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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka kontinuitet och förändring i 
holländares identitet(er) när de flyttar till Sverige. Teorier kring identitet och 
förändring/förhandling appliceras på empiri som framkommer ur intervjuer med fyra 
holländska informanter som har emigrerat till Sverige. Resultatet visar att identitet är något 
som informanterna anser vara relativt konstant under livets gång vad gäller personlighet, 
karaktärsdrag och nationalitet. Dock är de överens om att identitetsförändringar sker beroende 
på ålder och nya livsroller som exempelvis när man blir företagare eller förälder. Holländare 
och svenskar tycks vara så lika vad gäller utseende att myndigheter tror att även sociala, 
ekonomiska och politiska system liknar de svenska systemen. Hos de holländska 
informanterna finns dock ett behov att särskilja sig från svenskarna samtidigt som de vill 
integrera med svenskarna. Integrationsprocessen innebär även att i vissa sammanhang 
identifierar de sig som holländare och i andra sammanhang identifierar de sig mer som 
svenskar. 
 
Abstract: The purpose of the thesis is to investigate continuity and change in Dutch peoples´ 
identities as they immigrate to Sweden. Identity and change/negotiation theories will be 
applied to empirical material gained from interviews with four Dutch participants who have 
immigrated to Sweden. The result shows that identity is something that the immigrants view 
as relatively constant through their lives what concerns personality, character and nationality. 
They agree that changes in identity occur when factors such as age and new roles in life as for 
an example when one becomes a company owner or a parent. Dutch and Swedish people 
seem to be the same when it comes to appearance that one thinks that even social, economic 
and political systems are the same as the Swedish systems. Because of this the Dutch 
participants seem to separate themselves from the Swedes and at the same time they want to 
integrate with the Swedes. The integration process contains that in some contexts the Dutch 
immigrant identify him-/herself as a Dutch person and in other contexts they identify more as 
a Swedish person. 
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Förord 

Eftersom jag själv har bott i olika länder under längre tid och funderat på identitetsfrågor och 

förändringar/förhandlingar om identitet och hur det tar sig uttryck när man flyttar från ett land 

till ett annat såg jag möjligheten att få undersöka detta närmare i den här uppsatsen om 

holländska emigranter i Sverige. 

Det har varit en spännande höst då jag har fått intervjua fyra holländare som jag dessutom vill 

tacka hjärtligt för deras deltagande i den här studien. Jag vill även tacka min handledare Åsa 

Nilsson Dahlström för berikande samtal under uppsatsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Introduktion …………………………………………………………………………..  1 

Bakgrund ……………………………………………………………………………..  1 

Syfte ………………………………………………………………………………….. 3 

Frågeställningar ………………………………………………………………………. 3 

Presentation av informanter ………………………………………………………….. 4 

Metod ………………………………………………………………………………… 5 

Etik …………………………………………………………………………………...  9 

Disposition ………………………………………………………………………….. 10 

Tema 1: Väg och Motiv till emigration …………………………………………….. 10 

Tema 2: En identitet eller flera? ……………………………………………………. 14 

Tema 3: Från emigrant till immigrant …………………………………………….... 18 

Tema 4: Holländares karaktärsdrag ……………………………………………….... 26 

Sammanfattning …………………………………………………………………….. 33 

Analys ………………………………………………………………………………. 34 

Bibliografi …………………………………………………………………………... 38 

Bilaga 1: Frågebatteri ……………………………………………………………….. 40 

 

 

 

 



1 
 

Holländares emigration till Sverige: 

”Vi kommer alltid att vara immigranter”.  

 

Introduktion 

Det blir allt vanligare att holländare bosätter sig i Sverige och man skulle kunna tänka sig att 

det inte är så konstigt med tanke på att det i Holland bor många människor på en liten yta 

vilket ger ökade bilköer, mindre tolerans för andra människor, nedsmutsning av miljö och 

natur. Det är intressant att titta på vad det är som motiverar holländare att emigrera och börja 

ett nytt liv i Sverige och hur deras identitet påverkas av emigrationsprocessen. Vad gäller 

motiv till emigration tycker jag mig se något annat än enbart negativa upplevelser av 

miljöfaktorer i Holland och detta är en vilja att utvecklas som människa i en ny kontext. Mitt 

intresse för identitetsförändringar hos emigranter kommer från att jag själv har bott dels i 

U.S.A. i fyra år och dels i Holland i sju år och att jag har en levd erfarenhet av hur en ny 

kontext påverkar en människas identitet och gärna vill utforska detta hos gruppen holländska 

migranter i Sverige. Jag är även gift med en holländare och talar holländska. 

Bakgrund 

Under de senaste åren har många holländare emigrerat till Sverige och det har gjorts 

undersökningar om varför holländarna emigrerar. Författarna van Dalen och Henkens (2008) 

visar att den holländska emigrationen ökat från 4-5 emigranter per 1000 invånare år 2001 till 

8 emigranter per 1000 invånare år 2006. Detta innebar 132470 holländare som emigrerade 

från Holland till andra länder. Dessa siffror gäller inte enbart emigration till Sverige utan även 

holländsk emigration till andra länder såsom t.ex. Belgien, Tyskland, Frankrike, U.S.A. och 

Storbritannien. Till dessa fem nämnda länder emigrerar fler holländare än till Sverige. Det har 

visat sig att de väljer bort ekonomiska fördelar för att kunna flytta till Sverige. Van Dalen och 

Henkens (2008) förklarar emigrationen med faktorer som natur, stillhet, utrymme, hög 

befolkningsgleshet. I landet man emigrerar från tycker man inte om miljöförstöring, 

nedsmutsning, kriminalitet och ett multikulturellt samhälle. En av tre emigranter anser att 

även om de vet att de kommer få det ekonomiskt sämre är det värt de andra uppräknade 

fördelarna. En ökad emigrationsström av holländare kan ses som en slags termometer av 

frustration över det samhälle de lever i. Van Dalen och Henkens (2008) diskuterar att 

holländarens röst inte längre hörs i det egna samhället och att deras lojalitet inte 
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uppmärksammas i sitt ursprungsland och då så ser de bara en utväg: emigration. Detta skulle 

kunna beskrivas som emigrantens samhälleliga missnöje. 

En liknande studie har gjorts av Halfacree (2008, 479-495) som fokuserade på brittiska 

migranter som bekräftar dessa resultat. I en annan studie av denna grupp har man kommit 

fram till slutsatsen att det krävs ett integrerat EU och service över gränserna för denna typ av 

emigration (Eimermann et al, 2012 ). Undersökningen visar även på att denna grupp tar ett 

medvetet beslut som kombinerar förändring av livsmiljö (från stad till landsbygd). De vill öka 

sina möjligheter och utmaningar genom att anpassa sig till de politiska, ekonomiska, socio-

kulturella och geografiska förhållanden utomlands. Det är just den här kombinationen som är 

ett viktigt motiv bakom beslutet att emigrera till framförallt Sveriges landsbygdsområden. 

Eiermann et.al (2012) konkluderar med att det är ett långtifrån utarbetat område att undersöka 

och genom min studie kan jag gå in och vidare undersöka holländares identitet(er) i samband 

med emigration. Van Dalen och Henkens beskriver även de den holländske arbetaren i en 

gränslös värld som orsak till emigration (2008). 

Emigrationsteorier har tidigare fokuserat på att orsaken till holländsk emigration har varit att 

man får högre lön men har inte tagit med förluster av emotionella aspekter, anpassning och 

pension och sociala säkerhetsaspekter (van Dalen och Henkens, 2008, 30). Van Dalen och 

Henkens anser att det inte är den internationella arbetsmarknaden som är drivfjädern för den 

holländske arbetstagaren (2008, 33). Holländsk emigration är knappast något nytt. 

Tidigare i historien har Holland haft emigrationsvågor. Mellan åren 1820-1920 emigrerade 

273 000 holländare. Under 50-talet emigrerade ungefär 350 000 holländare till framförallt 

Canada och Australien. Politiker sporrade befolkningen att emigrera på grund av 

lågkonjunktur och en ökad befolkningsmängd (van Dalen och Henkens, 2008, 9). 

Nya situationer och händelser uppkomer ständigt vid en emigration. Emigrantens perception 

av hur hon/han tänker sig hantera en uppkomen situation kan ha med en viss egenskap att 

göra. Psykologen Albert Bandura uppkom med den psykologiska termen ´self-efficacy´ som 

innehåller en slags tro på sin egen förmåga att kunna hantera en ny situation och detta skulle 

kunna vara ett kännetecken för de holländska emigranterna (1982). 

Eftersom vi lever i ett mer och mer integrerat Europa är det av stor vikt att vi även belyser 

denna slags emigration. Svenska kommuner åker ner till emigrationsmässan i Holland för att 

locka holländska emigranter till natur, kultur och att de ska få leva sitt drömliv här i Sverige. 
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Eimermann et. als (2012) undersökning visar att denna grupp migranter är högutbildade, 

självförsörjande och har barn vilket ger en ´boost´ till en svensk landsbygdskommun. Detta är 

intressant för identitetsforskningen och vilka faktorer som t.ex. språkets roll, 

integrationsprocess och kontinuitet i identitet som har betydelse för denna grupp av 

människor. Det är viktigt även för lagstiftning och kommuner att förstå denna grupp av 

människor som emigrerar till Sverige för att inte bara locka hit dem utan även hjälpa dem i 

integrationsprocessen.  

En annan aspekt som är intressant att undersöka är skillnaden mellan Eimermann et. als 

(2012) slutsats om den holländske emigrantens vilja och förmåga att utmana sig och utveckla 

sig i en ny social, politisk, ekonomisk situation i ett annat land jämfört med van Dalen och 

Henkens (2008) slutsats om holländarens missnöje med sitt eget land. Det här är två helt olika 

perspektiv vad gäller motiv för holländarens emigration till ett nytt land och hur detta 

påverkar deras identitet(er). 

Uppsatsen handlar om arbetande holländska migranter som flyttat till Sverige under de 

senaste 15 åren. De intervjuade holländarna är i åldern 30-45 år med barn, en del har flyttat hit 

nyligen och andra har bott här längre. En del är självförsörjande och andra jobbar åt en 

arbetsgivare. På så sätt är mina informanter representativa för holländare som flyttat till 

Sverige. En undersökning som gjordes mellan åren 2000-2005 på holländska migranter som 

flyttade till Sverige visade följande fem egenskaper hos denna grupp: de är vuxna mellan 26-

45 år, de är familjer med barn under 18 år, de har till största del hög utbildning men en del har 

även medelhög utbildning, de har hög nivå av självförsörjning inom privat sektor och bosätter 

sig i landsbygdsområden (Eimermann et.al, 2012, 343).  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kontinuitet och förändring i holländares 

identitet(er) när de flyttar till Sverige. Teorier kring identitet och förändring/förhandling 

kommer att appliceras på empiri som framkommer ur intervjuer med fyra informanter. 

Uppsatsen kommer att kunna bidra till en bättre medvetenhet om och förståelse för hur 

människor förändrar sin(a) identitet(er) i samband med migration. 

Frågeställningar 

Vilka motiv ligger till grund för emigrationen? 
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Hur förändras och förhandlas identiteten genom de sociala och de personliga processerna som 

en människa genomgår vid en emigration och i samband med integrationsprocessen? 

Dessa frågeställningar kommer att belysas med perspektiv som språkanvändning, 

integrationsprocess, plural identitet samt kontinuitet i identitet.  

Presentation av Informanter 

Corrie är 43 år, har en teknisk utbildning och har jobbat på företag som säljer elektronisk och 

teknisk apparatur. Hon ville helst starta eget inom hälsokostbranschen men jobbade som 

löneanställd i en hälsokostbutik några år innan hon emigrerade. Hennes mans utbildningsnivå 

är på universitetsnivå som radiolog. Hon har två barn. Jag intervjuade Corrie vid köksbordet 

hemma i hennes kök en grå novembermorgon. Barnen var på dagis och förskola, som ligger 

några 100 meter från deras hus, och hennes man kom ner och småpratade lite och gick sedan 

upp till kontoret. Det var en lugn och behaglig miljö och telefonen ringde inte en enda gång. 

De bor mitt över gatan från sitt turistföretag. De bor i ett litet samhälle där närmaste 

livsmedelsbutik finns på 25 km avstånd. Skolan stängdes för två år sedan men dagis finns 

kvar. De kallar själva sitt lilla samhälle för en by. För 10 år sedan emigrerade de och köpte sin 

verksamhet och för 4 år sedan köpte de sitt hus. 

Jolanda är 31 år, är gift och har en dotter på 1 år. Hennes utbildningsbakgrund är inom 

finansiell administration på en medelhög utbildningsnivå (college). Hennes man är 

byggtekniskt kunnig och jobbade inom sina föräldrars familjeföretag. Innan emigrationen 

jobbade hon på ett företag med administration och ekonomi och hon och hennes familj 

älskade att resa. Bilresan till Jolandas hus var en vacker upplevelse där grusvägen ringlade sig 

högre och högre upp och fantastiska vyer över berg, skog och sjö som gav en nästan hisnande 

känsla. Intervjun tog plats hemma hos Jolanda, och hennes man och dotter var hemma. De åt 

frukost när jag kom så vi satt och pratade lite om allt möjligt innan intervjun. Jolanda och 

hennes familj hyr nu ett litet hus och ska om ett par månader flytta till ett större hyreshus. De 

bor ungefär 10 km från sin turistanläggning och 20 km från närmaste samhälle med service 

och visst utbud av butiker. 

