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Sammanfattning 

Författare  Darina Nilsson 

Titel  Är Sverige ditt andra hem? En kvalitativ studie om kommunikationens roll 

 och identitetsförändring under den kulturella anpassningsprocessen.  

Institution Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet.    

Handledare  Marja Åkerström 

Examinator Helena Sandberg 

Syfte  Syftet med uppsatsen är att med utgångspunk i Kims teori om kulturell 

 anpassningsprocess, Simmels teorier om främlingskap och Goffmans studier 

 om interaktions ritualer undersöka ryska personers upplevelser av kulturell 

 anpassningsprocess utifrån aspekter interpersonell kommunikation, 

 medieanvändning och identitet. 

Frågeställning   Finns det ytterligare faktorer som kan påverka kommunikation under en 

 kulturell anpassningsprocess, och i så fall vilka är dessa? Hur används 

 hemlandets och mottagarelandets medier under anpassningsprocessen? Hur 

 upplever en individ som genomgår en anpassningsprocess förändringen i sin 

 identitet? 

Metod  Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie. Jag har genomfört fem intervjuer 

 med ryska personer som har bott i Sverige mellan 7-12 år. 

Slutsatser   Det finns många faktorer som påverkar den interpersonella kommunikationen 

 och därmed har betydelse för anpassningsprocessen. De främsta faktorerna 

 som influerar interpersonell kommunikation och därmed har betydelse för 

 anpassningsprocessen är individens egen motivation att söka kontakter och 

 kommunicera, individens karaktärsdrag (t.ex. öppen, social), språkkunskaper 

 och mottagandelandets positiva inställning. Ytterligare en faktor som kunde 

 ha tagits fram ur analysen av intervjupersonernas svar är yrkesposition. Det 

 visade sig också att känslomässigt stöd och informationsbehov, som är 

 befintliga faktorer beskrivna i Kims teori, kompletteras med faktorer som 

 familjeförhållanden och möjlighet till medierad kommunikation. 

 Intervjupersonernas svar visade att deras användning av hemlandets 

 medier inte hindrat anpassningsprocessen och inte heller minskade med 

 tiden. Intervjupersonerna väljer svenska eller ryska medier efter  sina 

 intressen och behov. Intervjupersonerna uppfattar inte sig själva som bundna 

 till endast en kultur.  Det faktum att de intervjuade är öppna för den svenska 

 kulturen och trivs med  att vara en del av den samt att de tagit till sig nya 

 beteendemönster och fått nya egenskaper tyder på att deras identitet är 

 interkulturell.  Det visade sig även att man kan analysera interkulturell 

 kommunikation utifrån teoretiska resonemang som gäller interpersonell 

 kommunikation. Detta leder till tankar om att interkulturell kommunikation 

 egentligen kan ses som vilken interpersonell kommunikation som helst.  

 
Nyckelord:  Interkulturell kommunikation, anpassning, identitet, medieanvändning, kultur,  

 främling, nationell identitet, kulturell identitet, interpersonell kommunikation, 

 ryska, svenska. 
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1. Inledning 

 

Jag är född i Ryssland och flyttade till Sverige för nio år sen. När jag började läsa svenska på 

Komvux, sa en lärare till mig: ”Det är bra att vi inte har här på Komvux några av dina 

landsmän, det blir bättre för dig om du skaffar vänner bland svenskarna, då integreras du 

lättare i samhället och lär dig språket snabbare.” Men verkligheten visade sig vara annorlunda 

för mig. Det är faktiskt inte så lätt att skaffa nya vänner när man är en vuxen människa och 

när man inte talar språket ordentligt. Jag har inte ” snabbt skaffat” svenska vänner och har inte 

heller haft landsmän i närheten att umgås med. Jag kände mig mycket ensam under en ganska 

lång period. Med tiden blev min svenska bättre och jag fick svenska bekanta, men inte förrän 

jag träffade ett ryskt par som senare blev mina nära bekanta kände jag mig tillfreds i Sverige. 

Jag kunde utan missförstånd obehindrat prata med dem om allt. Nu förstår jag att även om 

min Komvuxlärare menade väl så hade hon ingen aning om vad jag upplevde. Efter några år 

påbörjade jag mina universitetsstudier och bland de kurser som jag studerat var det Yael 

Tågeruds kurs i interkulturell kommunikation vid Linnèuniversitet i Kalmar som på allvar 

väckte mitt intresse för ämnet. Det vill jag tacka henne för. 

 

Interkulturell kompetens som kan ökas genom interkulturella studier, är nödvändig idag när 

inget samhälle och ingen social grupp kan uppfattas som ett stängt och självtillräckligt 

fenomen. Globaliseringen är en universell process i vilken staters och organisationers 

samarbete leder till att möten mellan människor från olika kulturer blir en del av vårt liv. Vi 

har mycket kvar att lära oss, i ett världssamhälle med många kulturer och språk, där ska 

människorna oavsett förståelsesvårigheter och konflikter kunna kommunicera och samarbeta 

över kulturgränser. 

 

Inger Larssons avhandling från 2010 Att bygga broar över kulturgränser är ett bidrag för att 

öka kunskap om kommunikationsprocesser som sker när svenskar arbetar med icke-svenskar. 

Kommunikationsstrategiers effektivitet, sambandet mellan val av strategier och 

intervjupersonens ”svenskhet” eller yrkesbakgrund och möjlighet till nya teoretiska ramar för 

analys och tolkning av interkulturell kommunikation är de frågorna som behandlas i 

avhandlingen (Larsson 2010). Interkulturell kommunikation är ett brett studiefält som 

omfattar olika områden, t.ex. kommunikation i interkulturella organisationer eller studier om 

kulturella skillnader. 
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Jag har valt att studera upplevelser om en kulturell anpassningsprocess. Att ha kännedom om 

vad en människa som genomgår en anpassningsprocess till en ny kultur upplever, hur en 

individ känner sig när denne kommunicerar med människor från en för henne eller honom ny 

och främmande kultur, kan underlätta effektiv kommunikation både på individnivå och i 

bredare sammanhang. Därför är det av intresse att med hjälp av en kvalitativ studie se vad 

som döljer sig under generella formuleringar och på en mikronivå, utifrån en handfull 

människors perspektiv skaffa nya eller utvidga befintliga kunskaper. 

 

Det flerdimensionella perspektiv som skapas med hjälp av de olika aspekterna utifrån vilka 

jag studerar upplevelser under en kulturell anpassningsprocess visar på samma sätt som 

tidigare forskning om anpassningsprocesser (se kap. 4) att interkulturell kommunikation är ett 

fruktbart område för studier. 

 

2. Syfte och frågeformulering 

 

Fay (1996) resonerar om solipsismens ensidighet och kommer fram till slutsatsen att för att 

förstå ”andra” behöver man inte vara en utav dem men man behöver ha tillräckliga kunskaper 

med vilkas hjälp man kan tolka betydelsen av andras upplevelser och på så vis skapa 

förståelse (kännedom). Med denna utgångspunkt vill jag, i den här uppsatsen, undersöka 

upplevelser om kulturell anpassningsprocess hos människor med rysk bakgrund som har 

flyttat till Sverige . En kulturell anpassningsprocess kan se annorlunda ut beroende på vilka 

kulturer det handlar om. Om kultur ska ses som en kombination av människors värderingar, 

attityder och åsikter som påverkar deras beteende, uppfattning om sig själva och 

uppfattningen om andra kan man förvänta sig att det uppkommer olika situationer, reaktioner 

och uppfattningar beroende på vem som genomgår anpassningsprocessen och till vilken kultur 

(Spencer-Oatey 2000). Därför ska uppsatsen ses som ett specifikt fall om hur människor från 

en rysk kultur anpassar sig till den svenska kulturen. 

 

Målet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse för den anpassningsprocess som 

människor som kommer från andra kulturer och som flyttat till Sverige genomgår. En större 

förståelse för den processen kan i sin tur höja den interkulturella 

kommunikationskompetensen vilket är en viktig kvalifikation som människor inom både 

privat och offentlig sektor kan ha stor nytta av i sitt dagliga arbete.  
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Syftet med uppsatsen är att med utgångspunk i Kims teori om kulturell anpassningsprocess, 

Simmels teorier om främlingskap och Goffmans studier om interaktions ritualer undersöka 

ryska personers upplevelser av kulturell anpassningsprocess utifrån aspekter interpersonell 

kommunikation, medieanvändning och identitet. 

 

För att föra vidare det vetenskapliga samtalet ska man relatera den egna insatsen till andras 

arbete. Man bidrar till kumulativitet genom att stärka tidigare resultat och samtidigt visa nya. 

Därför använder jag i min analys de faktorer som påverkar kommunikationen under 

anpassningsprocessen som presentation av befintlig kunskap samtidigt som jag upptäcker nya 

faktorer. 

Utifrån uppsatsens syfte har jag formulerat tre forskningsfrågor: 

 

1. Finns det ytterligare faktorer som kan påverka kommunikation under en kulturell 

anpassningsprocess, och i så fall vilka är dessa? 

2. Hur används hemlandets och mottagarelandets medier under anpassningsprocessen? 

3. Hur upplever en individ som genomgår en anpassningsprocess förändringen i sin 

identitet? 

3. Disposition 

 

I kapitel 4 presenterar jag en del av tidigare forskning som är gjort i ämnet anpassningsprocess.  

Jag kommer i kapitel 5 att beskriva intervjupersoner, mitt arbete kring intervjuer, val av 

metod samt problem och kritik. I kapitel 6, kommer jag att presentera det teoretiska ramverket 

och begrepp som studien vilar på. Analysen, i kapitel 7, kommer att bygga på fyra delar. I två 

avsnitt (7.1. och 7.2) om interpersonell kommunikation (med svenskar och med ryska 

landsmän) resonerar jag kring olika faktorer som påverkade intervjupersonernas upplevelser 

av kommunikation. Jag visar upp befintliga och lyfter fram nya faktorer som inte ingår i Kims 

teori men som visade sig ha påverkat intervjupersonernas kommunikation. Underrubriker har 

benämnts efter faktorerna som framkom ur intervjupersonernas berättelser. I avsnitt 7.1. 

resonerar jag också om faktorernas samspel. I avsnitt 7.3 studerar jag hur intervjupersoner 

använder svenska och ryska medier och i avsnitt 7.4 diskuterar jag kring olika aspekter av 

identitet, framförallt nationell och kulturell, och presenterar intervjupersonernas uppfattningar 

om deras identitetsförändring under den tid de har bott i Sverige. Avslutningsvis kommer jag i 

kapitel 8 att föra en slutdiskussion där jag besvarar uppsatsens frågeställningar, diskuterar 

kring teorier som används i uppsatsen och ger förslag till vidare forskning. 
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4. Tidigare forskning 

Invandrares anpassning till sin nya kultur har sedan 1890-talet undersökts utifrån 

antropologiska, historiska, sociologiska, psykologiska, social-psykologiska och mediala 

perspektiv. Det finns inte en entydig definition om vad en kulturell anpassningsprocess är. 

Även om det är förståeligt att forskare från olika områden beskriver anpassningsprocessen 

utifrån olika perspektiv, bör det påpekas att individens anpassning till en ny miljö är en 

flerdimensionell process som kan omfatta ekonomiska, politiska, kulturella eller andra typer 

av anpassning (Hsu, Grant & Huang 1993). 

