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Identitet och självbild hos kineser i Sverige 
 

Nina Schwarz 
 
 
 
På senare år har allt fler kineser kommit till Sverige för att arbeta eller 
studera samtidigt som allt fler svenskar sökt sig till Kina. I mötet mellan 
kineser och svenskar kan ibland kulturella skillnader göra det svårt för 
oss att förstå hur motparten menar. Syftet med den här 
examensuppsatsen är att ta reda på hur kineser tänker om att vara 
kineser, hur de tror att andra folk ser på Kina och hur vistelsen i Sverige 
har påverkat hur de betraktar sin kinesiska identitet. Studien bygger på 
en kvalitativ intervjuundersökning med tio kineser som i vuxen ålder 
utvandrat till Sverige från Kina. Av resultaten framkommer deltagarnas 
ofta motsägelsefulla syn på att vara kineser, hur de pendlar mellan 
nationell stolthet och jämförelser med omvärlden till det egna landets 
nackdel, alternativt tillskriver omvärlden en nedsättande syn på Kina. 
De redogör för sin upplevelse av svensk kultur och mötet med svenskar 
som i viss mån präglas av brist på tillit hos båda parter. Skillnader i 
synsätt märks hos deltagarna beroende av tid i Sverige och till vilken 
grad de tillåter sig att kritiskt granska inhemska attityder och 
värderingar. 

 
 

Nyckelord: Kina, identitet, interkulturella möten 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ett stort tack  
 

Till alla kineser som delgivit mig av sina tankar om hur det är att vara kines 
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Inledning 
 
”Överallt där det finns vatten finns det kineser. Och där det finns kineser finns det även 
restauranger.” 
 
Kinesiskt talesätt 
 
 
Ordet kines kan ha flera innebörder beroende på vem som uttalar det. Över hela världen 
finns människor som skulle presentera sig själva som kineser, antingen de kommer från 
Kina eller är uppvuxna i något helt annat land. Vad de troligtvis delar är de kinesiska 
rötterna och att de ser sig själva som bärare av kinesisk kultur. För kineser i Kina blir 
epitetet kines även en nationell beteckning, medan det för kineser i utlandet oftare handlar 
om etnicitet. De kan ha annan nationalitet sedan flera generationer tillbaka men ändå se 
sig själva som utlandskineser. 
 
I dagens svenska samhälle har ordet kines förutom ”invånare i Kina” eller ”etnisk kines” 
kommit att omfatta en rad människor som själva inte anser sig vara kineser. Benämningen 
har blivit lite av en slasktratt för alla som liknar kineser till utseendet, d v s svart hår, 
svarta ögon och gul hy. ”Du vet han kinesen” kan mycket väl avse ett koreanskt 
adoptivbarn, indones eller thailändare, alltså någon som liknar en kines. Troligtvis beror 
det på okunskap hos många svenskar om de asiatiska länderna, men också på att Kina är 
ett av de länderna som tidigast varit känt i Europa och alltså ett gammalt tryggt och säkert 
kort vad gäller att definiera en asiat. Medan många svenska barn inte har någon tydlig bild 
av en indones eller vietnames finns ofta typiska beskrivningar av kineser i 
populärkulturen, ofta i skämtsam eller förvanskad version av äldre tiders kinesiskt 
utseende, t ex med trekantig hatt, skägg och lång kappa, en kostymering som senast var 
populär under Qingdynastin som störtades 1912. 
 
Gemensamt för alla dem som idag kallar sig kineser är att de har sina rötter på det 
kinesiska fastlandet. Där uppstod den tidigaste kinesiska kulturen kring floderna Yangtse 
och Huanghe för ca 5000 år sedan. Från början var det inte frågan om något enhetligt rike 
med ett folkslag utan en rad mindre riken och lokala kungadömen. De mest framstående 
och åtråvärda av dessa var de mest centralt belägna. De s k ”centrala staterna” erövrade 
undan för undan omkringliggande riken och namnet för denna sammanslutning kom att ge 
namn åt Kina. Skrivtecknen för ”central” och ”stat” kan även översättas med ”mitten” och 
”rike” och där har vi beteckningen för Kina som kineser ännu använder idag. Kines heter 
fortfarande på det kinesiska riksspråket mandarin zhongguoren alltså mitten-rike-
människa (Hucker, 1975). 
 
I den äldsta kinesiska civilisationen var begreppet kines inte kopplat till etnicitet utan 
innebar snarare att vara civiliserad i motsats till att vara barbar. Att tala kinesiska, känna 
till kinesiska seder, kunna recitera filosofer och äta med pinnar (istället för med händerna) 
avgjorde i hur hög grad kinesisk man var. De folk som erövrade Kina genom årtusenden 
tog alla över kinesiska sedvänjor, språk och kultur och gjorde dem till sina egna.  
 
Det ovanliga med det forntida rike som uppstod i Kina är just att det överlevde årtusenden 
av historiska omvälvningar. Medan andra forntida civilisationer så som Mesopotamien 
och Egypten gick under finns Kina kvar idag som land. Det omfattar en yta större än 
Europa och har en befolkning på ca 1,3 miljarder, en fjärdedel av hela mänskligheten. 
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Vem som ingår i detta rike har de sista femtio åren varit föremål för politiskt tvistemål. 
Kommunistpartiet har sedan maktövertagandet 1949 räknat ön Taiwan som en del av 
Folkrepubliken Kina trots att ön i praktiken varit utanför deras kontroll. 1997 återgick den 
brittiska kronkolonin Hong Kong till Kina efter ca 150 år av brittiskt styre. Detsamma 
skedde 1999 med den portugisiska kolonin Macau där portugiser regerat i över fyrahundra 
år. Dessa områden är idag en del av Folkrepubliken Kina men styrs av egna lagar och är 
för de flesta kineser i Kina off-limit. Det finns således många olika versioner av kinesisk 
kultur i de områden där kineser är i majoritet. 
 
Hur kom det sig då att kineser utvandrade i så stor omfattning att de idag återfinns över 
hela världen? Historiskt har kineser främst rört sig i länderna i syd- och östasien där man 
under stora delar av historien erkände Kinas överhöghet. Här hittar vi fortfarande 
betydande kinesiska minoritetsgrupper. Den största emigrationen ägde dock rum de sista 
trehundra åren då överbefolkning tvang många att lämna Kina. Från början begav sig de 
flesta till Sydostasien men sedan 1800-talet skedde en omfattande kinesisk invandring till 
USA. Till Europa började kineser anlända under 1880-talet. De flesta kom hit under 
efterkrigstiden, den största vågen anlände så sent som på 1980-talet (Christiansen, 2003).  
 
Man kan fråga sig vad kineser i hela världen har gemensamt, spridda över ett så ofantligt 
område med helt olika livsförutsättningar. Vad har till exempel en svensk högstadieelev 
med kinesiska föräldrar gemensamt med en kinesisk bonde i Pekingtrakterna eller en 
filippinsk börsmäklare från en etniskt kinesisk familj? Troligt är att de alla introducerats 
för det kinesiska nyåret och andra högtider. De har vuxit upp med en stark familjekänsla 
och lärt sig uppskatta mat från någon av Kinas provinser. Karaktäristiskt för de kineser 
som lämnat Kina är just att de bevarar sin kultur i flera led och inte låter sig assimileras 
till majoritetsbefolkningen. Många storstäder runtom i världen har s k chinatown där 
kineser byggt upp en helkinesisk sfär med restauranger, affärer, tehus och allt annat de 
saknar från det kinesiska fastlandet (Christiansen, 2003).  
 
De kineser som lever kvar i Kina är inte bara bärare av kinesisk kultur utan också 
medborgare i Folkrepubliken Kina. Sedan 1949 har den kommunistiska ideologin 
genomsyrat allt liv i Kina och generationer av skolbarn fått lära sig att Kina och 
kommunistpartiet är två helt oskiljaktiga begrepp (Jakobsson, 2001). Mycket har dock 
förändrats sedan Mao Zedongs tid vid makten då landsomfattande projekt så som 
kulturrevolutionen kastade om livet för varje kines. 1976 inleddes ekonomiska reformer 
och under 1990- och 2000-talet har levnadsstandarden ökat lavinartat. De kineser som är 
unga idag växer upp i en helt annan värld än kineser för bara ett decennium sedan, både 
materiellt och informationsmässigt, främst tack vare Internet. Den höjda 
levnadsstandarden har medfört att många kineser reser utomlands för kanske första 
gången i sina liv. För närvarande är kineser den snabbast växande turistgruppen i Sverige, 
men de som hittills anlänt är bara en bråkdel av antalet potentiella resenärer i Kina. WTO 
(Världsturismorganisationen) uppskattar att vi år 2020 kommer att ha 100.000 kinesiska 
besökare i Sverige jämfört med dagens 15.000. Antalet kineser som studerar eller arbetar i 
Sverige har också ökat precis som de svenska företag som etablerat sig i Kina. 
(www.realtid.se) 
 
Med så stort utbyte mellan länderna – och allt fler kineser i antågande – blir det angeläget 
för båda sidor att lära mer om varandras kultur. Vad vi tänker om oss själva och om 
motparten påverkar varje möte mellan kineser och svenskar. Okunskap eller 
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missuppfattningar kan lätt leda till problem i kommunikationen medan kunskaper kan 
berika mötet. 
 
Syfte 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur kineser i Sverige ser på sig själva. Vad 
tänker de om att vara kineser och vilka tankar och känslor är förknippade med deras 
kinesiska identitet? Hur tror de att andra folk ser på Kina? Och hur har vistelsen i Sverige 
påverkat hur de ser på att vara kineser? Studien handlar om kineser som i vuxen ålder 
utvandrat till Sverige från Kina, alltså inte från Hong Kong, Macau eller Taiwan. Utöver 
att titta på hur deras identitet som kineser i Sverige ser ut vill jag även se hur den 
förändras över tid av att vistas i Sverige. 
 
Att jag valde just det här ämnet beror på mitt mångåriga intresse för kinesisk kultur. Jag 
har tidigare bott som student i Kina och talar mandarin. De senaste åren har jag umgåtts 
mycket med kineser och i nuläget träffar jag dagligen kineser på besök i Sverige i mitt 
arbete. Även om mina kunskaper om Kina, språkliga så väl som kulturella, är en tillgång i 
studien utgör de också ett hinder då jag redan från början haft en tydlig bild av hur jag 
uppfattar kineser. Min förhoppning är därför att jag ska kunna distansera mig från min 
egen kinabild och se på landet med nya ögon samtidigt som jag använder mig av tidigare 
kunskaper.  
 
 

Teoretisk bakgrund 
 

Kulturell identitet 
Det är svårt att finna någon entydig definition av identitet i litteraturen. Man skulle kunna 
säga att identitet besvarar frågan ”vem är jag?” och avser det som är beständigt hos en 
människa över tid. Den innefattar så vitt skilda delar som egenskaper, sysselsättning, mål 
och mening med livet. En annan viktig del är kulturell identitet. Med det menas de 
föreställningar man har om sig själv som är relaterade till den kultur man tillhör. Ofta 
hamnar dessa i fokus först när man kommer i kontakt med en ny kultur. Om man bor hela 
sitt liv i en och samma kultur kanske man aldrig funderar över dem (Berry, 2002). 
 
Kultur kan definieras som en serie av normer och underliggande värderingar som delas av 
en grupp människor (Berry, 2002). Vi har alla normer för hur vi bör bete oss, alltså det 
som brukar funka bäst och föredras av det flesta, helt enkelt ”det normala” i gruppen. De 
kulturella normerna styr inte hela vårt handlande, utöver dessa finns grupp- och 
individnormer, men också de återspeglar kulturen vi identifierar oss med. Kulturen kan 
sägas fylla tre funktioner: 1. Den ger vägledning om hur man selekterar och tolkar 
information. Om det finns en kulturell norm för hur en viss situation bör tolkas kan man 
ofta hantera den utan att behöva reflektera över den. 2. Den ger vägledning om vad som är 
viktigt, acceptabelt och vad som bör ges prioritet i gruppen. 3. Den ger människan en 
identitet. Den ger oss svar på vem vi är och vem andra är och vilken grupp vi hör 
hemma/inte hör hemma i. Genom att vi är bekanta med normer i en viss kultur blir det 
lättare att känna igen oss, känna oss säkra på oss själva och lita på att vi klarar av olika 
situationer (Torbiörn, 2006).  
 
Den kulturella identiteten är således en viktig del av en människas hela identitet. I och 
med att en kultur är något så pass komplext tar den för det mesta lång tid att förändra. På 
samma sätt sitter den kulturella identiteten hos en människa oerhört djupt och kan i första 
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hand ruskas om så att bäraren ser den i ett nytt ljus men någon mer djupgående förändring 
är svår att uppnå. 
 
Vad händer när individen möter en ny kultur? 
Att som individ komma i en kontakt med en ny kultur där invånarna har helt andra 
obekanta vanor är ofta givande och intressant då man får möjlighet att se den egna 
kulturen i ett nytt perspektiv. Men det är också alltid förknippat med en viss risk då mötet 
förutom något positivt kan leda till oväntade eller oönskade konsekvenser. Då man inte 
känner till motpartens normer har man inte alls samma kontroll över vad som ska hända. 
Det man upplever som viktigt i sin kultur kanske motparten tycker är helt oväsentligt. Det 
kan leda till att man känner lägre tilltro än vanligt till att man ska klara av situationen då 
utgången är så pass oviss. Det är en ömsesidig risk då det kan röra sig om misstro eller 
okunskap hos båda parter. Ju mer de kulturella normerna skiljer sig åt desto mer 
oförutsägbart blir mötet. Om man inte vet hur man ska tolka det man ser hos motparten är 
det lätt att dela in i stereotyper, en sorts generaliserade antaganden om motparten som 
fyller den funktionen att vi bringar ordning i kaoset. Risken är att vi generaliserar och 
bemöter en individ utifrån den kategori denne tillhör och de negativa värderingar som ofta 
är förknippade med en viss stereotyp (Berry, 2002). 
  
Oavsett kulturell tillhörighet finns det sådant som är gemensamt för hur vi alla anpassar 
oss till en ny kultur. Det är samma grundläggande psykologiska mekanismer och 
reaktionsmönster som aktiveras hos alla. Det sker inte bara vid ankomsten till ett nytt land 
utan också i andra nya miljöer som på ett nytt arbete eller i en ny bekantskapskrets. 
Huvudsaken är att övergången sker plötsligt och vistelsen i den nya miljön avser en längre 
tid. Den första tiden i den nya miljön använder vi oss av normerna i ursprungskulturen 
och har också en tilltro till att dessa är riktiga. Även om det leder till missförstånd eller 
förvirring i mötet med representanter för värdkulturen avfärdar vi det med okunskap hos 
en eller båda parter eller ser på den nya kulturen som exotisk. Men efter hand tappar vi 
tilltron till de ursprungliga normerna, då de gång på gång lett till att vi tolkat situationer 
felaktigt. Då vi ännu i hög grad styrs av dem upplever vi oss som ständigt ifrågasatta då 
normerna inte bekräftas av den nya miljön. Då är det vanligt att vi tar till psykologiska 
försvar där det som hotar nedvärderas och det som hotas uppvärderas. Vi omtolkar helt 
enkelt verkligheten så att den överensstämmer med det vi behöver istället för vad den är. 
Det här är en helt naturlig mekanism hos människan som fyller sin funktion då den utgör 
ett skydd för en verklighet som upplevs som påfrestande. Under den här tiden är det 
viktigt att ha kontakt med det som ger stöd åt ursprungliga normer. Vi kanske umgås 
intensivt med andra från samma kultur eller har tät kontakt med hemlandet (Torbiörn, 
1994).  
 
Vårt tänkande präglas under den här tiden av etnocentrism då vi betraktar den nya 
kulturen med utgångspunkt från vår egen. Det vi upplever som skillnader ses främst som 
brister i den nya kulturen. Det ligger nära till hands att se på vissa kulturer som mer 
utvecklade än andra eller att ranka kulturer som högtstående eller primitiva. Dessa 
uppfattningar saknar vetenskaplig grund och bygger helt på våra personliga antaganden 
om vad som är att föredra (Berry, 2002). När vi funnit oss till rätta i den nya kulturen 
behövs dessa försvar allt mindre och det blir lättare att se positivt på den nya miljön. Vi 
börjar använda oss av värdlandets normer och också få en tilltro till att de fungerar. Men 
att vara väl anpassad betyder inte att man förlorat ursprungliga normer, inte heller att man 
tagit över alla nya synsätt och beteenden i den nya kulturen. Det avgörande är att man 
själv funnit ett subjektivt tillfredställande sätt att förhålla sig till den nya kulturen.  Det är 
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oftast mycket lättare om den nya kulturen är lik vår ursprungliga. Om det finns stora 
skillnader kan man tala om kulturbarriärer, där kulturskillnader begränsar vår förmåga 
eller vilja att förstå, acceptera och tillämpa normer i en främmande kultur (Torbiörn, 
1994). Våra reaktioner blir då oftare negativa än positiva och vi använder oss av 
undvikande istället för accepterande. Barriären kan vara olika stark inför olika delar av 
den nya kulturen beroende på vad som är centralt i vår ursprungskultur. Den kan också 
ligga på olika nivåer, t ex kan vi vara positiva till en vana i den nya kulturen utan att för 
den skull vilja ta över den själva. Vid sidan av vår egen inställning är det lika viktigt vad 
representanterna för värdkulturen tycker om oss nyanlända. Vilken status vi har i det nya 
landet och vilka föreställningar som finns om oss påverkar hur väl vi finner oss till rätta. 
Det rör sig hela tiden om ett ömsesidigt möte där båda parter är avgörande för utgången 
(Berry, 2002). 
 
Interkulturella strategier 
Ett möte med en ny kultur kan för olika individer sluta på olika sätt. Man brukar tala om 
fyra möjliga strategier i anpassningen till en ny kultur: 
 
Assimilering. Individen har ingen önskan att behålla sin egen kulturella identitet och tar 
istället till sig majoritetskulturens normer och värderingar. En förutsättning för att det ska 
ske är att man inte möter allt för mycket fördomar eller diskriminering från 
majoritetskulturen. 
 
Separation. Motsatsen till assimilering. Individen behåller sin egen kulturella identitet och 
håller ett avstånd till majoritetskulturen alternativt blir inte insläppt i majoritetskulturen. 
För en del innebär det här att man återupptäcker delar av sin egen kultur i det nya landet.  
 
Integrering. Individen behåller sin egen kulturella identitet men interagerar samtidigt med 
majoritetskulturen och lär sig dess normer och värderingar. Också detta bygger på att man 
blir insläppt i majoritetskulturen. 
 
Marginalisering. Motsatsen till integrering. Individen har ingen önskan att behålla sin 
egen kulturella identitet alternativt tvingas avsäga sig den av majoritetskulturen samtidigt 
som man inte blir insläppt i majoritetskulturen. (Berry, 2002) 
 
 
Tillit i interkulturella möten 
Något som underlättar mötet mellan representanter för två kulturer är att man känner tillit 
till motparten. Om vi vågar tro på att denne vill oss väl kan vi ibland acceptera saker utan 
att riktigt förstå dem. Det gäller inte bara i interkulturella sammanhang men kanske 
särskilt där när vi står fullkomligt oförstående och förklarar motpartens handlande med att 
det rör sig om ”något kulturellt”. Om vi då kan känna tillit kan vi acceptera det 
främmande och låta det vara utan att gå till botten med det eller värdera det. Det blir 
lättare när båda parter känner att de kan vinna på samarbetet. Ju mer tid man spenderar 
tillsammans samt ju mer kunskap man får om sin motpart desto större blir också tilliten 
(Torbiörn, 2006). 
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Hur relaterar kinesisk kultur till svensk? 
För att förstå något om kinesers självbild och hur de betraktar landet Sverige behöver vi 
studera den kulturella kontext kineser vuxit upp i. Följande beskrivning av kinesisk kultur 
avser majoritetskulturen i Kina sett utifrån ett svenskt perspektiv. 
 