Anne är 43 år och har en högskoleutbildning (socialpedagogik) och har varit dagmamma och 

jobbat hemifrån när pojkarna var små och innan emigrationen. Annes man har tidigare jobbat 

som teknisk ingenjör/mekaniker i Holland. De har 3 pojkar mellan 13 och 18 år. Anne och jag 

känner varandra sedan innan jag flyttade tillbaka till Sverige för 6 år sedan. Hon och hennes 
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man driver en turistverksamhet och bor i ett glesbygdsområde. Intervjun med Anne gjordes 

via Skype och genom användning av hörlurar hade jag händerna fria så att jag kunde skriva 

ner intervjun samtidigt som jag intervjuade. Det var ett år sedan vi såg varandra sist så vi 

pratade först igenom lite privata saker innan vi påbörjade intervjun. Anne och hennes familj 

äger huset som de bor i som ligger bredvid turistverksamheten och har ungefär 25 km till 

närmaste skola och livsmedelsbutik med mindre utbud. De har även tillgång till en liten 

landsbygdsbutik på fem kilometers avstånd. 

Pieter är 50 år och har jobbat som slussvaktare i Holland. Hans utbildning är på medelhög 

nivå. Han har två barn i högstadieåldern, 13 och 16 år. Pieter emigrerade för sex år sedan och 

tog över en turistverksamhet. Hans fru som var sjuksköterska fick ganska snabbt ett jobb på 

närmaste sjukhus, som ligger på 30 km avstånd från deras hus. De bor i ett köpt hus i ett 

mindre samhälle där det finns ett mindre utbud av service. Deras turistverksamhet ligger 

några kilometer utanför samhället men de har även ett hus vid anläggningen som de kan bo i 

på sommaren. Jag intervjuade Pieter via Skype. Pieter är inte bara holländare utan han är även 

fries (norra delen av Holland) vilket innebär ett annat språk än holländska: frisiska. De har 

sina egna nyhetsutsändningar och barnprogram på frisiska vilket är ett språk som till viss del 

liknar de nordiska språken. 

Metod 

Den metod som jag har använt är semistrukturerade intervjuer (se frågebatteri, bilaga 1). 

Varje intervju pågick i ungefär två timmar. Jag valde semistrukturerade intervjuer för att jag 

hade ett ämne, identitet, som jag ville undersöka och använde mig av frågor kring olika tema 

som handlar om identitet, integration, språk och karaktärsdrag. De frågor som jag hade skrivit 

ner i mitt frågebatteri hjälpte mig att dels fråga informanterna om samma ämnen och dels att 

få en viss struktur på intervjuerna. Jag har inte använt frågebatteriet konsekvent utan ibland 

har intervjuerna behandlat en viss fråga innan den andra. Under intervjuerna blev det vid vissa 

tillfällen en naturlig tystnad och då kunde jag använda mig av frågebatteriet för att gå vidare 

till nästa punkt. Frågebatteriet var en tillgång för mig som undersökare att få med den 

information som jag ville ha med i undersöksmaterialet och gav mig trygghet. Informanterna 

uppmuntrades i början av intervjun att berätta om det var något de ville dela med sig av och 

även att mejla mig om det var händelser eller information de ville tillägga efter intervjun så 

var de välkomna att göra detta. Alla fyra intervjuerna flöt på bra eftersom alla fyra gärna ville 

berätta om sig själva och sin emigration. Jag upplevde att själva berättelsen om deras 
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emigration, som var en beskrivning av något de varit med om, blev en ingång för att samtala 

om djupare aspekter av identitet och återkalla minnen från emigration och 

integrationsprocessen. Det här var inget som jag hade planerat men som jag anser blev bra 

under utförandets gång. Jag inser att styrningen av frågor i frågebatteriet kan utgöra ett 

problem i att jag som intervjuare styr informanterna och intervjun för mycket och inte tillåter 

informanterna att berätta sin historia. Jag försökte att kompensera detta genom att i början av 

intervjun bjuda in dem att berätta om det som de ville berätta om eller hade tänkt på inför 

intervjun och även i slutet av intervjun erbjuda möjlighet genom att mejla eller ringa för att få 

berätta om det var något mer de ville tillägga. I och med att alla fyra gärna ville dela med sig 

fick jag ett rikligt material. 

Jag ställde frågorna på svenska och informanterna fick välja om de ville prata svenska eller 

holländska. Tre informanter valde att prata svenska, varav två av dessa bytte till holländska 

när de inte visste hur de skulle beskriva något på svenska. En använde sig konsekvent av 

svenska under intervjun. En informant använde sig konsekvent av holländska under intervjun. 

Hur en människa använder sitt språk och dess betydelse och tolkning är naturligtvis 

intressanta aspekter, men är inte fokus för denna uppsats. 

Det hade varit svårt att använda sig av metoden observation och få fram samma information 

på en relativt kort tid, två timmar, som jag nu fick. Jag hade kunnat valt att intervjua och 

använda mig av en helt öppen intervju och se vart intervjun landade och vad de ville berätta 

om. Jag skulle kunna ha sagt att nu ska vi prata om identitet och sedan se vart vi hamnade. 

Det är inte säkert att vi då hade behandlat samma teman som uppsatsen tar upp. Risken finns 

att samtalet hade stagnerat och att vi inte hade nått ett visst djup lika snabbt som nu. Jag tror 

att en helt öppen intervju hade krävt fler intervjutillfällen och ett bredare material som sedan 

hade lett till ett slags tratt där man valde vissa teman att fördjupa sig inom till en andra och 

eventuellt tredje intervju. Enkät som metod anser jag inte är passande till den här 

undersökningen eftersom varje deltagare har sin unika berättelse och kommunicerar på olika 

sätt. En enkät fångar inte upp nyanserna utan skulle vara bra att använda för en statistisk 

undersökning. Enkät som metod skulle vara ett bra sätt för att fånga upp en stor undersökning 

av många holländska emigranter där man vill få reda på kunskap om ålder, utbildningsnivå, 

motiv till emigration och så vidare men fungerar inte lika bra för att ta reda på om det unika 

och individuella hos varje informant. 
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Den här uppsatsen grundar sig på intervjuer med fyra informanter. Två intervjuer utfördes 

genom att jag besökte informanternas hem. Jag spelade in dessa två intervjuer på I-pad och 

transkriberade de inspelade intervjuerna samma dag. Två intervjuer skedde per telefon där jag 

använde headset så att jag kunde skriva samtidigt som jag intervjuade. Informanterna valdes 

ut med tanke på egenskaper hos den grupp holländare som väljer att emigrera enligt 

Eimermann et. als artikel (2012).  De är vuxna holländare, 26-45 år, barn under 18 år, 

försörjer sig inom privat sektor och bosätter sig på landsbygden. Dessutom enligt Eimermans 

et al. (2012) har de emigrerade holländarna hög till medelhög utbildning, men detta låg inte 

till grund för urvalet utan var något jag tog reda på under intervjun. Jag vill också 

kommentera att två av informanterna bor i glesbygd och två informanter bor i 

glesbygdssamhällen.  I och med att de flesta holländska emigranter försörjer sig inom privat 

sektor så valde jag holländska emigranter som driver eget företag. Informanterna i min studie 

försörjer sig på turismverksamhet, dels camping och dels vandrarhem. Båda makar jobbar 

inom företaget förutom i en informants fall där hans hustru jobbar som sjuksköterska i en 

löneanställning, och hjälper till i företaget när hon kan. Samtliga informanter ingår i en 

bekantskapskrets eller har jag fått kontakt med via en annan holländsk bekant. Det är inget 

slumpmässigt urval från gruppen samtliga holländska emigranter som har emigrerat till 

Sverige utan valet har gjorts via min bekantskapskrets. Tre informanter bor i samma region 

och en informant bor i en angränsande region, samtliga fyra informanter bor i södra Sverige.  

Jag inser att det inte går att generalisera materialet gjort på ett urval av fyra personer och 

dessutom som jag valt själv. Materialet från dessa fyra informanter ska dock ses som 

fallstudier men kan samtidigt jämföras med tidigare studier med liknande utgångspunkter. 

Fördelen med urvalet av informanter från en bekantskapskrets är att vi känner varandra och 

kan direkt gå på djupet. De var alla lättillgängliga och ville gärna träffas och bli intervjuade. 

En informant upplevde att det här ämnet var något som hon själv funderade mycket på och 

välkomnade tillfället att få prata med någon annan om det. Jag upplevde att informanterna var 

öppna och ärliga mot mig men jag vet naturligtvis inte om det är material som de inte vill 

prata om eller dela. Jag tänker mig att vänner och bekanta kan vilja hålla upp en fasad över 

hur bra allting är och hur bra emigrationen har gått. Det finns en risk för att man inte vill dela 

det som är och har varit svårt. Hos en informant var jag efter intervjun förvånad över hur 

öppen hon var att dela och berätta eftersom jag som intervjuare har drivit samma företag som 

informanten vilket innebär att vi även har relationen köpare och säljare.  
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Något som jag har funderat på är hur min svenskhet har påverkat intervjuerna och det 

materialet jag fått fram. Hade jag fått fram ett annorlunda material om jag hade varit 

holländare? Jag tänker själv att det är positivt att jag är svensk med en holländsk bakgrund 

(har bott i Holland i sju år och är gift med en holländare). Med en annan holländare finns det 

en risk att informanterna berättar och pratar som att den andre har samma förförståelse medan 

de nu förklarar sig mer och ger exempel från ett holländskt perspektiv. På ett sätt blir saker 

och ting inte lika självklara som när man pratar med någon från sin egen grupp holländare. 

Jag är medveten om holländska och svenska skillnader och hur identitet(er) kan förändras och 

förhandlas men jag identifierar mig inte själv som holländare. Jag är gift med en holländare, 

har bott i Holland och varit en företagare inom samma bransch som informanterna är 

verksamma inom. Det ger mig både ett ”insider” och ett ”outsider”-perspektiv. 

Metodval av I-pad var ett bra medel där jag kunde spela in och vara helt närvarande i 

intervjun. Under en kort del av första intervjun med hjälp av I-pad tog jag anteckningar i 5 

minuter eftersom minnet var fullt och jag fick radera minne för att kunna fortsätta intervjun. 

Tekniska hjälpmedel är bra men det är viktigt att det fungerar och att man vet hur de fungerar. 

Min informant upplevde det inte som något problem utan vi gick snabbt vidare i intervjun. 

Fördelen med denna metod är att jag kan gå tillbaka till det inspelade materialet för att 

kontrollera vad informanten sa. 

Metodval av telefon fungerade mycket bra och jag upplevde att jag kunde fokusera helt och 

hållet på det som informanten berättade samtidigt som jag skrev ner ord för ord. Det 

fungerade bra att ha headset och ha händerna fria för att kunna transkribera intervjun direkt. 

Fördelen är återigen att jag vet hur informanterna ser ut och känner till hur de pratar och har 

varit hemma hos båda informanterna som jag intervjuade. Nackdelen är att jag inte kan se 

deras ansiktsuttryck och subtila kroppsspråk utan är helt fokuserad på den språkliga 

kommunikationen, den verbala, medan jag inte kan säga så mycket om den icke-verbala 

kommunikationen. Detta till skillnad från ett av besöken hos en informant där hon samtidigt 

som hon var upptagen med intervjun svarade i telefon fyra gånger, hade sin laptop vänd mot 

sig för att kontrollera vad som kom in på mejlen och dessutom en 1-årig dotter som stundvis 

ville vara med och prata med mig och henne. Detta utgjorde visserligen störmoment men är 

även det en beskrivning av hur en person är och att hon tycker att det är viktigt att vara 

tillgänglig telefoniskt och via mejl samtidigt som hon sitter i en intervju. De här 

störmomenten kan ha bidragit till att intervjun blev mer ytlig och att vi hoppade mer från ett 

ämne till ett annat, och fick ibland fundera på tillsammans vad det var vi pratade om innan 
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t.ex. telefonsamtalet. En annan nackdel av mina telefonsamtal är att de inte är inspelade så jag 

kan gå tillbaka och kontrollera vad de sagt eller hur de sa något. 

Etik 

Informanterna har blivit informerade om att de inte behöver vara med om de inte vill och att 

de kan avbryta intervjun när som helst under intervjuns gång. Den aktuella forskningens syfte 

berättade jag om innan intervjun samt informerade om vilka moment som ingår i 

undersökningen. Detta kallar Bryman för informationskravet (Bryman, 2008, 131). 

Samtyckeskravet innebär att informanterna får bestämma om de vill medverka eller inte. Jag 

har inte tagit med individer under 18 år i min undersökning (Bryman, 2008, 132). De 

intervjuade är anonyma i min uppsats och jag kommer inte beskriva dem med yttre 

kännetecken och personliga egenskaper just för att många holländare känner varandra genom 

sociala fester och tillställningar. Jag använder inte deras riktiga namn utan skriver uppsatsen 

med fingerade namn vilket kan vara ett exempel på hur man kan uppnå konfidentialitetskravet 

(Bryman, 2008, 132). Jag kommer dock att använda kvinnonamn till mina tre kvinnliga 

informanter och mansnamn till min manliga informant. Om de är intresserade kommer jag att 

skicka ett exemplar av uppsatsen till dem när den är färdig. Jag kommer även att behandla 

intervjumaterialet som konfidentiellt och kommer inte att dela det med andra eller ha med mig 

transkriberingarna till offentliga platser förutom diskussion i handledning. Om en annan 

informant frågar vilka som är med eller vad de sagt så kommer jag inte att berätta detta. Dessa 

etiska principer som jag använt mig utav är från Brymans ´Samhällsvetenskapliga Metoder´ 

(2008). En informant frågade om den andra informanten hade liknande svar och jag svarade 

generellt att en del information liknar en emigrants upplevelse men att varje emigrant har sin 

unika upplevelse vilket hon var nöjd med. En informant vet om en annan informants 

medverkan och de känner varandra men umgås inte på fritiden. Samtliga fyra informanter 

umgås inte som nära vänner men känner till varandra genom det holländska regionala 

nätverket som träffas en gång om året för en årlig holländsk julfest.  

