. Generellt finns det viss 

tribalism i Zambia, menar hon och det är främst mellan bemba i norr och tonga i söder. 

Bemba tycker att tonga är för tråkiga och ointressanta medan tongafolket tycker att 

bemba pratar för mycket. De anställdas bakgrund kan ha betydelse på arbetsplatsen 

men det beror på vilken typ av människor de är. Tribalismen finns fortfarande och det 

kan vara så att en person ser att hon är bemba, henne tar vi men naturligt vis fungerar 

det åt andra hållet också. Många stammar klagar på bembastammen tror Kelly, för de tar 

för mycket plats. Stammarna associeras alltså med olika saker, säger Kelly.  Lozifolket är 

kända för att vara intelligenta när det kommer till inlärning och utbildning. Bembafolket 

pratar mycket och därför är de inflytelserika inom politiken. Tongafolket är 

polygamister och tomboka folket gillar att charma andra människor. Ibland har dessa 

tillskrivna karaktärsdrag praktisk betydelse, men oftast är de skämtsamma omdömen 

om andra människor. 

Alla kan umgås med varandra, blandas, i staden. Men Sarah säger att de från västra 

provinsen är dominanta och bara vill prata sitt stamspråk. De äldre vill inte att 

stammedlemmarna ska prata något annat språk. Tonga från södra provinsen kan också 

vara lite dominanta och insisterar på att få prata sina stamspråk. Bemba pratas i tre 

provinser så då utsätts man inte för den situationen om man kan bemba. Sarah säger att 

när man är i en provins så försöker alla prata med dig på det stamspråket som de har 

där och de förväntar sig att du ska kunna språket, annars blir du ignorerad.  

Eric säger att det inte finns någon stam som gör ett visst arbete bättre än någon annan, 

förutom på kolonialtiden, då man sa att till exempel att bembafolket passade bra som 

kaptener och folk från den västra provinsen tyckte om att vara poliser. 

Sammanfattningsvis finns inga speciella symboler i vardagen som utmärker vilken stam 

man kommer ifrån men vid festligare tillfällen eller vid ceremonier av olika slag kan det 

förekomma. Informanterna menar att symbolerna man känner till är olika masker, 
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djurhudar eller klänningar som symboliserar de olika stammarna. Det finns en viss 

rivalitet mellan olika stammar men inget som är direkt uttalat och det är också vanligt 

med myter om de olika stammarna, som att bembas pratar för mycket eller lozis tror att 

de är lite bättre än andra. De olika stammarna är kända för sina karaktäristiska drag 

antagligen baserat på vart i landet stammen ligger.  Informanterna är eniga om att det 

inte har någon betydelse vad en person har för stambakgrund när det kommer till 

anställning, och om det finns så är det inte uttalat.  

 POLITIK OCH STAMMAR 

Vart man kommer ifrån har en outtalad betydelse i alla möjliga situationer, även inom 

politiken. Sven säger att politiskt är bemba och ngone mest inflytelserika. Bemba är från 

norr och ngone är från öst och de är stora folkgrupper så det har betydelse om 

presidenten är bemba eftersom han då kan gynna sina egna. Det kan han göra till 

exempel genom att utse fler ministrar från bembastammen. En grupp som säger sig vara 

väldigt patriotiska med sin stam är stammarna i söder. Men de är inte så många att de 

kan påverka. Presidenten som sitter nu är ngoni, men en av de tidigare presidenterna 

var bemba och han satte bara bembamän på positionerna närmast sin egen. I politiken 

är det viktigt att få så mycket stöd som möjligt och folk struntar i om politikerna gör ett 

bra jobb för det som räknas är stambakgrunden. När man röstar får presidenten mest 

röster från sina egna stammar och därför är det svårt för någon från de mindre 

stammarna att bli presidenter, säger Sven. 

Bembafolket är högljudda och inom politiken passar det bra, tycker hon. Det är mycket 

vanligt att en ledare får sitt största stöd från sina egna men Kelly säger att hon själv 

röstar efter vad hon tycker är bra och inte beroende på var han kommer från.  Hon tror 

dock att tribalism finns inom politiken. Bembas finns över hela landet och därför är de 

mest inflytelserika.  