Individens förhållande till gruppen 
När man som svensk för första gången kommer i kontakt med kineser är det inte svårt att 
hitta olikheter mellan oss och dem. Många av dessa bottnar i att Kina är en kollektivistisk 
kultur medan Sverige är utpräglat individualistisk (Hofstede, 1991). Det ger avslag i en 
mängd olika situationer, som i umgängeslivet, familjelivet eller i affärslivet där inte sällan 
missförstånd uppstår mellan svenskar och kineser.  
 
Kollektivistisk kan förklaras som så att man låter gruppens väl gå före individens. Det är 
något som formas tidigt i livet. Redan som barn lär sig kineser att sätta familjens väl 
framför sitt eget. Deras identitet byggs upp på att vara en del av ett ”vi” medan ett svenskt 
barn tidigt lär sig uppfatta sig själv som ”jag” och något avskilt från andra människor. Hur 
man ser på sig själv i förhållande till gruppen återspeglas även i hur man ser på andra, 
som medlemmar av en viss grupp eller utifrån deras individuella egenskaper (Hofstede, 
1991). Strukturen från familjelivet följer sedan med kinesen i alla senare grupper man 
ingår. Det gäller som kines att hela tiden tänka vad som är bra för helheten och i andra 
hand se till individuella intressen. Individualism används ofta som något negativt, och 
anses som uttryck för själviskhet (Gao, 1998). Otaliga myter figurerar bland kineser om 
hur högt vi västerlänningar värderar individualismen (Jakobsson, 2001). 
 
”But through it all. I did stand tall. I did it MY WAY.”   Frank Sinatra 
 
För en kines innebär Sinatras ord inte något föredömligt då det oundvikligen inneburit att 
man handlat mot den egna gruppens intressen. En kinesisk variant på sången hade hyllat 
hur vi gjorde det på vårt sätt och individerna lyckades lägga sina egna intressen åt sidan. 
 
Synen på självet i kinesisk kultur 
Traditionellt ser man på självet i kinesisk kultur som något som hör ihop med omvärlden 
(Gao, 1998). Det utgör inte någon avgränsad del, vilket återspeglas i följande tre 
definitioner av självet i Kinas tre största tankesystem. Buddhismen talar om två olika 
själv, det lilla självet xiao wo och det stora självet da wo. Det lilla självet är ungefärligt 
med individens själv medan det stora självet är det sanna självet tömt på individualism. 
Konfucianismen delar buddhismens syn på självet i två delar men lägger till etiska och 
sociala riktlinjer för hur de olika själven bör vara. Det lilla självet bör underkasta sig det 
stora självet som i sin tur bör utföra gott i samhället. Daoismen, definierar slutligen självet 
som en del av naturen. Tillsammans med naturen utgör självet en harmonisk enhet (Gao, 
1998). Av de tre livsåskådningarna är det konfucianismen som främst påverkat det 
kinesiska sättet att tänka fram till idag.  
 
Den konfucianska uppträdandekoden  
Hur människan bör förhålla sig till sin omvärld är i konfucianismen förbundet med en 
mängd regler, vilka fortfarande påverkar hur kineser beter sig mot varandra. En viktig 
regel är li som kan översättas med ”regler för korrekt beteende, etikett och ceremonier” 
(Idema & Haft, 1997).  Den konfucianska gentlemannen skulle alltid fästa vikt vid li, 
alltså göra rätt saker med rätt personer vid passande tidpunkt. Beroende på vilken roll 
man hade i det kinesiska samhället såg li lite olika ut. De flesta människor hade flera 
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roller samtidigt, t ex som far, lärare, undersåte eller vän. Att vara anpassbar snarare än 
konsekvent blev därmed centralt för en persons karaktär (Bond, 1986). Det blev rollen, 
inte självet, som styrde individens handlande (Gao, 1998). Enligt traditionellt 
konfucianskt tänkande finns det bara ett enda sätt som är det rätta i varje enskild kontext. 
Det är Vägen eller Dao på kinesiska som under mer än tvåtusen år utgjorde kinesernas 
moraliska rättesnöre. Det finns bara en naturlig väg enligt konfucianismen och varje 
avvikelse från den tyder på okunskap om den sanna vägen. Tveksamhet eller trial-by-
error-metoden utgör inte något alternativ, för känner du Vägen vet du vilket beteende som 
är det rätta i den givna kontexten. Det här skiljer sig från västerländskt synsätt på så vis att 
vi har en repertoar av sätt som är passande i en viss situation men det är upp till individen 
att välja vilket av dem som känns rätt just för henne/honom. Att ”vara sig själv” har blivit 
ett ganska klyschigt begrepp i västerlandet och vägen dit anses oftast vara att prova sig 
fram tills man finner det rätta. I dagens Kina gäller detsamma för den växande 
medelklassen som har råd att lägga pengar på individuella intressen, men det 
konfucianska arvet lever kvar. Dess kritiker menar att det är just det här synsättet som lett 
till en standardisering av all kinesisk kultur. Genom årtusenden ställdes kraven på 
kinesiska författare att all text skulle vara en återspegling av Vägen, precis som 
västerländska författare var tvungna att producera texter som stödde den bibliska 
människosynen. I kinesisk poesi är ett vanligt tema betraktelse av en solnedgång. Men för 
varje kinesisk poet som genom årtusenden betraktat den nedåtgående solen fanns det bara 
ett korrekt sätt att reagera på dess skönhet och författare har i alla tider försökt att finna 
detta. I västerlandet har man värdesatt varje enskild poets personliga uttrycksförmåga som 
varit unik just för honom eller henne (Idema & Haft, 1997). 
 
Det är inte ovanligt att se kinesiska turistgrupper i Sverige på trettio man köpa precis 
likadana frimärken eller segelbåtar som souvenirer. För en västerlänning som lärt sig att 
skatta individualism högre än något annat blir det snudd på obegripligt, nästan magiskt. 
Men kanske kan fenomenet förklaras med den kinesiska synen på självet som en del av 
omvärlden. I en kollektivistisk kultur där gruppens behov går före individens blir självet 
desto mer lyhört för andras önskemål och förväntningar (Gao, 1998). En tydlig skillnad 
framträder således mellan västerländsk och kinesisk kultur vad gäller individens 
förhållande till gruppen. För en västerlänning blir ett viktigt mål att stå på egna ben, att 
skilja ut sig från andra människor. För en kines däremot blir ett mål att vara lik 
omgivningen, att forma sig efter andras önskemål.  
 
Traditionella värden och etik 
En vanlig uppfattning bland svenskar är att kineser är väldigt artiga. Många svenskar som 
aldrig varit i Kina verkar gå omkring bergfast övertygade om att så är fallet. Andra 
svenskar som varit i Kina vittnar om kaos på tåg och bussar och hur djungelns lag råder i 
biljettköer. De förfäras av alla gatuslagsmål och somliga hävdar att kineser ”inte alls är 
artiga!”. Hur går bilden ihop? Går det att säga något generellt om hur kineser är med 
tanke på att de är en miljard människor? Och vad menas med att vara artig egentligen? 
 

”Jag kom till Kina med en bild av att kineserna skulle ha en mer 
utvecklad artighet än vi. Men jag fick ständigt och jämt dörrarna i 
huvudet, därför att ingen kines någonsin höll upp dem åt de 
efterföljande. Jag började inse att artighet och hålla upp dörrar i alla fall 
inte var det samma. Jag började fråga människorna runt omkring varför 
de inte höll upp dörrarna för varandra. ”Skulle jag hålla upp dörren på 
varuhuset skulle jag få stå där hela dagen, sade en av våra vänner och 
förklarade närmare: Säg att jag håller upp dörren för någon äldre. Då är 
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det så många som passar på att slinka med, att jag får stå där alldeles 
för länge.” (Leijonhufvud & Engkvist, 1985, s 37-38) 

 
Onekligen finns det flera sorters artighet och en viktig faktor som påverkar hur och var 
denna tar sig uttryck är mängden människor i omlopp. I Kinas storstäder lever människor 
oerhört tätt inpå varandra jämfört med i Sverige. En annan faktor som inte får glömmas är 
Kinas kaotiska förflutna. Under kulturrevolutionen (1966-76) förföll landet i kaos och 
anarki och de mest grundläggande etiska värderingar åsidosattes. Det är inte helt lätt att 
bygga upp samhället igen och skapa tillit mellan människor efter att den helt raderats. 
Många kineser skulle nog hålla med om att det kinesiska samhället är kaotiskt och bristen  
på moral ett problem idag men inte någon skulle se det som typiskt för kinesisk kultur. 
Den generation som växte upp under kulturrevolutionen kallas också i Kina ”den 
förlorade generationen” då de praktiskt taget inte fick någon utbildning alls (Jakobsson, 
2001).  
 
Trots kommunisternas försök att bryta med äldre vanor existerar ännu ett urgammalt 
etiskt mönster i Kina för hur människan bör uppträda mot andra. Redan på 500-talet f Kr 
formulerade Kong Fuzi, i väst känd som Konfucius, det kristna kärleksbudskapet 500 år 
före Jesus, men han vände det negativt: ”vad du själv icke vill tillfogas, ska du ej tillfoga 
andra” (Creel, 1953). Någon inhemsk religion uppstod aldrig i Kina förutom 
förfädersdyrkan, utan konfuciansk filosofi fyllde under årtusenden de behov som normalt 
fylls av religionen. I den saknades den eviga kampen mellan Gud och Djävulen som är så 
central i kristendomen. Istället för ett dualistiskt synsätt står Vägen ensam i centrum. Den 
är något naturligt mänskligt som alla har inom sig och som vi kan tillägna oss genom 
utbildning. Men i motsats till det enda rätta som den förespråkar finns ingen anti-väg, bara 
”mindre rätt”. (Idema & Haft, 1997) Fokus i konfucianismen ligger på relationer och de 
sociala förpliktelser som finns hos både över- och underlydande. Alla relationer ser olika 
ut, beroende på vem som är aktören. Barn och föräldrar har olika roller liksom härskare 
och undersåte. Om varje part tillämpar den li som är förenligt med rollen kommer 
harmoni att råda i samhället (Bond, 1986).   
  
Familjen 
En av de viktigaste hörnstenarna i kinesisk kultur har ända sedan Konfucius dagar utgjorts 
av familjen. Av tradition har man strävat efter att hålla ihop familjen till varje pris. Family 
togetherness är ett viktigt värde i Kina som på svenska blir svårt att uttrycka då vår kultur 
inte riktigt innehåller något motsvarande. Men det som av många ansågs som det högsta 
en människa kunde uppnå i det konfucianska samhället var att leva fyra generationer 
under samma tak. Idag är vanan på utdöende i städerna då det ofta inte är praktiskt 
genomförbart eller ens önskvärt. Men kineser förväntas ännu att ta hand om sina föräldrar 
och stödja dem ekonomiskt när dessa blir gamla (Chu & Ju, 1993). Sonlig vördnad, på 
kinesiska xiao, är en grundläggande konfuciansk dygd. Att ordet för doterlig vördnad 
nämns så pass sällan säger något om pojkars privilegierade ställning framför flickor 
genom historien. Men traditionellt har alla kinesiska barn uppfostrats till att ta hand om 
sina föräldrar och glädja dem i varje tänkbar väg. I boken ”Tjugofyra historier om sonlig 
vördnad” som tidigare var obligatorisk läsning för kinesiska skolbarn berättas till exempel 
om en pojke som oroar sig för att myggor ska vara till bekymmer för hans pappa. Alltså la 
sig pojken varje kväll i faderns säng innan denne skulle sova och lät myggorna förlusta på 
honom tills de var mätta. Dagens kinesiska skolbarn skulle förmodligen finna exemplet på 
gränsen till absurt, men i någon form lever synen på föräldrarna som allsmäktiga varelser 
kvar. I mina ögon påminner den relation vuxna kineser har till sina föräldrar något om den 
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många svenska studenter har till CSN. Det är i Kina föräldrarna som avgör om barnen kan 
studera genom att erbjuda dem pengar och som barn är man återbetalningsskyldig hela 
livet i den mån man kan.  
 
Även om man i de flesta kinesiska familjer av tradition lever nära varandra omfattar 
närheten inte nödvändigtvis fysisk kontakt. Traditionellt har män och kvinnor uppfostrats 
till att undvika all fysisk kontakt med varandra fram till giftermål (Chu & Ju, 1993).  
 

Tabut var så pass strängt att Mencius [kinesisk filosof under 300-talet f 
Kr] en gång tillfrågades hur man skulle hantera detta dilemma. Vad 
hände om han fick se sin svärdotter drunkna? Skulle han sträcka ut en 
hjälpande hand? Enligt Mencius skulle det utgöra tillräcklig grund att 
bryta tabut att ”inte röra” (Chu & Ju, 1993). 
 
 

Interpersonell distans 
En barriär mellan kineser och västerlänningar kommer alltid att utgöras av språket. Det 
gäller den verbala kommunikationen så väl som den fysiska där ansiktsmimik och sociala 
koder ofta skiljer sig åt. Men även om man delar ett gemensamt språk kan den ena eller 
båda uppfatta motparten som reserverad och svårtillgänglig. Gao (1998) skriver att 
kineser ibland kan uppfattas som ”blyga, indirekta… eller slingrande och lömska.” (s 
163), något han kopplar till kinesers vana att uttrycka sig indirekt, men också till synen på 
hur och om man bör interagera med främlingar. Enligt Gao kan kineser uppfattas som 
kalla och distanserade av dem de inte känner beroende på att de delar in omvärlden i 
zijiren (insiders) och wairen, (outsiders). Uppdelningen kan skapa enorma problem för 
många kineser att interagera med främlingar (Gao, 1998). 
 
Zijiren utgörs av familjen, vännerna och andra betydelsefulla i individens närmiljö. Dessa 
lär sig kinesen tidigt att hålla sig väl med. De flesta kineser skulle göra allt för att hjälpa 
en ”insider” men en ”outsider” måste helt enkelt hålla sig till reglerna (Gao, 1998). En 
fördel med systemet är att du alltid har andra som stöttar dig i välkända situationer, i nya 
situationer står du desto mer utlämnad. För en västerlänning blir skillnaden inte lika stor 
mellan den egna familjen där man redan är en frikopplad del och mötet med en ny, okänd 
miljö. Indelningen i zijiren och wairen påverkar även sättet att kommunicera i kinesisk 
kultur då det skapar en kommunikationskontext där främlingar är exkluderade. Många 
kineser deltar i livliga konversationer med dem man känner men är reserverade i mötet 
med främlingar som utgör wairen (Gao, 1998) Graf citerad av Gao skriver att kineser ofta 
anses som väldigt artiga. I själva verket är de artiga mot dem de känner eller har en 
relation till, men likgiltiga inför andra (Gao, 1998, s 177). 
 
För att underlätta vid en ny kontakt med någon främling tar kineser vanligtvis en tredje 
part till hjälp. Denna bör, om möjligt, vara någon som är bekant för båda parter (Gao, 
1998). Det kan yttra sig så att man tar med sig en god vän vid det första mötet med en ny 
person eller har någon som hjälper en i en ny stad. Om nu det kinesiska sättet för en 
svensk låter osjälvständigt eller till och med lite krystat är det bara ena sidan av kinesisk 
mentalitet. Till skillnad från svenskar brukar kineser faktiskt prata med grannar och 
medpassagerare på tåg och bussar och kommentera klädsel, viktökning och annat hos 
motparten med en axelryckning. Här handlar det om något annat, nämligen hur vi 
uppfattar revir och hur stor den privata sfären tillåts att vara. I Kina är mycket av det vi 
uppfattar som privat offentlig egendom. Den statliga kontrollen av medborgare är 
dessutom långt mer omfattande än hos oss. På 1950- och 60-talet när den var som störst 
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styrdes individens anställning, boende, sjukvård, matransonering och resor direkt av 
staten. I de så kallade folkkommunerna åt familjerna i gemensamma matsalar med 
kollektivets ägodelar. Kvinnor i barnafödande ålder hade till och med sina 
menstruationscyklar kontrollerade så att staten skulle kunna försäkra sig om att ingen utan 
tillstånd blev gravid eller förblev gravid (Jakobsson, 2001). Även om mycket förändrats 
sedan dess finns fortfarande begränsade möjligheter till integritet för den enskilda 
individen. I mötet med kinesiska resenärer i Sverige får jag ofta lägga krut på att förklara 
varför jag inte vill säga vad jag röstar på. Tanken att det skulle vara något personligt är för 
dem fullständigt främmande, då det i Kina bara finns en godkänd sanning – den 
kommunistiska ideologin.  
 
Även om de styrande i Kina knappast påskyndat utvidgandet av den privata sfären rör det 
sig också om inlärda mönster för social kommunikation som är lika självklara för en kines 
som det svenska småpratandet om vädret. Tidskriften The Economist skriver: 
 

”Under de mest avslappnade former av social interaktion är det naturligt för 
fullkomliga främlingar att fråga varandra detaljer om lön, vikt och så vidare, 
som de flesta västerlänningar inte ens skulle dela med sina närmsta vänner.” 
(www.economist.com, print edition Europe 14/1 2006) 

 
Här tror jag att det snarare handlar om strategier för att överkomma blyghet och minska 
avståndet till främmande och att kineser har funnit andra sätt än vi svenskar som så gärna 
pratar om vädret. 
 
Det kinesiska begreppet ”ansikte”  
Något av det viktigaste i kinesisk kultur är att inte tappa ansiktet. Ting-Toomey beskriver 
ansikte som ”a claimed sense of favourable social self-worth that a person wants others 
to have of her or him” (Ting-Toomey & Kurogi, 1998, s 187). Att inte tappa sitt ansikte 
kan förklaras som att inte verka dum inför andra eller att behöva vara den som backar och 
ger med sig i en konfrontation. Fenomenet beskrivs ofta som något väldigt exotiskt i 
västerländsk litteratur men är enligt min åsikt inte så olikt svenskt beteende. Hur många 
gånger har man inte sagt att maten var god bara för att ”rädda ansiktet” hos värden och 
undvika konflikt? Eller rodnat och velat sjunka genom jorden i en situation där man är 
iakttagen av andra och framstår som ovetande eller dum. Det kinesiska språket nöjer sig 
inte med ett ord för ansikte utan delar upp det i lian respektive mianzi. Lian avser det 
moraliska ansiktet som går förlorat när man försummar sina etiska och samhälleliga 
plikter som individ (Leijonhufvud & Engqvist, 1985). Mianzi avser den sociala status som 
man får genom framgång i livet (Ting-Toomey & Oetzel, 2001). Det gäller inte bara att 
ha ”stort” ansikte själv, utan också att se till att andra runt omkring får behålla sitt. Det 
gäller således att alltid ge andra handlingsutrymme så att ingen part målas in i ett hörn. Ett 
ansikte kan, liksom det kinesiska självet ses som en del av andra människors ansikte. 
Vanhedrar du till exempel din familj, tappar du inte bara ditt eget ansikte utan hela 
familjen förlorar sitt (Jakobsson, 2001). 
 