 

I studien The Influence of Social Networks on the Acculturation Behavior of Foreign Students 

av Hsu, Grant och Huang undersöks anpassningsprocessen genom en analys av ett socialt 

nätverk (utländska studenter och studenternas vänner). Här analyseras också hemlandets och 

värdlandets medieanvändning och dess påverkan på anpassningsprocessen. Studien visar att 

nyanlända studenters anpassningsprocess inte har ett direkt samband med användningen av 

lokala medier, men att den är beroende av kommunikation med andra studenter som har 

genomgått ett visst stadium av anpassningsprocessen och dessa personers användning av 

lokala medier.  

 

Arnold och Schneider (2007) diskuterar i sin artikel Communicating separation? teoretiska 

ansatser till integration, kulturell identitet och mediekonsumtion. Fortfattarna har analyserat 

sambandet mellan de tre faktorerna och kommit fram till att medan mottagandelandets medier 

främst ger information om aktuella frågor, används hemlandets medier för både orientering i 

vardagen och emotionellt stöd. De har också konstaterat att hemlandets medier inte påverkar 

anpassningen negativt utan uppehåller samband mellan immigranter och deras kultur och på 

så vis bevarar traditioner. Författarna har behandlat frågan om internetanvändning separat och 

kom fram att etnisk onlinekommunikation i stort sett uppfyller samma behov som hemlandets 

TV eller tidningar, men den verkar ha en starkare effekt. Internet gör det möjligt för 

användare att hitta landsmän och få information från och bevara kunskap om sitt hemland. På 

detta sätt förstärks deras kulturella identitet. 

 

Miglietta och Tartaglia (2009) har i studien The Influence of Length of Stay, Linguistic 

Competence, and Media Exposure in Immigrants' Adaptation undersökt samverkan mellan tre 

faktorer som påverkar invandrares anpassningsprocesser: vistelselängd, språkkompetens och 

medieanvändning. Författarna har testat hypotesen att språket spelar en central roll i en 
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kulturell anpassningsprocess men även konstaterat att språkkompetensen i 

anpassningsprocessen inte ska ses som den enda nyckeln till framgångsrik anpassning och att 

man inte ska underskatta andra faktorer. Andra faktorer som kan vara viktiga är frekvensen av 

och kvaliteten på det sociala samspelet med mottagandekulturens invånare samt 

medieanvändningen under anpassningsprocessen. 

 

Nämnda studier visar att anpassningen till en ny kultur kan ses som ett system av 

sammanlänkade faktorer och att man kan undersöka anpassningen utifrån flera olika 

perspektiv samtidigt. Jag använder samma arbetssätt i min studie och har valt att koncentrera 

mig på interpersonell kommunikation, medieanvändning och identitetsförändring. 

 

5. Metod 

5.1. Metodval  

 

Under mitt uppsatsskrivande har jag genomfört fem kvalitativa intervjuer. Min studie av 

upplevelser om den kulturella anpassningsprocessen, bygger till stor del på individers 

erfarenheter och personliga åsikter och därför är kvalitativa intervjuer ett lämpligt metodval. 

Det är just genom ett djupt samtal som sker ansikte mot ansikte som man får tillgång till 

människans inre värld. Man får möjligheten att bättre förstå vad den personen man samtalar 

med tycker, känner och reflekterar över.  

 

5.2. Urval  

 

Mitt urval av intervjupersoner kan man definiera som strategiskt. Anledningen till att jag 

gjorde ett strategiskt urval var att jag visste vilka jag ville intervjua (ryska människor) och vad jag 

ville intervjua dem om. Trost skriver att man önskar finna en variation med ett strategiskt urval 

(Trost 1997). Därför har jag i min urvalsgrupp skapat variationer framförallt på kön, 

utbildningsnivå, sysselsättning och familjeförhållande. Mina ryska intervjupersoner har jag 

hittat inom det sociala nätverket i den ideella föreningen Sällskapet för kontakter med 

Ryssland, Ukraina och Vitryssland i Malmö. Föreningen vänder sig dels till svenskar för att 

öka kunskapen om länderna i f.d. Sovjetunionen (främst Ryssland, Ukraina och Vitryssland), 

dels till rysktalande personer i Sverige för att sprida kunskap om svensk kultur och det 
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svenska samhället (Skruv 2011). De personer jag intervjuade kommer genomgående i 

uppsatsen kallas intervjupersoner. 

 

 5.3. Intervjupersoner 

 

Julia, 43 år, har flyttat till sin svenske man och bor i Sverige sedan 8 år. I Ryssland har hon 

jobbat som läkare och jobbar nu som familjeläkare. 

 

Lena, 36 år, flyttade tillsammans men sin ryske man till Sverige för 13 år sedan. Hon hade 

gymnasieutbildning i Ryssland, har skaffat högskoleutbildningen i ekonomi i Sverige och har 

jobbat sen dess som ekonom.  

 

Nikolaj, 44 år, docent, kom till Sverige som gästforskare för 12 år sen. Han har fått fast 

anställning och undervisar och forskar nu på ett svenskt universitet. 

 

Vladimir, 35 år, bor i Sverige sedan 7 år, hade gymnasieutbildning i Ryssland och jobbar nu 

som byggnadsarbetare. Vladimir är gift med en ryska som han träffade här i Sverige. 

 

Olga, 39 år, flyttade för 12 år sedan till Sverige till sin svenske man. Hon hade en 

högskoleutbildning när hon kom till Sverige och fortsätter nu sina studier vid universitet i 

Sverige. 

 

5.4. Utformning av intervjuguide 

Intervjufrågorna delades upp i fem huvudteman (se bilaga 1). 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att man på förhand bestämmer de teman som 

samtalet kommer att handla om. Den här intervjutypen ger stor flexibilitet då det är möjligt att 

ställa uppföljande frågor (Östbye 2003). De flesta frågor i den här intervjun var av inledande 

typ dvs., frågor som är ganska öppna men som leder en person att svara inom ett visst tema. 

Svaren på sådana frågor ger spontana och utförliga beskrivningar där intervjupersonen återger 

vad denne uppfattar som de viktigaste aspekterna av de undersökta fenomenen (Kvale 2009). 

En del uppföljningsfrågor ställdes också och dessa varierade från person till person beroende 

på hur intervjupersonen utvecklade ämnet. Tolkande frågor (påståenden) kom också till 

användning. Genom att kontrollera sina tolkningar med de personer som intervjuats ökar man 
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den inre validiteten. Inre validitet avser vilken omfattning intervjuarens tolkning stämmer 

överens med de intervjuades tolkningar (Merriam 1994). 

5.5. Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes på ryska som är både mitt och intervjupersonernas 

modersmål. Trots att samtliga intervjuade talar flytande svenska valde jag att genomföra 

intervjuerna på vårt modersmål för att i så stor omfattning som möjligt minimera 

missförstånd.  Den kunskap som genereras av forskning baserad på kvalitativa intervjuer är 

beroende av den sociala relationen mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuarens 

förmåga att skapa en miljö där intervjupersonen känner sig fri och trygg att prata om privata 

erfarenheter har här avgörande betydelse – särskilt när det gäller information som kommer att 

registreras för senare offentligt bruk (Kvale 2009). Alla personer tillfrågades därför före 

intervjun om de ville vara anonyma och de som har begärt anonymitet har fått ett annat namn 

i rapporten. För inspelning av intervjuerna har jag använt datorprogrammet Ljudinspelaren 

version 6.0. Intervjuerna blev ca 1 timme långa. Efter transkribering av varje intervju har jag 

fått mellan åtta till tio sidor datorskriven text. Sammanlagt blev det 48 sidor utskrifter. 

5.6. Analysmetod 

 Intervjupersonernas svar på de flesta frågor ser jag som berättelser, då de beskriver sina 

erfarenheter och upplevelser både från det förflutna och från nutiden.  

Jag använder mig av en teoretisk tolkning, som enligt Kvale (2009) innebär att en forskare 

läser igenom sina intervjuer, reflekterar teoretiskt över specifika teman av intresse och skriver 

ned sina tolkningar.  När jag hade läst svaren från en intervjuperson gällande ett visst tema 

som var bestämt på förhand utifrån intervjuguiden koncentrerade jag mig på betydelsen för att 

göra kortare deskriptiva utsagor som sedan analyserades. Jag valde den metoden därför att en 

teoretisk tolkning av intervjutexter kan, ”dra in nya kontexter för reflektion över intervjuerna 

och nya dimensioner av kända fenomen som kan ses som genom de teoretiska linserna” 

(Kvale 2009). Man befinner sig inom ramarna för den valda teorin och har samtidigt 

möjlighet att söka efter de nyanser eller aspekter som kan dyka upp under analysen av det 

empiriska materialet. 

5.7. Problem och kritik 

Även om en teoretisk tolkning kan leda till nya perspektiv att se på intervjuerna kan den i 

vissa fall hindra att man ser nya, tidigare inte erkända aspekter av företeelsen man undersöker.  

Det är därför viktigt att vara öppen och lyhörd för nyanserna i intervjupersonens berättelse 
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(Kvale 2009). Det finns alltså en risk att man missar nya intressanta aspekter som är värda att 

uppmärksammas om man håller sig för strikt till den valda teorins antaganden.  Av den 

anledningen har jag använt teorier både som en referensram och en utgångspunkt för att 

kunna analysera informationen jag fått fram mer fritt och på så vis få möjlighet att hitta och 

lyfta fram de aspekter som teorierna inte behandlar. 

 

En del intervjufrågor är retrospektiva eftersom undersökningen omfattar en lång tidsperiod. 

Retrospektiva undersökningar innebär att man genomför intervjuerna vid en viss tidspunkt, 

men ställer frågor som avser tiden dessförinnan. Det kan innebära ett problem eftersom 

människors minne lätt spelar dem ett spratt, ofta på ett systematiskt sätt (Östbye 2003). Hur 

du minns en upplevelse som inträffade i det förflutna påverkas av de upplevelser du har haft 

sedan dess (Fay 1996). Minnen är en framställning av händelser eller upplevelser men 

framställningen innehåller tolkningar som delvis bestäms av individens nuvarande förståelse 

och intressen (ibid.).  Det innebär att minnen inte kan ge oss en direkt tillgång till tidigare 

erfarenheter eller upplevelser eftersom dessa alltid blir påverkade av nuvarande upplevelser. 

6. Teori och Begreppsförklaring 

Eftersom syftet för min uppsats är att analysera upplevelser av en kulturell 

anpassningsprocess har jag valt Kims teori om kommunikation och kulturell anpassning. 

Teorin beskriver och förklarar den omvandlingsprocess som människor upplever när de flyttar 

till en ny och kulturellt främmande miljö. Det faktum att människor kommer att anpassa sig 

till en ny miljö ifrågasattes inte, utan snarare studerades hur och varför människor anpassar 

sig (Kim 2001). Människan kan avgöra om hon är helt anpassad eller inte med utgångspunkt 

från sina egna upplevelser och tillfredställelse med sitt liv i en ny miljö. Min studie baserades 

på fem kvalitativa intervjuer men det kan ändå finnas en möjlighet till generalisering: det som 

kan hända med en människa kan hända med en annan. Eller som Merriam (1994) skriver, det 

man lär sig av en viss situation är i sanning överförbart till andra situationer man möter. 

 

Kim fokuserar i sin teori främst på främlingarnas individuella aktiviteter och egenskaper samt 

den generella beskrivningen av anpassningsprocessen. Den kulturella anpassningen ses som 

en flerdimensionell struktur, där sociala och individuella aspekter på anpassningen behandlas 

som olika lager som interagerar med varandra på komplexa sätt (Kim 2001). Kim ser på 

individer som genomgår en anpassningsprocess som på öppna system. Varje person kan ses 

som ett dynamiskt och självreflekterande system. Individen iakttar och förnyar sig själv under 
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sin oupphörliga interaktion med omgivningen (Kim 2001). Ett liknande resonemang kan man 

hitta hos Fay som skriver att ingen av oss är en sluten och avgränsad enhet. Istället är vi 

komplexa, dynamiska sammansättningar som har uppstått ur vårt samspel med andra (Fay 

1996). 