I politiken är bemba alltså störst och har störst inflytande, och om det blir några 

konflikter inom politiken så har bemba dessutom alltid stöd från sina kusiner i östra 

provinsen, menar Sarah.  Hon röstar själv på de personer som hon tycker är bäst, 

oberoende av stamtillhörigheten, men hon tror att många röstar på politiker från sin 

stam eftersom de självklart tycker att den egna stammen är bättre. Landsbygden har 

majoriteten av rösterna och där gynnar de sin egen. När politikerna åker till sina 
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provinser och pratar i byarna så vet personen på vilken nivå man ska prata med 

byborna och på vilket språk, för att det ska uppskattas, och det gör det lättare att vinna 

röster. Landsbygdsbefolkningen ifrågasätter inte på samma sätt som personer i staden, 

menar Sarah. Många i staden är också upptagna och kanske inte ens röstar men det är 

viktigare för byborna, som kanske är mer intresserade av sakfrågor, säger Sarah, särskilt 

sådant som kan gynna dem själva.  

Vissa stammar har mer politiskt inflytande men betydelsen av stamtillhörigheten verkar 

minska, menar Eric.  Nu för tiden så rör människor mer på sig och de växer upp på ett 

ställe, flyttar till ett annat där de går i skolan och så vidare och det här gör att de blir 

influerade av andra hela tiden, och har det med sig, även senare i livet om de blir 

president, säger Eric. 

Brian anser att politiskt sett är det de närliggande stammarna som stödjer varandra och 

de går tillsammans eftersom de förstår varandras språk. Om människor i Zambia skulle 

rösta efter stamtillhörighet så skulle den presidenten som är sittande idag inte vara det 

för han kommer från en relativt liten stam. Det är deras politik som är av betydelse, 

menar Brian. 

Sammanfattningsvis har stambakgrunden betydelse inom politiken. De största 

stammarna har störst inflytande även om det inte är direkt uttalat. Stammarna i Zambia 

blandas mer och mer genom att människor flyttar in till städerna eller gifter sig mellan 

stammarna vilket gör att det börjar blandas upp en del. Informanterna verkar vara eniga 

om att folket i Zambia stödjer sin stam, men de själva röstar inte efter sin stambakgrund 

utan efter vad de tycker är bra. 

STADEN, LANDSBYGDEN OCH UTBILDNING 

I dagens samhälle rör människor på sig mer och mer genom att resa arbeta eller studera. 

Man kanske får ett arbete på en annan ort, flyttar för att studera eller gifter sig med 

någon utanför sitt samhälle.  

När folk flyttar folk till staden lämnar de sin ursprungliga stam bakom sig men 

kopplingen är ändå stark till den ursprungliga stammen. Urbaniseringen bryter upp 

patriotismen till sin egen stam en del men den är ändå stor i hela Afrika, menar Sven. Det 

är mer vanligt att människor idag reser och utbildar sig på en annan ort, vilket gör att de 
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träffar människor från andra stammar medan de som bor kvar i sin hemby inte blir 

integrerade på samma sätt, säger Sven. Då gifter de sig inom samma geografiska område, 

vilket ger en trygghet då de pratar samma språk och har samma traditioner.  

Det finns compound, det vill säga stadsdelar, i staden som är uppdelade till viss del efter 

stamtillhörighet och där bor människorna som lever i de lägsta samhällsklasserna. I 

andra sociala samhällsklasser, som de mer högutbildade, har det inte lika stor betydelse 

men om någon viktig person från ens by dör så åker man hem oavsett om man känner 

varandra eller inte. Banden är starkare i Zambia än vad det är i till exempel Sverige men 

det går inte att jämföra på det sättet, tycker Sven eftersom tidspannet är mycket mindre 

i Zambia. Utvecklingen har gått mycket fort, en mansålder bara kan göra stor skillnad.  

Sven tar upp sin kollega som exempel, han växte upp i en by och sen utbildade sig 

utomlands och lever idag i staden, så han har klivit från hyddan in i det moderna 

samhället. 

 Kelly säger att det kanske är vissa stammars olikheter som gör att de inte kommer 

överens. Men nu för tiden så bryr sig inte folk så mycket om det. Det blir mer påtagligt 

när man kommer ut i byarna och vissa föräldrar inte tillåter sina barn att gifta sig med 

till exempel bemba med en tonga.  När man kommer till staden tror Kelly inte att man 

söker sig till sina egna stamfränder men om lozi och tonga möts i staden så knyter de an 

till varandra för att de är stamkusiner. Lozi är från västra provinsen och tonga är från 

södra provinsen så de är grannar men det är den enda anledningen att de umgås. 