Jag kommer att vara försiktig med hantering av intervjumaterialet eftersom jag inte bara är 

forskare utan vän med två av de intervjuade, bekant med en och den sista är jag bekant med 

men umgås inte med mer än vid den årliga julfesten. Det är viktigt att se varje informant i sitt 

eget värde och inte blottlägga sådant som de berättar för mig som vän utan hålla en viss 

skiljelinje och avstånd mellan det privata och det som kan berättas. Jag har som forskare gjort 

ett försök att återberätta deras historier och göra en analys av det framkomna materialet där 
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min intention är att tolka materialet på ett sätt som gör informanterna rättvisa.  Detta är i 

enlighet med etiska principer om att inte skada någon deltagare på något sätt utan tänka 

igenom vad som kan skada och innebära risk för skada om man tar med ett visst material 

(Bryman, 2008, 132). Det har varit viktigt att jag som intervjuare betett mig etiskt under 

intervjuns gång och inte gått in i diskussion med informanterna utan lyssnat och betett mig 

korrekt och inte utelämnat den andra personen. De uppgifter som samlas in om enskilda 

personer kommer endast användas för forskningsändamål enligt principen om nyttjandekrav 

(Bryman, 2008, 132). Detta informerades också deltagarna om. 

Disposition 

Ramverket för uppsatsen består av fyra teman som framkommit ur intervjuerna med mina 

informanter. Tema ett handlar om vägen och motiv till emigration eftersom det är här det 

börjar för den holländske emigranten. Detta leder fram till temat om huruvida en person har 

en eller flera identiteter och hur detta kan ta sig uttryck. Tredje temat handlar om hur 

holländaren går från att vara emigrant till immigrant och diskuterar identitet och 

integrationsprocesser genom de sociala processerna. Det avslutande temat handlar om en 

diskussion kring den holländske emigrantens karaktärsegenskaper och mer personliga 

processer kring identitet. 

Tema: Vägen och motiv till emigration 

För Corrie och hennes man började deras emigrationsberättelse med en gammal Amazon. De 

började fundera på var bilen kom från och bestämde sig att tillbringa nästa semester i Sverige. 

Här upptäckte de efter 4 veckor att de egentligen inte ville åka hem till Holland igen utan hade 

känslan att de ville stanna kvar. Hemåt det bar men drömmen hade fötts. De reste till Sverige i 

november, och det var en tråkig månad enligt Corrie, och sedan var det dags med ytterligare 

en resa till Sverige i minus 20 gradigt februarivinter med den gamla Amazonen…”men det 

var härligt och Amazonen startade” som Corrie själv beskriver resan. De använde semestern 

för att titta på olika objekt som de var intresserade av men bestämde sig för att sätta ut huset i 

Holland till försäljning ifall det skulle ta lång tid. Huset var sålt inom två veckor…. De köpte 

en husvagn och en folkvagnsbuss, sa upp sig från sina jobb och körde till Sverige. I slutet av 

sommaren hittade de sitt vandrarhem som de fortfarande driver sedan 10 år. Corrie pratar om 

att drömmen som föddes när de var på semester i Sverige var den största anledningen till 

deras emigration. Fastigheter och mark är billigare i Sverige än i Holland så de såg att i 

Sverige skulle de kunna driva eget företag och såg fram emot att ta steget till ett självständigt 
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yrkesliv. Senare i intervjun kommer det även fram en annan bild som att i Holland hör man 

konstant mycket ljud både dag och natt. I Sverige är det mycket natur och i Holland är det 

mycket folk ute i skogen och går på helgen för det finns så lite skog. I Sverige kan man gå ut i 

skogen och vara själv.  

Fler människor gör att trafiken blir trögare och det uppstår långa bilköer. Människor i Holland 

blir irriterade om man kommer för nära, och hälsar man trevligt på någon så får man passa 

sig, menar Corrie. Det känns som att människor i Holland blir alltmer rädda för varandra och 

kanske är man rädd efter nyheterna om hatbrott som rapporteras i holländsk media under de 

senaste åren. Det här kan återknytas till artikelförfattarna Eimermans et al. som i sin 

undersökning med holländska emigranter i Sverige kom fram till att det största motivet för att 

lämna sitt land var självutveckling och att de ser det som en utmaning och möjlighet att 

etablera sig i ett nytt land (2012). Van Dalen och Henkens har intervjuat holländare som 

väljer att stanna kvar i Holland och har kommit fram till att miljöfaktorer som överbefolkning 

och intolerans leder till emigration (2008). Ur intervjun med Corrie framkommer att 

Eimermans et als (2012) resultat är det som hade störst betydelse för henne och hennes man, 

och van Dalen och Henkens (2008) faktorer nämns under intervjun men jag anser att 

miljöfaktorerna är underordnat som motiv i det här fallet. Att det finns flera olika faktorer 

bakom ett beslut om att emigrera betyder inte att det måste vara antingen det ena eller det 

andra, utan att det kan finnas flera samverkande faktorer. För Corrie och hennes man var 

motivet för självutveckling och att förverkliga sina drömmar det viktigaste, men de säger 

också att det fanns sociala faktorer och miljöfaktorer som påverkade deras beslut att flytta. 

Med miljöfaktorer menar de t.ex. utvecklingen i samhället och negativ miljöpåverkan. 

Jolanda och hennes man längtade efter att få jobba som självständiga företagare och kunde 

tänka sig i princip vilket land som helst som emigrationsmål. De hade ingen speciell förkärlek 

för Sverige utan det var företagsobjektet, ett lekland, i en stad norr om Stockholm som tände 

deras intresse för en emigration. Jolanda anger att det är möjligt att köpa företag här i Sverige 

jämfört med holländska priser som gör att det blir nästintill omöjligt. Efter ett och ett halvt år 

ville ägaren till byggnaden där de hyrde sin företagslokal avbryta hyreskontraktet, och de fick 

en summa pengar för detta. Det var en stor besvikelse, men i och med denna händelse 

bestämde de sig för att bredda sin horisont för andra företagsobjekt än leklandet. Detta ledde 

dem till deras nya företag, en campingverksamhet, som de nu har drivit i två år. ”Campingen 

är vår. Byggnaden för vårt förra företag hyrde vi och ägaren ville göra något annat och köpte 

ut oss från byggnaden och då bestämde vi oss för att titta efter något annat”. Jolanda 
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beskriver själv att hon tycker att det här är mycket roligare även om de jobbar dubbla pass 

under en viss tid när det är säsong jämfört med leklandet som innebar en jämn arbetsrytm 

utspridd under hela året. Jolanda beskriver sitt arbete med följande ord: ”Arbetet på 

campingen är mycket städning för att det är vårt visitkort och det måste vara rent och vi har 

fått bra reaktioner från våra gäster”. Jolanda säger att hon vill ha utrymme i sitt arbete och 

att hon inte gillar att bli ”daltad” med. Med det menar hon att hon inte gillar t.ex. när chefen 

bestämmer mycket vad gäller hennes arbete utan hon själv vill kunna vara med och 

bestämma. Hon nämner också att hon tycker att naturen i Sverige är vacker och att hon och 

hennes man har vuxit upp i byar i Holland och inte kan tänka sig att bo i en stad. Jolanda och 

hennes mans största motiv till emigration var att de ville driva eget företag. Gränserna för 

detta avstannade inte vid Hollands gränser eller Sveriges, utan de kunde tänka sig vilket land 

som helst där de såg att möjligheten för detta fanns. Även detta stämmer överens med 

Eimermans et al. slutsats om att den holländske emigranten vill utveckla sig i ett nytt 

sammanhang (2012). Jolanda nämner inga negativa miljöfaktorer som t.ex. hög 

befolkningstäthet och nedsmutsning som även dessa skulle kunna ligga till grund för en 

emigration (van Dalen och Henkens, 2008). Indirekt säger hon under intervjuns gång, precis 

som Corrie i förra stycket, att de har råd att köpa något eget företag här medan det i Holland 

är nästintill ekonomiskt omöjligt.  

Anne och hennes man är campingägare sedan 3 år. De tyckte om Skandinavien och hade varit 

i Norge vid ett antal tillfällen och hjälpte vänner vid uppstart av deras camping i Sverige. 

Anne beskriver att deras motiv för emigration är campinglivet och fortsätter med orden ”vi 

kände oss så hemma i Sverige, det var bara en känsla, och det har jag fortfarande. När jag 

åker runt i bilen och ser landskapet och landet som finns här i Sverige”. De emigrerade med 

tre pojkar i tonåren och tycker samtidigt att det är svårt för att de bor så långt ute på landet 

och det är långt till service. Det blir mycket skjutsningar och tid i bilen för att pojkarna ska 

kunna ha ett socialt liv. Mellanpojken, 16 år, flyttade till närmaste större stad i veckorna för 

att kunna gå en viss gymnasielinje. Pojkarna blir snabbt självständiga, dels på grund av att de 

måste klara sig mer själva under campingsäsongen och hjälper föräldrarna med företaget och 

dels för att familjens bosättning långt ut på landet innebär, i mellanpojkens fall, ett tidigt 

utflyttande. Anne tyckte att det var jobbigt och funderade på om han inte var för ung, men 

efter 3 månader inser hon att det kanske vore bra om den äldsta pojken också flyttar ut för att 

bli mer självständig. Den äldsta sonen, 18 år, trivs mycket bra hemma och brinner även han 

för föräldrarnas camping.  
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Motivet för Anne och hennes mans emigration var deras campingföretag som de ville driva 

och utveckla samt att de har en känsla med den svenska naturen. Även här är det Eimermans 

et als (2012) slutsats om den holländske emigrantens vilja till självutveckling som är 

grundmotivet för emigrationen. Anne tar tidigt upp emigrationens baksidor i intervjun som 

t.ex. att det är långt till allting när man har tonårspojkar som ska skjutsas runt till aktiviteter 

och att detta blir en dubbelhet i en emigration. Dubbelheten kan förklaras som att emigranten 

inser att en emigration för inte bara med sig positiva faktorer utan även negativa faktorer i det 

nya landet. 

Pieter berättar att han och hans familj spenderade sin semester i Sverige sedan många år 

tillbaka och tycker att Sverige har en fantastisk natur. Största motivet för emigration var att de 

kände att de hade råd med ett eget företag i Sverige. Pieter är engagerad i den lokala 

hockeyklubben och pratar om att på sommaren driver han campingverksamhet och på vintern 

taxiservice för att skjutsa barnen till olika aktiviteter. Han tycker att det är synd att det blir så 

mycket tid i bilen.  

Största motivet för Pieters emigration var att han hade råd att köpa ett företag i Sverige. Mark 

och huspriser är så höga i Holland att han inte kan betala de priser på företag som är till salu. 

Även om Eimermans et als (2012) artikel om att holländarnas motiv är självutveckling som i 

Pieters fall innebär utveckling som företagare är detta ett resultat av negativa miljöfaktorer 

som t.ex. att överbefolkning leder till dyra hus och tomtpriser och att det är nästintill omöjligt 

att köpa företag (Henken & van Dalen, 2008).  

Författare Roy van Niersen som själv är holländare och emigrant har intervjuat och skrivit om 

holländska emigranter och han konstaterar att det finns en röd tråd vad gäller motiven till 

emigration som handlar om stillhet, utrymme, naturen och säkerhet. De flesta emigranter har 

bosatt sig på landet och mottas med öppna armar men det tar tid att utveckla djupare sociala 

kontakter och självständiga företagare måste ”erövra” sin plats på marknaden (2013, 6). Hos 

mina informanter ser jag en röd tråd i motivet för emigration vad gäller självutveckling och 

detta genom företagande. De har råd med att köpa ett eget företag här i Sverige i jämförelse 

med Holland där mark och byggnader har högre taxeringsvärde än i Sverige. De värderar 

friheten i att kunna jobba självständigt med sina egna företag. Utrymmet kan ju även kopplas 

till att utrymmet (tomt och hus) är något som informanterna har råd att köpa här i Sverige. 

Samtliga informanter värderar den svenska naturen. Vad gäller säkerhet som Roy van Niersen 
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kommit fram till är Corrie inne på detta då hon märker att man får passa sig när man kommer 

för nära någon när hon är i Holland, som hon beskriver det.  

Varför anser jag att själva emigrationsberättelsen är värd sitt eget tema i en uppsats som 

fokuserar på identitet?  Rorty menar att självet är en pågående självbiografi som vi skriver och 

redigerar när vi lever (1980).  Anderson spinner vidare på att människan hela tiden skapar nya 

berättelser genom samtal som konstrueras och omkonstrueras genom relationer. ”Vi lever 

våra narrativ och våra narrativ blir vår levnad; våra verkligheter blir våra berättelser och 

våra berättelser blir våra verkligheter”. Man kan även kalla självet för en historieberättare 

som blir till tack vare människans process att skapa mening genom språkaktivitet (2002, 23). 

De holländska emigranterna har liknande motiv för sin emigration, men deras unika berättelse 

om emigration- och identitetsprocess varierar. Deras livsberättelser blir till verklighet och den 

levda verkligheten kan berättas och tolkas utifrån varje emigrants livssituation och härur 

växer även emigrantens identitet vilket nästa stycke behandlar. 

Tema: En identitet eller flera? 