 

Social kommunikation enligt Kims modell (figur 1 se bilaga 1) består av följande 

komponenter: mottagandelandets interpersonella kommunikation (främlingens 

kommunikation med personer från mottagandekulturen), interpersonell kommunikation med 

landsmän, mottagandelandets och hemlandets massmedieanvändning. Interkulturell identitet 

uppstår enligt Kim (2001) när en individ skapar sin nya identitet genom att lära och anpassa 

sig till den nya kulturen.  

 

För att förstärka analysen använder jag förutom Kims beskrivande modellteori också 

Goffmans studier om interaktionsritualer, Simmels essä om främlingen och Thompsons 

resonemang om medietillägnelseprocessen. Den kritiken som Larsson (2010) riktar i sin 

avhandling Att bygga broar över kulturgränser mot generaliserade modellteorier inom 

interkulturell kommunikation och framförallt Hofstedes definitioner om kulturella 

skillnaderna inspirerade mig till att tänka socialkonstruktivistiskt under min analys av 

uppsamlat material. ”De sociala institutioner, som betraktas som konstruktioner skapade av 

människan – t.ex. en nation, medlemskap i en viss kultur – kan förstås bättre med hjälp av 

socialkonstruktivismen. /…/. Med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt uppstår helt andra 

möjligheter att följa med i kulturens utveckling, förändringar, snabba övergångar från en form 

till en annan (Larsson 2010)”. 

 

Jag använder Goffmans essäsamling När människors möts där han beskriver 

interaktionsritualer mellan människor. Där behandlas också de strategier som människor utgör 

för att upprätthålla ansiktet. Med ansikte menas den bilden som en människa har av sig själv, 

bilden av det egna jaget (Goffman 1970). Strategierna för att upprätthålla ansikte ser Goffman 

som ett studieobjekt som är värt att undersökas analytiskt åtskilt från närliggande områden, 

t.ex. sociala relationer, smågrupper, kommunikationssystem (Goffman 1970). Det är därför 

tänkte jag dessa studier är relevanta att använda i denna uppsats. Man kan försöka förklara 

vad människor från en annan kultur upplever under sin kommunikation utan att förknippa det 

enbart med till exempel otillräcklig språkkompetens.  
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Den engelske sociologen Thompsons teori om medial globalisering kom till användning i 

kapitlet om hemlandets och mottagarelandets medieanvändning. Thompson ser tillägnelsen av 

medieprodukter som ett lokalt fenomen. Han understryker betydelsen av det han kallar för 

”axel”, förbindelse, som vittnar om att kommunikationens spridning har blivit allt mer global 

medan tillägnelseprocess förblir situationsbunden där medieprodukterna bäddas in i en rad 

praktiker som formar och förändrar deras betydelse (Thompson 2001). 

Inom interkulturella studier används begreppet främling i stor omfattning. I denna uppsats 

används Simmels definition där han fastställer att en främling inte är en som kommer idag och 

går imorgon, utan en, som kommer idag och stannar i morgon. Han är fixerad till ett bestämt 

fysiskt område eller till en grupp vars gränser är motsvarar rumsliga gränser. Främlingens 

ställning inom detta område påverkas av att han inte ursprungligen hör hemma i den och att 

han tar med sig sin kultur som är annorlunda jämfört med den han kommer in i (Simmel 

1981). Det intressanta med främlingsbegreppet är att även om en främling formellt definieras 

som en person med främmande härkomst och en situation som en främling befinner sig i kan 

beskrivas med egenskaperna att samtidigt vara både nära och fjärran säger Simmel att dessa 

egenskaper, i en viss utsträckning, finns inom alla mänskliga relationer. Man kan alltså 

försöka se på interkulturell kommunikation som på interpersonell kommunikation mellan 

människor oavsett deras kulturella bakgrund.  

 

Kulturell anpassningsprocess  

Med kulturell anpassningsprocess menar jag processen av anpassningen till den nya kulturen 

som människor som har flyttat till ett nytt land och som lever i det under en lång tid 

genomgår. Anpassningsprocessen kan man se som en symboliskt konstruerad handling. Den 

kan man t.ex. konstruera genom att sammanfoga följande komponenter: att flytta till ett annat 

land, lära sig landets språk, traditioner, beteendemönster, kommunicera med människor som 

är infödda i landet och umgås med människor från sin egen kultur. Innehållet i den 

symboliska handlingen kan berikas med fler komponenter med olika grad av betydelse för en 

kulturell anpassningsprocess – detta beror på vad man menar med anpassningsprocessen i ett 

specifikt sammanhang. Jag konstruerar den kulturella anpassningsprocessens begrepp som jag 

använder i min uppsats med följande komponenter: interpersonell kommunikation med 

infödda svenskar och med ryska landsmän, mottagande- och hemlandets medieanvändning 

samt identitetsuppfattning och dess förändring.   
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Kultur 

Det finns flera olika definitioner av vad kultur är. Den amerikanska forskaren inom 

interkulturell kommunikation, Spencer-Oatey, ser kultur som en suddig uppsättning av 

attityder, åsikter, beteendenormer, grundläggande antaganden och värderingar som delas av 

en grupp människor, och som påverkar varje medlems beteende och hans eller hennes 

tolkningar av meningen av andra människors beteende (Spencer-Oatey 2000). Den 

definitionen tycker jag på ett bra sätt speglar vad som menas med kultur i den här uppsatsen 

eftersom kultur här ses som ett symboliskt ”bagage” som människor har med sig. Definitionen 

kan ändå förklaras och utvidgas med flera komponenter. ”Suddig” tyder på att 

kulturbegreppet är abstrakt och inte kan placeras inom fasta ramar, ”uppsättning” syftar på att 

det är en konstruktion som består av olika komponenter och därmed kan konstrueras och 

omkonstrueras på flera olika sätt som passar i sammanhanget. Till den här beskrivningen av 

kulturen lägger jag till komponenterna språk och historia.  

 

Identitet 

Ur ett sociologiskt perspektiv kan identitetsbegreppet betraktas från flera olika synvinklar och 

kan analyseras på flera sätt. I generell bemärkelse handlar identiteten om de uppfattningar 

människor har om vilka de själva är och vad som är viktigt och meningsfullt för dem 

(Giddens 2003). I uppsatsen kommer jag att använda konstruktioner som berör identitetens 

nationella, kulturella, personliga och sociala aspekter. De aspekterna och intervjupersonernas 

egna uppfattningar ligger till grund för analyseringen av identitet och dess förändring.  

7. Analys 

7.1. Interpersonell kommunikation med svenskar  

Frågor som handlar om kommunikation med svenskar var utformade så att de skulle besvara 

frågor som hur och var de första kontakterna med lokalbefolkningen skedde, hur aktivt 

intervjupersonens sökande efter den kommunikationen var och hur intervjupersonerna 

upplevde den första kommunikationen. Det är viktigt att påpeka att jag i analysen särskiljer 

olika teman (faktorer) för att betrakta dem var för sig, men att de i verkligheten befinner sig i 

samspel med och är beroende av varandra. 

Egen motivation 

Inget utifrån kommande tryck kan vara lika starkt som självmotivation. Ju större motivation 

främlingar har att anpassa sig till den nya kulturen, desto mer sannolikt är det att de kommer 
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att engagera sig för att lära sig den nya kulturen och bli en del av den mottagande miljön (Kim 

2001). Den egna personens fria vilja och motivation är alltså en stor drivkraft som påverkar 

personens ansträngning för att bygga upp kontakter med människor från den nya kulturen. 

 

Intervjupersonerna kom ihåg sin första tid i Sverige. De berättade om vad de gjorde och om 

sina första kommunikativa kontakter i det nya landet.  

 

Julia flyttade till sin svenske man i Sverige och hennes första kommunikation var inom 

familjen. Hon berättar att hon själv har tagit den kommunikationen för given. Den har inte 

krävt någon egen uppsökande aktivitet och därför var den inte av stor betydelse för henne. 

”De (familjemedlemmarna) kom bara in i min vänkrets som något givet, inte något som jag 

har skapat själv”. Hon säger att hon hade en stor vilja att börja söka en kommunikation med 

omvärlden i så stor omfattning som möjligt. Hon sökte jobb, trots att de inte motsvarade 

hennes utbildning eller låg inom det yrkesområdet hon hade varit verksam inom i Ryssland, 

för att så snabbt som möjligt få kontakt med svenskarna. "Det var mycket intressant och 

spännande för mig, folket i detta land var av stort intresse för mig." Julia var mycket 

intresserad av den nya kulturen och ville gärna umgås med svenskarna. Av egen vilja sökte 

hon aktivt kommunikation med dem. 

 

I motsats till Julia, sökte inte Olga aktivt kontakt med svenskarna under sin första tid i Sverige 

då hon koncentrerade sig mer på familjen samtidigt som hon läste svenska med en privat 

lärare istället för att läsa på Komvux.  

”Min kommunikation var begränsad till min familj, familjen var viktigare för mig den första 

tiden, det var viktigt för mig att förstå om jag skulle leva med den personen eller inte, därför 

kom både språket och landet i bakgrunden… på andra plats” 

 

Lenas första kommunikativa erfarenheter i hennes nya miljö var kommunikation med 

utlänningar som också har lärt sig språket. Hon säger att hon ville kommunicera mer med 

utlänningar än med svenskar därför att de förstod henne bättre, eftersom de gjorde samma 

språkfel som hon själv.  

 

Den enskilde personens motivation att kommunicera är en av de faktorer som påverkar den 

interpersonella kommunikationen. Egna prioriteringar och värderingar samt olika 

livssituationer kan ha påverkat drivkraften för att söka kommunikation. Julias berättelse 

styrker Kims (2001) uttalande om att självmotivation både påverkar och påverkas av 
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individens inre föreställning om vad denne vill uppnå. Ju starkare främlingars motivation är 

att anpassa sig desto mer deltar de med entusiasm i sociala processer (ibid.). I Olgas fall var 

det inte det viktigaste för henne i början (hon hade en låg självmotivation) och därför 

kommunicerade hon inte aktivt med svenskarna. I Lenas fall påverkades hennes vilja att 

kommunicera med andra invandrare i större omfattningen än med svenskar av hennes 

bristande språkkunskaper. Språkkunskaper kommer att behandlas som en separat faktor men 

här ser man exempel de två faktorernas samspel med varandra. 

Personernas karaktärsdrag 

Några av de egenskaper som enligt Kim definierar en adaptiv personlighet är öppenhet och 

positivitet. Öppenhet påverkar kvaliteten på främlingarnas kommunikation direkt då den 

främjar deras delaktighet i den mottagande miljön. När positivt inställda främlingar försöker 

nå ut till medlemmarna i det lokala samhället, kan deras insatser komma att besvaras i form av 

mer positivt mottagande från den nya omgivningen (Kim 2001). Här ser man återigen 

samspelet mellan olika faktorer: individens karaktärsdrag och inställningen från den 

mottagande miljön. Inställningen från den mottagande miljön kommer att behandlas som en 

separat faktor. Det Kim kallar för adaptiv personlighet är en komplex sammansättning av 

egenskaper som kan hjälpa personer att anpassa sig och som påverkar deras 

kommunikationsprocesser. Detta betonar också att anpassningsprocessen är en individuell 

process eftersom människor har olika karaktärsdrag. 