 Sarah pratar inte sin mans stamspråk utan de pratar engelska hemma. Hennes barn 

pratar inte hennes stamspråk och vännerna pratar engelska i skolan. Barnen plockar 

upp vissa ord. Hennes äldsta son pratar lite av sin pappas stamspråk. Men hon tror de 

kan lära sig när de blir äldre. Sarah tycker att hennes stambakgrund är viktig för den ger 

henne en känsla av tillhörighet. När man reser runt så kan man höra det där 

trummandet som är bekant eller se den där klänningen som tillhör stammen och danser, 

som är stammens danser. Hon säger att hon har förlorat lite av stamtillhörigheten för 

hennes föräldrar inte bor där längre men hon har heller inte ansträngt sig så mycket. 

Hennes man däremot är bättre på det för han har mer koll på vad som händer i sin 

hemby eftersom han växte upp där, medan hon är en stadsperson. Hon försöker att föra 

över sina traditioner, som att prata sitt stamspråk till sina barn och påminner dem men 
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det är inte så lätt för de förknippar allt med sin pappas hemby eftersom det är dit de 

brukar åka. 

 Hemma hos Eric pratar de engelska därför att frun är från en annan provins och barnen 

pratar engelska men de pratar också det språket som hans hemhjälper pratar. Barnen 

kan inte bemba. Han säger att hans fru vet mycket om hans stam och kan hans språk. 

Eric tycker att det är viktigt att kunna språket där du kommer från. Men för barnen blir 

det svårt för ingen pratar språken hemma, så de får inte chansen att lära sig. 

Brian säger att det inte var några problem att gifta sig utanför stammen och han tror att i 

dagens samhälle kan man gifta sig med vem man vill. Brian berättar att folk från södra 

provinsen och västra provinsen håller ihop men de har också vänner i andra provinser. 

Han själv som har vuxit upp i olika provinser tycker inte att det verkar som att folk från 

olika stammar underviker varandra. I skolan när det är rast kan man se barn som pratar 

samma stamspråk umgås men det är inte så vanligt längre. Brian tror inte att man söker 

upp sina egna stammedlemmar när man kommer in till staden utan ofta kommer man in 

till staden av en anledning. Han tror att man vänjer sig och umgås med sina kollegor 

eftersom man spenderar mer tid på jobbet än hemma. Men har man inget att göra blir 

det kanske så att man bor hos någon släkting eller söker sig till sina egna.  

De som flyttar in till staden, utan utbildning, söker sig till sina egna för att få hjälp och 

stöd. På västra sidan av staden så är det större sannolikhet att det bor folk som kommer 

väster från och så vidare, säger Sven. Det finns viss skillnad på vad man är bra på 

beroende på var man kommer ifrån, menar Sven.  Det har dock ingen betydelse för just 

det här företaget när det kommer till vilka man ska anställa utan det är utbildning och 

att de är ärliga och pålitliga personer man går efter. Sven tror inte att det har någon 

betydelse när du söker jobb, var du kommer ifrån.  Han tror inte heller att de tänker 

själva på det. När det kommer till outbildad arbetskraft är det vart de bor i staden som 

är väsentligt, att de bor nära. Sven tror inte att etnicitet har någon betydelse när man 

söker jobb. Men han tror att man anställer den man känner till, exempelvis så anställer 

man kanske inte någon i Livingstone, som ligger i södra Zambia, om den personen 

kommer från långt upp i norr. Men det gäller bara outbildad arbetskraft, tror han. 

 Sammanfattningsvis verkar det som att nu för tiden har det ingen betydelse vad man 

har för stambakgrund för en anställning i Zambia men förr i tiden hade det betydelse. Nu 
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är det en persons erfarenhet som räknas och vilken utbildning en person har. De gamla 

myterna finns kvar men det är inget man går efter, tror informanterna. Stambakgrunden 

och stamspråket är viktigt, tycker informanterna, men samtidigt är det svårt att hålla 

traditioner och språk vid liv och överföra det till sina barn i den moderna storstaden, där 

omgivningarna dominerar språket som pratas, och inte så mycket föräldrarna.   

SLUTSATS OCH ANALYS 

Var en person kommer ifrån är någonting vi ofta frågar om eller har behov av att veta, 

för att få ett grepp om vad det är för person eller helt enkelt veta hur vi ska förhålla oss 

till den personen. Människor är olika och varje person har sin historia men var man 

kommer ifrån och vilken grupp av människor man anser sig tillhöra verkar vara viktigt, 

oavsett vad man har för social status eller var man bor någonstans.  