När jag frågar Corrie om man kan ha mer än en identitet så får jag svaret: ”Nej, man kan bara 

ha en identitet….när man är schizofren kanske….men man är som man är. Man kan anpassa 

sig på något sätt i olika situationer och med olika människor men identitet kan man inte 

ändra eller fejka”. I våra samtal faller Corrie konstant tillbaka till sådant som handlar om 

barnen och hon berättar att det skedde en större förändring när hon fick barn än den 

förändring som en emigration medför. Hon pratar om att man bara kan ha en identitet men 

olika roller. Corrie är t.ex. mamma, fru, företagare och emigrant. För Corrie, som har två barn 

i förskoleåldern, är mamma-rollen den dominerande i denna fas av livet. Företagandet är 

också en viktig del och hon nämner att det är skönt att arbetsplatsen, deras vandrarhem, är en 

plats som de kan ta med sig barnen till. Hem, arbete och barnomsorg flyter ihop. Corrie 

poängterar också att livsfasen som man befinner sig i har betydelse, är man i 30-årsåldern 

eller 40-årsåldern så är det klart att det ser annorlunda ut. Hennes identitet kretsar nu mycket 

kring barnen och hon kommer ofta tillbaka till barnens liv under intervjuns gång. När man är 

mamma och har små barn är ens eget liv som mamma starkt sammanvävt med barnens liv, 

säger Corrie. Hon beskriver 6-åringens nya liv som börjat i förskoleklass den här hösten. Han 

åker buss vilket innebär långa dagar. Hon beskriver sonens nya självständighet som att hon 

nästan har ”tappat” honom och inte längre är del i hans skolliv. Han har nu börjat få ett eget 

liv.  
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Vignoles, Schwartz och Luyckx (2011) diskuterar huruvida identiteten är relativt stabil eller 

flytande och i så fall undergår konstanta förändringar? Erikssons psykologiska 

utvecklingsteori fokuserar på individens relativt stabila utveckling där den största 

utvecklingen sker under barn och ungdomsåren då en stabil identitet formas (Erikson, 2000). 

Corrie anser att hennes identitet är en och att man inte kan ha flera identiteter, däremot ändrar 

man roller. Även om identiteten verkar vara stabil behöver detta inte innebära att det inte 

händer någonting med den. Hon inser att hon förändras och tillskriver detta att man åldras och 

får livserfarenhet. Detta skulle kunna ses som den flytande aspekten av identiteten.  

”Identitet är min karaktär som inte förändras efter barn och ungdomsåren, man lär sig t.ex. 

ett nytt språk men min identitet förändras inte”. Jolanda pratar om sin identitet och tycker att 

hon är samma person både här som i Holland men att man är mer direkt i Holland och säger 

rakt ut vad man tycker och tänker. I mitt samtal med Jolanda om identitet så beskriver hon sig 

själv i jämförelse med svensken som grupp och vill därmed visa vad hon inte är. Hon 

beskriver att det är lugnare i Sverige och att svensken inte ringer tillbaka snabbt. Jolanda 

förväntar sig att någon ringer tillbaka snabbt och när de inte gör det ringer hon upp en gång 

till, och då blir svensken irriterad. Hon tycker att det är svårt att vänta med svar från olika 

myndigheter och att det tar tid men inser att hon måste lära sig att leva med detta som 

människa. ”Vi har alltid varit desamma, vill inte sitta still, vill gärna jobba hårt och göra 

saker”. Jolanda kopplar samman sin identitet med dels jämförelse vad hon inte är och dels 

karaktärsdrag.  

Identiteten är relativt stabil men tar sig olika uttryck beroende på sammanhang. I Sverige blir 

identiteten tydligare eftersom nu har man någon att jämföra sig och sin holländskhet med 

(Hylland Eriksen, 2004, 56). Ett perspektiv på identitetsteori framställer sociologen Hall där 

han beskriver att identitet är något vi producerar. I och med att samhället runt omkring oss 

förändras, som t.ex. i en emigration, så behöver vi hela tiden förhandla om vår identitet. 

Jolanda förhandlar om sin identitet och tar beslut om hur hon ska förhålla sig till ´dem´, 

svensken.  Det blir lättare att förklara sin egen identitet och vem man är genom att visa på vad 

man inte är. Identitet är enligt Hall något som definieras i det sammanhang och tid som det 

befinner sig i. Identitet är konstruerat av något gemensamt ursprung och delade egenskaper 

med en annan person eller grupp, eller med ett ideal vilket etablerar solidaritet och förbund 

(Hall, 1996, 1-16). Jolanda identifierar sig som holländare och att ´vi´, holländare, gör inte så 

här som i exemplet med svensken som inte ringer tillbaka. En positiv identifikation innebär 

också en negativ uteslutning av vad man inte anser sig vara, eller vill vara. Identitet handlar 
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inte bara om inneslutande utan om uteslutande och gränsmarkeringar mot de individer eller 

grupper man inte identifierar sig med (Hall, 1996, 1-16). Detta kan exemplifieras med 

Jolandas uttryck om hur svensken är, ´dem´, och att hon inte identifierar sig med svensken.  

Jag ställer frågan om man kan ha mer än en identitet till Anne och får svaret: ”Jag tror att jag 

är samma person idag. Jag har inte kommit ut än …”. Anne använder samma uttryck ´coming 

out of the closet´ som en homosexuell person kan tala om när han/hon öppet berättar att 

han/hon är homosexuell. Hon fortsätter: ”Jag tror att jag är densamma, men man går igenom 

mycket när man emigrerar. På något sätt sätter man sig själv på sista plats. Hela basen är 

borta och man befinner sig på drivsand. Det har tagit lång tid. Det handlar om vem jag var i 

Holland och vem jag kan vara här”.  

Anne är inne i en upptäcksprocess i vem hon är som person. Det var självklart i Holland men i 

Sverige måste hon på nytt undersöka och definiera vem hon är och vem hon ska bli i sitt nya 

land. Identiteter är i en konstant förändring och transformering och är inte statiska. Historia, 

språk och kultur kan användas i processen av att bli en identitet. Det handlar inte om vilka vi 

är eller var vi kommer från utan vad vi kan bli och hur vi kan bli representerade (Hall, 1996, 

1-16). 

Anne fortsätter sitt berättande om hur driften av campingen är en slags livsrytm och att 

säsongen bestämmer livet. ”På hösten vill man återigen upptäcka sig själv...”, samtidigt som 

de tar emot många familjebesök under höst och vinterhalvåret. Det här med att upptäcka sig 

själv handlar om att Anne inser att de kommer att vara här för alltid och att det inte är någon 

semester längre. ”Emigrationen är en stor del av vad jag kom hit för att göra och vem jag är 

som person. Vi hade ju inte haft något företag tidigare heller…”. Hon fördjupar detta med 

hur emigrationen påverkade hela deras livsstil där de fick nya roller och rollmönster. Nu är de 

inte bara gifta och har barn tillsammans utan är även kollegor, egna företagare, ägare och gör 

mycket tillsammans. Anne berättar att utbildning och arbete är en stor del av ens identitet och 

vem man är. Hon beskriver sig själv som att hon är utåtriktad och positiv och att andra 

upplever henne så både här i Sverige och i Holland men att hon nu också ses som ”den från 

campingen”. Hon har börjat fundera på att omsätta sina holländska högskolebetyg till svenska 

för hon inser att hon kanske behöver det i framtiden om de väljer att göra något annat än att 

driva camping. Arbetet man gör passar ens identitet men en emigration sätter allting upp och 

ner, berättar Anne. Hennes identitet utgörs i hög grad av att vara företagare och när det är 

säsong blir hon styrd av arbete som måste göras medan när det inte är säsong får hon chans att 
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reflektera över hur det har blivit efter emigrationen. Då finns det tid för henne att tänka på vad 

hon är mer än bara företagare och vem hon vill bli.  

Anne beskriver att på ett sätt kan man vara två olika personer som emigrant för landet Sverige 

och att campingen var rätt för dem, men å andra sidan är saknaden av familjen svår till och 

från. Hon säger: ”Jag ville inte berätta i början om hur ledsen jag var men jag är ärligare nu 

och jag får sörja det som jag saknar. Jag hade ju valt det här själv vilket innebär en slags 

lyxemigration i jämförelse med flyktingar som inte har val. För mig innebär emigrationen en 

viss sorg som det tar tid att hitta en ny väg i”. En emigration innebär inte bara fördelar utan 

emigranten upplever även nackdelar som sorg över det man saknar. Det kan vara svårt att få 

sörja över något som är självvalt och det kan vara svårt för emigranten att förstå sin egen 

nedstämdhet och sorg. Jag tolkar detta som att när en person emigrerar kan hon/han aldrig 

beräkna exakt hur det kommer att bli. Hos Anne uppfattar jag det som att hon blev 

överrumplad över känslorna av sorg i samband med emigrationen och att det var något som 

var svårt att prata om under första tiden. När hon relaterar till flyktingar som inte har något 

val och kallar sin emigration för lyxemigration ger hon sig själv inte tillåtelse att få sörja fullt 

ut eftersom det är självvalt. Anne nämner redan i första temat att emigrationen är en slags 

dubbelhet, precis som ett mynt har två olika sidor, har även en emigration två olika sidor, och 

man vet inte riktigt vad myntets sidor innebär förrän man har gått igenom en emigration. 

Annes identitet förändras genom emigrationen på sätt som hon själv inte hade kunnat berätta 

om innan emigrationen för detta nyskapande av identitet innebär även en stor sorg av 

förlusterna som man går igenom som emigrant och detta ingår också i den identitet som 

framskrider hos emigranten. Hall ser identitet som en processartad produktion som aldrig kan 

fullbordas och som består av själva framställningssättet vilket ifrågasätter innehållet i kulturell 

identitet. När en individ säger något är det i kontextuellt sammanhang och därmed intar en 

viss position, det vill säga man talar utifrån ens egen kultur och historia (Hall, 1990, 231-244). 

Anne inser att hon har tillhörighet i en annan grupp av utlänningar än gruppen flyktingar 

(utlänningar). De har frihet att välja emigration, men det kan ändå vara svårt. Hon talar även 

om tillhörighet utifrån sitt band med familj och släkt i Holland och för henne innebär detta ett 

stort sorgearbete som påverkar hennes identitetsutveckling. Hon pratar utifrån tillhörighet till 

sin familj som dotter, syster, etc. och detta var en stor del av hennes identitet i Holland. I 

Sverige får hon mer utrymme för vem hon är och vem hon har blivit och upplever det som i 

ett tidigare stycke som ´coming out of the closet´, speciellt efter en turbulent tid som en 

emigration innebär där emigranten ställs inför många nya aspekter och mycket som hon/han 
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ska ta ställning till. Efter 3 år har första tidens turbulens lagt sig och nu kan Anne bättre 

överblicka och analysera hur det har blivit vilket även det är en identitetsprocess där hon 

jämför vem hon var och var hon kom från (kultur och historia) och vem hon är nu, samt vem 

hon vill bli.  

När jag frågar Pieter om hans identitet och om han anser att han har förändrats under 

emigrationsprocessen får jag ett kort och rakt svar från honom: ”Om man är född på ett visst 

sätt blir man aldrig något annat”. Han ger exemplet att en 1-krona inte kan bli en 5-krona. 

Pieter berättar vidare att han är född till holländare och inte kan bli svensk, oavsett hur länge 

han bor i Sverige. 

Identiteten för Pieter är statisk och förändras inte utan är något man föds med. Även om en 

emigration medför stora förändringar upplever Pieter att han är densamma här som i Holland 

och att hans identitet inte har förändrats. 

Tema: Från emigrant till immigrant 

”Han förstod inte att vi inte förstod faktiskt!” (Corrie) 

Corrie berättar om sin första tid i Sverige och hur hon förvånades över att det vid besöket på 

närmaste migrationsbyrå inte fanns någon medarbetare som kunde prata engelska utan de blev 

hänvisade till papper som de skulle fylla i på egen hand så gott de kunde. Holländarens åsikt 

om svensken är att han/hon kan engelska och de blir förvånade när de märker att så inte är 

fallet och speciellt på en sådan plats som migrationsverket där man hjälper människor från 

andra länder. 

Ett annat exempel som Corrie berättar om är när de gick till försäkringskassan och tyckte att 

det är väl klart att vi måste fylla i papper för att vara sjukförsäkrade. Vart är papprena som vi 

måste fylla i? De hade svårt att förstå försäkringshandläggare som svarade att det behövde de 

visst inte. I Holland sköter arbetsgivaren försäkringar som den anställde måste fylla i och är 

man företagare måste man ordna med detta själv. Man gör helt enkelt en selektion av vilka 

behov familjen har och tittar på den försäkring som bäst svarar på familjens behov. Corrie och 

hennes man förstod inte försäkringskassans handläggare och handläggaren förstod inte att han 

kanske skulle ha frågat: ”Hur gör man i Holland?” eller att Corrie berättar om sitt system. 

Man skulle kunna säga att de pratar förbi varandra och är inte kulturellt känsliga för varandras 

kulturer i avseendet vad gäller olika försäkringssystem eller deras olikhet. Holländarna är så 

lika svenskarna vad gäller utseende att handläggare utgår från att utbildnings-, politiska och 
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ekonomiska system i Holland liknar de svenska systemen. Holländarna är så lika att man tror 

att allt är lika. Det finns ett behov att precisera olikheter när man är så lika. Hylland Eriksen 

beskriver att minoritetsidentitet är tydligare än majoritetsidentitet, både för dem som är 

innanför och för dem som är utanför. Tillhör man en minoritet, som t.ex. holländare i Sverige, 

blir man påmind om sin identitet hela tiden. Medan den som tillhör en majoritetsgrupp inte är 

så upptagen med tillhörighet (2004, 56). Det är så att säga kontraster som skapar 

identifikation vilket gör att en holländares identitet blir mer tydlig än en svensks identitet 

eftersom svensken är i majoritet. Corrie blir mer medveten om sin holländska identitet i 

kontrast till svensken vid en emigration. En emigration medför att holländarna hamnar i 

kontrast till något annat, svensken och det svenska, och i detta möte upptäcker man sin 

identitet och även olikheterna som finns.  