 

I intervjupersoners svar hittar jag deras reflektioner om sig själva som personer. Dessa 

reflektioner samt Kims resonemang om olika karaktärsdrag som kan påverka den 

interkulturella kommunikationsprocessen gav mig underlag för vidare analys. 

 

Julia säger: ”Jag är en mycket social person som tycker om att möta nya människor och alla 

de människorna är mycket intressanta för mig. Kanske … snarare ju mer annorlunda en 

människa är desto mer intressant är hon eller han för mig …”. 

Just nu kommunicerar Julia med svenskar både på jobbet och i det privata livet och uppfattar 

kommunikationen som mycket positiv. Hon har svenska vänner som hon möter och tillbringar 

sin fritid med. Julias öppna personlighet och positivitet har gett impulser och fortsätter att 

påverka hennes vilja att kommunicera med svenskar. 
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Ur Lenas berättelse framkommer det att hon inte har så mycket kontakter med svenskar och 

hon förklarar detta med att hon är ganska inåtvänd person.  

 

Lena: "Jag kan inte säga att jag är mycket social, jag är en ”ensamvarg” och kan vara lång 

tid utan kommunikation."  

 

Hon ser inte sin begränsade kommunikation som något negativt och saknar den inte. ”Allt 

beror mycket på vilken människa jag är”.  

 

Hon berättar vidare att hon ser positivt på svenskarna och samhället i helhet. ”Jag ser mycket 

positivt på hur relationer mellan människor fungerar i Sverige både privat och i offentliga 

sammanhang. Jag ser mycket respekt och integritet i samhället, detta upplever jag som 

mycket positivt.”  

 

Det viktigaste att konstatera här är dock att om man menar att olika typer av karaktärsdrag 

kan påverka interpersonell kommunikation på olika sätt, så betyder det inte att man kan 

fastställa att det finns enbart negativ eller positiv påverkan. Mycket beror på den enskilda 

individens uppfattning om vilken typ av kommunikation och vilken omfattning som behövs 

för att skapa en känsla av tillfredställelse. Man kan också se på intervjupersonernas olika 

beteende (t.ex. aktivt sökandet av kontakter) och karaktärsdrag utifrån Goffmans beskrivning 

av interaktionsritualer. Goffman (1970) skriver att den mänskliga naturen, om man bortser 

från kulturskillnaderna, är densamma överallt. Om en speciell person eller grupp tycks ha en 

alldeles egen och unik karaktär, säger Goffman att det beror på att ”dess standarduppsättning 

av element tillhörande den mänskliga naturen är samstämda och kombinerade på ett speciellt 

sätt” (Goffman 1970). Julias ”uppsättning” av vissa karaktärsdrag är kombinerad på så vis att 

den är bäst anpassad till de kommunikationssituationer hon berättar om (t.ex. hennes aktiva 

sökande av kontakter med svenskar). Lenas ”uppsättning” är annorlunda och mindre anpassad 

för samma situationer men hennes karaktärsdrag är kanske sammansatta på sådant sätt att hon 

trivs i den nya miljön utan att ha ett starkt behov att kommunicera. Om intervjupersonerna 

uppfattar sig själva som anpassade eller hur de trivs i den nya kulturen kommer att behandlas i 

avsnitt 7.4. 
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Språkkunskaper 

Att kunna språket bra är en viktig aspekt som påverkar interpersonell kommunikation. När 

människor som ursprungligen talar samma språk kommunicerar med varandra spelar den 

aspekten inte så stor roll som i situationer där människor från olika kulturer kommunicerar. 

Alla mina intervjupersoner har börjat sin ”språkresa” på olika sätt och vid olika tidspunkter i 

sina liv och alla upplevde svårigheter i början och vissa av dem upplever att det fortfarande 

finns en språkbarriär. Allt detta påverkade och påverkar hur de upplevde och upplever sin 

interpersonella kommunikation och därför har jag lyft fram temat språkkunskaper i min 

analys. Ju bättre kunskaper främlingar har i mottagandelandets språk, desto lättare och 

snabbare lär de sig den nya kulturen och engagerar sig i de nya sociala processerna (Kim 

2001). Hon understryker att språket är av primär betydelse för främlingarnas anpassning till 

den nya kulturen.  

 

Olga studerar mest på distans och har inte många tillfällen att tala svenska. Hon berättar att 

hon känner sig stressad när hon kommunicerar på svenska då hon känner att hon inte kan 

uttrycka sig lika bra på svenska som hon skulle kunna göra på ryska. ”Man börjar bli nervös 

på grund av man inte kan utrycka det man vill, man börjar stamma och blir sen ännu mer 

nervös” . 

 

För främlingar vars kunskaper i värdlandets språk är begränsade, är skapandet av relationer 

med infödda en utmanande eller till och med skrämmande uppgift (Kim 2001). Det innebär att 

när man inte har tillräckliga språkkunskaper så kan man känna stress och oro under 

kommunikationsprocessen. Detta är tydligt i Olgas fall. Olga utvecklar inte relationer med 

svenskar i större omfattning och strävar inte efter att kommunicera oftare eftersom hon 

hindras av språkbarriären. Samtidigt fortsätter språkbarriären att vara kompakt eftersom hon 

kommunicerar med svenskarna i så begränsad omfattning.  

 

Olgas beteende kan också illustreras med hjälp av Goffmans tankar om ansiktsförlust. Med 

ansikte menar Goffman den bild man själv skapar av det egna jaget. ”Om sammanträffande 

bekräftar den bild av det egna jaget som han länge har tagit för given, kommer känslor 

sannolikt inte att vara inblandade i någon högre grad. Om händelserna tilldelar människan ett 

ansikte som är bättre än hon hade väntat sig, är det sannolikt att det ”känns bra”. Om hennes 

vanliga förväntningar inte uppfylls, kan man vänta sig att det kommer att ”kännas illa” eller 

att hon ”känner sig sårad” (Goffman 1970)”. Sammanträffandet i Olgas fall är hennes 



19 

 

kommunikation med svenskar. Hon tycker att hon inte kan uttrycka sig lika bra på svenska 

som på ryska och blir därför nervös och stressad under samtal – hon är rädd att förlora sitt 

ansikte. Skräck för tänkbar ansiktsförlust hindrar ofta en människa från att inleda kontakter 

genom vilka viktig information skulle kunna överföras och viktiga relationer återupprättas 

(Goffman 1970). 

 

Nikolaj: ”Förr hade jag svårt att utrycka mig fritt, speciellt när jag började undervisa. Det 

var en chock för mig när jag inte kunde förklara vissa saker som var svåra att förklara även 

på mitt eget språk… och jag var tvungen att förklara något på språket som jag inte kunde så 

bra vid den där tiden. Därför fungerade den stressen som en drivkraft för mig att lära mig 

språket bättre. Nu känner jag inte av någon språkbarriär längre.” 

 

Julia: ”Jag hindrades av språkbarriären under ganska lång tid, det är svårt att börja 

kommunicera på ett annat språk när man är vuxen och när ens eget språk är på en hög nivå.”  

Sen berättar Julia att hon under sin läkarpraktik förstod att även om man har ett rikt ordförråd 

kan man bli missuppfattad på grund av uttalet. Hon ville gå vidare med sin läkarkarriär och 

ansträngde sig mycket för att förbättra sina språkkunskaper. 

 

Intervjupersonernas erfarenheter av deras första kommunikation med svenskar kan man 

jämföra med Goffmans ”ödesdigre situation” (1970). Självklart är det inte samma riskfyllda 

och katastrofala situation som Goffman menar med ”ödesdigre” men att kommunicera på ett 

främmande språk är också en utmaning som kan karakteriseras av stress och ängslan. 

Utmaningen kan förmå en människa att mobilisera sin energi och överträffa sig själv 

(Goffman 1970). Ur både Nikolajs och Julias berättelser framgår det att deras språkkompetens 

hade stor betydelse för deras karriär. Förståelsen för detta tillsammans med stressen som de 

upplevde fungerade som en drivkraft för att klara situationen. De har ”mobiliserat sin energi” 

för att inrikta den mot språkinlärning. 

 

 Att lära sig behärska värdlandets språk ger främlingar status och makt, både psykiskt och 

socialt. En person talar inte bara för att bli förstådd utan också för att bli betrodd, respekterad 

och framgångsrik (Kim 2001). Det påståendet återspeglar på ett bra sätt den vikt som 

språkinlärningsprocessen har och som intervjupersonerna delger i sina berättelser.  

 

Att lära sig det nya språket är en tidskrävande process. Denna pågår parallellt med 

anpassningsprocessen och är en del av den. För varje enskild person finns det olika faktorer 

som påverkar den processen. Analysen av intervjupersonernas berättelser visar också att olika 
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sociala aktiviteter, t.ex. studier och jobb, kan påverka motivation att höja språkkompetensen. 

Trots att alla ursprungligen förstår vikten av att tala det andra språket och har en vilja att lära 

sig det, kan olika typer av jobb eller studier påverka hur personen själv känner att hon eller 

han behärskar språket.  I Nikolajs fall gav undervisningsjobbet honom en möjlighet att 

använda språket ofta och i stor omfattning, medan Olga som bedrev studier på distans, hade 

begränsade möjligheter till språkträning. 

Positiv inställning från den mottagande miljön 

Främlingarnas anpassning till och kommunikation i en ny kulturell miljö kan inte helt förstås 

utan att ta hänsyn till den sociala omgivningen. Olika villkor framkallar olika reaktioner hos 

främlingar. Det nya landets mottaglighet bestäms av i vilken grad en viss miljö är öppen för, 

välkomnar och accepterar främlingar i sitt sociala kommunikationsnät och erbjuder dem olika 

former av socialt stöd (Kim 2001).   

 

Intervjupersonerna har berättat om den första tiden i Sverige. De har reflekterat över vad de 

kände under sina första kommunikationskontakter och hur de såg på den nya miljön.  

 

Nikolaj: ” Jag kan säga nu att när jag kom till Sverige kände jag mig mycket välkommen 

därför att mina kollegor var så positivt inställda mot mig och var mycket pratsamma, fast då 

skedde kommunikationen mest på engelska…” 

En aspekt som Lena betonar är att hon är och var mycket imponerad av den sociala miljön, 

samhället som helhet. "Det finns mer respekt för dig som en individ, här ser man på en som 

på en Människa, och där (i Ryssland) om du är utan pengar och utan status, då är du en 

insekt."  

Olga: ”Människor var snälla när de hörde mina försök att kommunicera på svenska. De 

hjälpte mig att hitta ord och frågade igen om de inte förstod”. 

Både omgivningen och själva kommunikationen har upplevts positivt av intervjupersonerna. 