Det kan konstateras att det inte behövs en konflikt för att etnicitet ska existera. I Zambia 

stödjer man sin stam och man har koll på de andra olika stammarna, stamspråken och 

även viss historik kring de olika stammarna. Förr i tiden verkade det som att det hade en 

annan betydelse vad man hade för etnisk bakgrund, jag tolkade det som att det då 

handlade mer om praktiska saker, en etnisk grupp blev förknippad en plats eller ett 

yrke, man såg mer till gruppen i stort, medan etnicitet idag är mer på individnivå. 

Etnicitet på individnivå uttrycks ofta i städerna där människor från många olika etniska 

grupper möts, exempelvis på arbetsplatsen eller vid utbildning på högre nivå.  Det vill 

säga att människor inte väljer att notera skillnaden mellan sig själva och andra för att 

skydda sig själva och sin etniska identitet, utan för att helt enkelt skapa sig en bild av 

den människa de möter, för att bättre förstå vem personen är. Jag uppfattar det som att 

informanterna behöver etnicitet för sin egen skull, för att veta vilka de själva och andra 

är. 

Begreppet etnicitet är kanske inget som man använder i vardagen men det existerar i 

allra högsta grad genom behovet att leta skillnader eller likheter i mötet med en annan 

person. Informanternas berättelser om deras vardag och bakgrund visar, tycker jag, att 

etnicitet finns men det har i Zambia tagit sig vissa uttryck. Man är patriot och håller på 

den egna gruppen, som inom politiken, till exempel, även om man säger att man röstar 

på vad som anses vara bra personer och inte rätt stamtillhörighet. Men man är inte 

främmande för att hitta en partner från en annan stam och det skulle inte skapa några 
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speciella reaktioner om man gjorde det. Informanterna har mer eller mindre koll på vad 

för traditioner som ”deras” stam har och utövar. Även vad det finns för traditionella 

danser, kläder och liknande. De olika perspektiven kan kopplas ihop med 

informanternas erfarenheter. Det essentialistiska perspektivet, som innebär att etnicitet 

inte förändras speciellt mycket. Exempelvis Brian som har flyttat runt en del, är lojal 

med sin stam, lala, och sitt stamspråk även fast han har flyttat flera gånger både i det 

vuxna livet och när han var barn. Om man ser det ur det konstruktionistiska 

perspektivet uppstår etnicitet genom sociala relationer och processer, som när Eric 

flyttade från landsbygden där han bodde som lite, in till staden för att gå i skolan och 

mötte människor från andra stammar och delar av Zambia. Sara till exempel uttrycker 

att hon skulle vilja vara mer insatt i vad hennes stam har för traditioner och seder. Hon 

visar med det att hon tycker att det är viktigt men samtidigt verkade det som att det 

viktiga kom över henne vid intervjutullfället, när vi diskuterade det och hon säger också 

att hon inte har varit speciellt engagerad, som hon menar att hon kanske borde. Ur det 

postkoloniala perspektivet innebär det att Sara känner sin etniska tillhörighet när hon 

ser den där traditionella klänningen som tillhör hennes stam eller hör det välbekanta 

trummandet som de alltid spelade i hembyn. Det är viktigt att veta var man kommer 

ifrån samtidigt som det inte är någonting som det funderas på dagligen. 

Informanterna vet en hel del om sin stamtillhörighet och de kan myterna om de olika 

stammarna, även Sven som inte är zambier, hade vetskapen om de olikheter stammarna 

emellan. Alltså är etniciteten någonting som existerar eftersom det är någonting man 

pratar om samtidigt som det är någonting som man inte behöver notera medvetet om 

man inte vill. Kelly exempelvis, var noga med att uttrycka att hon inte tycket att en 

persons ursprung hade någon betydelse för henne, samtidigt som hon var den som 

visste mest om stammar och traditioner. Jag tolkar det som att etnicitet är viktigt för 

informanterna men mycket är omedvetet. Att fråga var någon kommer ifrån eller att 

reagera på ett namn är inte alltid medvetet, men det är någonting man gör så det har 

någon form av betydelse men generellt så finns det inga negativa tankar kring att man 

frågar var en person kommer ifrån utan det är het enkelt någonting som man bara gör.  
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VIDARE FORSKNING 

De personerna som jag intervjuade bodde i staden men det skulle vara intressant att 

jämföra vad mina informanter anser om etnicitet med några personer som lever på 

landsbygden för att se om det finns någon skillnad mellan hur människor på 

landsbygden ser på etnicitet och stamtillhörighet jämfört med de som bor i staden. Jag 

tycker att det borde forskas mer om etniska grupper som inte är drabbade av en konflikt 

och framför allt tycker jag att det borde forskas mer i Zambia kring de etniska grupper 

som lever där, sida vid sida, i stort sett konfliktfria.  
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