”Vi kan också välja svensk nationalitet efter en tid i Sverige… men vi är holländare!” Corrie 

berättar om sin nationalitet och att hon inte kan byta till något som hon ännu inte är. ”När jag 

kom hit hade jag illusionen att jag skulle bli svensk över tid men nu inser jag att vi kommer 

alltid att vara immigrerade holländare. Detta började jag fundera på efter 8-9 år i mitt nya 

land. Vi kommer alltid att vara immigranter! Våra barn blir svenska barn, men vi kommer 

alltid att vara immigranter. Konstigt att det tog så lång tid innan man förstår det!” Illusionen 

om att bli svensk när man emigrerar till sitt nya land och tar sig an ett nytt språk, 

samhällssystem, traditioner, mat, politik, historia, o.s.v., mynnar ut i insikten att jag är 

holländare och kommer att förbli detta. Det är en process som inte inträffar från den ena 

dagen till den andra. Här kan jag skönja den flytande aspekten av en persons identitet att man 

förändras över tid och kommer till nya insikter om sig själv och vem man är.  

Benedict Andersson har myntat begreppet föreställda gemenskaper som utgår från att 

individer har föreställningar om en viss gemenskap som de tillhör. Föreställda gemenskaper 

handlar om identitet och identitetsskapande eftersom den är föränderlig och skapas hela tiden. 

Begrepp som identitet, etnicitet och nationalitet förändras. De landsgränser som vi kan se på 

kartan och bor inom suddas ut eftersom världen globaliseras men begrepp som identitet, 

etnicitet och nationalism blir starkare. Nationella hegemonier både bekräftas och bryts upp 

genom kapitalismens utbredning. Strömmar av immigranter, media, teknologi och varor 

skapar nya gränser (Anderson, 2006). De emigrerade holländarna tillhör flertalet gemenskaper 

som t.ex. landet de lämnade, det nya landet och gruppen emigrerade holländare i 

Sverige/lokalt. Detta kan även vara idealiserade gränser. Corrie berättar om byn som de bor i 

och att hon var förvånad att det var en kille som hon inte kände eller visste om att han bodde 
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där efter två år. Hon utgår från att alla vill ha ett trevligt samhälle, hjälpa varandra, ha kul 

tillsammans men inser också till viss del att människor är olika och man får ta det som det 

kommer. Hon säger vidare: ”Jag har väl en bild av ett idealsamhälle och hur man vill bo och 

vilka slags grannar man vill ha…..”. Även detta är en föreställd gemenskap på bynivå som 

man vill tillhöra eller tror sig tillhöra. Skulle man fråga andra bymedlemmar kan jag tänka 

mig att man skulle få en variation av svar från att man bor i byn på grund av naturen, 

praktiska skäl, familjen har alltid bott här, o.s.v. Bygemenskapen är mer eller mindre viktig 

beroende på vem du frågar i byn. För Corrie är bygemenskapen viktig och ett 

eftersträvansvärt ideal. Hon fortsätter att berätta om byggandet av den gemensamma bryggan 

och den kritik som hennes man och arbetskommittén fått. Även om det blev bättre för de 

flesta bofasta och sommargäster i byn så var det enskilda invånare som fick ta bort sina 

privata bryggor. Det var ingen som kunde föra en diskussion med kommunen förutom Corries 

man och till slut så gick det igenom. De inser nu att alla inte är överens i byn och att detta var 

något som de inte såg när de kom hit för 10 år sedan. Att inte vara en integrerad del i 

bygemenskapen kan ha sina fördelar att man inte vet om historien utan försöker finna nya 

vägar för att komma till en lösning som är bäst för allmänheten. Eftersom hon och hennes 

man har kanotuthyrning är det viktigt för dem, som entreprenörer, med en fast 

anläggningsplats och bryggfrågan spelar stor roll för företagets inkomster. Corrie och hennes 

man hade en bild om den föreställda bygemenskapen när de kom hit som har förändrats under 

årens gång. Detta handlar om en ny stor gemensam brygga för samhällsbor och 

sommarturister, vilket innebär att en del privata husägare fick ta bort sina bryggor för den 

gemensamma bryggan. En del är mycket nöjda med denna handling medan andra är mycket 

missnöjda och en del samhällsbor befinner sig på ett kontinuum mellan dessa två poler vad 

gäller bryggfrågan.  

En viss folkgrupp kan leva och bo på olika platser i världen och förutsättningar och 

identitetsskapande växer ur de förhållanden som de befinner sig i. Språk, traditioner och 

platser skapas på nya kreativa sätt och leder till att begreppet identitet inte är statiskt utan kan 

ses som en process. Föreställda gemenskaper håller ihop människor i så stora enheter att det 

inte finns möjlighet att alla medlemmar känner varandra. Exempel på detta är en stat som 

bygger gemenskap kring en föreställd gemenskap där man delar vissa egenskaper och värden. 

Föreställd gemenskap bygger på idéer om gemenskap och inte gemenskap i sig (Anderson, 

2006). Detta kan ses tydligt i Corries föreställningar om sin by och idéer om hur hon vill att 

det ska vara. I den tid vi lever i är det inget konstigt alls om en person inte känner alla som 
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bor i närheten för att människor flyttar in och ut. Jag uppfattar det som att för Corrie är det 

viktigt med bygemenskapen och denna kanske får en tendens att bli idealiserad eftersom man 

söker ny anknytning och nya rötter som emigrant. 

Jolanda berättar om registrering av företag och att det var viktigt att snabbt få ett 

personnummer eftersom allt i Sverige är bundet till detta personnummer. Hon tycker delvis att 

det är bra att det effektiviserar administration men hon får samtidigt känslan av att ”big 

brother is watching” när allt ska kopplas till detta personnummer. ”I Sverige får man ta tag i 

saker själv och ringa tillbaka. När de säger i Holland att de ska ringa tillbaka så ringer de 

tillbaka, men inte här. I kontakt med vägverket så är det en person som har hand om vårt 

ärende och är han inte där så kommer man inte vidare”. Jolanda inser dock att det är en 

liknande situation på större holländska myndigheter där det också tenderar att ta lång tid. Hon 

beskriver själv att hon kopplar av mer nu om hon inte är klar med en viss aktivitet på fredagen 

att hon får bestämma sig för att göra något annat då och vänta tills måndagen.  

Jolanda uttrycker frustration över att inte få saker och ting gjorda, att hon inte förstår systemet 

i Sverige och därför har förväntningar på systemet som kanske inte är realistiska. Det gör att 

hon upplever fördröjningar som längre i Sverige än i Holland. Hon fortsätter att beskriva 

grundantaganden som kolliderar med varandra vad gäller användning av campingområdet och 

synen på detta från olika perspektiv. ”Många av företagarna förstår att vi måste ta beslut som 

inte gynnar lokalbefolkningen som inte är betalande gäster. Holländare tänker att det inte är 

normalt att andra än betalande gäster använder campingens bad och område medan 

kommunens invånare alltid har varit välkomna till campingen tidigare. Ja, men det är inte 

kommunens längre… De tror att de har rätt att vara här men det har de inte…”. Deras 

turistverksamhet är belägen på en plats där kommuninvånare alltid varit välkomna att bada 

och parkera sina bilar. Kommunen var tidigare ägare till anläggning och badplats men sedan 

en längre tid tillbaka är verksamheten i privat ägo och även badplatsen är i privat ägo. Sedan 

två år tillbaka är kommuninvånare inte längre välkomna att parkera sina bilar och bada på 

Jolanda och hennes mans privata badstrand som de anser tillhör campingens gäster. Den här 

badplatsen är den vackraste badplatsen i kommunen med en lång sandstrand och bryggor. 

Kommuninvånare har klagat mycket till kommunen de två senaste åren och anser att 

kommunen borde göra något. Kommuninvånarna tycker sig ha rätt till platsen genom 

allemansrätten och anknytningen till platsen och hävdar att en privat företagare har väl inte 

rätt till att stänga av området för ´dem´, kommunens invånare. Denna ´dem´ är samtidigt den 

svenska föreställda gemenskapen i kommunen som Jolanda vill komma in i och tillhöra 
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(Anderson, 2006). Det här blir ju problematiskt i och med att man som inflyttad, oavsett om 

man är holländare eller svensk, inte välkomnar den gemenskap som man vill tillhöra till sin 

turistverksamhet. Samtidigt är marken och verksamheten hennes och det är hon som har 

betalat för den och har rätt att bestämma vilken kundkrets de vill ha på sitt område. Detta 

leder dock till att när man innesluter en viss grupp så utesluter man en annan grupp, ´dem´, 

kommunens invånare. Gemenskapen som Jolanda och hennes man och Corrie och hennes 

man flyttar in i har ju sitt gemensamma förflutna som emigranten inte känner till eller vet 

något om. Holländarna är kända för att vara banbrytare och i bryggexemplet ser vi hur Corries 

man tog på sig denna roll och i exemplet med campingen vill Jolanda bryta in på en ny väg 

vad gäller den traditionella användningen av hennes campingplats att endast betalande 

campinggäster har tillgång till hennes badplats. Det blir en okunskap om platsens och 

gemenskapens förflutna som en emigrant tar ställning till i sitt handlande. En del i 

gemenskapen har förståelse för handlingarna och gynnas medan andra i gemenskapen inte har 

förståelse och känner sig utestängda och inte längre välkomna. Hylland Eriksen skriver att 

identitet inte skapas fullt ut varken inifrån eller utifrån utan i gränsytorna mellan en person 

och hans/hennes omgivningar (2004, 125).  

Jag frågar Jolanda om hon är unik som holländare i Sverige. Hon svarar: ”Man är ytterligare 

en holländare……för det är så många holländare som flyttar hit… när man kommer på en 

campingplats i Sverige kan man lika gärna fråga campingägaren: Är du holländare? 

Eftersom det är så många som sysselsätter sig med just detta när de emigrerar till Sverige”. 

Jolanda anser att deras holländskhet inte är unik längre eftersom det är många holländare som 

emigrerar. Jolanda är medveten om att hon är holländare men hon anser inte att hon är unik 

som holländare i Sverige. Detta står i stark kontrast till medvetandet om att man inte är som 

´dem´, svensken, och identifierar sig genom att tala om vad man inte är. Samtidigt en 

medvetenhet för att hon som holländare är en av alla andra holländare som emigrerar till 

Sverige och driver camping, minoritetsgruppen holländare är stor i Sverige. 

Jolanda tycker att språket är svårt ibland när man vill hitta de rätta orden och när hon ska 

förklara något. Vissa situationer behärskar hon bättre än andra som t.ex. språket kring sin 

arbetssituation är hon väl förtrogen med men t.ex. djurnamn är något som hon lär sig nu 

tillsammans med sin 1-åriga dotter. Över tid blir det mer djup i språket, det blir mer normalt. 

Hon fortsätter att berätta att lära sig språket i landet där man bor är viktigt för att bli 

accepterad. Det är lättare att komma in när man talar språket och människor värderar när man 

gör sitt bästa och försöker. Jolanda använder språket medvetet när andra svenskar finns i 
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närheten. Ett exempel på detta är hos tandläkaren när hon och dottern väntade på man/pappa 

som var inne hos tandläkaren pratar hon svenska så att folk runt omkring ska förstå. Hon 

jämför med ett exempel i Holland där en grupp marockaner stod och pratade bredvid dem och 

tittade på dem. Det blir inte så trevligt för man vet inte vad de pratar om. I Holland är 

folkgruppen marockaner kända för att vara en grupp som är bråkiga, inte anpassar sig lätt och 

denna grupp förknippas även med högre kriminalitet. Med detta exempel identifierar hon sig 

med just denna grupp invandrare, marockaner. Hon inser att både hon och marockanerna är 

immigranter i ett nytt land. Här innesluter hon sig i samma grupp som marockaner vad gäller 

språkanvändning samtidigt som hon utesluter sig från denna grupp i exemplet från Holland då 

hon inte förstår vad de pratar om. Olika sammanhang gör att vi identifierar oss med olika 

grupper. 

Just den här medvetenheten om vad andra tycker och tänker blir en stark kontrast med 

situationen kring campinganvändningen där de är inne på sitt spår att bara betalande gäster får 

använda campingens område. Hon nämner vidare att hon tror att hon alltid kommer att vara 

holländare och kanske att det blir ännu lättare med kontakt med svenskar när deras dotter 

börjar skolan. Nu umgås de med andra holländare och har svårt att komma in i den svenska 

gemenskapen. Hon tror själv att människor i samhället är avundsjuka på dem för att de är 

unga och lyckas med det de gör.  

När man emigrerar kommer man in i nya system vad gäller ekonomiska, politiska och sociala 

aspekter och språket är också ett sådant system. Jag ser i min intervju med Jolanda att det 

finns ett tänkande kring språket där emigranterna tror att bara jag gör så här eller så här, t.ex. 

talar tillräckligt bra svenska eller pratar svenska hos tandläkaren, så att man inte utesluter 

andra då tillhör jag helt och hållet, men räcker detta? Geertz skriver om hur mening blir 

överfört inom ett system eller inte. Han beskriver det med följande ord: ”how meaning in one 

system of expression is expressed in another” (1983, 151) samt ”how meaning gets 

moved…or not” (1983, 154). Jolanda tror att när hon använder svenska tillräckligt väl så 

innebär detta att man automatiskt förstår allting och kan göra sig förstådd, när språket kanske 

är en del av många faktorer. Mening kanske inte förflyttas på samma sätt som man är van vid. 

Corries man tror att framförallt språket är det som gör att det är svårt att komma in i den 

svenska gemenskapen och hon och hennes man har bott här i tio år men hon flikar in att hon 

tror att det inte bara är språket utan att svensken är på ett visst sätt. 
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I glesbygdsområden tror jag att det är mer fokus på familj och släktrelationer än i en 

storstadsmiljö. De flesta svenskar umgås inom sina familj- och släktsystem, det som de 

emigrerade holländarna har lämnat bakom sig i Holland. Jag tänker att det inte räcker med att 

behärska det svenska språket, för en holländare har ändå ingen tillhörighet i en svensk släkt. 