Kim (2001) skriver att olika grupper av främlingar kan bli mottagna av olika samhällen på 

olika sätt. Som exempel nämner hon att människor från Kanada som kommer till en liten stad 

i USA kan få ett mer positivt mottagande än människor från någon kultur som skiljer sig mer 

från en amerikansk skulle få. I den här uppsatsen kan jag inte göra ett generellt påstående om 

att ryska personer får ett positivt mottagande i Sverige eftersom min studie baseras på endast 

fem intervjuer. Det har inte heller varit min avsikt att jämföra kulturer utifrån till exempel 

likheter/olikheter. Jag kan dock koppla intervjupersonernas upplevelser om det positiva 

mottagandet till Goffmans tankar om interaktionsritualer. I många sociala relationer, anses det 

vara en karakteristisk förpliktelse för var och en av medlemmarna att garantera var och en av 
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de andra deltagarna stöd för ett givet ansikte i en given situation (Goffman 1970). Detta kan 

illustreras med Olgas berättelse om att hon har fått hjälp att hitta svenska ord och att hennes 

försök att kommunicera uppmuntrades av svenskarna. För att skapa eller upprätthålla goda 

relationer är det nödvändigt att var och en av medlemmarna undviker att skada de andras 

ansikte (Goffamn 1970). Hennes samtalspartners försökte alltså rädda hennes ansikte. I 

Nikolajs fall gällde det relationer inom ett arbetskollektiv, i vilket det var viktigt att ha ett 

positivt arbetsklimat. Man kan alltså konstatera att den positiva inställningen från den 

mottagande miljön inte bara kan ses utifrån interkulturella aspekter utan även utifrån vanliga 

sociala relationer. De upplevelser som man får från den omgivande miljön vidmottagandet 

kan bero på i vilket sammanhang kommunikationen sker och vilka människor som är 

inblandade. 

 

Yrkesposition 

Intervjupersonerna i min urvalsgrupp var i ungefär samma ålder men hade olika yrken och 

olika utbildningsnivåer när de kom till Sverige. Detta gav mig möjlighet att, under mitt 

analysarbete, lyfta fram en faktor som kan ha spelat en viss roll och påverkade den 

interpersonella kommunikationen under anpassningsprocessen. Jag har kallat den faktorn för 

yrkesposition som enligt Giddens (2001) är en mer specifik form av social position. 

 

Det faktum att en människa kommer från ett främmande land är inte någon individuell 

egenskap, det handlar egentligen bara om en främmande härkomst. Den härkomsten är 

gemensam för många främlingar om de kommer från samma land. Därför uppfattas ofta 

främlingarna egentligen inte som individer, utan som främlingar av en bestämd allmän 

kategori (Simmel 1996). Det som kan ge en speciell betoning åt hur en främling kan uppfattas 

är yrket. Yrkesposition som faktor som påverkar den interpersonella kommunikationen ligger 

utanför Kims teoretiska ramar men man kan ändå lyfta fram den eftersom den visar skillnader 

i intervjupersonernas upplevelser beträffande deras kommunikation med svenskar. 

 

Nikolaj, universitetslektor, säger:  

”I själva verket tyckte jag, när jag kom hit, att svenskarna var ganska sällskapliga. Jag menar 

inte de som jag träffade ute på gatan, utan de som jag har jobbat med. Men kanske hade jag 

bara tur… På min fakultet var alla kollegor mycket trevliga. De var mycket villiga att 

kommunicera.  Detta, i princip, var avgörande för mitt beslut att stanna här.” 
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I motsats till Nikolaj upplevde Julia vissa negativa aspekter i relationerna med kollegor i 

början av sin yrkesverksamma tid i Sverige. Hon upplevde skillnaden mellan förhållandena 

”läkare-patient” och "läkare-läkare."   

Julia: ”När jag kom som en läkare till ett lasarett och började jobba bland sjuksköterskor som 

märkte att jag talade dålig svenska, kände jag ett slags negativitet från deras sida. De såg att 

jag var svag i situationen…, så jag förstod att jag är i fokus, att jag måste anstränga mig 

mer”. 

 

Vladimir, byggnadsarbetare, säger: ”Trots att jag inte kunde utrycka mig bra på svenska, såg 

jag deras (svenskarnas) intresse för mig, för vad jag kan göra… Fast kanske var de mer 

intresserade av mig som billig arbetskraft. Jag kände då att jag behövde lära mig språket så 

fort som möjligt och bevisa att jag inte bara kom hit för inte göra något… bevisa att jag kan 

vara till nytta för samhället.” 

 

Intervjupersoner som citerats här har insett att det yrke de hade kan ha påverkat andras 

uppfattning om dem. Från deras berättelser kan man se att den sociala statusen kan påverka 

hur man bli bemött och hur man uppfattas av andra människor. Intervjupersonernas egna 

reflektioner över hur de tror att de uppfattas av andra utifrån sin sociala status ger grund för 

att dra en parallell till vad Fay kallar den dynamiska interaktionen. Den dynamiska 

interaktionen spelar en stor roll i formandet av personlig identitet. Det som händer i en person 

beror i hög grad på hur andra uppfattar denne samt på hur den personen själv tror att hon 

uppfattas av de andra (Fay 1996). Personlig identitet kommer att behandlas senare i avsnitt 

7.4. Men man kan redan här konstatera att den sociala faktorn påverkade både personers 

upplevelser av de kommunikativa kontakterna och vidare handlingar (t.ex. starkare motivation 

att lära sig språket). 

Faktorernas samspel 

De olika faktorer som framkommit i kapitlet påverkade och påverkar intervjupersonernas 

interpersonella kommunikation med svenskar. Egen motivation att söka kontakter och 

kommunicera med den nya omgivningen, språkkunskaper, karaktärsdrag, inställningen från 

den mottagande miljön och yrkesposition kan påverka interpersonell kommunikation under 

anpassningsprocessen. Som tidigare sagts går de att urskilja i en skriftlig analys men i det 

verkliga livet är de införlivade med varandra och samspelar. 

 

Bristande språkkunskaper och rädsla för att inte kunna utrycka sig som en konsekvens av 

detta kan kompenseras av ett positivt mottagande från omgivningen.  Det vill säga att trots att 

man inte har tillräcklig språkkompetens, påverkar den positiva inställningen från 
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mottagandesidan en persons upplevelse av kommunikationsprocessen på ett positivt sätt vilket 

i sin tur ökar personens motivation för vidare språklärning. 

 

Trots att en öppen personlighet har en stor betydelse för anpassningsprocessen då en individ 

med sådan personlighet exempelvis mer aktivt söker efter och deltar i kommunikation, kan 

individer med mindre extroverta drag finna sin motivation till att lära sig språket och 

kommunicera genom de individuella mål som de ställer upp för sig, till exempel att skaffa en 

utbildning och att skaffa ett jobb. 

 

Även om den sociala statusen som bestäms av eftertraktat yrke eller högre utbildning på ett 

positivt sätt kan påverka mottagandet i den nya miljön underminerar det inte personens 

motivation för att förbättra sina språkkunskaper eftersom det är en individens vilja och egna 

ambitioner som står i samspel.  Även om den höga sociala statusen som en person hade i 

hemlandet leder till ambitioner att nå samma nivå i det nya landet, innebär det inte att en 

person som hade lägre social status har mindre egen vilja att anpassa sig till den nya 

omgivningen. 

 

7.2. Interpersonell kommunikation med landsmän  

 

Ur Kims teori framgår att ett långvarigt deltagande i kommunikationsprocesser med landsmän 

kraftigt hindrar anpassningen till mottagandelandets kultur. Å andra sidan, konstaterar Kim 

(2001), kan information om ett nytt land och det känslomässiga stöd som man får genom att 

umgås med landsmän vara ovärderligt för främlingarnas anpassning, eftersom de kämpar för 

att hantera en enorm osäkerhet och påverkas av rotlöshet (ibid.). Det finns också ett påstående 

i Kims teori om att även om nyanlända främlingar tenderar att dras till landsmän för sociala 

aktiviteter, skaffar de så småningom mer kontakter med den lokala befolkningen, som ersätter 

kontakterna med landsmän.  

 

Dessa aspekter undersökte jag genom att ställa frågor som behandlar på vilket sätt, hur ofta 

och varför intervjupersonerna umgicks och umgås med landsmän. 

Känslomässigt stöd 

Främlingar kan känna osäkerhet och ångest och söker då tillflykt bland landsmän med vilka 

de delar en gemensam kulturell bakgrund och gemensamma erfarenheter. De får ett 
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emotionellt stöd och i och med detta undviker de en psykologisk stress. Kommunikationen 

med landsmän ger möjligheter för främlingar att umgås på sitt eget språk utan att hindras av 

en kulturell barriär (Kim 2001).  

 

Intervjupersonerna har berättat om sin kommunikation med landsmän. De kom ihåg hur de 

sökte kontakter i början och hur dess omfattning ändrades under tiden de har bott i Sverige. 

 

Lena var mycket villig att umgås med landsmän. Den främsta orsaken var att hon hade ett 

behov av en kulturell närhet. Hon tycker att hon har fått den närheten tack vare de 

gemensamma rötterna och det gemensamma språket som hon delar med andra ryska 

människor. Anledningen till att hon dras mer till landsmän för umgänge är att kontakter med 

svenskarna inte kan ge henne samma upplevelser: 

”vi (Lena menar sig själv och svenskar) växte upp i olika kulturer och har olika åsikter om 

allt, man kan inte alls skämta med någon eftersom man har en annan bas för dessa skämt, 

som filmer till exempel… allt är så annorlunda.” 

Nu, efter åren som gått sedan hon flyttade till Sverige, har hon en nära väninna som är ryska. 

Hon besöker också en rysk förening där hon träffar andra landsmän, många av dem är nära 

bekanta. Kommunikationen med landsmännen har stor betydelse för hennes liv. Hon får den 

typen av kommunikation som hon vill ha – att få utrycka sig fritt och att ha gemensamma 

åsikter är viktigt för henne. 

 

Ur Olgas berättelse framgår att hon aktivt sökte kontakter med landsmän eftersom hon kände 

sig ensam. Hennes kontakter med landsmän dominerar nu i antal över kontakter med svenskar 

och är av stor betydelse för henne:” Jag känner mig mer förstådd när jag får möjligheten att 

tala mitt modersmål. Det är viktigt för mig eftersom det känns… även efter så många år… när 

man pratar med svenskar som om vi är från olika världar”.  

Informationsbehov 

Det framkom ur berättelser att intervjupersonerna, under sin första vistelsetid i Sverige, har 

haft behov av att få informationen om omgivningen. Detta var en av anledningarna till varför 

de sökte kontakt med landsmän. 
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Lena berättar att det var en stor hjälp för henne att kommunicera med landsmän som bott i 

Sverige längre period än hon själv gjort, eftersom hon kunde få användbar information om 

den nya omgivningen. ”I början är det svårt att ta reda på allt”. 

 

Vladimir berättar att han från början av vistelsen i Sverige själv sökte kontakter med 

landsmän, framför allt med dem som bott i Sverige en längre period för att få information om 

omgivningen. 

 

Faktorerna informationsbehov och känslomässigt stöd är starkt länkade med känslan av att 

man under första tiden i ett nytt land hindras av en språkbarriär. Därmed kan 

kommunikationen ofta upplevas som stressfylld. Det var mindre stressfullt för 

intervjupersonerna att kommunicera med landsmän för att få information om det nya landet. 

De kunde också få del av erfarenheter som andra landsmän i liknande situation hade. 

Familjeförhållandet 

Kim (2001) diskuterar förändringen över tid och omfattningen av kontakter med landsmän. 

Hon påstår att kontakter med landsmän minskar med tiden och/eller ersätts med kontakter 

med infödda. Man bör förhålla sig kritisk mot det påståendet eftersom det är för generellt för 

att strikt appliceras på en enskild individ eller situation. För det första är utvecklingen av 

relationer mellan människor en frivillig process som är en funktion av ömsesidigt intresse och 

vilja från alla inblandade parter. För den andra, kan det finnas en korrelation mellan 

främlingarnas fysiska boende och antalet möjliga kontakter med landsmän. Teorin grundades 

främst på studier av immigranter i USA där många av de nyanlända bodde i områden som är 

tättbefolkade av människor från samma land.  De personer som intervjuades för den här 

uppsatsen bor samtliga i olika delar av Skåne och två av dem har familjemedlemmar som 

också är ryssar.  