Även om rädslan för att skämma ut sig säkert är universell kan man säga att den utgör ett 
mer medvetet inslag i kinesisk kultur än många andra. ”Ansikte” används flitigt i skolorna 
för att uppfostra barn till goda samhällsmedborgare och utnyttjas i den politiska 
kontrollen. Ett vanligt sätt att bestraffa politiska motståndare i Kina är just att offentligt 
förödmjuka personen i fråga och få denne att tappa ansiktet inför hela gruppen 
(Leijonhufvud & Engqvist, 1985). Man kan säga att hela samhällsmoralen i Kina är 
uppbyggd just kring att man har ett ansikte som man kan tappa vilket leder till känslor av 
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skam. I de protestantiska länderna är samhällsmoralen uppbyggd på att vi lärt oss att 
känna skuld genom religionen. En kines som känner sig generad och skamfylld reagerar 
ofta med att skratta vilket kan väcka oförstånd hos västerlänningar då det kolliderar med 
vår gängse förklaringsmodell av varför man skrattar; för att något är roligt. Mitt intryck i 
umgänget med kineser är att västerlänningar har större svängrum att göra bort sig i 
mellanmänskliga relationer. Det blir tydligt till exempel vid språkinlärning där många 
västerlänningar till synes provar sig fram med trial-and-error-metoden medan kineser i 
högre utsträckning tycks vilja presentera felfria meningar.  
 
En annan viktig skillnad mellan kineser och svenskar är huruvida man i första hand 
försöker rädda sitt eget ansikte eller ”ansvarar” för sitt eget så väl som andras runt 
omkring. I mer individualistiska kulturer som Sverige är man mer fokuserad på att själv 
inte framstå i dålig dager och kan gärna lägga ut raderna inför sin motpart så att denne ska 
förstå hur man har tänkt (Ting-Toomey & Oetzel, 2001). Just att vara uppriktig och 
sanningsenlig betraktas i individualistiska kulturer som en dygd. I kollektivistiska kulturer 
framstår det som desto viktigaste att bevara harmonin mellan människor. Kanske är det 
kopplat till att man i dessa samhällen lever tätt inpå sina närmaste och i första hand är en 
del av ett vi och i andra hand en avgränsad individ. Det gör den enskilde så mycket mer 
beroende av gruppen vilket i sin tur gör harmonin till något mer åtråvärt (Hofstede, 1991). 
Här kommer vi till det som löper som en röd tråd genom all kinesisk kultur: bevarandet av 
harmonin. Konflikt ses som något olustigt och icke önskvärt. Om den ändå uppstår är det 
viktigaste att bevara harmonin mellan två parter. Genom att inte konfrontera räddar man 
bådas ansikte (Gao, 1998). Genom att skylla det inträffade på sig själv räddar man 
harmonin mellan gruppdeltagarna (Ting-Toomey & Oetzel, 2001). Det kinesiska språket 
är fullt av otydligheter vars uppgift är att undvika konflikt. En vanlig fras i talad kinesiska 
är ”bu fangbian” som betyder ”det är besvärligt” eller ”det kan vara obekvämt”. ”Det 
intressanta är att det inte framgår för vem något är obekvämt”, skriver Leijonhufvud. 
”Det kan vara olämpligt för den som frågar, svarar eller för båda två.” (Leijonhufvud & 
Engqvist, 1985, s 158) Bevarandet av harmonin står högst, att säga sanningen är 
sekundärt. Eller som Gao uttrycker det: ”Att ge passande information vid passande 
tidpunkt och kontext till passande personer är viktigare än ärlig och sanningsenlig 
kommunikation. Ja på kinesiska betyder ’jag lyssnar’, ’det är möjligt’, snarare än att man 
håller med.” (Gao, 1998, s 163) 
 
Hur blir då detta i praktiken? Som västerlänning i Kina slås man av hur få ”vet inte”-svar 
man får när man frågar om vägen. Alla ”vet” vart jag bör gå av rädsla för att inte förlora 
ansiktet. Ett tåg som är försenat ett dygn är ”snart på väg” för att inte förstöra relationen. 
Kanske tycker kineser att det är vi västerlänningar som förstör när vi klampar på och ska 
fram med sanningen till varje pris. 
 
 
Det historiska arvet 
 
”Tekniken kollapsar, ingenting fungerar men vi har ändå femtusen år sammanhängande historia. 
Det är inte många andra folk som har det.”  
  
Kinesisk busschaufför i Peking 1997 
 
En viktig faktor att ta ställning till när man studerar kinesisk kultur är tiden. Kinas historia 
är längre än de flesta andra och unik på så vis att kineser kan läsa litteratur som är skriven 
tretusen år tillbaka i tiden. Även om språket förändrats genom årtusenden är det i stort sett 
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samma skrivsystem som används nu som då. De flesta egyptier behärskar inte hieroglyfer 
och få irakier har behållning av kilskrift men en kines med vanlig skolutbildning kan 
komma i kontakt med sina förfäder och ta del av deras tankar på ett sätt som är få folk 
förunnat. Vid sidan av litteraturen gör sig det förgångna påmint i form av otaliga 
arkitektoniska mästerverk runt om i landet, mest känd är den kinesiska muren och 
terrakottaarmén i Xi’an. Det mesta stilbildande inom kinesisk kultur inträffade för ett par 
årtusenden sedan och som kines idag tvingas man ständigt att förhålla sig till det. Oavsett 
vilken syn man har på historien får man finna sig i att ha kommit in i handlingen i ett 
ganska sent skede. 
 
De sista seklerna har historien för kineser utgjort den positiva kraft som vägt upp alla 
oförätter i nuet. När de västerländska ”barbarerna” som de kallades i Kina angrep landet 
under opiumkriget (1840-42) fann kineserna tröst i att landet iallafall hade en längre och i 
deras ögon mer högtstående historia än européerna. Kommunistpartiet har sedan 
maktövertagandet använt sig av historien som en enande faktor för att få med sig folket. 
Det första kinesiska skolbarn lär sig i historia är just värdet av att ha en så lång historia. 
Från min egen skoltid i Kina minns jag hur alla läroböcker frossade i kvantiteter. Kina 
beskrevs som landet med den längsta historien, den största befolkningen, de högsta 
bergen och de längsta floderna. Landet har över hundra minoriteter och väderförhållanden 
från arktiskt till tropiskt. Det för tankarna till vikten av att ha ett ”stort” ansikte som 
beskrivs på sid 14 men också till en skadad nationell självkänsla. På senare tid har 
intellektuella i Kina dock börjat fråga sig om det inte kan vara en belastning att ha en så 
lång historia. Kan allt för mycket stolthet över det förflutna rentav bli ett hinder i landets 
utveckling? (Chu & Ju, 1993) 
 
Dagens kineser lever med vetskapen om, inte bara att vara arvtagare till en urgammal 
civilisation, utan också att ha varit först på många områden. De var först med att använda 
papper, boktryckarkonsten, krutet och kompassen. De utvecklade ett jordbruk som kunde 
föda fler människor än någon annanstans. Medan folk i Europa ännu levde under mycket 
enkla förhållanden, ibland ännu utan skriftspråk, gick kineser omkring i miljonstäder med 
utvecklat bankväsende, bibliotek, blomstrande handel och universitet. Idag är Kina klassat 
som nation i Tredje världen. En fråga som många kineser ställer sig är hur Kina kunde 
hamna så långt efter. Den amerikanske författaren John K. Fairbank, citerad av Jacobsson 
skriver: ”Kinas historia, sedd i ett tvåtusenårigt perspektiv, innehåller en stor paradox 
som än idag upprör kinesiska patrioter.” Om nu Kina på 1200-talet var mer utvecklat än 
Europa, varför hamnade det efter i utvecklingen och hur gick det till? (Jacobsson, 2001, s 
21) 
 
Maten 
Precis som historien har maten en alldeles särskild plats i kinesers hjärtan. Mat är i alla 
kulturer något speciellt för det inhemska och något av det sista man glömmer i exil. Men 
olika folk tenderar att ha olika höga tankar om sin matlagningsförmåga. Om nu vi 
svenskar inte tycker att svensk mat är något särskilt befinner sig kineser i andra änden av 
skalan. Maten betraktas som en konstform som utvecklats och raffinerats under 
årtusenden (Taylor, 1996). Det kinesiska köket är världsberömt och något kineserna tar 
med sig överallt i exil. Som besökare i Kina slås man av att det kryllar av restauranger 
precis som pubarna i Stockholm på Bellmans tid. De regionala skillnaderna är stora men 
typiskt för kinesisk mat på alla fronter är att den tillagas i wok, äts med pinnar, smaksätts 
med soja och att man vanligen är flera som delar på en rad rätter gemensamt. Till rätterna 
serveras nudlar eller ännu vanligare ris. Den traditionella hälsningsfrasen i Kina lyder 
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ännu ”har du ätit ris?”. En fråga som bör besvaras med ”jag har ätit” vilket motsvarar 
svenskans ”jo tack bra”. Dock ska tilläggas att många yngre kineser har andra sätt att 
hälsa och använder den traditionella frasen mer i syfte att liva upp sina vänner och skoja 
lite. Ett annat exempel på matens betydelse är det faktum att kineser pratar väldigt ofta 
om mat jämfört med oss västerlänningar. Jacobsson skriver: ”Det kan vara mycket 
underhållande att sitta på tåget och lyssna till hur medpassagerare diskuterar mat 
timmar i sträck.” (Jakobsson, 2001, s 36)  Kinesers fascination vid maten måste delvis 
tillskrivas att den är god och att den har sin naturliga plats i det sociala umgänget. Men 
man måste också påminna sig om att det ofta varit hungersnöd i Kina och att 
hälsningsfrasen ”har du ätit” tills inte för så länge sedan faktiskt var en god indikator på 
hur man mådde. Det kan liknas vid svenskars besatthet av solen. Säkert har den 
uppkommit för att solen varit en bristvara men också för att den skänker sådant 
välbefinnande.  
 
Kinesers förhållande till omvärlden 
Det är först på 1900-talet som kineser börjat betrakta Kina som ett land bland andra 
länder. Begrepp som ”nation” och ”nationell identitet” dök upp så sent som vid förra 
sekelskiftet då Kina hotades av invasion utifrån. Tidigare ansågs hela världen tillhöra den 
kinesiske kejsaren. Kina kallades för Tian-xia, ”allt under himmelen”, och endast 
praktiska bekymmer ansågs begränsa kejsarens makt i rikets utkanter. I ett berömt brev 
från Kinas änkekejsarinna Ci Xi (1835-1908) till den samtida drottningen Victoria av 
Storbritannien tituleras den senare ungefär ”vasalldrottning i rikets utkanter”. Kina var 
världens kulturella mittpunkt – mittens rike – på samma sätt som vi européer såg Europa 
som världens självklara mitt. Omkring Kina låg länder som alla erkände Kinas 
överhöghet och influerades av kinesisk kultur. De var vasallstater med viss autonomi, inte 
jämbördiga stater. Bortom dessa fanns ”barbarerna” som inte ännu kommit i kontakt med 
den kinesiska civilisationen (Jakobsson, 2001). 
 
När västmakterna dök upp med sina kanonbåtar och en överlägsen tro på det kristna 
västerlandet utsattes den kinesiska stoltheten för en knäck den ännu inte hämtat sig från. 
Britternas seger i opiumkriget blev början till slutet för den kinesiska civilisationen. Kina 
tvangs till förnedrande eftergifter gentemot ”barbarerna” och till slut abdikerade den siste 
kejsaren 1912 vilket satte punkt för en femtusenårig era. Under andra världskriget anföll 
japanerna – en obetydlig önation som genom historien varit beroende av Kina – och 
miljontals kineser mördades. Kinas självkänsla som nation var krossad och folket drömde 
om återupprättelse. När Mao Zedong 1949 utropade Folkrepubliken Kina och yttrade de 
berömda orden: ”Vår nation ska icke längre vara en kränkt nation. Vi har rest oss!” 
möttes han av jubel från massorna. Kommunisternas maktövertagande innebar för många 
kineser en nytändning då man åter började tro på sitt land. I väst sågs däremot 
kommunist-Kina som paria samtidigt som Kinas makthavare försökte hålla omvärlden på 
avstånd. Det är först nu, under reformtiden, som Kina fått en ärlig chans att ”vara ett land 
bland andra länder”. Den förbättrade levnadsstandarden och Kinas ökade inflytande på 
världsarenan kan ses som sätt att återupprätta Kinas heder. De flesta kineser, oavsett 
social status eller politiska åsikter, vill att Kina ska bli en stormakt igen (Jakobsson, 
2001).  
 
Hur har då kinesers förhållande till utlänningar påverkats av det förgångna? Jakobsson  
skriver: ”Kineser är ytterst känsliga för minsta gest som kan tolkas som imperialistisk 
överlägsenhet. Detta är naturligtvis sant i varje land där utlänningar tidigare härskat 
men kineserna är kanske särskilt känsliga (somliga säger överkänsliga) på grund av 
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deras urgamla civilisation som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden.” (Jakobsson, 
2001, s 260) Vidare nämner Jakobsson den överlägsna attityd hon tycker sig se hos 
många västerlänningar gentemot kineser, men också den oförmåga många kineser har att 
acceptera någon som helst kritik som rör Kina om den framförs av en utlänning. Till och 
med konstruktiv kritik tolkas som att ”kineser blir underkända av utlänningar” och 
framkallar omedelbara försvarsreaktioner. Till saken hör också att kineser lägger vikt vid 
ansikte och att bevara harmonin vilket kan leda till att en negativ kommentar från en 
västerlänning uppfattas som en ren kränkning när det inte alls så var tänkt. Sakfrågor 
uppfattas som en fråga om kinesisk stolthet. Förhållandet kompliceras ytterligare av att 
regimen i utlänningar sett en tacksam måltavla som vänder blicken bort från egna misstag. 
Idag talar man mer öppet om de övergrepp som begicks av den brittiska och franska 
armén i Peking 1860 än de övergrepp som begicks av kineser under kulturrevolutionen på 
1960-talet. Många kineser är även känsliga för kritik mot kommunistpartiet, även de som 
själva har en kritisk inställning till regimen. Kinas moderna historia är så tätt 
sammanflätad med kommunistpartiets att man inte har några alternativa begrepp att falla 
tillbaka på. När en utlänning kritiserar kommunistpartiet kan det därför uppfattas som 
förtal av hela Kina. En invandrare i Sverige som sågade Göran Persons regering skulle 
aldrig på samma sätt bli betraktad som ”sverigefientlig” (Jakobsson, 2001). 
 
Fram tills nyligen var det få utlänningar som besökte Kina och en rad regler fanns till för 
att hålla dessa åtskilda från kineserna. Utlänningar hade egen valuta och särskilda butiker 
där de fick handla. De fick endast bo på särskilda platser och utlänningar och kineser fick 
inte dela bostad. På mitt universitet i Peking fick mina kinesiska vänner så sent som på 
1990-talet endast besöka mig vissa tider på rummet efter att ha fyllt i ett särskilt formulär. 
Hur ovanliga utlänningar varit och den misstro regimen verkar ha hyst till kinesers 
förmåga att bemöta dem framgår av nedanstående utdrag ur en kinesisk reseguide. Texten 
är återgiven i Lonely Planet China 1996. 
 

”På tåg, båtar, flygplan eller områden besökta av turister kommer du ofta i 
kontakt med utländska gäster. Följ inte efter dem, omringa dem eller stirra 
på dem när du möter dem. Avstå från att peka på deras kläder framför 
ögonen på dem eller göra lättsinniga uttalanden. Gå inte i närkamp med 
utländska gäster genom att tävla om en plats och be dem inte om något 
spontant. Om den utländska gästen tar initiativet till kontakt, var artig och 
balanserad.” (Taylor, 1996, s 58) 

 
Med tanke på vilken symbolik som omger utlänningar i Kina är det en bedrift att man så 
ofta möts av vänlighet och sympati. Man bör dessutom ha i åtanke att man som utlänning 
har ett fritt svängrum att bli upprörd över brister i det kinesiska samhället som kineserna 
själva saknar. Det är vanligt att se västerlänningar i Kina få spel och ta ut sin frustration 
över hela samhället på en enskild person som uppträtt omedgörligt av den enkla 
anledningen att han eller hon vill behålla sitt jobb. Den kinesiska mottagaren kanske 
känner samma vanmakt inombords men saknar forum att uttrycka den. 
 
  

Metod 
 

Metodval 
Jag har valt en kvalitativ ansats eftersom syftet är att ta reda på deltagarnas subjektiva bild 
av att vara kineser. Materialet samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer och 
analyserades sedan med induktiv tematisk analys enligt Hayes (Hayes, 2000). I studien 
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har jag även tagit hänsyn till att kommunikation bland kineser följer andra mönster än den 
bland svenskar. Sverige är liksom de flesta västländer en s k low context culture där ett  
budskap vanligtvis uttrycks i klartext mellan mottagare och sändare. Kina däremot är en s 
k high context culture där mycket av budskapet måste sökas i det omkringliggande 
sammanhanget. Tyngdpunkten i kommunikationen ligger lika mycket på hur något sägs 
som de faktiska orden (Berry, 2002). Därför vore det missvisande att endast tillämpa 
tematisk analys. Ett komplement till analysen har varit att tolka sättet någonting sägs på. 
Tolkningen bygger på mina tidigare erfarenheter av kinesisk kultur så väl som 
psykologiska kunskaper. 
 
Undersökningsdeltagare 
I studien ingick 10 st personer, 6 män och 4 kvinnor i åldrarna 21 till 34 år. De hade alla 
kommit till Sverige från Kina i vuxen ålder och varit här mellan två månader och åtta års 
tid. För att göra det möjligt att studera skillnader över tid ville jag ha en jämn fördelning 
mellan de som varit här länge och de mer nyanlända. Av de tio deltagarna hade därför 
hälften varit i Sverige mellan två månader och fyra års tid. Övriga fem hade varit här 
mellan fem år och åtta års tid. Samtliga var uppvuxna i storstäder, åtminstone enligt den 
svenska definitionen på storstad. Majoriteten av dem, åtta personer, tillfrågades genom 
personliga kontakter. Två av dessa var bekanta till mig sedan tidigare, övriga bekantas 
bekanta. Återstående två deltagare tillfrågades via e-post som sändes till de kinesiska 
studenterna på Kungliga Tekniska Högskolan (se bilaga 1). E-brevet sändes till de tio 
studenter som stod först på mailinglistan,  varav två svarade ja att delta. 
 
Datainsamling 
Datamaterialet samlades in under höstterminen 2005. Innan intervjuerna genomfördes 
översatte jag samtliga frågor från svenska till engelska och kinesiska och i mötet med en 
kinesisk gästforskare vid Östasiatiska institutionen på Stockholms universitet 
kontrollerades att samtliga frågor var korrekt översatta. Mitt mål vara att genomföra 
samtliga intervjuer på mandarin, då det för deltagarna skulle vara lättast att uttrycka 
tankar och känslor på sitt eget modersmål. Detta lyckades också med undantag av den 
första intervjun där vi ibland övergick till svenska. Deltagarna uppmanades att tala lite 
tydligare och lite långsammare än vanligt men att annars prata på så fritt möjligt. Jag tog 
på mig att säga till så fort jag inte förstod vad de sa. Samtliga intervjuer inleddes med 
fråga 1 där deltagarna fick associera fritt kring innebörden i att vara kines. Sedan följde 
övriga frågor ur intervjuguiden i lite olika ordning (se bilaga 2) Hälften av intervjuerna 
ägde rum på Stockholms universitet, 3 st hemma hos den intervjuade och 2 st hemma hos 
mig. Intervjuerna tog mellan 50 och 90 minuter och spelades in på band. Ingen ersättning 
utgick till deltagarna. Undantaget var ett fall då en deltagare ställt upp under särskilt 
knappa betingelser och fick en liten present som tack. Efter varje intervju antecknade jag 
sådant som kunde vara av betydelse, till exempel icke-verbal kommunikation och de 
tankar som väcktes hos mig under intervjun. 
 