Gifter en holländare däremot in sig i en svensk släkt får hon/han automatiskt tillhörighet vare 

sig hon/han behärskar språket eller inte. De emigrerade holländarna vill tillhöra det svenska 

men har föreställningar om tillhörigheten som kanske är omöjliga att uppnå.  

I jämförelse med min intervju med Corrie och Jolanda tycker jag mig se att båda säger att det 

tar tid att integrera i samhället och med svensken. Man kan dock ana en ganska stor skillnad i 

förhållningssätt till gemenskapen runt omkring dem. Corrie är engagerad i sin by och ordnar 

t.ex. med brygga och jobbar aktivt i byns intressen. Jolanda ser svensken och kommunen som 

”vi och dem”. Hos Corrie finns en föreställd gemenskap som hon tillhör vilket är samhället 

hon bor i som är en viktig gemenskap. Hos Jolanda är det en gemenskap som man inte tillhör 

och som man kanske aldrig kommer in i, men förhoppningen finns där att när dottern börjar 

skolan så får man fler kontakter med andra föräldrar. Nu umgås man mest med likasinnade 

holländare.  

Anne berättar om sin integration i det svenska samhället och tänker att hon nog behöver ha 

fem år på sig innan hon riktigt förstår att hon är här i Sverige nu och hur det har blivit. Hon 

berättar att de precis varit på Teneriffa och när de åkte hem tänkte hon att de skulle åka hem 

till Sverige med förståndet, men med känslan ville hon åka hem till Holland och bli 

välkomnad av sin syster och sin mamma och berätta om hur resan varit. ”Det tar tid att 

integrera och rötterna ligger i Holland och de kommer jag aldrig att få här, jo kanske ytliga 

rötter”. Hon förklarar rötterna med att hon är född i Holland, uppväxt där, har starka familj- 

och släktskapsband och ett starkt nätverk av vänner. Anne beskriver vidare att hon och hennes 

man inte hade känslan att det skulle bli bättre i Sverige eftersom de trivdes bra med sina liv 

och arbeten i Holland, men de tänkte att det nog kunde bli bra. Kontakterna förändras och 

skulle de flytta tillbaka kommer det inte bli som det var när de bodde där tidigare. De får 

acceptera att de gjort valet och att det får vara så, säger hon.  

Det här ser jag som en insikt i att man faktiskt förändras som person vid en emigration och 

andra förändras också runt omkring emigranten. Emigranten bygger upp ett nytt liv i sitt nya 

land men även de människor som de lämnar konstruerar relationen med emigranten på ett nytt 

sätt. Det blir annorlunda. Hall pratar om att rötterna inte är lika viktiga längre utan att det 
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handlar istället om vem man ska bli (Hall, 1996, 1-16). Identitet och gemenskap blir en 

medveten strategi, därför att man måste snabbt in i ett annat sammanhang vid en emigration. 

Anne berättar om att det tar tid att sammanställa rätt meningar på svenska. Hon tycker att det 

är svårt med språket bland svenskar när de har möten inom vissa nätverk som de är med i. 

Hon beskriver det som att hon sitter full med saker, men så säger hon ofta ändå inget. Ibland 

har de redan gått över till nästa punkt. Jag tänker mig att det tar längre tid att processa mellan 

två språk, även om man tycker själv som emigrant att man behärskar språket så kan man 

uppleva en frustration av att man inte riktigt hänger med. Anne brukar oftast lösa detta hinder 

genom att mejla viktiga saker som hon vill föra fram till ordförande vilket oftast uppskattas. 

Det är lättare att förstå andra än att förklara saker och ting. I intervjun pratar hon mycket på 

svenska och byter ibland till holländska när hon vill gå in djupare på ämnen som hon själv har 

svårt att hitta ord för. Hennes svenska är god och flytande men hon upplever själv att hon 

fortfarande är i början av att lära sig språket och att de nätt och jämnt överlever med sina 

språkkunskaper. Anne upplever att svensken har tålamod och förstår vad hon menar och att 

hon blir tagen på allvar här. I början av integrationsprocessen försökte hon mer att bygga upp 

ett nytt nätverk genom att bjuda in människor på middag och kaffe och delta i olika grupper 

som kören och gympa, men har börjat släppa det nu och går någon gång när det passar. Anne 

säger: ”Jag ville nog ha mer djupgående relationer i början men nu tar jag vara på de 

spontana och korta kontakterna. Vi hjälper varandra t.ex. genom att jag översätter saker till 

holländska och de hjälper oss med andra saker”. Hon fortsätter med att beskriva att de nog 

hade för mycket sociala aktiviteter i Holland och att man kan börja på nytt här vilket kan vara 

skönt.  

Hall förespråkar att vi inte ska återvända till rötterna utan acceptera den väg vi tagit vilket kan 

innebära att en viss del av identiteten konstrueras i det föreställda, i fantasin (Hall, 1996, 1-

16). I Holland förväntades det mycket av Anne, men i Sverige började hon på nytt och tycker 

att hon bestämmer mer saker själv. Hon säger att hon har lugnat sig med att bjuda in folk 

eftersom svensken inte sitter och väntar på detta.  

Mina funderingar kring detta är att emigrationen ger en människa en ny frihet att skapa ett 

nytt socialt sätt att vara på. Först vill man fortsätta på samma sätt som man alltid har gjort vad 

gäller relationer men märker att man kanske kan göra saker på ett annat sätt än man gjort 

tidigare. I Annes liv förändras umgänget med andra människor till korta, spontana relationer 

och hon kan börja uppskatta även detta som emigrant. Snarare än att lägga stor tyngdvikt på 
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sina rötter och ställa frågan: var kommer jag från? så tittar man framåt- vart ska jag? 

Identiteten förhandlas och föreställningar om identiteten skiftas från ursprung till framtid. 

Under intervjun med Pieter kommer han in på det svenska uttrycket ´nja´… som han tolkar 

som varken ja eller nej. Han kan inte göra så mycket med det här uttrycket utan är av åsikten 

att antingen är det ja eller nej och att det vore bra om svensken bestämde sig. Han och hans 

fru är mer direkta och de tycker att detta är något som är viktigt att deras barn lär sig. Viktigt 

att en person bestämmer sig för något och inte fastnar mellan två val. Det här är något som 

han upplever som en stor skillnad mellan svenskar och holländare och som han stött på under 

integrationsprocessen. Jag frågar Pieter om han har någon fundering kring varför det är så? 

Han svarar att svenska staten är en bra stat och att staten tycker mycket om människor men att 

det går mer mot det sociala och kommunistiska hållet. Svenskarna tycker om att följa regler 

och göra allt som doktorn, skolan och politiken säger. I Holland är det mer demokratiskt och 

staten bryr sig inte om människor på samma sätt. 

Pieter ser att systemet som en människa befinner sig i ser annorlunda ut i Holland jämfört 

med Sverige och att detta påverkar honom/henne. Den struktur som omger en människa 

påverkar hans/hennes karaktär och uttryck. Utifrån Pieters resonemang ser jag hur det 

holländska respektive det svenska har sitt ursprung i systemet som individer befinner sig i. 

Det politiska systemet påverkar en persons identitet och ger uttryck som t.ex. direkthet eller 

obestämdhet. 

Tema: Holländares karaktärsdrag? 

När jag frågar Corrie om andra holländare och karaktärsdrag som grupp så säger hon: ”de 

flesta holländare som flyttar hit är företagare och de är företagsamma. De flesta svenskar vill 

ha fast jobb och säkerhet. De som stannar i Holland vill ha sin säkerhet och sin pension men 

det är en stor luftbubbla med banker som går i konkurs i dessa tider. Man har egentligen 

ingen säkerhet… man kan bara göra sitt bästa och jobba på det själv.” 

Corrie har tankar om andra holländare och svenskar. Hon har en viss bild av svensken som 

vill ha fast jobb och säkerhet och att de liknar holländaren som inte immigrerar. I en annan 

mening uttrycker hon ändå fast beslutsam att holländarens karaktärsdrag liknar hennes och 

hennes mans i att de är företagsamma. 

”Vi blir unika i samhället som företagare, vi driver vandrarhemmet och då har man andra 

arbetstider, livsrutiner och när alla andra är lediga då jobbar vi och tvärtom. Ibland känns 
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det lite utanför… annorlunda”. Här pratar Corrie om det här med att vara företagare gör att de 

blir unika mer än aspekten att vara holländare. Jag funderar på hur mycket hon själv tänker på 

eller är medveten om sin `holländskhet` jämfört med en svensk. Hon upplever det som att alla 

andra inte är företagare medan nyanseringen kanske är att det finns fler som också är 

företagare i ens omgivning både svenskar och holländare. Personens bild av hur det är och hur 

samhället ser ut är sann för honom/henne. Corrie upplever att de blir mer unika som 

företagare än som holländare men skulle deras grannar och andra kommuninnevånare säga 

samma sak? De som blir bjudna till Sinter Klaas festen är endast holländare och man/fru som 

kan vara gift med en holländare. Sinter Klaas festen är en årlig julhögtid där Sinter Klaas 

kommer och delar ut paket till barnen. Sinter Klaas firas den 5 december varje år i Holland 

och kallas även för paketkvällen. Detta är en högtid som de holländska migranterna firar i 

Corries region. Samtidigt är detta en aktivitet där man inte är intresserade av att bjuda in 

svensken. Det här är ingen fest som man bjuder andra svenskar till utan den är exklusivt 

inriktad på andra holländare som förstår den här traditionen. Nationaliteten spelar roll och 

förståelsen av den här kulturella traditionen där man äter vissa saker, man kan prata med 

varandra på holländska och behöver inte översätta något till någon. Genom att inte bjuda in 

svensken väljer man att utesluta ´dem´ från sina holländska aktiviteter. 

Corrie nämner just detta med språket att hon förstår svenska bra men att uttrycka hur man 

känner, speciellt när man pratar om känsliga saker, är svårt på svenska. Det är svårt att välja 

rätt ord och att kunna uttrycka en känsla. Jag tolkar det som att språket är starkt 

sammankopplat med en persons identitet för språket gör att man kan förmedla väsentliga 

saker som har med ens identitet att göra. Corries man flikar in att han tycker att det är språket 

som är det väsentligaste och som gjort att det är svårt att integrera med svensken. Corrie håller 

delvis med att språket är viktigt men att svensken är annorlunda än holländaren. Det går bra 

att prata ytligt med svensken och han/hon är trevlig men det är svårt att få djupare relationer 

med dem. De inser dock att de befinner sig i en fas i livet med små barn och företagande och 

att de inte har så mycket tid och att de då väljer vänner som också har barn i samma ålder så 

att barnen kan leka med varandra.  

Corrie återkommer ofta till orden att man får göra det själv och det blir inte mer än vad man 

gör det till samtidigt som hon ser riskerna. Dessa ord uttrycker vilja, engagemang och 

valmöjligheter. Det finns en stark drift hos henne att även om man är i en viss situation så 

finns det alltid valmöjligheter hur man ser på situationen och vad man gör med den. 

Psykologen Banduras self-efficacy teori där tilltron till människans eget kunnande, hantering 
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av nya situationer och inte värja för detta står centralt (1982). Detta kommer även tillbaka i 

hennes berättelse om att hennes man var den som skötte ”bryggfrågan” för som hon sa det 

själv var det ”ingen annan som kunde prata med kommunen”.  

Nu när hon och hennes man har fått barn börjar hon fundera på att det var en riktigt stor risk 

att emigrera och hon frågar sig själv om de skulle göra det igen samtidigt som hon säger att de 

absolut inte vill leva på någon annan plats. Familjesituationen förändrar hennes benägenhet 

till risktagande och hon väger in för och nackdelar och tar hänsyn till de ”rötter” som barnen 

har fått i bygemenskapen, skola och dagis. Det här är viktiga aspekter för henne för familjens 

trivsel och därför är de inte så intresserade av något eventuellt nytt objekt just nu även om de 

drömmer och tittar på nya affärsmöjligheter på internet. Det blir mer en hobby för dem i 

livsfasen med barn och något som de känner att de kan utveckla senare. Det är intressant att se 

Corries värderingar om rötterna som barnen har fått på dagis och förskola och att hon värderar 

det så mycket att det utgör en grund för att stanna kvar där de är nu. Hon värdesätter barnens 

rötter mer än sina egna och dessa nya rötter är viktigare än rötterna i Holland vad gäller 

släktbanden (t.ex. morfar, mormor och kusiner). Kan det vara så att emigranten pendlar 

mellan olika värderingssystem beroende på vart hon/han befinner sig i livet vad gäller ålder, 

familjebildning, åldrande föräldrar och växande barn som bygger upp sina egna sociala 

nätverk? Emigranten gör avvägningar mellan nya rötter i förhållande till gamla rötter. Hall 

diskuterar att människan ser framåt och rötterna är inte så viktiga längre men man kanske kan 

se det som att det blir nya rötter som utvecklas på en ny plats och i ett nytt sammanhang. 

Corrie sätter stort värde på de nya rötterna som barnen utvecklar för hon vet att det tar tid att 

bygga upp personliga nätverk. Detta är även ett exempel på hur emigranten positionerar sig 

mellan olika kulturer och att man kan värdera saker och ting olika beroende på var man 

befinner sig i systemet (Hall, 1996, 1-16). Identitet är strategiskt och kan växla. I det här 

sammanhanget är det viktigt för Corrie med det svenska systemet eftersom att hon ser att 

barnen är svenskar, är födda här och har sin umgängeskrets här. 