 

Lena, som har en rysk man, och Vladimir, som är gift med en rysk kvinna, tycker att detta 

påverkar omfattningen av deras kommunikation med landsmän. 

 

Lena: ”Jag har en rysk man och får mycket umgänge på ryska hemma” 

 

Vladimir berättade att när hans svenska blev bättre, började han kommunicera med 

svenskarna i större omfattning och hans kontakter med sina landsmän minskade i antal. Nu 
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känner han inte att det är nödvändigt för honom att skaffa nya kontakter med landsmän utan 

trivs bra med de befintliga kontakterna som han har sedan tidigare. Vladimir tycker också att 

den kommunikation på ryska han får inom familjen är ganska tillräcklig för honom. Att ha en 

familjemedlem som är ens landsman visade sig ha en viss betydelse för det behov av 

kommunikation med landsmän som intervjupersonerna hade eller har. Men detta betyder inte 

att umgänge inom familjen utesluter övriga kontakter med landsmän. Som tidigare 

konstaterats, under beskrivningen av faktorn känslomässig stöd, har Lena både ryska vänner 

och ryska bekanta och lägger en stor vikt vid kommunikationen med landsmän. Man kan 

alltså se faktorn familjeförhållandet som ett komplement till umgänget med övriga landsmän. 

Man kan reflektera över interpersonell kommunikation med landsmän utifrån Simmels tankar 

om främlingen. Landsmän är främlingar som kommer till ett och samma land och tar med sig 

sin egen kultur in i det landet kultur som de inte härstammar därifrån. Dessa främlingar är inte 

främlingar för varandra på samma sätt som de är främlingar för den nya omgivningen. Den 

gemensamma kulturen, liknande erfarenheter och situationer som de upplever i det, för dem, 

främmande landet skapar närhet som från början blir en stark drivkraft till att skapa relationer 

med varandra. Känslor av närhet och avstånd finns i visst mått i alla mänskliga relationer. De 

känslorna finns således i relationer mellan främlingar också. Ett främlingskap brukar uppstå 

när känslan av att relationen är unik försvinner (Simmel 1995) och avser då alla mänskliga 

relationer. Relationerna mellan främlingar blir inte unika endast på grund av att främlingarna 

har en gemensam kultur, vilket väl belyses både med Lenas uttalande att hon har en nära 

väninna som är rysk och att hon definierar de andra i sin omgivning som bekanta och med 

Vladimirs berättelse där han säger att han umgås med de vänner som han hade från tidigare. 

Man kan se alltså på relationer med landsmän som på alla mänskliga relationer vilka kan 

innehålla både närhet och avstånd, men proportionerna kan variera från fall till fall. 

Medierad interpersonell kommunikation 

Den interpersonella kommunikationen med landsmän som beskrivs i Kims teori omfattar 

framför allt kommunikationen ansikte–mot–ansikte. Under analysen av intervjuerna har jag 

upptäckt att det finns en annan typ av kommunikationen med landsmän. Möjligheten att 

kommunicera med sina vänner från hemlandet via internet nämndes av intervjupersonerna. 

Detta gav mig anledning att lyfta fram ytterligare en faktor.  

 

Nikolaj berättar att han mest kommunicerade med landsmän via internet framför allt i början 

av sin vistelse i Sverige.  
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Lena:” Jag umgås mycket via internet med mina ryska vänner. Självklart träffas vi ibland 

också, men vi skriver mycket till varandra” 

Vladimir berättar att han kommunicerar med gamla vänner via internet som han tycket är 

mycket bekvämt och tillfredställande. 

 

Den medierade interpersonella kommunikationen används av intervjupersonerna i stor 

utsträckning på grund av sin tillgänglighet och bekvämlighet. Den typen av kommunikation 

ersätter inte umgänge med människor i det verkliga livet men är av stor betydelse och spelar 

därmed en viktig kompletterande roll för interpersonell kommunikation. Teorin omfattar inte 

den medierade interpersonella kommunikationen förmodligen av den anledningen att den 

skrevs i slutet av 90-talet och de flesta populära sociala webbnätverk och internetbaserade 

datorprogram för kommunikation skapades senare: till exempel Skype år 2003, Facebook år 

2004, Windows Live Spaces år 2004 . 

7.3. Användning av värdlandets och hemlandets medier 

Främlingars lärande om den nya kulturen kan utvidgas utöver deras interpersonella 

kommunikation genom användning av mottagandelandets massmedier. De är utsatta för 

kulturens värderingar, traditioner, historia, myter, konst, arbete, lek och humor, samt aktuella 

frågor och händelser (Kim 2001). Mottagandelandets masskommunikation erbjuder således 

främlingar en möjlighet att komplettera sina interpersonella kommunikationserfarenheter.  

Användningen av hemlandets massmedier, minskar när främlingarna blir mer förtrogna med 

mottagandelandets språk och kultur och när de blir mer involverade i de sociala processerna i 

den nya kulturen (Kim 2001).  

 

Dessa två påståenden var grunden till intervjufrågorna som omfattade både den svenska och 

ryska medieanvändningen. Syftet var att undersöka i vilken omfattning det skedde och sker 

massmedieanvändning, vilka medier som används och varför. 

 

Olga berättar att hon tittade på svensk tv under sin första tid i Sverige framför allt för att öva 

språket. ” … mer för utbildningsändamål, för att lyssna och läsa, inte för underhållning”, 

säger hon. Hon tittar idag framför allt på ryska TV kanaler. På frågan varför hon väljer att titta 

mer på rysk tv svarar hon:  

”Det är avkopplande eftersom det är lättare att uppfatta ryska, och sen är det nog närmare 

kulturellt, … jag brukar se på humoristiska underhållningsprogram”  
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Vad det gäller nyheter berättar Olga att hon föredrar att använda svenska medier. Gäller det 

stora världsnyheter väljer hon dock att läsa både ryska och svenska nyhetssajter för att bilda 

sig en egen uppfattning om händelserna. Hon säger att hon tittar på TV mest av 

underhållningsskäl och hennes användning av ryska kanaler dominerar över användningen av 

svenska medier.  

 

Under första tiden i Sverige har Lena läst kurser i engelska parallellt med svenska. Hon 

betonar att det var mycket nyttigt för henne att titta på amerikanska filmer med svensk 

textning eftersom hon kunde öva båda språk samtidigt. Hon tittade också på program av olika 

slag, både underhållningsprogram och nyhetssändningar, ”allt som väckte intresse”. Idag 

använder Lena mest ryska medier för att ta reda på vad som händer i Ryssland och andra 

länder. Hon förklarar: ”Det är nog så att i Ryssland händer det lite mer än i Sverige, men jag 

använder svenska medier ändå för att vara uppdaterad om vad som händer i närheten.” 

 

Nikolaj säger att han tittade på svensk tv den första tiden för att öva språk: ” Jag ville lära 

mig att förstå svenska och tittade på informationsprogram, t.ex. Aktuellt och Rapport. De 

(nyhetsuppläsarna) har ett väldigt tydligt och klart sätt att prata. Så småningom begriper man 

mer och mer av given information och då förstår man att man börjar kunna språket mer. Jag 

tittade på TV i första hand av sådana skäl. Nu tittar jag knappast på TV över huvudtaget.”   

 

Idag använder Nikolaj både ryska och svenska internetbaserade informationskanaler lika 

ofta.” Jag har ett antal länkar till ryskspråkiga och svenska webbsajter, så varje dag läser 

jag vad som händer här och vad som händer där… surfar av nyfikenhet...” 

 

Det visade sig att det var svenska TV-program som användes i störst omfattning under första 

tiden - framför allt för språkträning. Att öva uttalet och öka ordförrådet var viktigt för 

intervjupersonerna. Man kan dock konstatera att svensk medieanvändning inte var till någon 

större nytta när det gällde att lära sig den nya kulturen eftersom intervjupersonerna inte kunde 

språket tillräckligt bra. Utifrån intervjupersonernas svar blev det även uppenbart att de inte 

använder hemlandets medier i mindre omfattning nu än de gjorde i början. Detta motsäger 

alltså Kims påstående om att hemlandets medieanvändning minskar med tiden. Ryska medier 

har sin egen plats i det vardagliga livet. Det är individens eget val vilka medier som hon eller 

han vill använda och av vilka skäl. Medier på två språk samtidigt utgör ett komplement till 

varandra. Eftersom intervjupersonerna både har teknisk möjlighet (tillgång till ryska och 

svenska TV kanaler eller internet) och språklig möjlighet (de kan två språk) kan de förena de 

två ländernas medieprodukter i sin medievardag utifrån sina egna behov och önskemål. Dessa 
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möjligheter ger intervjupersonerna tillgång till det som Thompson (2001) kallar för det 

globaliserade symboliska materialet. Även om kommunikationen och informationen sprids 

globalt, tas detta symboliska material alltid emot av individer i specifika rum och tider, 

därmed blir tillägnelseprocessen av medieprodukter alltid ett lokalt fenomen (Thompson 

2001). Individer får möjlighet att inta en viss distans till sina vardagliga villkor och kan få en 

föreställning om områden i världen som ligger långt borta från deras egna. Thompsons 

symboliska distansering utgörs i intervjupersonernas fall av att de kan läsa nyheter eller titta 

på nyhetssändningar som produceras av ryska eller svenska TV-kanaler. Detta gör det möjligt 

för dem att se på händelser från två olika perspektiv vilket leder till att de kan få mer 

omfattande och mindre partisk uppfattning av en händelserapportering.  

7.4. Identitet i förändring eller Att bli interkulturell 

Man talar om interkulturell identitet när främlingens kulturella identitet som formades av den 

ursprungliga kulturmiljön utvidgas utöver gränserna för den ursprungliga kulturella 

inlärningen. Interkulturell identitet avser följaktligen en uppnådd identitet som konstruerats 

genom individens kommunikativa samspel med en ny kulturell miljö. Precis som den 

kulturella identiteten länkar en person till en specifik kultur, länkar interkulturell identitet en 

person till mer än en kultur (Kim 2001).  

 

För att bli interkulturell i den mening som Kim avser ska man genomgå en individuell 

förändringsprocess under anpassningen till den nya kulturen.  Detta är följaktligen en 

tidskrävande process på samma sätt som anpassningsprocessen. Den kulturella 

identitetsförändringen blir också mer synlig ju mer man lär sig om den nya kulturen och ju 

längre man interagerar med sin nya omgivning. För att följa den logiken har jag valt att 

placera avsnittet om identitetsförändring i slutet av uppsatsen. 

 

En av de inledande frågorna som intervjupersonerna fick besvara var: ”Vad betyder det för 

dig att vara en ryss?”. Benämningen ”en ryss” avser en person från Ryssland men kan för 

varje enskild människa ha olika betydelse. Därför har jag inte avgränsat intervjupersonernas 

uppfattningar med teoretiska definieringar som till exempel nation eller kultur. I nedan 

följande analys för jag en mer detaljerad diskussion om definitionerna för att se sambandet 

mellan olika aspekter av identiteter.  



30 

 

Nationell identitet–Kulturell identitet 

Antohny D. Smith, som är mest känd inom nationalismforskning, ser en nation som ett 

flerdimensionellt koncept som består av olika komponenter. Enligt Smith (1991), delar en 

nation ett historiskt territorium, historiska minnen, gemensam masskultur, gemensamma 

rättigheter, skyldigheter och ekonomisystem . Socialantropologen och statsvetaren B. 