Hela datainsamlingsprocessen underlättades enormt av att så många kineser engagerade 
sig i mitt projekt och deltog i intervjuer och/eller hjälpte mig att leta deltagare. Samtliga 
tio deltagare tycktes bemöda sig om att ge utförliga svar och gick in för ämnet med ett 
stort mått av engagemang.  
 
Databearbetning 
Materialet analyserades med hjälp av induktiv tematisk analys. Först lyssnade jag igenom 
intervjuerna och översatte dem ord för ord till svenska samtidigt som jag transkriberade 
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den svenska översättningen. Enstaka ord eller fraser var omöjliga att urskilja för mig trots 
otaliga genomlyssningar av bandet och transkriberades som ”ohörbart”. I snitt rör det sig 
om några ord eller fraser per intervju. I ett fall fick en deltagare ett mejl där denne ombads 
förtydliga ett visst avsnitt så att det inte skulle tolkas felaktigt. Efteråt läste jag igenom 
samtliga utskrifter och skrev ner allt som tycktes relevant för frågeställningen. Nyckelord 
från varje citat sorterades in under preliminära teman. Intervjuerna lästes sedan om på nytt 
tills jag inte kunde hitta något mer att tillföra de olika teman. Efter hand som arbetet 
fortskred fick vissa teman ny rubrik och i ett par fall lades innehåll från två teman ihop till 
ett nytt gemensamt. Slutligen fastställdes rubrik för varje tema och definition på innehåll.  
  
 

Resultat 
 
Vid första intryck framstår den bild deltagarna ger av sig själva som motsägelsefull. De 
flesta beskriver hur oerhört stolta de är att vara kineser och tillskriver den egna kulturen 
en mycket hög ställning. Samtidigt talar de om Kina som efterblivet andra länder. Andra 
menar att det är omvärlden som tror att Kina är efterblivet när det i själva verket är ett 
utvecklat, modernt land. Samma motsägelsefullhet skymtar i bilden av kineserna. I ena 
stunden beskrivs de som moraliskt högtstående, i nästa stund som i brist på moral. Flera 
deltagare påpekar de enorma skillnader som finns mellan stad och landsbygd i Kina vilket 
gör det svårt att ge någon enhetlig bild av landet. Men samtidigt verkar det bero på vilka 
glasögon man har på sig hur man väljer att betrakta sin bakgrund och där ger en och 
samma individ ofta uttryck för mycket motsägelsefulla tankar. 
 
 
Stolthet över den kinesiska civilisationen 
Samtliga deltagare i studien säger sig vara stolta över att vara kineser. Det är ofta något av 
det första som dyker upp när jag ber dem spåna fritt kring att vara kines. De flesta kopplar 
stoltheten till ett långt historiskt arv och allt som är unikt för den kinesiska kulturen. En 
fras som ständigt återkommer är att Kina har ”en lång historia och blomstrande kultur”. 
När deltagarna talar om vad som är bra med att vara kines hänvisar de ofta till kulturen, 
inte bara i termer av stolthet utan också som ett område som har mycket att erbjuda dem. 
”Det finns så mycket böcker att läsa…” uttrycker en deltagare och andra kommer med 
liknande svar. ”[Som kines] kommer du att få höra så många berättelser.” De verkar 
genuint intresserade av sin historia och tillskriver den en mening. Att Kina är så gammalt 
och ännu finns kvar fascinerar. 
 
”De gånger jag är mest stolt är när du tar upp en bok… på framsidan står det att den är 
flera tusen år gammal... Då känner jag mig jättestolt. Det är en stark känsla. Det är det 
språk som andra använde för flera tusen år sedan och det fungerar fortfarande. Om du 
tar Indusriket, Egypten hur många års litteratur kan dom läsa? Det är bara några 
experter som kan. Egyptierna själva kan inte läsa, men kineser… om dom gräver upp 
något ur jorden… småskoleelever kan… dom kanske inte förstår meningen med dikten 
men skrivtecknen känner de alla igen. Då tänker jag att det är något att vara stolt över.” 
 
Historiens längd är något man bör vara stolt över, påpekar en annan deltagare, men man 
har samtidigt ett ansvar att föra den vidare. Själva innebörden i att vara kines är just 
”stolthet, ära och ansvar”. Vid sidan av historien är det främst maten som väcker känslor 
av stolthet. Den beskrivs i ord som ”världens främsta” och ”oerhört mångfacetterad”. 
”Kanske du inte vill erkänna det, men jag anser att den kinesiska maten är så otroligt 
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mycket mer varierad än den svenska!”, utbrister en deltagare. Många verkar ha behov av 
att framställa kinesisk kultur som mer genomtänkt och avancerad än andra. Man uttrycker 
till exempel stolthet över att språket sägs vara så svårt eller att skrivtecknen är så 
komplicerade. Kinas civilisation beskrivs som olik alla andra länders. Ofta är deltagarna 
måna om att markera att Kina har en särskild plats i historien, eller rentav intar en 
särställning bland länder. 
 
”Kina är faktiskt en ganska unik civilisation. Den har burit med sig större mångfald än 
andra civilisationer. Bland världens främsta civilisationer har Kina en unik plats…”  
 
”Vi kineser säger att vårt land är en stormakt, vi är en moraliskt högtstående nation.” 
 
”Jag representerar Kina, när jag pratar med dig som svensk. Jag har bakom mig 
femtusen år av civilisation och 9,600,000 kvadratmeter mark och 1,2 miljarder kineser, 
eller hur?” 
 
Hos en del får jag intrycket att andra folk gått miste om något då de växt upp i andra 
länder i avsaknad av kinesisk kultur. Jag har själv haft tur som genom mina studier fått 
komma i kontakt med den. Dock går åsikterna isär på den här punkten. En deltagare 
skiljer sig tydligt från mängden då hon uttrycker öppen kritik över att kineser betraktar sin 
kultur som så överlägsen andras.  
 
”Men så fort man talar om kultur kommer kineser genast att… kultur, det har ni ingen… 
det är bara Kina som har […] Det är i blindo dom ser på vårt Kina. Det är också nåt jag 
pratat om, det jag sa tidigare om att ha blivit hjärntvättad. Det vi lärt oss ända sen vi var 
små är att Kina ’är stort till ytan, rikt på naturtillgångar, och har en lång historia’ 
(kinesiska: di-da-wu-bo-li-shi-you-jiu). Så det sitter redan oerhört djupt rotat i våra 
hjärnor. Kina ÄR helt enkelt stort till ytan, rikt på naturtillgångar, och har en lång 
historia… Vi är helt enkelt unika! Vi är dom bästa! Så vart vi än kommer så tänker vi… 
äsch, ni har ju inget… (skratt)” 
 
Andra kritiska röster talar om historien som en källa till stolthet men att den samtidigt 
bromsat upp utvecklingen i dagens Kina. En deltagare kritiserar det sätt på vilken 
historien presenterats i undervisningen i Kina. ”All den historieundervisning som vi har 
fått i vår generation är marxistisk historia… Många människor känner sig som om de 
placerats i ett fack när de läser den.” Hos ytterligare några låter man ana ledsamhet över 
något som gått förlorat.  
 
”När allt kommer omkring var Kina genom historien så starkt, och vi hade femtusen års 
upplysning. Men det är precis det omvända! Ju längre civilisation ett land har desto mer 
efterblivet…” 
 
 
Känslor av mindervärde 
De flesta deltagare pendlar just mellan uttryck för stolthet och att tala om sitt land i 
beklagansvärda termer. Ett ord som ständigt återkommer i intervjuerna är ”efterblivet”. 
Kina beskrivs som ”ett efterblivet land” eller i ett par fall som ”relativt efterblivet”. Andra 
anklagar omvärlden för att betrakta Kina som efterblivet eller tillstår att landet tidigare 
har varit det. Att Kina ”inte hängt med” eller att det ”måste komma ikapp”, är vanliga 
yttranden och föremål för jämförelse är i samtliga fall västerlandet. ”Även om historien är 
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väldigt lång har utvecklingen i modern tid varit efterbliven jämfört med västländernas”, 
säger en deltagare. Västerlandet framstår som en modell i fråga om levnadsstandard och 
frihetsideal, men samtidigt verkar de flesta måna om att inte värdera västerländska ting 
allt för högt. Det verkar ligga något lockande i dem samtidigt som många vill poängtera 
att Kina faktiskt är jämbördig med västländerna. De flesta deltagare tror att omvärlden 
inte räknar med eller rentav ser ner på Kina. Ofta får jag känslan av att deltagarna 
inledningsvis undrar om jag också hör till dem. Hos flera märks ett behov av att berätta 
om hur bra Kina är. ”Jo det känns faktiskt bra!” svarar ett par på frågan hur det känns att 
vara kines. Livet i kinesiska storstäder beskrivs som lika modernt som det svenska, 
kinesiska ungdomar som mer moderna än de västerländska, tekniken i Kina som mer 
avancerad än den västerländska, o s v. Skillnaden mellan deltagare ligger just i hur hög 
grad de tillskriver omvärlden en nedsättande syn på Kina eller i viss mån står för den 
själva. 
 
Ett par deltagare uttrycker sig kritiskt om att kineser, särskilt unga, ser så upp till allt 
västerländskt. De hyser en ”blind beundran” för västerländsk teknologi och populärkultur, 
som en deltagare säger. En annan ifrågasätter varför så många produkter i Kina ska ha 
engelsk text. Om det ”bara” står på kinesiska är det ingen som vill köpa dem. Dock 
påpekar samma deltagare att han funnit i Sverige att ”om det finns ett kinesiskt tecken på 
nåt kommer alla att vilja köpa det!” 
 
Också när samtalet kommer in på japanerna, Kinas grannfolk, blir det tydligt att 
deltagarna inte upplever att Kina räknas. Västländerna ser Japan som en jämlike, ett 
välfärdsland och respekterar det på ett helt annat sätt än Kina, menar deltagarna. Japanska 
produkter är välkända bland svenskar medan färre känner till dess kinesiska motsvarighet. 
Ofta blandas länderna ihop till Japans fördel. 
 
”Många svenskar eller andra utlänningar när dom ser mitt utseende [..] då kan dom 
fråga mig, var kommer du ifrån? Eller ’pratar du japanska?’ ’Är du japan?’ För många 
utlänningar kan inte skilja på japaners och kinesers utseende. Då svarar jag dem: ’jag är 
kines. Hm! Jag är inte japan’. För att… jag tror det är såhär, tidigare var Japan mer 
utvecklat än Kina… och när dom reste utomlands… många tänkte att japaner var 
välklädda, ser prydliga ut... har mycket pengar… så dom har råd att komma hit. Dom tror 
inte att du är kines. Så när dom ser att du är snyggt klädd… prydligt klädd! Då frågar 
dom dig: ’är du japan?’ Då reagerar jag väldigt starkt och talar om för den personen: 
Jag är kines. Jag är från Kina. Då känns det starkt. Och jag vill tala om för dom att 
kineser har faktiskt också pengar nu och kan resa… är prydligt klädda, klär sig snyggt… 
men vi är kineser.” 
 
Bilden kompliceras ytterligare av att hatet mot Japan ännu är starkt i Kina och att få 
kineser vill bli ihopblandade med den forna ockupationsmakten. ”Det är den största 
förödmjukelsen för en kines”, säger en deltagare om att bli tagen för en japan. ”Det är nåt 
man inte kan acceptera.” Vanligt hos de flesta är just att vilja bemöta och gå till motattack 
när bilden inte stämmer. 
 
”Även om man anser att man själv inte är lika bra som andra, även om det faktiskt är så, 
t ex vad gäller ekonomin eller annat… att man är sämre än i-länderna, finns det också en 
känsla hos folket… starka känslor för det kinesiska folket… och om ni utifrån kommer och 
säger något så tycker man inte alls om det.” 
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En missförstådd och kritiserad nation 
Ett tema som ständigt återkommer i intervjuerna är hur missförstådda kineserna känner 
sig av andra folk. Många talar om att ta emot kritik av Kina i utlandet, vare sig det handlar 
om situationer som inträffat eller fantiserade sådana. En del målar upp en bild av hur de 
ständigt tvingas förklara sig och rätta i kontakten med svenskar som, de upplever, 
uttrycker felaktiga åsikter om Kina. I ett par fall får jag intrycket att deltagare inleder 
själva intervjun med att gå i försvarsställning mot mig. Flera säger att de upplever ämnet 
för min uppsats som så viktigt just för att omgivningen ofta har en felaktig bild av Kina. 
Det rör sig om ”alla möjliga sorters missförstånd”, som en deltagare påpekar. Flera säger 
att de inte alls känner igen sig i bilden av Kina utomlands som ett fattigt land när de själva 
är uppvuxna i modern storstadsmiljö. Utlänningar tror att ”det är massa fattiga… husen är 
fallfärdiga…” Deltagarna vill inte bli förknippade med Kinas landsbygd där man i vissa 
fall lever på medeltidsnivå när de själva levt sina liv i välfärd. Kinas utveckling har gått så 
snabbt de senaste åren att omvärldens referensramar om landet helt enkelt är fel, menar 
de. En deltagare talar om missförstånd åt andra hållet då utlänningar bara besöker rika 
storstäder och inte har någon förståelse för hur förhållanden är på andra platser. 
Ytterligare en källa till missförstånd är, inte oväntat, politik.  
 
”Jag tycker inte om att höra folk säga att ni har inga mänskliga rättigheter i Kina. Eller 
ni har inte demokrati… Vi brukar ofta prata om dom här sakerna jag och min [svenska] 
pojkvän [..] Och så fort han börjar prata om politik blir det väldigt känsligt. I början 
började vi gräla så fort vi kom in på det, sen satte jag en regel med honom, nu pratar vi 
inte mer om politik. Och han sa, hm.. jag har också märkt att så fort du nämner Kina och 
jag säger något dåligt om Kina så blir du väldigt arg. Jag sa det är inte jag som är arg, 
det är såna som du som inte alls förstår er på Kina. Du har aldrig bott där, vet ingenting 
om historien, du känner inte till hela händelseförloppet från början till slut. Du har ingen 
rätt att döma det och säga att ni har ingen demokrati, inga mänskliga rättigheter.” 
 
Flera deltagare återkommer till att utlänningar inte kan förstå det samhälle där kineserna 
vuxit upp. Och det, menar vissa, fråntar dem rätten att kritisera Kina. Bilden blir splittrad 
då man dels framhäver hur likt Kina är Sverige - materiellt - men olikt när det gäller annat 
så som det politiska systemet eller graden av konkurrens mellan människor. Många uttalar 
orden med en axelryckning som vore det självklart: ”Omvärlden förstår inte Kina.” Man 
menar att omvärlden måste få en större förståelse för Kina för att relationerna till andra 
folk ska bli bättre. Några påpekar att man måste bo väldigt lång tid i Kina för att förstå. 
Andra säger att de känner sig aldrig så kinesiska som när de känner sig oförstådda av 
omvärlden. Dock påpekar de flesta att det faktiskt håller på att bli bättre, att kunskaperna 
om Kina ökar i utlandet. En faktor som ges skulden till att omvärlden har en så felaktig 
bild är nyhetsrapporteringen. Flera klagar på att det alltid är negativa nyheter som visas i 
Sverige från Kina. Dessutom är de ofta felaktiga. 
 
”Till exempel när dom diskuterar Kinas ekonomi, om Kinas miljöförstöring, då tänker jag 
på det och om det här stämmer bra eller… jag kan tänka att det var korrekt... en del kan 
vara rätt fördomsfullt.” 
 
Många verkar ta för givet att västerländska media har en helt annan utgångspunkt än vad 
de är vana vid just för att västländerna är kapitalistiska. Men det är skillnad menar jag 
mellan att inte bli sedd för den man är, vilket alla hävdar händer i mötet med andra folk, 
och att inte tolerera åsikter som avviker från de egna. Hos en del deltagare får jag 
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intrycket att omgivningen har rätt att kritisera Kina så länge det rör sig om sanningar. 
Andra uttrycker att omvärlden inte alls bör kritisera landet.  
 
”Amerika… dom t ex kräver att Kina ska göra det och det… Dom pekar finger och 
kommer med massa indiskret kritik. Annars… om du inte gör så här! Då blir det 
sanktioner… ekonomiska. Och det är något som vi kineser inte tycker om att se. Jag tror 
att de allra flesta kineser inte tycker om det här.” 
 
Som lyssnare undrar jag ibland vem som är den starka parten – Kina eller omvärlden. I 
västerländska media framställs Kina inte sällan som en förtryckarregim. Hos enstaka 
deltagare målas landet istället upp som ett offer som nyss har rest sig. 
 
”Kina har i modern tid hela tiden varit utsatt för invasioner från utlandet [..] För man 
har genom historien hela tiden utsatts för trakasserier, för förtryck av andra…” 
 
 
Stolthet över Kinas ekonomiska utveckling 
Parallellt med samtalet om en oförstående omvärld märks det tydligt att deltagarna är 
nöjda med utvecklingen i Kina. Den går åt rätt håll och framtiden är ljus. Omvärlden har 
börjat erkänna Kina och dess internationella status är på väg att höjas. Vid sidan av 
historien är det den ekonomiska utvecklingen som får deltagarna att känna mest stolthet 
över sin nationalitet. Alla talar om de positiva förändringarna som äger rum i Kina och 
har stora förhoppningar om framtiden. Samhället kommer att bli humanare och vanligt 
folk få det bättre, menar alla. Kina beskrivs som en dynamisk och fartfylld plats där 
utvecklingen går i rekordfart till skillnad från i Sverige där den har stannat upp. Ett par tar 
upp negativa följder av förändringarna som att så mycket äldre byggnader rivs i städerna 
eller att gamla traditioner försvinner. De uttrycker även förståelse för de problem som 
uppstår naturligt under utvecklingens gång och som de märkt att svenska tidningar lägger 
mycket fokus på. Ändå är de i huvudsak glada och stolta över det ekonomiska undret. 
 
”Det är klart att du blir väldigt glad, och stolt om det händer nåt bra… det är nåt helt 
naturligt. Jag hoppas att det ska gå bra för Kina, att alla kineser ska ha det bra, att alla 
ska vara lyckliga, att alla ska ha pengar på fickan och mat på bordet (skratt)… Ja det är 
klart att jag blir glad om det går bra.” 
 
”Jo när det händer något bra i Kina, som t ex den där raketen [som sköts upp i Kina] 
eller om Kina instiftat någon ny lag, om man instiftat nån ny lag att förbättra 
miljön…Dom gångerna känner du att… mitt land håller på att förändras till det bättre. 
Jag är kines! Det håller på att bli bättre i mitt land!” 
 