Jolanda anser också att deras karaktärsdrag om att inte sätta sig ner och inte göra någonting 

utan att jobba hårt och utveckla något är typiska karaktärsdrag för holländare. Hennes man 

inflikar att det finns emigranter som lever i en slags drömvärld om att allt är mycket bättre 

någon annanstans och man flyr från sitt liv. Det blir inte bra utan man måste inse att vart han 

än kommer så är det hårt arbete för att starta upp en lyckad verksamhet. Jolanda och hennes 

man har en stark ”drive” och vill inte sitta still utan har tankar och idéer som de vill utveckla 

vidare. 
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Jag ser likheter i både Corries och Jolandas inställning till att de är lika andra holländare och 

att de representerar andra holländare som bor kvar i Holland och holländare som har 

emigrerat. Samtidigt anser jag att emigranterna skiljer sig från dem som stannar kvar i att de 

faktiskt tar en risk när de emigrerar och startar upp ett nytt liv. De lämnar sin trygghet och 

säkerhet som de känner, men kanske att det är just det som är en drivfaktor: att spränga 

gränser och utvecklas som människa i en ny kontext. De lämnar sin familj, släkt och vänner. 

De lämnar sitt språk, ekonomiska och sociala system, arbeten som ger inkomst. Kanske att 

man inte är intresserad av tryggheten utan friheten som innebär risker? För somliga kan ju just 

tryggheten och platsen i ett system innebära frihet. För andra behöver vinden blåsa rejält om 

huvudet för att känna att man lever. Man vet att det kan bli tufft och att man sticker ut näsan 

men det är värt att gå igenom livsförändringar för att se hur man klarar av det och om man 

klarar av det. Corrie är medveten om detta och undrar om hon hade tagit detta steg till 

emigration i sin nya livsfas med barn eftersom släktskapsbanden är av stor betydelse för 

henne. Jolanda ser det inte som ett problem utan ser att de träffas mycket ändå i 

familjen/släkten. Nu ska de åka hem över julen och fira med familjen, de åker på skidsemester 

ihop med hela familjen i februari/mars varje år. Hela familjen kommer hit på sommaren och 

hjälper till med något projekt på campingen och har semester. De och familjen reser ofta och 

ser det inte som något hinder.  

Hendry definierar identitet med följande ord: “Ideas about oneself and one´s social 

allegiances that usually reflect birth and upbringing, but may also include an element of 

choice especially in response to the global dissemination of goods and cultural ideas, and the 

increased movement of people within this globalized world” (Hendry, 2008, 271). Enligt 

Hendrys definition vad gäller identitet handlar det inte bara om uppväxt utan att även 

personens val påverkar identitet, val av idéer och val av migration. Emigranten har en 

globaliserad familj i ett gränslöst Europa. Det finns en global spridning av varor och kulturella 

idéer och ökad rörelse av människor inom en globaliserad värld. När holländarna sprider sig 

över världen så möts deras kulturella idéer om hur saker och ting är och bör vara av i det här 

fallet svenskarnas kulturella idéer. När jag flyttade till Holland fick jag ofta höra att 

kulturskillnaden inte är så stor utan att de är lika svensken, och detta sades både av svenska 

och holländska anhöriga. Det är dock tillräckliga skillnader för att det ska kunna uppstå 

kulturkrockar, dels i det sociala och ekonomiska systemet som man befinner sig i och dels i 

beteenden och sätt att vara på som är kulturbundet. Hendry pratar i sin definition om att 

identitet handlar om idéer om en själv och en persons sociala nätverk som oftast reflekterar 
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dels födelse och uppväxt dels val av varor, idéer och ökad rörelse av människor i samband 

med globalisering (2008). En annan artikelförfattare pratar om att den yngre generationen 

känner sig mer och mer hemma i EU och blir därmed inte bara som i det här fallet holländare 

utan EU-medborgare i jämförelse med den äldre generationen där en betydligt mindre del 

upplever att de är EU-medborgare (Lutz, 2007, 1-4). Jolanda är mer än 10 år yngre än de 

andra deltagarna i den här studien vilket skulle kunna innebära ett något annorlunda 

identitetsperspektiv vad gäller gränsdragningar i Europa och identitetstillhörighet. 

Corrie och hennes man är inne i en ny fas vad gäller åldrande föräldrar och där hennes 

svärmor nyligen avled. Det hände sig att de var i Holland på semester och hennes man var 

hemma hos sin mamma då hon gick bort. De reste hem till Sverige för de skulle ha en stor 

återvändande kör på besök i vandrarhemmet och Corries man flög själv till begravningen. Nu 

när det har gått två månader inser Corrie att hon var så inne i hur allt skulle ordnas för 

företaget och att de skulle ha avbokat kören eller bett någon annan ta ansvaret. Det här är 

något jag ser starkt hos entreprenörerna i att de har svårt att lämna över sin verksamhet till 

någon annan och ha tillit att det ordnar sig i sådana situationer. Kanske att de har utvecklat en 

stark egenstyrka och att klara sig själva och att det blir svårt att ta hjälp eller förlita sig på 

andra vad gäller företaget, man ser det inte ens som någon möjlighet. Corrie säger själv att de 

skulle ha bokat av kören, jag tänker mig att förlita sig på en annan entreprenör som känner till 

verksamheten skulle också kunna vara en bra lösning. Emigranterna vill utvecklas, se 

möjligheter, vara lösningsfokuserade… men ändå är de det på sina sätt och gör det på sina 

sätt. Emigrationen leder till starka individer och en mentalitet att man klarar sig själv och inte 

är rädd för alla förändringar som en emigration medför. Emigranten måste bygga upp ett nytt 

nätverk av t.ex. vänner och bekanta som kan hjälpa henne i en krissituation. Corrie har varit 

här i tio år och tänkte att hon var tvungen att avboka kören om hon skulle åka med sin man på 

svärmors begravning i Holland. Det fanns inga andra val för henne som t.ex. att be någon i sitt 

nya nätverk att ta ansvar för företaget. De inser inte att de har ett nätverk. Den holländska 

gemenskapen står även för ny ´släkt´. Många holländare hittar någon likasinnad familj som 

man kan fira högtider tillsammans med och som ger tillgång till bonussläkt. Det är viktigt att 

få fira t.ex. Sinter Klaas med andra holländare och få äta sina holländska specialiteter utan att 

behöva förklara sig eller med risk för att svensken inte tycker om det. De intervjuade 

holländarna i denna studie tycker att det är viktigt med holländsk tv så att de kan följa med i 

den holländska politiken samt holländska program. Hos en informant betonades att nu satt 

hela familjen och tittade på Sinter Klaas journalen som håller på under 3 veckors tid innan 
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Sinter Klaas Festen, 5 december. Detta är ett barnprogram men här i Sverige sitter hela den 

holländska familjen klistrad framför tv:n. På ett sätt uppstår det en ny värdering för det som är 

unikt med det egna landet som språket, holländsk politik och hur man firar olika högtider. 

Dagens teknologi gör det möjligt för holländaren att bevara sin holländskhet genom att valet 

finns mellan svensk eller holländsk tv och svensk eller holländsk tidning på internet. Även om 

man bor i ett nytt land tar man ändå till sig nyheter och kultur från ett holländskt perspektiv 

och inte från det svenska. 

När jag frågar Anne om holländaren har vissa karaktärsdrag så inflikar hon snabbt att 

holländaren är fanatisk. Det här ser hon i vissa nätverk med andra holländare. Hon berättar om 

ett nätverk där ordförande är svensk men resten av deltagarna är holländare. ”Det känns som 

att vi holländare alltid vet bäst. Jag tänker ibland på de olika svenska ordföranden som turas 

om och vad de egentligen tänker om oss. Jag skäms för hur de andra pratar… jag försöker 

alltid vara lugnare eftersom man måste tänka på andra sidan också. Det är viktigt att hålla 

räkning med vad andra tycker och tänker och hur det låter om jag säger saker på ett visst 

sätt. Holländarna sitter och ´skriker´: jag tycker det… jag tycker det…”. Anne jämför med 

svensken som inte har sin mening klar lika snabbt som holländaren. Jag tänker att svensken 

kanske har klar sin mening lika snabbt men inte säger något. 

I samarbete med andra svenskar upplever hon en stor osäkerhet vad gäller lagar som man ska 

följa. Hon beskriver att det tar tid att reda ut hur saker och ting fungerar och ser ut, men 

förhoppningsvis är det här saker och ting som man utvecklas i och med att språket utvecklas. 

Detta kan gälla frågor med kommunen, tillstånd, osv. 

Jag frågar Anne om man blir mer unik som holländare? Hon svarar: ”Ja, man blir mer 

holländare, utlänning, och folk har inget emot oss. Trots det är vi inte svenskar. Jag tror att 

de ser mig som en utlänning men som holländare, det är inte fel på något sätt utan mer 

positiva aspekter såsom att vi är drivna och kan betyda något för landet Sverige”. I och med 

denna fråga går hon själv vidare och diskuterar flyktingproblematiken och att det är bra att ta 

emot flyktingar men att det kostar pengar för landet och det är samma problematik i Holland. 

Hon inflikar att de är ett annat slags utlänningar i jämförelse med flyktingar. På frågan om 

varför hon ännu inte är en av ´dem´(svenskarna) benämner hon språket som den viktigaste 

faktorn. Hos Anne ser jag också en bild av föreställda gemenskaper. Gemenskaper hon tillhör, 

holländska nätverk, men som hon känner att hon ibland skäms för, och detta leder till att hon 

identifierar sig mer med den svenska ordföranden; en process där man inser att man tillhör 
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vissa gemenskaper men kanske stundvis ändå inte och att dessa förändras under tidens gång. 

Den holländska gemenskapen som holländare (de som är kvar i landet samt de som har 

emigrerat till Sverige och som man samarbetar med) men också som familj och släkt där 

gemenskapen förändras i samband med en emigration. Det blir en nykonstruktion som för 

med sig möjligheter att skapa ett nytt liv som Anne beskriver det som när man kommer ifrån 

sitt liv som man levde i Holland och ser det på avstånd och över tid börjar se andra saker som 

att det kanske rent av var för mycket socialt engagemang och aktiviteter.  

På campingen lever de två liv, ett vinterliv och ett sommarliv. Sommarlivet är fullt av socialt 

engagemang och vinterlivet är lugnare med mycket praktiskt arbete ute och bakom dator långt 

ute i glesbygden. På ett sätt ”kommer man ut” på sommaren vad gäller socialt engagemang 

och service som campingägare men på ett annat sätt har man först tid ”att komma ut” som 

Anne beskriver det vad gäller identitet på vintern. Att ha tid att tänka på vem man är och vad 

man gör och hur det har blivit. Alla förändringar som sker över tid. Corrie, Jolanda och Anne 

anser att de är desamma vad gäller karaktärsdrag men Anne har börjat inse och är inne i en 

mer djupgående och reflekterande process om vem hon är och vem hon kan bli. Hon inser att 

hon kan konstruera vem hon vill bli men att förutsättningarna också måste tillåta detta och då 

tänker hon på säsongsrytmen som bestämmer vilka de är och vad de måste göra för att sköta 

företaget på bästa sätt. Annes mål är att ha en identitet, men att det tar tid. Corrie är ju även 

hon inne på detta att hon hade illusionen om att bli svensk men insåg efter 8-9 år att hon alltid 

kommer att vara holländare.  

Hall beskriver att identiteten inte grundas på en sorts arkeologi utan att det handlar om ett 

kreativt och selektivt återberättande av historien vilket kan förstås utifrån den situation där 

berättelsen berättas. Våra jag har olika sidor och skiftande bakgrund, och konstruerar 

identifikationspunkter (positioneringar) som vi i efterhand brukar ge namnet kulturella 

identiteter (Hall, 1990, 231-244). Exempel på positioneringar kan ses i Annes berättelse om 

hur hon stundvis identifierar sig som holländare i det holländska nätverk medan vid andra 

tillfällen identifierar hon sig med svensken som är med på mötet. Hon intar olika positioner 

som holländare och ibland som försvenskad holländare beroende på sammanhanget samt vilka 

hon vill identifiera sig med. ”Under postmodern conditions, persons exist in a state of 

continous construction and reconstruction; it is a world where anything goes that can be 

negotiated” (Gergen,1991,7).Författare Gergen beskriver att allt kan förhandlas till och med 

identitet men vi ser i exemplet ovan att identitet är betydligt mer komplext än ett antagande 

om att vi föds med en viss identitet och formar denna under barn och ungdomsåren och sedan 
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är identitetsutvecklingen klar. Identitet förändras vid en emigration och kulturer krockar i 

integrationsprocessen vilket kräver förhandling. 

Sammanfattning 

En aspekt av identitet är att när en person lever sitt liv skapar han/hon en berättelse, ett s.k. 

narrativ och därför är de holländska emigranternas berättelse om emigrationen viktig i det här 

sammanhanget. Identiteten hänger ihop med var emigranten kommer ifrån och vart han/hon är 

på väg. Identiteten skapas så att säga hela tiden som ett kontinuerligt livsprojekt. Samtliga 

fyra informanter har som motiv för emigration att de har möjlighet att investera i ett eget 

företag och att de tycker om den svenska naturen.  

Tre informanter berättar att deras identitet är densamma men att förändringar sker som t.ex. 

att en person åldras eller blir förälder. Nya roller som föräldraskap eller att bli företagare 

förändrar även det vem emigranten blir och hur andra runt omkring ser på honom/henne. En 

informant upplyser att hennes mål är att ha en identitet och i detta kan man se att informanten 

producerar sin identitet. Hon har en hög medvetenhet om att hon har förändrats genom 

emigrationen och att hon nu kan bestämma vem hon ska bli. Informanterna anser att den 

relativt stabila aspekten av identiteten är personlighetsdrag och nationalitet.  