Anderson också har sitt perspektiv på hur man kan definiera ett nationsbegrepp. Det som 

Smith inte uppmärksammar, men som Anderson understryker, är att den gemenskapen är 

föreställd. En grupp människor anser att de befinner sig i en gemenskap; bilden av 

gemenskapen lever i ens medvetande (Anderson 1992). 

 

De komponenter som Smith nämner kan man alltså kalla för förutsättningar för en 

föreställning av en gemenskap. Man kan anta att människor har lättare att föreställa sig att de 

bygger en gemenskap när de befinner sig inom ett geografiskt område, lever under samma 

lagar som styr samhället och använder ett gemensamt ekonomisystem. Anderson undersökte 

hur föreställningen om en nation formades ur historisk synvinkel och betonade de kulturella 

rötternas betydelse. Smith skriver också att man inte kan förstå en nation eller nationalism 

endast som ideologi eller politik. Enligt honom ska dessa begrepp – nation och nationalism – 

betraktas också som de kulturella fenomenen.  

 

Kulturell identitet hänvisar till självdefinition och definitionen av andra människor, skriver 

Kim (2001). Den fungerar som en referensram eller ett system av kunskap och betydelser som 

är ett komplext teoretiskt perspektiv mot vilket en individ granskar sina egna tankar och 

handlingar (ibid.). Den beskrivningen ligger mycket nära Giddens personliga identitet och 

behöver därför förtydligas.  Den kulturella identiteten ska man snarare förstås som att den 

betecknar det sätt på vilket människor definierar sig själva (eller andra) utifrån föreställningar 

kring kultur.  

 

Den kulturella aspekten spelar alltså en länkande roll i den här analysen mellan Kims 

resonemang om kulturella och interkulturella identiteter, Andersons och Smiths 

föreställningar om vad en nation är och intervjupersonernas självuppfattning och 

självfastställande av identitet. Jag formulerade frågor som omfattar identitetens tema och lät 

intervjupersonerna själva avgöra vilka egenskaper de tillskriver sin identitet. Jag frågade 

sedan vilka personliga egenskaper de ser hos svenskar och hur och på vilket sätt de uppfattar 
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sig själva nu, efter åren de har bott i Sverige. Analysen kommer löpande mellan citaten 

beroende på vilka detaljer som framgår. 

 

I följande citat reflekterar intervjupersonerna över vad det betyder för dem att vara en ryss 

samt över hur de uppfattar sin tillhörighet till ryssar som en nation. 

 

Julia säger att hon är mycket stark i sin ryska identitet och menar då sina ryska rötter och 

historia. Hon tycker också att en stark identitet underlättar anpassningen till den nya kulturen, 

eftersom man inte är rädd att förlora sin egen identitet samtidigt som man är öppen för allt 

nytt. Hon fortsätter sedan med att säga att hon inte känner sig rysk i meningen att hon hör till 

den nationella gruppen, utan hon uppfattar sig själv mer som en individ som känner till sina 

ryska rötter. Hon använder en metafor för att beskriva hur hon menar: 

”På samma sätt som ett träd kan vara en palm, björk eller något annat… Jag är en björk, 

men det betyder inte att jag ska stå vid sidan om andra björkar, hålla dem i handen och 

sjunga ’kalinka’ (en folksång)”.  

 

Lena säger att det är historiska och kulturella aspekter som är mest betydande för henne när 

hon reflekterar över sin ”ryskhet”. Hon berättar sen att när hon besöker Ryssland känner hon 

mycket mindre gemenskap med dagens ryssar.  

 

Ur intervjupersonernas berättelser framgår det att de inte känner en stark behörighet till andra 

ryssar som en nationell grupp. Detta kan man koppla till resonemang om nation som en 

föreställd gemenskap. De kulturella aspekterna i form av historiska minnen och gemensamt 

språk finns kvar (och det är logiskt för att människor har det inom sig och med sig oavsett var 

de befinner sig) men en stark känsla av gemenskap existerar ändå inte. Intervjupersonerna har 

lämnat sitt hemland. Det vill säga sitt gemensamma geografiska område, lagar och 

ekonomisystem och några av förutsättningarna för en föreställning av gemenskapen har 

upphört. Detta betyder att ju mer komponenter det finns som gör det lättare att föreställa sig 

gemenskap desto starkare kan känslorna av behörighet till den gemenskapen bli.  

Intervjupersonerna lyfter fram mer kulturella aspekter och deras uppfattningar om ”vad det 

innebär att vara en ryss ” präglas av individuella känslor och inte av att de känner sig som en 

del av ett kollektiv. 

 

Intervjupersonerna reflekterade över hur de tror de förändrades med tiden och hur de nu 

upplever sin identitet i förhållandet till två kulturer. 
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Olga finner sig själv i en stor förändring efter de åren hon har bott i Sverige. Hon säger: 

”Svenskarna är mycket toleranta och lugna och jag tror att jag har tagit till mig dessa 

egenskaper i viss mån”. Samtidigt säger hon att hon känner stolthet när hon hör något positivt 

om Ryssland och att det betyder mycket för henne att vara ryska. 

 

Vladimir säger: ”Jag befinner mig någonstans mitt emellan två kulturer: den svenska och den 

ryska.”  

 

Julia tycker inte att hon införlivade nya enstaka egenskaper i sin identitet, men hon betonar att 

hon förstår, älskar och respekterar det svenska samhället och kulturen. Julia tillägger att hon 

känner sig som en ”svensk” i meningen att hon är medlem i det svenska samhället.  

 

Lena säger att hennes identitet är otydlig. Hon känner inte att hon är starkt bunden till någon 

specifik kultur. Hon berättar också att hennes åsikter om hemlandet och vad som händer där 

har förändrats: ”Förr hade jag mer partiska åsikter, jag var på ryska sidan, men nu har jag 

en ny syn på saker.” 

 

Interkulturell identitetsförändring innebär inte att man behöver ersätta en kultur med en 

annan. Tvärtom, man kan med fördel bearbeta kulturella upplevelser och skapa konstruktioner 

som inte fanns tidigare (Kim 2001). De nya identitetskonstruktioner som intervjupersonerna 

skapar består av deras uppfattning om sin ryska identitet och uppfattningen om deras 

identitetsförändring under tiden i Sverige. Det är lättare att reflektera över egenskaper och 

beskriva människor från en annan kultur samt analysera sin identitetsförändring över tiden 

efter interaktionen med den nya omgivningen. Detta styrks av Kims uttalande om att individer 

blir bättre på att göra rationella jämförelser mellan olika filosofiska och ideologiska system, 

samt att identifiera sig med erfarenheter från alla inblandade parter när de börjar behärska två 

eller flera språk och kulturer (Kim 2001).   

 

Kim skriver att interkulturell förändring låter främlingar växa bort från trångsynthet. Det är en 

process där det försiggår en kamp om ”att frigöra sig” ur en biologisk och social 

kategorisering av sig själva och andra (Kim 2001). Man kan koppla skapandet av 

interkulturella identiteter till Simmels diskussion om främlingarnas objektivitet. Simmel 

förklarar främlingens objektivitet som att den är en speciell kombination av avstånd och 
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närhet och kallar också den objektiviteten för frihet. Den objektiva människan, är inte bunden 

av några på förhand fastställda teser som i förväg skulle kunna bestämma hennes uppfattning, 

förståelse och bedömning av det denne ser eller upplever (Simmel 1995). Det är det man ser i 

intervjupersonernas berättelser: de ser inte sig själva som bundna till endast en kultur. De är 

obundna, eller om man säger det med Simmels ord ”fria” från trångsynthet som kan uppstå 

när man sätter sin egen kultur i centrum och bedömer de andra kulturerna utifrån sina egna 

kulturella värderingar. På det sättet kan man sätta Simmels tankar om främlingens objektivitet 

och Kims interkulturella identitet som motpoler till begreppet etnocentrism dvs. när man 

använder sin egen kultur som måttstock för bedömning av de andra kulturerna (Gudykunst 

2003). Individer blir mer öppna för att ta emot nya kulturella värderingar och attityder utan att 

förkasta sina egna. Detta kan ses som en ovärderlig resurs för en framgångsrik kulturell 

anpassningsprocess. 

 

I följande citat finns det detaljer som visar att intervjupersonerna relaterar sina 

självuppfattningar till sina antagande om hur de uppfattas av de andra. 

 

”Ryskhet” associeras av Nikolaj mest med ordet vetenskap: ”… men det kommer nog från 

mina svenska kollegor, de är mycket respektfulla och tycker att vetenskap alltid var mycket 

starkt i Ryssland, så de uppfattar mig inte bara som en ”ryss” utan mer som en rysk 

vetenskapsman”. Nikolaj reflekterar sedan över sin förändring över tiden som ett resultat av 

interaktionen med sin omgivning: ” Jag vet inte om jag har förändrats som person men jag 

vet säkert att mitt beteende har förändrats... man beter sig precis som dem” . 

 

Olga berättade att hon ofta hör från andra människor att hon har ändrats som person under den 

tiden hon har bott i Sverige. ”Jag har hört att jag blev mer svensk, t.ex. att jag blev mer 

tolerant, det är en egenskap som jag själv ser hos svenskar. Jag upplever sådana åsikter 

positivt. Först försöker man förstå samhälle och kultur för att leva i den på ett mer 

harmoniskt sätt och sen börjar man även införliva vissa egenskaper med sina egna. Jag är 

glad över att jag kan förena de två kulturerna i mig”.  

 

Det är individens oavbrutna samspel och interaktion med yttervärlden som bidrar till att skapa 

och forma hans eller hennes upplevelse om sig själv. Samspelet mellan individ och samhälle 

bidrar till att koppla samman individens personliga och offentliga världar (Giddens 2003). 

Den personliga identitet som formats av individens uppfattning om sig själv är starkt påverkad 
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av hur individen tror att hon eller han uppfattas av andra. Man kan förstå intervjupersonernas 

reflektioner om sig själva och självförändringen som skedde samt hur de ser på de andra 

människorna från den nya kulturen och omgivningen utifrån Fays resonemang om interaktion 

mellan sig själv och andra. Förändringar av vår förståelse av andra leder till förändringar av 

vår självförståelse, och förändringar av vår självförståelse leder till förändringar av vår 

förståelse av andra. Dessutom, medför förändringar i självförståelsen variationer i sättet vi 

lever eftersom alla former av socialt liv delvis utgörs av självförståelse (Fay 1996). 

Reflektioner över anpassningen 

En lyckad och harmonisk anpassningsprocess är grunden till en individs välbefinnande och 

till dennes effektiva medverkande i det svenska samhällets sociala liv, skriver jag i 

syfteavsnittet i motiveringen till varför det här temat är viktigt att studera. I slutet av intervjun 

ställdes den meningsbärande frågan: ”Är Sverige ditt andra hem?” till intervjupersonerna för 

att de skulle kunna reflektera över om de känner sig hemma i Sverige. Med ”hem” förstås här 

inte en geografisk plats där man bor och jobbar utan den plats där man känner sig trygg, 

självrealiserad, lycklig; en plats att dra sig tillbaka till och sakna när man är på resande fot. 

 

I citaten nedan svarar intervjupersonerna på frågan om de känner sig hemma i Sverige samt 

förklarar varför de känner som de gör. 

 

Julia känner stark sympati för omgivningen och säger att hon mår mycket bra i Sverige. ”Idag 

är jag hemma. Den känslan kom efterhand, med tiden.”. Hon känner sig själv realiserad tack 

vare sin lyckade karriär som läkare. 