Den ekonomiska utvecklingen ses som positiv främst av två skäl. För det första kommer 
levnadsstandarden att höjas i Kina och landet bli mer öppet. För det andra kommer Kinas 
bild i omvärlden att förändras. Jag får intrycket att deltagarna är väldigt måna om vad 
omvärlden tycker om Kina. Om deras land tidigare var borträknat är det nu på väg att bli 
en stormakt. Överallt följer man utvecklingen i Kina med intresse. ”Varje lektion [i 
ekonomi] nämnde dom Kina!”, påpekar en deltagare. Flera uttrycker känslan av att 
äntligen bli tagna på allvar. Det märks till exempel genom att Peking tilldelats sommar-
OS 2008. 
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”…som att dom ska hålla 2008 års olympiad. Det är en succé! Kineser i hela världen är 
väldigt glada. Då känner jag väldigt starkt för det kinesiska. Varje sak som får människor 
över hela världen att lyfta på sina ögon… varje gång Kina gör något som 
uppmärksammas av folk över hela världen, då kommer alla kineser att känna väldigt 
stark samhörighet med Kina. OS, APEC-mötet i Shanghai 2001… Om kineser en dag 
reser till månen… om kineser uppfinner… någon stor upptäckt eller någon kines får 
Nobelpriset i kemi… (skratt) Allt det här är sånt som får kineser att känna samhörighet.” 
 
En enda deltagare sticker ut på så vis att hon betraktar de snabba förändringarna med 
skepsis och ifrågasätter varför alla enbart är glada. 
 
”I början var jag mest glad, och stolt [..] Sen ju längre tiden gick desto mer coolade jag 
ner och började analysera det här fenomenet. Alltså varför fäster västerlänningar så stor 
uppmärksamhet vid Kina? Och vilka problem finns där under tiden som Kina utvecklas? 
Efter att ha analyserat ett tag tänkte jag att det finns inget att vara så glad över. T ex 
varför får Kina så stor uppmärksamhet, för det första, och jag tror det är det viktigaste, 
det är för att Kina är en marknad. Alltså Kina är som ett stort stycke kött. Och i och med 
att Kina utvecklas, om västländerna inte skulle bry sig, skulle det vara väldigt dumt.” 
 
Samma deltagare upplever att Kina betraktas av omvärlden som ett hot lika väl som en 
möjlighet. Utvecklingen i Kina beskrivs ofta med skepsis här i Sverige, menar hon, 
kanske för att vi är rädda att förlora våra jobb. ”Men om du vill se på det här lite mer 
positivt”, fortsätter hon, ”så bevisar det att du är tillräckligt stark för att andra ska vara 
rädda för dig. Så att du får trösta dig med det.” 
 
 
”Det som är bra för landet är bra för individen” 
När deltagarna talar om sin nationalitet blir det ofta tydligt hur starkt de allierar sig med 
landet Kina. ”Det som är bra för landet är bra för individen”, säger flera upprepade gånger 
och uttrycker liten förståelse för att det kan vara på annat vis. ”Landet är som en familj” 
är en annan vanlig fras och flera betonar hur den egna framtiden hänger ihop med Kinas. 
Kanske blir det extra tydligt när samhället håller på att förändras så fort som i Kina just 
nu? Ofta finns inget utrymme för motsägelsefulla tankar utan något är antingen bra eller 
dåligt. Kinas ekonomiska reformer är ”bara bra” hävdar de flesta. Det finns inget dåligt 
med dem. På samma sätt svarar flera att det inte finns något dåligt med att vara kines, när 
jag frågar dem. En deltagare är mån om att göra klart att det inte låg några som helst 
negativa tankar om hemlandet bakom flytten till Sverige. När man sedan tränger djupare 
inpå ämnet kan flera uttrycka kritiska tankar. 
 
De flesta beskriver sig själva som passiva betraktare till förändringarna i Kina snarare än 
aktiva. De är måna om att visa att de har anpassat sig till förändringarna och att de stöder 
dem fullt ut. Det verkar inte finnas något svängrum att ifrågasätta regimens handlande 
eller att motsäga sig dess idéer. Ett par uttrycker sig kritiskt om kineser som talar illa om 
Kina utomlands. Varför skildrar till exempel regissören Zhang Yimou aldrig något 
positivt i sina filmer?, undrar en deltagare. Han upplever det som märkligt att filmer med 
så negativt innehåll gång på gång vinner priser i väst. Som kines har man en skyldighet, 
påpekar flera, att stå upp för det egna landet. Man har ett ansvar att rätta till missförstånd i 
utlandet. När man försvarar landet försvarar man också sig själv. I deras exempel blir det 
tydligt hur nära de identifierar sig med Kina och hur de ofta tänker i landets intressen. En 
deltagare kopplar själva innebörden i att vara kines just till att stå upp för sitt land.  
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”Jag anser att som kines bör man försvara kinesers intressen och man bör respektera sitt 
land, man ska inte säga vad som helst när man är utomlands… ” 
 
”…och om svenskar diskuterar något om Kina, något som inte är bra måste jag… om det 
dom säger är rätt finns det ju inget jag kan säga, men om dom talar osanning, eller om 
dom har övertolkat något, kommer jag helt klart att debattera mot dom, jag kommer 
förklara… alltså jag försvarar Kinas intresse eller dess respekt eller nåt liknande, så kan 
man kalla det. Dom gångerna känner jag mig som mest kinesisk.” 
 
”Som t ex, där vi bor finns en kille från Iran. När jag får syn på den här iraniern eller när 
jag pratar med honom så tänker jag inombords: vad har Iran för strategisk innebörd för 
Kina? För du vet, Kinas förbindelser med Iran är ju ganska goda, medan Irans 
förbindelser till USA är ganska dåliga. Och mellan Kina och USA har det ju uppstått en 
ny ganska antagonistisk inställning, eller hur? Så då tänker jag på vad Kina har för 
strategisk innebörd för Iran… Kommer Kina i framtiden att importera olja från Iran? 
Och sånt… Så man tänker på landets intressen.” 
 
En annan deltagare menar att man oavsett omständigheter aldrig bör överge sitt land och 
hänvisar till det kinesiska ordspråket ”Barnet kommer inte tycka illa om modern bara för 
att hon är ful, hunden kommer inte överge sitt hem bara för att det är fattigt”. En del andra 
är kritiska till att många kineser tycker allt kinesiskt är bra utan att ifrågasätta det. Man 
måste vara objektiv när man ser på Kina, påpekar de. De nämner objektiviteten som vore 
den inte självklar utan något de får jobba med. Att erkänna fakta och samtidigt vara lojal 
mot hemlandet tycks i vissa fall bli motsägelsefullt.   
 
”När man kommer att prata om saker i Kina med andra människor, bör man vara 
objektiv… Objektiv. Man får inte säga…jag är från Kina, och om någon annan säger t ex 
att miljön i Kina inte är tillräckligt bra och jag tycker att ”aah! Vi har faktiskt en bra 
miljö i Kina!” så får man inte… man måste respektera fakta. Kanske det faktiskt är så. 
Kina har faktiskt sina dåliga sidor.” 
 
Det råder ingen tvekan, i de flesta intervjuer, att deltagarna hyser oerhört varma känslor 
för sitt hemland. Men som en deltagare påpekar: ”att man älskar Kina varmt betyder inte 
att man älskar kinesiska kommunistpartiet varmt eller den kinesiska regimen.” I flera fall 
får jag intrycket att deltagarna använder kommunistiska slagord, som att återvända hem 
och bygga landet eller att fråga sig själv hur man kan hjälpa sitt land – men till annat än 
regimen ursprungligen tänkt sig. 
 
”Dom flesta kineser med utbildning kommer alla att tänka på vad dom själva kan göra 
för det egna landet. Hur kan man låta folket i ens land skaka av sig det här tillståndet av 
förtryck? För att… hur ska man säga det… varje kines som fått utbildning, dom flesta har 
nog ganska mycket emot den kinesiska regimen, eller det är inte säkert att dom är emot, 
men åtminstone har dom en kritisk attityd...” 
 
Det är intressant att så många deltagare noterat hur mycket svenskar får gratis av sitt land 
men aldrig ifrågasätter att svenskar så ofta baktalar Sverige medan kineserna som får så 
lite av staten försvarar sitt land till varje pris. 
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De möjligheter som den kinesiska identiteten ger  
 
”Du vet kineserna är ju väldigt många… det är mycket kineser, överallt på jorden är det 
mycket kineser. I Sverige är det mycket kineser.” 
 
Deltagarnas talar ofta om sin kinesiska identitet som användbar. Att tillhöra ett stort folk 
förknippas i allmänhet med en rad möjligheter. En deltagare beskriver sin första tid i 
Sverige som enkel för ”det finns så mycket kineser, du kan alltid leta upp någon att roa 
dig med.” Livet i kinesiska städer beskrivs som varierat just för att det finns en sådan 
bredd av människor och fullt av valmöjligheter för den enskilda individen. Det kinesiska 
språket känns användbart för att ”du kan prata med en fjärdedel av mänskligheten”. Det är 
ett språk som talas på flera platser runt om i världen och allt fler utlänningar visar intresse 
att lära sig det. Att kunna kinesiska är också bra, menar en del, för att det finns en så 
omfattande litteratur på det egna språket – flera tusen år – att ta del av. 
 
”Jag tänker att jag kan kinesiska, det är nåt väldigt bra, för jag kan läsa och förstå äldre 
texter.” 
  
Det är en trygghet att vara kines då man alltid har kineser omkring sig vart man än reser. 
”Vart man än går så träffar man på en kines!”, skrattar en deltagare. En annan fantiserar 
över hur ensam man måste känna sig som västerlänning i Kina och vilken kulturchock det 
måste innebära att inte ha sina landsmän där och ingen som talar det egna språket. ”Så 
kommer du känna, men inte jag, för det finns så många kineser. Vi är tretton kineser i 
byggnaden jag bor i nu.” En annan deltagare berättar om en utlandsresa då han råkade i 
knipa och hur han genast sökte sig till Chinatown där han fick hjälp att klara upp 
situationen. Att ha kineser överallt gör att skillnaden mellan Kina och utlandet inte blir så 
stor, menar en deltagare. Att komma hit till Sverige blir ”som att flytta från en stad till en 
annan”.  
 
”Det är väldigt enkelt, om du går på en gata i Sverige och går vilse, om du verkligen inte 
kan någon engelska och inte kan prata svenska, om du bara väntar fem minuter får du 
säkert syn på en kines! Så det är inte någon större skillnad från gatorna i Peking.” 
 
 
Känslor av instängdhet och begränsningar  
På andra områden uttrycker deltagarna en viss instängdhet eller begränsningar som är 
förknippade med att vara kines. Till exempel påpekar flera att man som kines inte kan 
resa fritt på samma sätt som västerlänningar. Man måste ha visum till de flesta länder och 
det är en omständlig procedur. Att ha ett kinesiskt pass ses av flera som en klar 
begränsning. ”Om du kan få ett pass så kommer det att finnas begränsningar var du än 
åker”, som en deltagare säger. En annan menar att det ännu finns fullt av hinder i 
kontakten med utlandet. Som kines måste man ”tänka över” sina kontakter med 
utlänningar och det är ofta omständligt att göra affärer eller kommunicera på annat sätt. 
Ingen talar om det i klartext men jag undrar många gånger hur mycket avundsjuka som 
finns mot mig som västerlänning. Flera låter mig veta att vi svenskar levt ett enkelt liv på 
många sätt. 
 
Också när deltagarna talar om Kina nämner de en rad faktorer som begränsar deras frihet 
så som enpartisystemet, brist på yttrandefrihet och krav på konformitet. Här är de dock 
splittrade på så sätt att en del inte nämner det alls medan andra målar upp en värld där du 
ständigt blir kontrollerad. ”Att det inte finns frihet, mänskliga rättigheter, det finns ingen 
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yttrandefrihet, det finns ingen pressfrihet… att det är olaglig med sammankomster, 
demonstrationer…”, associerar en deltagare med livet i Kina samtidigt som han också har 
lätt att delge positiva minnen hemifrån. En annan kopplar genast att vara kines till ”att ha 
växt upp under överinseende av den kinesiska regimen”. Det är makthavarna som till 
största del avgör hur den enskilda individen mår, menar samma deltagare och anser att det 
inte finns något motsvarande i västländerna. ”Alla lyder kommunistpartiets ledare” säger 
ytterligare en deltagare. Massakern på Tiananmen nämns av en enda deltagare som 
anklagar regimen för att lägga locket på istället för att erkänna de fel som begåtts. ”Man 
låter tiden ha sin gång, det kanske går tjugo, trettio, fyrtio år… man pratar inte om det i 
tjugo, trettio, fyrtio, femtio år, och då glömmer alla det.” Några talar också om den 
kinesiska skolundervisningen som enkelspårig och bristfällig. Det som kritiseras är främst 
att det bara finns en legitim sanning. 
 
”För det vi har lärt oss sen vi var små [..] det som står i läroböckerna det ska du också 
tro på, det som står i böckerna är rätt! Allt annat är fel. Så ditt tänkande bör vara 
likadant som det i böckerna. Där talar dom om för dig att Taiwan tillhör Kina. Det 
TILLHÖR helt enkelt Kina. Om du som svensk talar om för mig att Taiwan inte hör till 
Kina så ska jag argumentera mot dig, jag ska tala om för dig att Taiwan hör till Kina!... 
Dom tycker att dom har rätt.” 
 
”Det dåliga är…Hur ska man säga… Man kan säga att vi alla blivit hjärntvättade sen vi 
var små. Politiskt. Hjärntvättade. Inte bara politiskt utan även kulturellt. Många detaljer, 
många väldigt små saker, har vi en förutfattad mening om. Så när vi kommer utomlands, 
det gäller en massa olika frågor, så kan vi inte vara opartiska. Så fort vi stöter på nåt 
problem, måste man använda väldigt lång tid för att rättvist… lägga ner en massa energi 
på att avgöra om den här saken är rätt eller fel [..] Om jag hela tiden hade levt i Kina 
hade jag nog inte blivit medveten om det.” 
 
Kanske det bara är en tillfällighet men samma två deltagare som citerats ovan säger sig 
uppleva begränsningar också i umgänget med andra kineser. ”Jag kan bli väldigt spänd, 
jag vet inte när jag säger nåt fel eller vad jag gör för fel”, säger en av dem. Med svenskar 
kan man vara mer ärlig, menar båda medan det finns väldigt mycket som kan bli känsligt 
med andra kineser. 
 
 
Ledsamhet över tingens tillstånd 
Flera av deltagarna använder ord som ”otillräckligt” och ”inte bra nog” när de talar om 
sitt hemland. Alla verkar överens om att det kinesiska samhället är bristfälligt på många 
sätt och behöver bli bättre. Oftast märks deras entusiasm över de förbättringar som gjorts 
och görs men ibland skymtar känslor av ledsamhet och sorg. 
 
”Det finns så många saker som är orättvisa”, säger en deltagare och hänvisar till att så 
många kineser aldrig får gå i skolan, saknar arbete eller tjänar väldigt dåligt. ”Orättvisor, 
det råkar man väldigt ofta ut för. Då blir jag ledsen för deras skull.” Ett par andra 
uttrycker liknande tankar. När de talar om sitt hemland går tankarna till vad mycket 
problem det finns och hur lång tid det kommer ta att lösa dem. Man hänvisar till områden 
som korruption, brist på frihet, brist på moral eller trygghet för vanliga människor. ”Det 
får mig att känna mig illa till mods…” säger en deltagare varpå rösten genast ljusnar. 
”Men som kines hoppas jag att man kan förbättra och förändra dom här sakerna!” Samma 
hoppfullhet går igen hos många deltagare. När tonfallet låter som allra mest hopplöst 
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spricker de upp i glada leenden och resonemang om hur framtiden tillhör Kina. Måhända 
som ett försvar, men deltagarna tycks också ha valt att fokusera på det positiva. En 
deltagare påpekar att man måste göra det. 
 
”Händer det nåt bra [i Kina] då tänker du på Kina… men om det händer nåt dåligt 
tänker du, äsch… det händer ju jämt såna där saker, man ska inte bry sig så mycket om 
det.” 
 
 
Kineser och utlänningar - vem räknas egentligen som kines?  
Kanske någon läsare redan lagt märke till det. I ett par citat ovan refereras svenskarna till 
som utlänningar. Någon kanske gör invändningen – men är det inte kineserna som är 
utlänningar här hos oss? Jo visserligen, men de flesta deltagare i studien refererar faktiskt 
till svenskar som utlänningar, på kinesiska waiguoren, alltså utanför-riket-människa. Sig 
själva benämner de zhongguoren, alltså mittens-rike-människa. Det här kan tyckas lite 
märkligt när vi talar om livet som utlänning i Sverige. Det blir då utlänningarna (läs: 
svenskarna) som inte släpper in kineserna. Men vanan är så utbredd hos kineser att jag 
inte reflekterar över den förrän i översättningen av intervjuerna. Av de tio deltagare jag 
talat med är det bara två som ifrågasätter fenomenet öppet.  
 
”Folk brukar fråga, är din tjej utlänning eller kines?… Det är flera som frågar, är din 
tjej utlänning [d v s svensk]? Jag har hört att din tjej är utlänning… och jag svarar dom: 
här är det DU min vän som är utlänningen!” 
 
Jag som svensk och intervjuare hamnar förmodligen i kategorin ”intresserad utlänning”. 
Jag upplever för det mesta ingen barriär mellan deltagarna och mig. Snarare är det lätt att 
hitta gemensamma referensramar. Endast i undantagsfall upplever jag att deltagare ser på 
mig som en helt annan kategori av människa. Ett fåtal är måna om att betona skillnaden 
mellan mig och dem. Men det är oklart i hur pass hög grad de ser mig som väldigt 
annorlunda eller till skillnad från många svenskar faktiskt inte har något problem att 
påtala det som ÄR annorlunda, t ex utseende, matvanor eller livsstil. Det som skiljer sig 
mellan deltagare är i vilken utsträckning de ser på identiteten som förändringsbar. Till 
exempel förstod inte den kines som hjälpte mig med översättningen av intervjufrågorna 
innebörden i frågan ”Kan man bli kines?” De är ju redan det. När jag förtydligade att det 
var utlänningarna jag menade utbrast han oförstående: ”Utlänningar är utlänningar och 
kineser är kineser!” 
 
Vem räknas då som kines? Vad tycker deltagarna? Går det att bli kines? Här går svaren 
isär på flera punkter. Deltagarna har olika utgångspunkt för att avgöra vem som är kines. 
Två skilda synsätt framträder ur deras resonemang - ett exkluderande där endast vissa kan 
räknas och ett inkluderande där alla som vill kan bli kineser.  
 
Flera kopplar spontant ihop att vara kines med att ha ett kinesiskt utseende. Det är ofta det 
som ligger till grund för att andra kineser i Sverige ska ta kontakt. En deltagare berättar: 
”När kineserna kommer säger de genast ’kines!’ Eller hur? Dom bryr sig inte om jag 
pratar kinesiska eller ej. Jag har inte sagt ett ord än när dom säger ’kines!’” Att ha 
kinesiskt blod i ådrorna samt att tala kinesiska flytande nämns som viktiga faktorer. Men 
utöver det tillkommer hur du tänker och hur du ser på dig själv. Många menar att de äkta 
kineserna finns enbart i Kina och att de kineser som vuxit upp eller bott länge utomlands 
inte kan räknas då deras sätt att tänka blivit ”utländskt”. Några refererar till kineser 
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uppväxta i Sverige som ”bananer”. De är gula på utsidan och vita på insidan, d v s har 
kinesiskt utseende men tänker som svenskar, alltså är de inga riktiga kineser. Det 
avgörande, menar många, är de värderingar du har och att du själv känner dig som en del 
av den kinesiska kulturen. ”Om du värdesätter ’mittens rike’, dom två orden, om du själv 
anser att du är kines, då är du det.” säger en deltagare. Andra utgår från en bredare 
definition och menar att alla med kinesiskt påbrå räknas som kineser oavsett miljö. ”Alla 
som har kinesiskt blod i sig, har dom kinesiska kännetecknen som gul hy, svarta ögon… 
som kommer från den kinesiska jorden, även om dom är nästa generation eller ännu en 
generation efter bör dom ändå räknas som kineser.” Ytterligare en menar att kärleken till 
fosterlandet är avgörande. Bara man älskar Kina så kan vem som helst räknas.  
 