Nationalitet är något som de holländska emigranterna inser att de inte kan ändra på men de 

upptäcker sin holländskhet när de kommer i kontakt med det svenska. Då sker det en 

differentiering om olikheterna mellan det svenska och det holländska trots att man ser så lika 

ut. I integrationsprocessen vill man särskilja sig från svensken vilket görs genom att visa på 

olikheter samtidigt finns en längtan att integrera sig och bli en av svenskarna. De holländska 

emigranterna har en föreställning om den svenska gemenskapen och en idé om att bara de 

behärskar det svenska språket väl så är de automatiskt en av svenskarna. En holländare som 

gifter sig med en svenska får automatiskt familjetillhörighet utan att behärska språket. Det 

sker en successiv integration av normer och värden och de tror de kan bli svenska, men inser 

att det ändå finns vissa begränsningar för sitt identitetsskapande. En informant uttrycker det 

som att man inte riktigt tillhör ´dem´ (svensken) och en annan informant inser att hon ibland 

varken tillhör ´dem´(svensken) eller nätverket av emigrerade holländare.  

Vad gäller holländarnas karaktärsdrag är informanterna ganska överens om att de 

representerar denna grupp. De anser att holländarna är företagsamma, vet vad de vill och är 

inte rädda för att sticka ut näsan. En informant tycker dock att holländarna är ´skrikiga´ och 
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identifierar sig med den svenske ordföranden. Under integrationsprocessen identifierar hon 

sig inte riktigt med den egna gruppen vilket är ett exempel på att beroende på vilket 

sammanhang emigranten befinner sig kan hon/han positionera sig på olika sätt. I det ena 

sammanhanget identifierar emigranten sig med de holländska emigranterna och det 

holländska och i det andra sammanhanget identifierar hon/han sig med exempelvis den 

svenske ordföranden och det svenska.  

Analys 

Genom valet att emigrera skriver emigranten sin egen berättelse och utvecklar härigenom sin 

identitet. Identiteten utvecklas genom att flytta från sina system såsom släktskap, social 

struktur i samhället, ekonomiska ramar och sina politiska och historiska arvegods som det 

innebär att vara holländare. När man kommer till ett nytt land har man föreställningar om hur 

det ska bli och det är ett spännande äventyr. Samtliga informanter blev företagare i och med 

emigrationen till Sverige. Ingen av dem hade företag innan. Språket har stor betydelse, social 

och ekonomisk struktur som man ska lära känna och system som ”krockar” under 

integrationen i det nya landet. Samtidigt som man integreras förändras relationen till sitt 

gamla hemland. Några informanter tycker att de är samma personer i Holland som i Sverige 

men inser att livet skulle se annorlunda ut där jämfört med friheten man har nu som egen 

företagare. En informant påpekar att skulle de flytta tillbaka nu efter 3 år så skulle det inte bli 

detsamma som det var när de emigrerade. Det finns ingen föreställd drömgemenskap som 

man längtar tillbaka till. Hos några av informanterna kommer det fram under intervjun att det 

har gått bra för dem. Detta är också något jag funderar på att det är ganska stor skillnad på när 

något går bra respektive när det inte går bra. Är mitt urval begränsat till endast ”lyckade 

holländska emigranter” eller är det så i överlag att holländarna lyckas här i Sverige, de arbetar 

hårt och har nya idéer? Jag tycker mig se i överlag att holländarna som emigrerar är kvar här 

med sina familjer, trivs och frodas och tar vara och njuter av tiden de hälsar på i Holland 

liksom får familjebesök här. Anne beskriver detta som att det kanske t.o.m. var för mycket 

sociala aktiviteter i Holland. Kan det vara så att här får man tid att vara och leva sitt eget liv, 

även om det inte är en flykt från sitt gamla liv (Anne och Jolandas man betonar att man inte 

ska tro att det är bättre i nya landet eller fly från något i Holland) så kanske man blir fri från 

vissa system och får möjlighet att utforska vad man vill själv och hur man vill leva sitt liv. 

Man vill tillhöra nya system och föreställda gemenskaper men dessa gemenskaper kanske inte 

existerar förutom i emigrantens eget huvud. Många svenska familjer umgås med sina syskon, 

kusiner leker med varandra och man hälsar på far- och morföräldrarna. Det är svårt att komma 
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in i ett sådant system som emigrerad holländare om man inte gifter sig med en svensk och på 

så vis kommer in i den svenska gemenskapen. Jag tror att mina informanter blir drivna av 

mycket arbete och gäster under ena halvåret och under andra halvåret konfronteras man med 

det vanliga svenska livet, och det är svårt att bygga upp något med andra människor när man 

vet att så fort man kommer in i mars har man inte tid att umgås med andra förrän i november 

igen. Vilka gemenskaper vill jag tillhöra i samhället? Vill jag tillhöra en läsklubb på 

biblioteket eller gå med i en kyrkogemenskap? Anne har gått med i en ny kyrkogemenskap 

och vill prioritera dessa relationer, vilket är en fortsättning från hennes holländska liv och 

aktiviteter som man skulle kunna beskriva som ett slags kontinuitet av hennes identitet. Både 

Anne och Corrie beskriver att de var mycket energiska och sökte sig till aktiviteter under det 

första året men att de har lugnat sig i detta. Är detta möjligtvis ett tecken på ett slags 

accepterande av att nu är situationen så här och jag går när jag känner för det? I början kanske 

man upplever att man ”måste integrera” och göra sitt bästa för att lära känna andra och 

språket. Nu är Corrie endast med i en hälsoklubb som gör ekologiska inköp tillsammans och 

träffas en gång i månaden. Detta är ett intresse som hon redan hade i Holland och vill fortsätta 

med. Den här aktiviteten blir en slags kontinuitet i identitet vem Corrie är och tycker är 

viktigt. För Jolanda är huvudaktiviteten företaget och på vintern bygger man om och 

renoverar, dessutom har de en liten dotter. Hon tycker dessutom om att göra smycken på sin 

fritid, en ensamaktivitet, och inte gemenskapsuppsökande. De har mycket frihet och sitter inte 

fast i ett system där de vill behaga kommunen eller kommunens invånare. De sitter i sitt eget 

system på ett visst sätt, varken i det gamla hemlandets system eller i det nya systemet i landet 

där man bor men på vissa plan är man det för att man måste t.ex. ha personnummer och 

registrera bolag, som Jolanda berättar.  

Allting kan förhandlas, t.o.m. identitet. En del emigranter tycker att identiteten inte förändras 

medan andra förhandlar om identiteten och ställer sig frågor såsom ”Vem är jag?” och ”Vem 

ska jag bli?” och att detta är en fortlöpande process. I denna studie är identiteten starkt 

sammansvetsad med identiteten som självständig företagare och dessutom säsongsbetonat hos 

samtliga fyra informanter vilket leder till att de lever ett sommarliv och ett vinterliv. 

Huvudtankarna kring identitet är att man utvecklar en stabil identitet under barn- och 

ungdomsåren som i stort sett inte förändras. En informant anser dock att det finns 

förändringar i form av nya roller som t.ex. när hon blev mamma samt att man förändras på 

grund av åldern. Av en informant som är 10 år yngre än de övriga får jag intrycket av att det 

inte spelar så stor roll om hon och familjen bor i Holland eller Sverige eller någon annanstans 
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heller för den delen och det spelar ingen större roll vilket språk man talar. Kanske att åldern 

gör att informanten har vuxit upp i en annan kontext än de övriga informanterna som växte 

upp 10 år tidigare än hon. Här tänker jag speciellt på ett rörligt och integrerat Europa där 

landsgränserna inte stannar vid Hollands gränser utan rör sig vidare ut mot EU gränserna och 

t.o.m. hela världen. Man är inte bara holländare, utan även EU medborgare och 

världsmedborgare. Med en informant fick intervjun mer inslag av karaktären att hon inser att 

hon förändrats genom emigrationen och undrar vem hon är och att hon kan förhandla om sin 

identitet och vem hon ska bli. Hon har en stark medvetenhet om att man kan skapa sitt eget liv 

under vissa förutsättningar vilket relaterar till postmoderna teorier om den fragmenterade 

människan som ställs inför många val och kan konstruera ett nytt liv i ett nytt land. 

Identitetsprocesser är olika hos de intervjuade emigranterna och medvetande och funderingar 

kring sin identitet är även de varierande.  

Dessa tillfrågade emigranter är egna företagare vilket innebär vissa karaktärsdrag oavsett om 

man är holländare eller svensk och så måste det dessutom finnas en stark drivkraft och vilja 

till risktagande. Samtidigt är personerna i den här studien lika varandra, och säger sig likna 

holländarna som är kvar hemma också. Å andra sidan säger Anne att hon ibland tar avstånd 

från holländarna. Hon skäms över hur de beter sig och vad de säger. Istället identifierar hon 

sig med svenskarna som leder mötet. Hon kan se det holländska från svenskarnas perspektiv, 

vilket är intressant. Som emigrerad holländare så har man en unik upplevelse av hur man ser 

på sitt nya samhälle och hur man ser på landet som man lämnade. Vissa liknelser kan ses i 

Corries och Jolandas berättelse om vem man är jämfört med holländarna i Holland.  

I inledningen ställde jag upp två frågor om holländska emigranter och deras motiv och 

identitet. Har uppsatsen svarat på vilka motiv som ligger till grund för emigrationen? Hur 

förändras och förhandlas identiteten genom de sociala och de personliga processerna som en 

människa genomgår vid emigration och i samband med integrationsprocessen? 

I den här uppsatsen har informanterna framförallt lyft fram det positiva i Sverige som att de 

har råd att köpa ett eget företag och att de tycker om den svenska naturen. Jag tänker att det är 

mer komplext än att bara hävda att Eimermann et.als (2012) undersökning är den som passar 

in bäst och att holländarna flyttar för att utveckla sig själva. Att de inte har råd med att köpa 

något företag i Holland beror på negativa miljöfaktorer som hög befolkning och liten landsyta 

(Henkens & van Dalen, 2008).  
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Uppsatsens syfte var att undersöka kontinuitet och förändring i holländares identitet(er) när de 

flyttar till Sverige och slutsatsen kan dras att kontinuitet i identitet fortsätter genom att 

emigranten upplever att de personliga karaktärsdragen inte förändras vid en emigration. 

Däremot förändras en människa när han/hon får nya roller som exempelvis föräldraskap och 

företagare. En emigrant står resolut fast vid att han inte ändras alls medan en annan emigrant 

undersöker vem hon var i sitt hemland och vem hon ska bli. Detta visar på att synen på 

identitet(er) varierar hos de intervjuade emigranterna. De holländska emigranterna upptäcker 

sin holländskhet i kontakt med svenskarna och de olika svenska politiska, ekonomiska och 

sociala systemen. Språket är något som flera av de intervjuade är överens om att det är viktigt 

att behärska för att få tillträde till den nya svenska gemenskapen, men det verkar inte som att 

det räcker med att enbart behärska språket utan att det upplevs som att det finns en svensk 

gemenskap som den holländske emigranten gärna vill tillhöra.  

När jag tänkte på holländska emigranter och deras motiv för emigration och 

identitetsprocesser innan denna uppsats anade jag att det var mer komplext än att bara kunna 

klargöra ett motiv. Jag var också beredd på att identitetsprocessen skulle variera hos de 

intervjuade emigranterna. Jag trodde dock att de flesta intervjuade emigranterna skulle 

komma med liknande svar som Annes där hennes mål är att ha en identitet men att det är en 

upptäcksprocess och att hon nu inser att hon har utrymme att skapa och bli den hon vill bli. 

Hos de andra tre informanterna är det mer självklart att man är den man är, barn- och 

ungdomsåren formar ens personlighet och det här är ingenting som förändras men att rollerna 

förändras under livets gång.  

Genom att titta på holländska emigranter som genomgår stora förändringar under kort tid kan 

man öka förståelsen för förändringar, förhandlingar och kontinuitet i en människas identitet. 

Genom en ökad globalisering, där gränser suddas ut, är det viktigt att komma ihåg att det ändå 

finns kulturella skillnader mellan människor, trots att de till det yttre kan vara så lika som 

holländare och svenskar är. Man skulle också kunna säga att emigranter skapas i mötet mellan 

två olika kulturer, i de så kallade gränsytorna, och att det är viktigt med fortsatta fältstudier 

eftersom holländsk emigration till Sverige fortsätter att öka. 
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Appendix  

Frågebatteri intervjuer 

Övergripande tema: Plats och identitetsprocesser 

Identitet definition 

Hur definierar informanten begreppet identitet? Vad innehåller det?  

Identitet och kontinuitet 

Identitet och kontinuitet: vad är samma här som i ens ursprungsland som t.ex. preferenser, 
personlighet, identitet? 

Identitet och förändring 

Vilken förändring har skett (forts. från föregående fråga)? 

Identitet och språk 

Språket? Som nyckel till nya identiteter och normsystem? Kan man förstå ”det svenska” 
genom det holländska språket. 

Identitet och integration 

Integrationsprocessen till det svenska samhället. 

Identitet(er) och förhandling om denna/dessa 

Återvändandet till Holland? 

Kan man ha flera identiteter och hur yttrar sig detta? 

Hur förhandlar man om identitet om man är medveten om detta. Situationer. Val. Ålder och 
mognad. 

I Holland ”en vanlig holländare”, blir man mer unik här som holländare bland ”vanliga 
svenskar”? 

Identitet och förluster som emotionella, anpassning och pension och sociala säkerheter? 

Övergripande frågor som inledning: 

Man/Kvinna 

Ålder 

Barn 

Utbildningsnivå 
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Företagare/Löneanställd (Holland/Sverige) 

Motiv och intresse emigration? 

Den holländske emigranten- vissa karaktärsdrag? 

Vad tycker man om andra holländare som emigrerat? Är man lik/olik dem?  

Jag-identitet vs. Andra emigrerade holländare-identitet 