 

Lena säger att hon är nöjd med sitt liv här och ser Sverige som sitt hem ”När jag reser till 

Moskva så känner jag att ’jag vill tillbaka hem’”. 

 

Olga säger att hon trivs i Sverige. Hon känner sig socialt skyddad och känner trygghet genom 

att ha vänner omkring sig. Hon ser mycket positivt på sin framtid och vill realisera sig själv i 

sin karriär. Hon känner sig harmonisk och säger att hon känner sig hemma i Sverige.  

Vladimir säger att han känner sig bekväm och hemma, ”Jag kan inte säga att jag längtar efter 

ett hemland, jag var född där, men det är allt”. Familjen och barn är på första plats för 

honom, ” mitt hem är där min familj finns, så … ja, Sverige är mitt hem” Självrealisation 

genom sitt jobb och positiv mottagandet från omgivning nämner han också som faktorer som 

har betydelse för att han känner på det sättet. 
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Nikolaj: ”snarare… tror jag att här är mitt första hem nu”. Han förklarar detta med att han 

känner hemtrevnad och aldrig har upplevt något slags negativism från omgivningen. Han 

förklarar känslan av välbefinnande med att han alltid kände sig som ”en jämställd medlem av 

samhället, det vill säga inte som en utlänning utan som en människa.” 

 

Intervjupersonerna uppfattar sin identitet i förändring och känner sig samtidigt välmående. 

Detta återspeglas i Kims resonemang om samband mellan psykisk hälsa och främlingarnas 

öppenhet för den nya kulturen. Kims (2001) säger att det kan inverka negativt på främlingens 

psykiska hälsa att hålla sig strikt till den ursprungliga identiteten utan förmåga att överstiga så 

länge främlingen bor i en ny miljö och är funktionellt beroende av den.  

Den psykologiska hälsan hos främlingarna beror inte bara på en positiv känsla av 

bibehållande av sin ursprungliga kulturella identitet utan även på att det skapas en alternativ 

identitet som är mer omfattande för att den rymmer mer än en kultur (Kim 2001). En främling 

som kommer in i kulturen som han ursprungligen inte tillhör, men som efter en tid känner sig 

hemma där och som har tillägnat sig en del av den nya kulturen har genomgått en 

interkulturell transformation. Med transformation ska man inte förstå att en kultur har byts 

mot den andra, något som aldrig har sagts av intervjupersonerna. Det är snarare en positiv 

förändring. Den uppfattas som positiv därför att den har skett på deras villkor, det vill säga 

med hänsyn till deras personliga karaktärsdrag, vilja och/eller egna mål som de satt upp. 

Anpassningen till den nya kulturen har inte till syfte att åstadkomma en fullständig 

absorbering i den kulturen med förkastandet av den gamla. På samma sätt den har inte till 

syfte att förvandla en främling till en sammansmält del av den nya omgivningen. Främlingen 

kan alltid förbli främlingen med den egenskap som Simmel (1981) ger det begreppet dvs. att 

den är både nära och fjärran. Men det faktum att intervjupersonerna inte känner sig själva 

främmande, i den vanliga meningen dvs. utomstående, visar att anpassningsprocessen har 

uppfyllt sitt syfte för dem - att känna sig välmående i den främmande miljön, som nu inte 

känns främmande för dem längre. 
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8. Resultat och Slutdiskussion 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle där människor från andra kulturer lever sida vid sida 

med infödda svenskar. En gång kom dessa människor till Sverige som främlingar, bärare av 

en annan kultur, andra traditioner och ett annat språk. Alla har de gått och går fortfarande 

igenom processen för anpassning till den nya kulturen, en process som befriar dem från att 

känna sig främmande. Den interpersonella kommunikationen och medieanvändningen är 

några av komponenterna i denna process. Dessa människor har också förändrats som 

personer, de har införlivat en ny kultur med sin ursprungliga kultur. 

 

Kims teori beskriver och förklarar den interpersonella kommunikationens roll under 

anpassningsprocessen. Med generell utgångspunkt i att kommunikationen mellan människor 

påverkar anpassningsprocessen och är en viktig del av den var det av intresse, för att få 

djupare förståelse och utöka befintliga kunskaper, att lyfta fram vilka ytterligare faktorer som 

kan påverka interpersonella kommunikativa situationer. Jag har också sökt svar på frågorna 

om hur mottagandelandets och hemlandets medier används av personerna samt hur 

intervjupersonerna uppfattar sin identitetsförändring. 

 

Faktorer som påverkar interpersonell kommunikation under anpassningsprocessen.  

Interpersonell kommunikation sker inte på samma sätt hos alla människor eftersom olika 

faktorer påverkar kommunikativa processer hos olika individer. 

De främsta faktorerna som influerar interpersonell kommunikation och därmed har betydelse 

för anpassningsprocessen är individens egen motivation att söka kontakter och kommunicera, 

individens karaktärsdrag (t.ex. öppen, social), språkkunskaper och mottagandelandets positiva 

inställning. Ytterligare en faktor som kunde ha tagits fram ur analysen av intervjupersonernas 

svar är yrkesposition. Det visade sig också att känslomässigt stöd och informationsbehov, som 

är befintliga faktorer beskrivna i Kims teori, kompletteras med faktorer som 

familjeförhållanden och möjlighet till medierad kommunikation. Detta är de faktorer som 

främst påverkade intervjupersonernas kommunikation med sina landsmän. 

 

Användning av hemlandets och mottagarelandets medier under anpassningsprocessen 

Medieanvändning har sin egen betydelse i den anpassningsprocess som människor med en 

annan kulturell bakgrund genomgår. Analysen visade att intervjupersonerna främst har använt 

svenska medier för ökning av sin språkkompetens under första tiden i Sverige. Personernas 

språkträning genom medieanvändning har ökat förmågan att kommunicera interpersonellt. 
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Påståenden om att användning av hemlandets medier kan hindra anpassningsprocessen och att 

användningen av hemlandets medier minskar med tiden visade sig inte stämma för de 

intervjuade . Det var uppenbart att intervjupersonerna använder ryska medier både för att 

tillfredställa ett informationsbehov och i underhållningssyfte. Intervjupersonerna väljer 

svenska eller ryska medier efter sina intressen och behov och dessa tar var och en sin plats i 

deras vardagliga liv. 

 

Individens självuppfattning och identitetstransformation 

Intervjupersonerna har funnit sin identitet i förändringen. De uppfattar inte sig själva som 

bundna till endast en kultur. Det faktum att de intervjuade är öppna för den svenska kulturen 

och trivs med att vara en del av den samt att de tagit till sig nya beteendemönster och fått nya 

egenskaper tyder på att deras identitet är interkulturell. När intervjupersonerna beskrev hur de 

uppfattar sig själva reflekterade de samtidigt om interaktionen med andra. Interaktion med 

omgivningen har spelat en stor roll i skapandet av deras interkulturella identitet. 

 

Kims teori ger en bred förståelse för hur anpassningsprocessen sker.  Man kan dock påstå att 

den är för övergripande för att kunna tillämpas på varje enskilt fall. Trots att studien visade att 

alla intervjupersonerna känner sig väl anpassade till den nya kulturen och trivs med sin 

livssituation, ska man ha i åtanke att det var olika faktorer som påverkade 

anpassningsprocessen för de olika individerna. Trots att Kims teori hade för avsikt att 

beskriva en anpassningsprocess som skulle gälla alla människor som anpassar sig till en ny 

kultur bör man komma ihåg att det kan förekomma skillnader beroende på vilket land man 

flyttar från respektive till. Studien i den här uppsatsen koncentrerade sig på ett enskilt fall och 

påstår inte att resultaten kan gälla andra mottagandeländer eller människor från andra kulturer. 

 

Vissa antaganden och påståenden i teorier som bygger på omfattande och långvariga studier 

kan i viss mån bli irrelevanta eller ofullständiga med tiden. Tekniska framsteg kan påverka 

människors sätt att leva och deras val att kommunicera och den tekniska utvecklingen ger nya 

möjligheter för kommunikation. I den här uppsatsen visas att medierad interpersonell 

kommunikation i viss mån kan påverka kommunikationen ansikte–mot–ansikte, en faktor som 

inte behandlas av Kims teori. Den typen av kommunikation spelar en kompletterande roll för 

intervjupersonernas kontakter med sina landsmän. 
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Undersökningen visar även att det finns möjlighet att analysera interkulturell kommunikation 

utifrån teoretiska resonemang som gäller interpersonell kommunikation (exempelvis 

Goffman). Detta leder till tankar om att interkulturell kommunikation egentligen kan ses som 

vilken interpersonell kommunikation som helst – åtminstone i viss mån. Förmågan hos 

samhällsmedlemmar att inte accentuera kulturella skillnader utan att betrakta människor som 

likvärdiga samtalspartner är av stor betydelse för det mångkulturella samhälle som vi idag 

lever i. 

Förslag till vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant att studera ideella interkulturella föreningar. Hur fungerar intern och 

extern kommunikation i sådana föreningar? Vilken roll till exempel spelar de sociala 

webbnätverken, som Facebook? Värdefullt att undersöka också kan vara vilka kommunikativa 

aktiviteter som kan främja integration. Ett exempel på en intressant fråga inom detta 

undersökningsområde skulle kunna vara vilka problem som kan finnas när det gäller att 

engagera människor för att ordna och delta i de aktiviteterna. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1. 

Faktorer som påverkar kulturell anpassningsprocess (efter Kim 2001, figure 5.1 s.87.) 
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Bilaga 2.  

 

Intervjuguide 

 

Demografiska data (ålder, namn, vistelselängd, utbildning, jobb) 

 

_________________________kommunikation med svenskar____________________ 

 

 Hur aktivt sökte du själv umgänge med lokal befolkningen när du flyttade till landet? Vad 

gjorde du? Varför, dina motiveringar?  

 

 När du har börjat kommunicera med svenskar hur upplevde du den kommunikationen? 

(var det svårt att öppna sig, hur kände du dig)  

 

 I vilken omfattning umgås du med svenskar nu? Var? Varför?  

 

 Vad upplever du nu när du kommunicerar med svenskar. Varför?  

 

 

________________________kommunikation med landsmän_____________________ 

 

 När du kom till Sverige har du sökt umgänge med landsmän (hur aktiv, varför)  

 

 I vilken omfattning umgås du med landsmän, hur ofta. Hur viktigt och vad betyder detta 

för er. Varför tror du att du gör det. Vad ger det till dig?  

 

 

 

_______________________medieanvändning________________________________ 

 

 Berätta om ditt TV tittande, tidningsläsning (pappers/internet utgåvor) svenska medier 

under första tiden 

 Hur ser ut medieanvändning idag? 

 

 Har du ryska tv-kanaler?  tidningar? 

 

 Vilka medier (svenska/ryska) dominerar i din medievardag, varför? 

 

_______________________________ identitets frågor_________________________ 

 

 Vad betyder för dig att vara en rysk? 

 

 Finns det egenskaper som du ser är speciella för svenskar, vilka?  
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 Vad tror du, har du ändras som en person under den tiden du har bott i Sverige? Vilka 

personliga egenskaper som du tror är nya för dig? 

 

 Kan du säga att vissa av egenskaper som tillskrivs svenskar, kan man tillskriva dig också? 

Vilka? 

 

______________________avslutande frågor/ anpassning_______________________ 

 

 

 Hur känner du dig i Sverige 

 Är Sverige ditt andra hem? 

 Vad anser du själv är avgörande faktor till att du känner dig på det sättet du gör 

 