På frågan om man som utlänning kan bli kines skiljer sig också svaren, men de flesta 
tycks mena att det är mycket svårt. Flera tycker frågan är rolig och att det känns ovant att 
tänka sig en person från en annan kultur som kines men sätter ändå igång att fantisera om 
hur det skulle se ut när jag ber dem. Om man växer upp i en helkinesisk miljö, omgiven 
av kineser skulle man nog bli betraktad som kines av sina närmaste, säger några, men 
andra som möter en på gatan kan ju inte veta att man vuxit upp bland kineser. De skulle 
betrakta en med samma distans som andra utlänningar. Vissa menar att det inte ens om 
man växer upp i en helkinesisk miljö går att bli kines, på grund av att föräldrarna har 
annan bakgrund och utseendet är annorlunda.  
 
”Om man hela tiden växt upp i Kina, och hela tiden befunnit sig i en sån kinesisk 
familjemiljö, om man har kinesiska föräldrar så att det helt avskärmar en från ens 
ursprungliga kultur, ens ursprungliga bakgrund, historia… Sett ur flera perspektiv borde 
man då ha något av en kines… åtminstone vad gäller kultur och värderingar... Man skulle 
vara lik en kines. Men jag tänker att man har med sig en liten del… blodet, det kommer 
fortfarande finnas kvar…” 
 
Om man så bor hela sitt liv i Kina kommer man ändå att ses som ”utlänningen som vuxit 
upp i Kina” eller ”svensken som tänker som en kines”, menar somliga. Andra säger att en 
västerlänning på sin höjd kan bli ”kinakännare” (zhongguotong), vilket innebär att man är 
kunnig i kinesisk kultur och lärt sig språket flytande. Ett par enstaka anser att man borde 
som i Amerika utgå från att alla kan bli kineser, bara de älskar sitt nya hemland och vill 
bli en del av det. I grund och botten är det avgörande hur du beter dig som människa, 
säger en deltagare. Efter en tid tänker man inte på bakgrund utan ser till personlighet och 
individuella egensaker. Det beror helt på hur pass trovärdig du är i rollen som kines. 
 
Av svaren drar jag slutsatsen att det i flesta fall är svårare att bli kines än att bli av med sin 
kinesiskhet. Så betraktar de flesta också ett svenskt barn med kinesiska rötter som svenskt 
medan ett helsvenskt barn i Kina omgiven av endast kineser även det förblir svenskt. 
 
 
Kinesiska stereotyper 
En annan fråga jag ställde till deltagarna var hur de själva uppfattade kineser. Vad är 
typiskt för hur kineser beter sig? Några svarar att det kan vara svårt att säga något typiskt 
om en miljard människor. De flesta är inne på att det bara kan bli en sorts kategoriska 
uttalanden som inte gäller alla kineser. Svaren bör även ses i relation till den svenska 
miljö där deltagarna befinner sig. När t ex ett par talar om kineser som ”högljudda och 
livliga” eller ”optimister” som ”tycker om att roa sig” är det en direkt jämförelse med oss 
svenskar.  
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Många av deltagarna talar om kineser som direkta på så sätt att de ofta ställer frågor rakt 
ut eller direkt börjar prata när de får se en annan kines. De tar saker för vad de är. Har 
någon gått upp i vikt kan man lika gärna säga det då det är sant. ”Du är helt enkelt tjock!” 
Man talar också om en sorts driftighet, att ta saken i egna händer. Kineser blandar inte in 
myndigheter om det inte är direkt nödvändigt. För det mesta finns det utrymme att 
förhandla om något. Många beskriver sina landsmän som ”flexibla”, ”anpassbara” eller 
”spontana” och ”improviserade”. Det är inte så noggrant hur det blir. Lite hursomhelst 
blir bra. Ibland ändrar man sig så mycket att det slutgiltiga resultatet inte alls 
överensstämmer med den ursprungliga planen. En deltagare drar en historia om en 
kinesisk arbetsgrupp som ska bygga en tunnel. 
 
”Man har ett berg… och om man ska göra en öppning genom berget… om det är tyskar 
som ska göra det kommer dom att mäta från båda sidor, man mäter och räknar, och sen 
bygger dom en oerhört exakt tunnel. Men kineser… dom skulle göra såhär, dom skulle 
börja bygga från BÅDA ändar, tills det har blivit TVÅ stycken tunnlar. Och då tänker 
dom, det var ju inte så dumt! Det här var ju inte så illa! Då tar vi det såhär… ” 
 
En annan deltagare förklarar kinesernas mentalitet med att man hela tiden stöter på 
förändringar i det kinesiska samhället vilket gör det nödvändigt att kunna ändra sig. ”Om 
du inte kan ändra riktning allteftersom kan du i Kina upplevas som… inte så att det är 
dåligt men… som lite dum.” Flexibiliteten gäller även lagar och regler där man ofta gör 
undantag. Kineser hittar smitvägar överallt, klagar en deltagare och hänvisar till 
situationen på sitt nuvarande arbete där han förväntats sälja ett visst antal biljetter till 
kineser men ständigt upptäcker att han står med en dubbelt så stor grupp utan att förstå 
hur det gick till. Som kines konkurrerar man hela tiden med andra. Man tränger sig i kö 
och kör improviserat i trafiken, även om det, som en deltagare påpekar, är relaterat till 
bildningsnivå. Många är på sin vakt mot främlingar för det finns många som vill luras. En 
deltagare går så långt att han påstår att kineser är fiender till varandra. ”Varför? För att det 
inte finns tillräckligt av nånting, vi måste slåss! Om jag får nåt att äta får inte du det. Om 
du får nåt att äta får inte jag det.” Han beskriver kineser som ”väldigt oförskämda” mot 
varandra. ”Kineser älskar att bråka vad det än gäller.” Men allt eftersom det blir bättre i 
Kina tror han det här beteendet kommer att upphöra. 
 
När det gäller relationer till dem man känner menar flera att kineser följer regler i större 
utsträckning än svenskar. T ex har man en mer konservativ familjesyn, man ”går inte bara 
och skiljer sig” som svenskar gör. Också i övriga relationer beskriver deltagarna ett 
striktare förhållningssätt. Det gäller att hela tiden ta hänsyn till andras ”ansikte” och 
vilken relation man har till någon. Lika viktigt är att ha eget ”ansikte” och ge ett gott 
intryck. Man kan inte bara säga nej rakt av som svenskar gör om det är till någon vän eller 
betydelsefull person. Ett par ifrågasätter att så mycket i Kina sköts genom guanxi, det 
kinesiska ordet för kontakter. Har man inte guanxi blir mycket lite uträttat, men då det 
finns guanxi är man helt enkelt skyldig att hjälpa varandra. Man talar också om att man 
som kines inte kan ha några hemligheter då omgivningen lägger sig i alldeles för mycket.  
 
”Om min kompis ännu inte har pojkvän och någon annan inte tycker det verkar bra, då är 
det massor av olika folk som mammas arbetskamrater, mammas vänner, pappas vänner 
eller familjens släktingar och hennes egna vänner, hennes arbetskamrater, hennes chef… 
alla ska hjälpa henne och introducera en pojkvän [..] Om det är chefen som säger till dig, 
jag ska introducera dig för en pojkvän, då kan du inte svara honom ’nej’.” 
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Det är något typiskt kinesiskt just att uttrycka sig indirekt, menar några. ”Du måste gissa 
vad en kines menar! Och jag kan inte gissa det!” Andra beskriver med öppen skepsis hur 
kineser hela tiden ”talar i skägget”, anpassar sig till omgivningen eller intrigerar med t ex 
arbetskamrater på ett diskret sätt för att vinna makt. ”Så fort en kines har någon som helst 
makt kommer han att använda sig av den så mycket det bara går”, säger en deltagare. 
Vidare talar man om att kineser ofta strävar uppåt, de vill lyckas, tjäna pengar och i det 
syftet är de beredda att göra stora uppoffringar. Typiska kinesiska värden är ”flit och 
enkelhet”. Man talar också om kineser som härdade av ett hårt samhälle. Det finns en 
”beredskapskänsla” hos kineser, menar en deltagare. Man är självisk på så sätt att man 
bryr sig om sina egna mål och sin karriär och det är helt upp till en själv att förverkliga 
dem. Att finna sin väg i livet som kines är oerhört komplicerat, menar många. Chanserna 
är små och man måste ta hänsyn till andras önskemål. ”Du bör se till så att alla blir 
lyckliga”, som en deltagare säger. Flera talar också om kineser som generösa och måna 
om sina vänner. Man ställer alltid upp och det är självklart att bjuda andra. 
 
”Till exempel om du går ut och äter… Svenskar kommer troligen ”ja.. jag betalar min 
mat… kanske med vatten... jag kommer betala det också. Jag ska inte betala din mat. 
Kanske även flickvän och pojkvän, eller hur? Jag betalar min mat… Eller jag BJUDER 
dig idag! Kineser skulle rätt och slätt säga: Idag bjuder jag… Även i Sverige.” 
 
En deltagare talar om att kineser ofta väljer att göra som man alltid gjort istället för att 
prova något nytt. Man lyder makthavarna, säger en annan och vänder kappan efter vinden 
beroende på var den blåser politiskt. Ett par talar om det som något typiskt kinesiskt att 
inte tåla åsikter som avviker från mallen. Dessutom tycker många kineser att allt kinesiskt 
är bra medan ”svenskar tycker att allt som inte är svenskt är häftigare!” Enstaka deltagare 
talar också om att hålla ihop i exil som något typiskt kinesiskt och att följa Konfucius den 
gyllene medelvägen, d v s vara lagom i allt man gör. 
 
 
Återkommande symboler av betydelse för den kinesiska identiteten 
 
Maten 
När deltagarna talar om att vara kines kommer de ofta in på ämnet mat. Det tycks vara en 
självklarhet i deras ögon att som kines tycker man om att äta kinesisk mat. När de 
associerar kring att vara kines dyker bilden ofta upp av någon som äter kinesisk mat. 
”Man kan se på matvanorna vem som är kines”, säger en deltagare när jag ber henne 
nämna något typiskt kinesiskt. Många tar exempel som handlar om mat, vare sig de talar 
om sin egen assimilering i Sverige eller resonerar kring huruvida en västerlänning kan bli 
kines hamnar fokus ofta på hur man förhåller sig till den kinesiska maten. Maten framstår 
som en metafor för att skilja kineser och västerlänningar åt. Så länge man äter kinesisk 
mat är man kines. Efter tjugo år i Sverige är man kines om man ännu har kinesiska 
matvanor. Somliga deltagare skapar, kanske omedvetet, ett avstånd till mig genom att 
hävda att jag inte äter samma mat som dem. Efter att ha beskrivit någon kinesisk 
delikatess påpekas att den skulle vara för stark för mig eller för fet för mig. ”Men kineser 
skulle däremot äta den.” Svensk mat beskrivs som fattig och smaklös i jämförelse. När jag 
frågar deltagarna vad de saknar mest av allt från Kina utropar nästan alla spontant: 
”Kinesisk mat!” 
 
”Varje gång du äter något i Sverige som du inte är van vid saknar du Kina.” 
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Det är inte bara maträtterna i sig som är olika, menar vissa. Det är synen på mat. Den har 
inte alls samma betydelse i västerlandet som i Kina. Dessutom bryr vi svenskar oss mer 
om den är näringsrik medan kineser bryr sig om ”färg, form och smak”. Precis som med 
annan västerländsk kultur får jag bilden av kineser som nyfikna men i viss mån 
avståndstagande. En deltagare beskriver hur det alltid är kö till Pizza Hut i Kina men 
avslutar: ”men det är inte alls så att västerländsk mat är högre skattad i Kina än kinesisk 
mat!” Några verkar utgå från att svenskar äter svensk mat precis som kineser äter 
kinesisk. Ingen av deltagarna framhåller möjligheten att i Sverige få prova på mat från 
någon annan del av världen på svenska restauranger. 
 
Övriga symboler 
Vid sidan av maten refererar många till att hålla ihop familjen som en typisk kinesisk 
företeelse. De menar att de värderingar som är förknippade med kinesiskt familjeliv är 
djupt rotade hos dem och alltid kommer att skilja dem från svenskarna. Eftersom 
intervjuerna äger rum på hösten talar många om den kinesiska fullmånefesten och hur de 
tänkt på sin familj i samband med den. Några deltagare refererar till de kinesiska 
helgdagarna som särskilt betydelsefulla för att de ska känna sig som kineser i utlandet. 
Många av helgerna är dessutom förknippade med familjens återförening vilket fått dem 
att tänka extra mycket på familjens betydelse under vistelsen i Sverige. Ett par talar även 
om konfucianismen när jag ber dem associera kring vad som är typiskt kinesiskt. De 
nämner konfucianismen som central när de ska försöka förklara hur kineser tänker eller 
vad som gör ”en äkta kines”.  
 
 
Svenskars bild av Kina 
Frågan var ställd generellt – vad deltagarna tror att utlänningar, alltså omvärlden, tycker 
om kineser och Kina. En del av svaren har redovisats ovan under de inledande rubrikerna 
i resultatdelen som avser tankar och känslor förknippade med en kinesisk identitet. 
Följande svar är de som är kopplade direkt till deltagarnas vistelse i Sverige. 
 
De flesta svenskar har en bild av Kina som ”fattigt” och ”efterblivet”. Det är ”jättemycket 
människor” och man äter i princip vad som helst. Det inträffar ofta katastrofer som 
rapporteras flitigt i svenska media. Dessutom är många svenskar kritiskt inställda till den 
politik som förs av den kinesiska regimen vilket gjort dem kritiskt inställda till landet 
Kina. En deltagare tror att massakern på Himmelska fridens torg gjort att svenskar fått en 
väldigt negativ bild av Kina. Andra talar om svenskars bild av kineser som helt styrda av 
sina makthavare eller att svenskar tycker synd om kineser för alla problem som finns med 
mänskliga rättigheter. Vid sidan av nyhetsrapporteringen är det kinesiska filmer av främst 
regissören Zhang Yimou som lett till att många svenskar fått en missvisande bild av Kina. 
Hans filmer utspelar sig ofta på den kinesiska landsbygden i början av förra seklet och 
skildrar ett fattigt och underutvecklat Kina. De är inte alls representativa för kineser 
uppvuxna i dagens storstäder. ”Utländska studiekamrater har kunnat fråga mig, finns det 
McDonalds i Kina? Dom frågar mig om Kina har McDonalds!!!” utropar en deltagare 
indignerat.  
 
I ett direkt möte framstår däremot svenskarna oftast som vänliga och intresserade och vill 
gärna besöka Kina. De flesta är sådär ytligt intresserade, menar en deltagare och säger 
saker som ”åh vad intressant, vad roligt…” utan att mena något särskilt med det. En 
mindre grupp är direkt okunniga eller avståndstagande i sitt sätt. Många svenskar verkar 
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blanda ihop Kina med Japan. De svenskar som varit i Kina är oftast långt mer positiva än 
de som inte varit där. Man talar om svenska besökare som fascinerade av kinesiska 
storstäder och också positivt överraskade av den höga levnadsstandarden. Dock menar 
vissa att en del svenskar också i Kina fortsätter att leta fel och fotografera rucklet som 
sticker upp mellan skyskraporna. Några är inne på att västerlänningar verkar ha behov av 
att betrakta Asien som underlägset. I och med Kinas utveckling har svenskarnas attityd 
gått från att vara överlägsen till att se landet som en reell fara, menar en deltagare. Frågor 
som ”spionerar du här?” och benämningar av Kina som ”det asiatiska spöket eller gula 
dittan eller dattan” antyder att man inte enbart är positiv till förbättringarna i landet. En 
annan deltagare som varit länge i Sverige tycker att svenskars bild av Kina fördjupats 
under senare år på ett sätt som varit enbart positivt. De flesta är ändå inne på att svenskar 
ser det som finns på ytan. Det är skrivtecken, drakar eller siden som får representera Kina 
i turistversionen av landet. Är det något svenskar uppskattar i Kina är det just kulturen, 
menar alla deltagare.  Maten, historien, kinesisk design är sådant som har en hög ställning 
i västerlandet och fascinerar många människor. 
 
”Det första dom säger om Kina är inte att det är fattigt utan… kinesiska muren! En gång 
i livet måste jag dit…” 
  
 
Livet som kines i det svenska samhället 
Deltagarna ger intrycket av att leva aktiva liv i Sverige. De har antingen arbete eller 
studerar och flera har dessutom extraknäck vid sidan om sin huvudsyssla. Några har just 
påbörjat sin studievistelse i landet medan andra kan ha arbetat heltid här i flera år. De 
kommer dagligen i kontakt med svenskar men de flesta påpekar att de har få svenska 
vänner och att de på fritiden lever ett kinesiskt liv. Integreringen i Sverige fungerar dåligt 
och det, påpekar en del, beror på båda parter. Kineser håller sig av tradition för sig själva 
men svenskar verkar också vilja hålla en distans till andra folk. ”Svenskarna lever i sin 
värld och kineserna i sin värld och de världarna beblandar sig sällan med varandra”, säger 
en deltagare. Men han påpekar: ”svenskar verkar inte heller umgås särskilt mycket med 
varandra...” Några av deltagarna har eller har haft en svensk partner och därigenom 
kommit närmare den svenska kulturen. Andra lever i vad en deltagare beskriver som ett 
”alltigenom kinesiskt mini-samhälle”.  
 
”För den krets man lever i… vännerna… den information man får varje dag, nyheter… 
allt är på kinesiska, allt kommer från Kina. Eller är såna nyheter som har med Kina att 
göra. Och t ex om jag ringer nån kompis efter jobbet, det är alltid kinesiska vänner. Allt 
vi pratar om är på kinesiska.[..] Varje dag när jag går in på nätet för att läsa nyheter 
läser jag kinesiska artiklar. Och den mat jag äter, mer än hälften av den är kinesisk mat. 
Så jag känner mig aldrig som svensk. Det är jag hela tiden väldigt tydligt medveten om 
att jag är kines. Jag bara bor här.” 
 
”Jag vet inte vad man behöver för att bli svensk… om jag frågade dig vad… varför man 
är svensk, hur du menar att en svensk bör bete sig, vet jag inte vad du skulle svara, för jag 
vet inte alls hur en svensk bör uppföra sig. Jag kan bara säga om en person fortfarande 
har det kinesiska sättet att tänka. Men jag vet inte om han har det svenska sättet att 
tänka.” 
 
Distansen till svenskar kommer delvis av att kineser och svenskar har olika sätt att umgås, 
en faktor som flera tar upp. Svenskar socialiserar genom alkohol, på fester eller puben, 
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medan kineser träffas och äter tillsammans. Som student är det svårt att komma in i en 
studentmiljö där allt är uppbyggt kring alkohol istället för mat. Värderingarna är också 
olika, påpekar flera. I Sverige ska man utgå från sig själv istället för gruppen. Är man 
uppvuxen med kollektivets värderingar är det svårt att tänka om. Men flera betonar att det 
finns mycket i Sverige som de uppskattar och försöker ta till sig av. De nämner det 
svenska samhällsklimatet som är öppnare än i Kina, folk är vänligare. Det är rent och 
välorganiserat och utbildningen är bättre i svenska skolor. Men livet saknar tempo. Det 
har inte alls samma intensitet som i Kina, menar flera deltagare. Det finns mindre att göra 
om kvällarna. I Kina har museer, affärer och restauranger öppet till väldigt sent, likaså 
parkerna, och utgör en naturlig samlingsplats för den som inte vill sitta hemma. 
  
”Det jag mest saknar här är det där livet i Kina… vänner, massor av vänner, alla möjliga 
olika sätt att umgås… att spontant gå och dricka en kopp te om kvällen, att träffas och 
prata med kompisar, sjunga karaoke, gå och äta på nån restaurang, lyssna på nån 
konsert, en sorts känsla av tillhörighet.” 
 
Enstaka deltagare beskriver sin tillvaro i Sverige i dystra termer. De upplever ett 
utanförskap i samhället och noterar att kineser också verkar umgås mindre med varandra i 
Sverige än hemma. Är det kanske så att de påverkats av det svenska sättet? En deltagare 
säger att som utlänning i Sverige behövs man inte på samma sätt som en utlänning i Kina. 
Man har inte alls samma ställning och måste hela tiden slå sig fram och rentav vara bättre 
än en svensk för att lyckas. Många menar att som individ har du större frihet i Sverige, 
men dina valmöjligheter, ditt utbud av aktiviteter är begränsade. Väldigt mycket i Sverige 
styrs av regler som är viktiga att följa när man i Kina hade improviserat i samma 
situation. De flesta menar att svenskar slaviskt följer regler. Till exempel när man öppnar 
eller stänger en affär eller när man tar semester från arbetet.  
 
”T ex det här hur man planerar året, vilken månad man ska ha semester, var man ska åka 
på semestern… det planerar dom i förväg… och bokar väldigt långt i förväg… Så dom 
bestämmer sig för en plan och sen GÅR dom efter den hela året!” 
 
Deltagarna är dock noga med att påpeka att de följer regler i Sverige, att de står i kö och 
pratar med låg ljudvolym. Några tar exempel på hur andra kineser i Sverige skämt ut sig 
genom att inte följa regler. En deltagare brukar plocka upp skräp efter kinesiska turister 
för att ”inte låta kineser tappa ansiktet”. På frågan hur ofta de påminns om sin bakgrund 
säger de flesta att de ständigt är medvetna om att de är kineser. De känner sig aldrig som 
svenskar utan i varje ord och handling är de tydligt kineser. När t ex svenskarna för fram 
sina åsikter om Kina påminns de om sin bakgrund och i många andra avseenden sticker 
de tydligt ut från mängden. Bland dem som tillbringat lång tid i Sverige har några en 
annan uppfattning. Det är främst svenskarna som påminner dem att de är kineser, säger 
de. Själva tänker de inte så mycket på det utan upplever att de smälter in i det svenska 
samhället, talar flytande svenska och ”jobbar och pluggar precis som svenskarna”. Men 
svenskar verkar ofta tänka på att de är kineser och ställa frågor om Kina. De skämtar om 
kineser på ett sätt som ibland inte känns helt bekvämt. Ett par talar om att ständigt bli 
kategoriserad som kines och önskar att de kunde bli sedda mer för den individ de är. 
Utseendet är en faktor som gör att de alltid kommer att sticka ut, även om det är något 
man själv glömmer med tiden, menar en deltagare. Några av de kvinnliga deltagarna talar 
om att bli utsatta för trakasserier av svenskar och att det då om inte förr gjorde dem 
påminda om deras bakgrund då alla runtomkring så tydligt ser vem som är asiat. 
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Är det då möjligt för en kines att bli svensk? Vill man det? Alla tio svarar att det i princip 
är omöjligt när man kommer till Sverige som vuxen från en så annorlunda kultur som 
Kina. Man har fått en kinesisk uppfostran, en kinesisk skolutbildning och det har redan 
format en till den man är. Hade man kommit tidigare, som barn eller tonåring hade man 
säkert varit mer påverkbar, menar de. Efter tjugo år i Sverige är ens beteende kinesisk, 
den mat man äter kinesisk, alltså är man kines. Men en del är inne på att det är en process 
som pågår där man hela tiden tar in omgivningen och förändras samtidigt som man har 
kvar en kinesisk kärna. Det går att smälta in i det svenska samhället och ta aktiv del av 
det, tala flytande svenska och umgås med svenskar och samtidigt ha kvar sin identitet som 
kines. Andra poängterar att de flesta kineser vill ha svenskt uppehållstillstånd men i övrigt 
är nöjda med att leva ett helkinesiskt liv skilt från svenskarna. De har svårt att ta till sig 
den svenska kulturen och är inte intresserade av den, för som en deltagare påpekar: ”Ända 
sen dom var små har dom tagit in den österländska kulturen, och dom är olika, precis som 
te och sprit, det är två helt olika ting.” Kineserna nedvärderar svensk kultur, menar en 
annan deltagare, utan att ge den en ärlig chans. Hon beskriver med glimten i ögat hur hon 
brukar iaktta kinesiska turister på Sverigebesök och se hur skeptiskt de betraktar 
omgivningen. 
 
”Dom har alla händerna bakom ryggen… (skratt) och när dom får syn på nåt, nåt som 
fångar deras intresse, så tittar dom såhär (visar med skeptisk min). Så kollar dom, istället 
för att gå fram och titta ordentligt. Det är hela tiden så… vi har också sånt där… och det 
där… nä det är inget särskilt bevänt med det! Hela tiden så. Ibland när jag ser det blir 
jag väldigt arg. Jag tänker, vad vet du om det här egentligen? Varför kan du inte försöka 
lära dig en smula? Varför kan du inte vara lite ödmjuk? Det är ju så att just ödmjukhet är 
en av de allra viktigaste kinesiska dygderna, men kineser är inte ödmjuka. Dom är 
väldigt… tar sig själva på allvar.” 
 
Citatet ovan är intressant just för att det uttrycker ett ifrågasättande av den egna kulturen 
som saknas hos de flesta deltagare. De flesta har en tydlig gräns för hur pass kritiska de 
får vara om Kina mot mig som svensk. Det är en lojalitet som säkert har flera bottnar men 
en torde vara att de ännu har mycket starka känslomässiga band till Kina. Några pratar om 
att som kines ska man återvända till Kina. Oavsett hur framgångsrik man är i Sverige 
finns ens hem i Kina. En deltagare hänvisar till det kinesiska ordspråket ”Fallande löv 
återvänder till rötterna” och talar varmt om hur viktig den tanken är, att återvända till den 
jord där man hör hemma. Men på frågan om han själv tänker återvända svarar han med 
viss ironi: ”jaa om jag får nån pension från Kina så!”. Det är många som ser sig som 
kineser i Sverige, säger en annan deltagare, men när de reser hem till Kina upptäcker de 
att de på många sätt faktiskt inte är särskilt kinesiska längre.  
 
 
Bilden av svenskarna 
En vanlig bild av svenskar är att vi är passiva och initiativlösa. Vi försöker aldrig 
förhandla som kineserna utan får vi ett nej tar vi det direkt och går därifrån. Det är som att 
vi är rädda för att ställa till besvär, påpekar en deltagare, men också lite handfallna. ”Det 
får mig att tänka att det inte står rätt till med svensken. Dom är helt enkelt FÖR 
väluppfostrade!”, som en deltagare säger. Många har också svårt att förstå svenskarnas 
handlande när det rör sig om regler. Svenskar är så oflexibla, menar flera. Så fort något är 
bestämt kan man bara göra ytterst små ändringar. Finns det en mall för hur något ska ske, 
ja då går man efter den in i minsta detalj. Oavsett vad man har för relation till någon så 
behandlas alla ungefär lika. Relationer är enkla och avdramatiserade. Ett 
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myndighetsärende som i Kina hade tagit dagar kan till deltagarnas förvåning vara klart på 
några minuter. De flesta svenskar uttrycker sig rakt och tydligt, de säger direkt vad de 
tänker utan att bry sig om någons ansikte. Men i vissa situationer är svenskar ovanligt 
hänsynsfulla, menar ett par. De kommenterar inte sånt som utseende eller brytning på 
samma direkta sätt som kineserna. De är måna om att inte lägga sig i och håller en 
distans. Det kan uppfattas som likgiltigt, säger några. ”Den svenska mentaliteten inte ju 
inte den där… väldigt öppna…”, som en deltagare uttalar med ett försiktigt skratt. En 
annan deltagare påpekar att svenskar är mycket mildare i sitt sätt än kineser.   
 
”Svenskar är mycket vänligare mot varandra än vad kineser är. När jag just kommit till 
Sverige och hade en jättestor resväska då var det en äldre dam som kom åkande på cykel 
och som hjälpte mig att frakta bagaget på cykel. Och jag kände att folk var så vänliga mot 
varandra, så harmoniska. I Kina är relationer mellan människor inte lika harmoniska. 
Och sen känner jag att i Sverige är det väldigt jämlikt. Relationer mellan människor är 
jämlika, det finns inte så stora skillnader, t ex att du har ett visst arbete, och det arbetet 
är bättre än det jag har, så jag ska respektera dig… Det är inte så.” 
 
Svenskarna beskrivs som snälla och enkla. Vi ler när vi ser ett litet barn på tunnelbanan 
och tycker om att kela med små djur. En äldre farbror kan bli till sig över en liten 
kattunge, något som en deltagare upplever som rörande. 
 
”Svenskar är såna att alla små djur i princip kan räknas som gulliga. Det är samma med 
små barn. Dom allra flesta svenskar tycker om små barn [..] Kineserna är nog lite mer 
hårdhjärtade (skratt) lite grymmare, och tycker att barn är barn, djur är djur!” 
 
I sociala relationer framstår svenskar däremot som mindre gästvänliga än kineserna. Man 
tar inte hand lika väl om sin familj men man bryr sig om vad som händer på avlägsna 
platser så som jordbävningen i Pakistan eller våldet i Irak. Flera påpekar att svenskar är 
självständiga, de gör som de vill utan att behöva tänka på konsekvenserna. De har fått 
mycket serverat och aldrig behövt kämpa i sina liv. De bekymrar sig inte om 
morgondagen utan lever i nuet, arbetar korta pass och tillbringar kvällarna i hemmet. 
Någon beskriver svenskar som ”öppna och toleranta”. Någon annan undrar varför vi 
svenskar ser så ner på vår egen kultur. Vi tillskriver andra kulturer en oerhört hög 
ställning men nedvärderar vår egen. Vi vill aldrig säga att vi är bäst på någonting, trots att 
samhället i stort sett fungerar utmärkt. Istället borde vi vara stolta!, menar deltagaren.  
 
 
Hur har vistelsen i Sverige påverkat hur de ser på sin kinesiska identitet? 
 
”En del saker jag gör är inte helt kinesiska, dom är lite svenska. För ibland uppskattar 
jag verkligen det svenska sättet. Att göra saker på ett enkelt sätt.” 
 
Vistelsen i Sverige har gjort alla deltagare medvetna om att de är kineser på ett helt nytt 
sätt. I Kina tänkte de sällan eller aldrig på det, men efter ankomsten till Sverige har de 
börjat fundera över sin identitet. De har sett den i ett nytt ljus och tvingats ifrågasätta 
invanda mönster. Många påpekar att deras kärlek till Kina blivit starkare. De hänvisar till 
det kinesiska ordspråket ”Om du inte reser utomlands kommer du aldrig att veta hur 
mycket du älskar ditt land.”. Det talas mycket om fosterlandskärlek i Kina, säger en 
deltagare, ”men innan jag reste utomlands visste jag inte vad fosterlandskärlek var.” Att 
Kina är en så viktig bit av deras identitet förstår de först när de reser utomlands. 
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”När du har det omkring dig, när du hela tiden befinner dig i Kina, kommer du att 
förbanna det hela tiden, och tycka att det inte är bra. Det är inte bra och det är inte bra… 
Här är det smutsigt, och där är det kaotiskt. Och det här med ämbetsmän och korruption 
och mutor. Det ena och det andra du inte tycker är bra. Allting är tråkiga saker. Men när 
du lämnar det, och är borta en lång tid, kommer du istället att hysa varma känslor. Det 
kommer att stå dig närmare. Du saknar det och tänker på det desto mer. Alla människor 
är sådana. Det är som ett barn och en mor som hela tiden bor tillsammans… [..] om ditt 
barn är olydigt varje dag, leker och ställer till ofog i grannskapet, bråkar… så blir du 
nog arg, och skäller ut barnet, säger att det är fel. Men när du lämnar det, och är borta 
länge, då minns du bara det bra. Du kommer inte att tänka på det dåliga. Det är samma 
med ditt land. Ju längre bort du kommer desto mer tycker du om det.” 
 
Deltagarna beskriver ett ökat intresse för kinesisk kultur. Det har blivit viktigare för dem 
att fira helgdagar i utlandet. Någon har försökt ta reda på mer om sin egen historia. Och 
varje gång det händer något bra för Kina så gläds de över det. Men hemlandet förändras 
också när du befinner dig på avstånd. Skrivtecknen framstår plötsligt som så vackra 
medan skönhetsfläckar som det politiska systemet framträder tydligare än förr. Man har 
fått ett annat samhälle att jämföra med i det svenska och blivit kritisk till sådant man inte 
tänkt på tidigare. Många talar om hur de inspirerats till nya idéer om hur Kina ska 
förändras som de senare tänker applicera när de reser hem. Någon påpekar att synen på att 
vara kines var mer okomplicerad i hemlandet. När man reser ut ser man vilket avstånd 
som ännu finns till omvärlden. ”Stoltheten är något jag odlat sedan barnsben”, säger en 
deltagare, ”men dom mer obekväma sidorna var nåt jag upptäckte först när jag reste 
utomlands...” 
 
”Jag har förändrats till att bli mer individualistisk. Egoistisk.” säger en annan deltagare. 
En del märker hur de börjat handla mer utifrån vad de själva vill. De säger mer rakt ut vad 
de tycker och ifrågasätter, ”säger varför” som en deltagare påpekar. De brottas mellan att 
försvara Kina till varje pris och betrakta hemlandet objektivt. Ett par av deltagarna har 
vant sig vid svenskarnas enkla sätt att prata och tycker kineser är omständliga. De har 
också blivit mer måna om sin privata sfär under vistelsen i Sverige och kan ibland 
uppleva att andra kineser ”lägger sig i”. De deltagare som varit i Sverige länge kan ibland 
ha uppenbart svårt att förklara hur de förändrats under vistelsen i Sverige. De har svårt att 
dela upp vad som är svenskt och kinesiskt hos dem då den svenska delen blivit en allt mer 
integrerad del. ”Jag börjar allt mer tänka att svenskar i grunden är ungefär likadana”, 
säger en deltagare. Från att ha varit en exotisk svarthårig figur som såg på Sverige utifrån 
tycks man nu befinns sig ”mitt i”. Men det är inte bara de som har förändrats, menar 
deltagarna. Svenskar har också fått större kunskaper om Kina under det senaste decenniet. 
 
Några av deltagarna beskriver också en mer avslappnad hållning till sin kinesiska identitet 
som vuxit fram under tiden i Sverige. De har inte längre lika lätt att bli sårade när någon 
svensk uttrycker kritik om Kina. En deltagare berättar: 
 
”När jag just kommit hit… var jag nog… hur ska man säga? Jag var nyfiken på svensk 
och västerländsk kultur men det var inte så lätt att ta till sig den. Det var inte heller så 
lätt att vara självkritisk. Till exempel vara kritisk mot min egen kinesiska bakgrund. Och 
det var lätt att bli förbannad (skratt) det var lätt att jag blev arg. Om någon annan sa att 
Kina är si eller så, så var jag väldigt känslig. Jag kände mig förödmjukad, generad eller 
nåt. Men nu tycker jag att jag själv kan se mer opartiskt på min egen kinesiska bakgrund. 
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[..] I början när någon sa nåt var jag väldigt känslig och skulle ge igen, för att skydda 
mig själv. Nu tycker jag att jag kan vara mer opartisk, mer avslappnad.” 
 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion  
Det slående hos deltagarna var det engagemang de visade under intervjun och att de 
försökte ha roligt under tiden även om ämnet var komplext. Men då ett par påtalade det 
faktum att kineser sällan säger nej till sina vänner, undrade jag hur pass frivilligt vissa av 
dem ställt upp på min intervju. I jakten på deltagare gick det oftast till så att någon jag 
nyss intervjuat och blivit förtrolig med gav ett nummer till sin vän som jag sedan kunde 
kontakta och hänvisa till den gemensamma bekanta. Inte någon av de uppringda sa nej till 
att delta, tvärtom kunde de flesta ställa upp redan dagen därpå. Det kan ses som en 
lojalitetsgest mot den vän som tipsat om dem och som de visste skulle ställa upp för dem 
om de behövde något. Det går därför inte att utesluta att en del deltagare ställde upp utan 
att vara särskilt positiva till det, men aldrig visade något för att ge mig ”ansikte”. Å andra 
sidan verkade flera nyfikna över vem jag var, varför jag gjorde intervjun och påtalade att 
frågorna var viktiga för dem eftersom de så ofta stötte på missförstånd i Sverige. Min 
upplevelse under intervjun var att de gjorde sitt bästa för att få mig att förstå hur det är att 
vara kines.  
 
Samtliga tio deltagare gav ett mycket skärpt intryck. De hade alla akademisk bakgrund 
och flera verkade ha en intelligensnivå långt över genomsnittet. Oavsett om de reflekterat 
tidigare kring innebörden i att vara kines hade de lätt för att uttrycka sig om ämnet och 
försökte att ge heltäckande svar. Jag fick intrycket att det rörde sig om ”duktigt folk” som 
haft en drivkraft att bege sig till Sverige. I dagsläget är det många kineser som har 
önskemål om att bege sig till väst men inte alla har inflytande eller kompetens att 
förverkliga den drömmen. Om deltagarna hade varit svenskar i samma ålder som vistades 
utomlands tror jag att de gett ett annorlunda och kanske mer splittrat intryck. Det är bara 
en gissning från min sida. Några skulle ha gett ett skärpt intryck, andra mer medelmåttigt. 
Någon hade trillat in bakfull till intervjun. Över lag hade de inte haft lika mycket att säga 
om ämnet eller framstått som lika ambitiösa. Kanske skulle tio svenskar utomlands i 
större utsträckning avspegla hela den svenska befolkningen än tio kineser i Sverige?  
 
Inledningsvis kunde jag i flera intervjuer känna av vikten av ”ansikte”, då deltagarna inte 
ville säga något negativt om Kina eller något som bröt harmonin. Men efter hand blev 
stämningen allt mer familjär och deltagarna tycktes mindre måna om sitt ansikte, tvärtom 
präglades samtalet av spontant tal och snabba associationer. Jag frågade mig förstås hur 
stor öppenheten var mot mig som utlänning. Kan jag med min blotta närvaro ha påverkat 
svaren åt något håll? En västerländsk intervjuare känns inte särskilt neutral i deras ögon. 
Det kan ha lett till låsta positioner mellan ”utlänning” och kines” där man som kines ska 
försvara sin kontinent och man som utlänning aldrig kan ha rätt. En del deltagare tyckte 
frågorna inledningsvis var mycket öppna och undrade om de gett rätt svar. Frågan ”Att 
vara kines, vad innebär det för dig?” kan väcka alla möjliga associationer och i det här 
fallet när man sitter ansikte mot ansikte med en västerlänning leda till tankar om 
jämförelser mellan Kina och västländerna. Om intervjuaren varit kines skulle kanske 
andra teman så som förhållandet kineser emellan kommit upp i ännu högre utsträckning. 
Men även om jag i deras ögon är en utlänning framstår jag säkert som en relativt ofarlig 
sådan. Jag har ett djupt intresse för kinesisk kultur och uppskattar kinesisk mat. Själva 
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temat för uppsatsen är att förstå hur kineser tänker. Med andra ord uppfyller jag alla de 
önskemål de för fram om hur en västerlänning bör vara. 
  
Svaren måste också ses i relation till att deltagarna representerar en minoritet under 
vistelsen i Sverige och jag som intervjuare representerar den svenska majoritetskulturen. 
Det kan ha lett till att deltagarna på sina håll framstod som ännu mer pro-kinesiska än 
annars då de såg sig som ifrågasatta och försvarade de egna normerna mer än i mötet med 
en kines. Som svensk kan man också vara skeptisk till mycket i det svenska samhället 
men nåde den som i Brasilien anklagar svenskarna för att begå självmord hela dagarna 
eller sakna humor. Kanske deltagarna varit friare att såga det inhemska om jag också varit 
kines? Flera hade inledningsvis svårt att tillstå att de hade några som helst negativa 
känslor för sitt land, bara för att senare när stämningen lättat utbrista i förtrolighet ”åh 
dom e så jobbiga!!” om sina landsmän. Svaren blev därför i sin helhet av blandad 
karaktär. Men jag kunde ofta känna av ett tryck under intervjun att inte ställa några som 
helst negativa frågor då jag skulle halka in i kategorin ”alla andra utlänningar som bara 
baktalar Kina hela tiden”. Frågan ”Vad är det för dåligt med att vara kines?” ställde jag 
inte ens till flera. Det var som om jag kände på mig att den skulle haverera en ömtålig 
allians eller att den ansågs opassande eller att det helt enkelt inte var någon idé att fråga. 
 
Hur pass kritisk man tillåter sig att vara beror också på hur pass väl man känner 
intervjuaren. Det bör påpekas att de som var mest kritiska i sin syn på Kina också var de 
som kände mig sedan tidigare. Kineser gör av vana större åtskillnad på hur man behandlar 
vänner och främlingar än svenskar som är ljumt spontana/distanserade hela tiden. I Kina 
finns liten tolerans mot åsikter som går emot den egna regimens vilket kan göra att man 
har en officiell version vad man får säga och en helt annan man bara yppar för familj och 
närmsta vänner. Det var slående hur nästan alla reagerade likadant när jag nämnde att det 
råder konfidentialitet inför intervjun. De flesta svenskar brukar nicka och humma att de är 
införstådda med det. Kineserna viftade däremot bort det och skrattade. Det verkade som 
om vetskapen om att de inte skulle gå att identifiera var helt oväsentlig för vad de tänkt 
säga under intervjun. Kan det ha att göra med att man är uppvuxen i ett kontrollsamhälle 
att man bara säger det som är säkert, annars håller man tyst. Svenskar tror verkligen på 
konfidentialiteten och kan ofta berätta mycket privata saker för professionella främlingar 
om vi vet att det råder konfidentialitet. Kanske var det bara en slump att den deltagare 
som varit här längst också var den enda som frågade om konfidentialitet inför intervjun? 
 
Att ha en utomstående som intervjuare kan också ha lett till att en del deltagare varit mer 
öppet kritiska i sin syn på t ex Kinas regim än de vanligtvis är med andra kineser. De kan 
ha känt sig friare och mindre kontrollerade i mötet med mig, inte bara i frågor om politik 
utan vad gäller sätt att vara och synsätt man ”bör ha” som kines. De fick också möjlighet 
att se på sin kultur från distans genom mina ögon. I och med att jag hade annan bakgrund 
kunde de inte utgå från att jag hade samma begreppsbild som dem utan tvingades 
förtydliga sig och förklara självklarheter, något som kan ha lett till att de tänkte ett led 
extra. Då de befann sig utomlands var de heller inte omgivna av den kinesiska 
majoritetskultur de beskriver. Sett på distans har man vanligtvis större kontroll över den 
än om man befunnit sig mitt i. De flesta vårdar nog ömt minnet av sitt hemland under en 
utlandsvistelse och kanske idealiserar eller anpassar bilden till hur man vill att den ska se 
ut. Man är dessutom van att svara på frågor om hemlandet och kan efter ett tag hemfalla 
åt stereotypa svar som är anpassade för att motparten ska förstå. Det blir en sorts 
förenklad turistversion av hemlandet som saknar djup eller nyans. Historien är lång, 
maten är god o s v.  
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Slutligen några ord om hur resultaten påverkats av det faktum att jag inte har kinesiska 
som modersmål. Det kan jag förstås aldrig veta om jag tolkat något felaktigt på grund av 
bristande språkkunskaper. Troligtvis rör det sig i så fall om nyanser jag kan ha misstolkat 
fel i någon riktning vilket gör att svaret ”lutar” lite för mycket åt något håll. I övrigt tror 
jag att min vana att fråga så fort jag inte förstår, mina följdfrågor och motfrågor för att 
bevisa att jag var på rätt väg minimerar sannolikheten att jag fått felaktiga resultat. Men 
kanske skulle jag ha fått andra svar med ett annat ordval? I och med att kinesiska är ett 
främmande språk för mig har jag inte samma kontroll över hur deltagarna uppfattat mina 
frågor som om de varit på svenska. Det var t ex många som blandade ihop frågorna ”Vad 
är typiskt kinesiskt för dig?” och ”Vilka räknas som kineser?” då de tyckte att de beskrev 
samma sak. Den sistnämnda, på kinesiska:”Shenmeyang de ren suanshi zhongguoren?”, 
kan lika gärna översättas med ”Hurdana är kineser?” och besvaras med hur en ”äkta 
kines” beter sig. Frågan ”Vad är typiskt kinesiskt för dig?” är inte heller riktigt identisk 
med den svenska förlagan då jag var tvungen att fråga efter typiskt ”kinesiskt beteende” 
eftersom ”kinesiskt” i det här fallet behöver en bestämning på kinesiska och inte kan stå 
självständigt. På svenska talar man om ”typiskt svenskt” vilket omfattar mer än endast 
beteende. Även frågan ”När känner du dig som mest kinesisk?” har ändrats något från sin 
svenska förlaga och lyder ordagrant ”När är dina känslor för Kina som starkast?” Det 
finns alltså en liten betydelseskillnad mellan den och den svenska versionen att ”känna sig 
kinesisk”. Dock var svaren snarlika de svenska, d v s det är när Kina tar guld i OS etc som 
”ens känslor för Kina är som starkast”. På den sista frågan ”Vad saknar du mest av allt 
från Kina” fick jag ibland svar som ”Kinas miljöförstöring” och ”brist på mänskliga 
rättigheter”. Här handlar det om att ”sakna” och ”tänka på” är samma ord på kinesiska. 
Som i övriga fall då det rått oklarheter har det varit upp till mig att ta reda på vad de 
egentligen menar. Jag hoppas verkligen att jag gett rättvisa åt deras berättelse.  
  
 
Resultatdiskussion 
 
Kinesisk identitet och självbild 
Mitt huvudsyfte med studien har varit att ta reda på vad deltagarna tänker om att vara 
kineser. I svaren jag fått framträder en ganska motsägelsefull nationell självbild, då de 
flesta pendlar mellan stolthet och mindervärde när de betraktar sitt land. De försöker 
kompensera känslor av underlägsenhet genom att upphöja den egna kulturen eller 
tillskriva omvärlden en nedsättande syn på Kina. Det här tänkandet går igen på flera 
områden och tycks ha en så stark drivkraft att det till synes ”skymmer” andra tankar och 
känslor kopplade till nationell identitet. Bakom talet om kinesisk kultur som överlägsen 
framträder också äkta varma känslor inför det kinesiska och tankar om att vara en del av 
något rikt och oändligt. Man är ett stort folk som tar plats på världsarenan samtidigt som 
man känner sig instängd och begränsad i förhållande till omvärlden. Man tvivlar ibland på 
att man har en plats i omvärlden, är noga med att bevaka den och misstror omvärldens 
förmåga att förstå och acceptera. Men endast i undantagsfall tyckte jag mig se deltagarna 
hemfalla åt känslor av ledsamhet eller hopplöshet utan istället betraktade de tillvaron med 
optimism. I svenska tidningar lyfts ofta fram de brister som finns i det kinesiska systemet, 
ändå tycktes deltagarna känna större optimism inför framtiden än vad jag tycker mig se 
hos de flesta svenskar. 
 
På det stora hela tycker jag att deltagarna ger en ganska negativ bild av kineser som folk. 
De talar mindre om odelat positiva sidor som jag tycker man möter ständigt, så som 
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gästvänlighet, hjärtlighet och optimism. Är det ett sätt att vara ödmjuk inför mig och inte 
framhäva sig själva? Eller har de en rentav negativ bild av sig själva som folk? Bilden av 
svenskarna är i jämförelse positiv, och det ska ses med tanke på att flera inte var särskilt 
intresserade eller imponerade av svensk kultur. Det kan ha varit ett sätt att ge mig 
”ansikte” eller att man inte vågade ta upp riktigt negativa sidor.  
 
Den kinesiska identiteten framstår enligt deltagarnas beskrivning som mycket 
kollektivistisk till sin natur. Individens identitet är uppbyggd kring att vara en del av en 
grupp, i första hand familjen men ytterst landet Kina. Medan vi i väst är separata individer 
vars åsikter hos var och en ”gör” landet tycks kineser uppfatta sig själva som en mindre 
del av något stort, där det blir landet snarare som ”gör” individen. Landets behov går före 
individens och genom att vara lojal mot sitt land och försvara det försvarar man också sig 
själv. Det kan för oss svenskar tyckas som att man sålt ut sina åsikter men det beror på 
varifrån vi utgår. I Sverige utgår vi oftast från ett individperspektiv vilket gör att det 
kinesiska sättet att tänka för oss blir ”fel”. Många talade också under intervjun om sina 
lojaliteter till höger och vänster, att man aldrig kan säga nej till en vän och vikten av att ha 
”ansikte”. Att vara kines kan liknas med att vara sammanflätad i ett snårigt grenverk där 
det är svårt att plocka ut enskilda delar. Man till synes ”försvinner” i den egna gruppen 
och delar dess åsikter men håller tydlig distans till dem runtomkring. En av de 
”sanningar” som tycks upprätthålla kinesisk identitet är just synen på kineser som 
väsenskilda från utlänningar. Flera påpekade under intervjun det självklara att man som 
kines äter kinesisk mat medan utlänningar äter utländsk mat. Ibland fick jag en bild av det 
kinesiska som något som ständigt måste skyddas från omvärlden. Så fort det beblandas 
med något utifrån är det inte kinesiskt längre. Ett motsatt förhållningssätt finner vi i USA 
där den amerikanska identiteten bygger på att man ständigt fylls på från höger och vänster 
och tillför lite ny kulturell krydda. Dock verkade deltagarna positiva till utländsk närvaro i 
Kina och uppskattade utlänningar som blev kvar i Kina och lärde sig språket och 
kinesiska vanor. Det var bara att dessa alltid skulle utgöra en annan kategori genom sin 
bakgrund. 
 
Den kinesiska identiteten kändes å ena sidan stark och uthållig, å andra sidan skör och 
känslig för påverkan utifrån. När jag träffade deltagarna kändes det som om vi lika gärna 
kunde ha befunnit oss var som helst på jorden, de hade inte varit mer eller mindre 
kinesiska för det. Undantaget var en deltagare som aldrig känt sig särskilt kinesisk vare 
sig i Kina eller i Sverige. Det var samma deltagare som tycktes mer distanserad än övriga 
i sin bild av Kina och uttryckte mest öppen kritik. Men de flesta var tydligt kineser i varje 
ord och handling och verkade inte ha en tanke på att ge upp sin kinesiska identitet. På så 
sätt tycktes den orubblig, å andra sidan tycktes den lätt att ”sticka hål på” då många var 
känsliga för åsikter om allt som var kinesiskt.  De var måna om att den bild vi delade av 
Kina i rummet var positiv. ”Ansikte” tycktes inte bara gälla mellan människor utan i lika 
hög utsträckning mellan länder. Man bör bevara harmonin mellan länder, och omvärlden 
bör inte kritisera Kina då det inte ger landet Kina ansikte. Som individ gäller det, enligt 
den konfucianska beteendemallen, att anpassa sig till relationen och den roll man har i 
den. På samma sätt tycks landet Kina oerhört lyhört för åsikter hos omvärlden och utgå 
från dessa istället för sig själv. I och med att många så starkt tycks identifiera sig med 
landet blir ett påhopp på Kina dessutom ett påhopp på deras eget ”ansikte”.  
 
Ibland tyckte jag mig skymta en oförsonlighet i deltagarnas resonemang. Det var antingen 
eller, för eller emot, och var något fel så valde man att konfrontera. Jag tänkte på den 
atmosfär som jag tycker råder på Psykologiska Institutionen på Stockholms universitet, 
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där allt är naturligt och accepterat. Det kan vara på alla möjliga sätt och vad det än gäller 
ska man alltid vara öppen för att kunna se på saken från en ny vinkel. På gott och ont. I 
det kinesiska samhället finns inte samma möjligheter, och jag frågar mig hur pass stor 
möjlighet man som enskild kines har att utveckla en personlig kinesisk identitet. Ibland 
kändes det i mötet med deltagarna som om den var iklädd tvångströja. 
 
Kinesisk identitet i en svensk kontext 
De flesta deltagare tycktes ha behållit sin kinesiska identitet i Sverige, endast ett fåtal 
upplevde jag som integrerade eller assimilerade i det svenska samhället. I första hand 
tycktes man använda sig av separation som strategi, enligt Berrys teori om anpassning till 
en ny kultur (Berry, 2002). Man har behållit egna normer och håller en distans till 
svenskar, alternativt blir inte insläppt i den svenska gemenskapen. En del beskriver hur de 
rentav blivit mer kinesiska i utlandet vilket kan ses som att deras normer är hotade och 
måste förstärkas i den nya miljön. De visar prov på etnocentrerat tänkande genom att 
kalla svenskar för utlänningar som om de befunnit sig i Kina. (På samma sätt talade jag 
och mina svenska vänner i Kina alltid om ”här” när vi menade Sverige.) Flera deltagare 
visar även behov av att uppvärdera sin egen kultur och nedvärdera den svenska. 
Skillnader i kultur ses ofta som brister hos den svenska kulturen. Att deltagarna så ofta 
känner sig missförstådda och kritiserade kan ses som normer och värderingar hos två 
parter som direktkolliderar.  
 
När man studerar kineser i anpassningsskedet till svensk kultur kan man tala om 
kulturbarriärer, då en mängd kulturskillnader finns som kan försvåra en ömsesidig 
förståelse. Kineser och svenskar skiljer sig t ex i sätten att umgås, hur man förhåller sig 
till regler, makthavare samt hur man som individ förhåller sig till gruppen. Medan vi 
västerlänningar bygger samvaro på att alla ska klara sig själva bygger den i Kina på att 
man hjälper och stöttar varandra. Som asiat är man nog mer ensam bland västerlänningar 
än tvärtom. Man kan känna en rädsla som kines att ge sig rakt in i ett svenskt 
sammanhang då man saknar omgivningens stöd och inte får den vanliga bekräftelsen i 
form av komplimanger som ger ansikte. Dessutom kan man känna tvivel över om 
motparten verkligen vill en väl. Vi västerlänningar är vana att kritisera och driva med det 
mesta. Ingenting är heligt för oss. Vi engagerar oss i negativa resonemang lika ofta som 
positiva och drar oss inte för att sticka hål på harmonin. I Kina kan ända till Konfucius 
dagar spåras ett tänkande där ett enda sätt är det rätta. Meningsskiljaktigheter framstår 
som mycket obehagliga då man vill att alla i gruppen ska tycka lika. Motpartens agerande 
blir svårsmält om man ser det som viktigare att värna om relationen. Ett område som 
många deltagare tog upp var politik och hur svenskar uttrycker sig kritiskt om den 
kinesiska regimen. Det Jakobsson skriver, att kritik mot kommunistpartiet kan uppfattas 
som ett angrepp på hela Kina kan förklara delar av deltagarnas resonemang (Jakobsson, 
2001). Men jag tänker också att det måste vara en kognitiv utmaning, för en nyanländ 
kines kanske rentav chockartad eller provocerande, att få höra sådant som går emot den 
officiella sanningen i Kina, yttrat på ett nonchalant, självklart sätt. Det blir inte lättare att 
ta kritiken om man dessutom upplever att svenskarna anser sig självklart ha rätt. I 
västerlandet och i synnerhet Sverige är demokrati ett oerhört centralt begrepp när vi 
betraktar omvärlden. Vi värderar inte sällan länder just efter hur långt de kommit på 
demokratiskalan. Enligt rådande diskurs är demokrati det ideala tillståndet och Sverige 
ligger i topp på tabellen. Kanske är det inte meningsskiljaktigheterna i sig som deltagarna 
upplever som obekväma utan den svenska självgodheten att ”vi har rätt”. 
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I en ny undersökning av kulturella skillnader som presenteras på debattsidan i Dagens 
Nyheter 21 mars 2006 skriver Anders Carlgren att det sett i ett bredare internationellt 
perspektiv inte är våra invandrare som är så annorlunda utan vi svenskar. Svenskarnas 
åsikter avviker mest från de genomsnittliga värderingarna i världens länder, enligt en 
undersökning som gjorts av Integrationsverket byggt på material från ett 80-tal länder. 
Som exempel tas att vi svenskar inte tillskriver familjen eller religionen den centrala roll 
de har i de flesta länder. Vi avvisar också idén om starka ledare och tror på öppenhet, 
frihet och demokrati som inga andra folk. Svenskar är också ovanliga, tänker jag själv, i 
och med att vi ofta talar ner svensk kultur och betraktar osvenskt som något positivt. Här 
uppstår en extra krock mellan kineser och svenskar som inte uppstått i de flesta andra 
västländer. I många kulturer är det normen att höja den egna kulturen till skyarna, lovprisa 
maten, historiska hjältar helt enkelt för att man älskar sitt land. En fransman skulle kanske 
nicka förstående när kinesen talade om det kinesiska köket som mest högtstående i 
världen och tänka att ”det har vi fransmän också”.  
 
Omvärldens syn på Kina 
Något som ständigt återkommer i deltagarnas berättelse är tankar om att andra länder, 
särskilt västländerna, nedvärderar eller inte räknar med Kina. Man tror också att de flesta 
svenskar tänker på Kina som efterblivet. Här känner jag inte alls igen mig från bilden av 
Kina i svenska media där man istället tycker jag framhåller hur snabbt utvecklingen sker. 
Men säkert har många västerlänningar en självbild där ”vi är dom mest utvecklade 
länderna i världen” vilket förstärker kinesernas uppfattning. Västerlandet är just nu 
tongivande i världen, vår civilisation sitter säkert och andra folk tvingas rätta sig efter vår 
världsordning. Vi har delat in världen i i-länder och u-länder och gett dem olika hög status 
kopplat till hur utvecklade vi anser att de är, enligt vår definition av vad som är ett 
utvecklat land. De flesta européer reser ut i världen med gott självförtroende och får den 
här bilden bekräftad, att omvärlden inte är ”lika utvecklad” enligt vår förklaringsmodell 
om utveckling. Kineserna verkar ha inordnat sig i vår statusskala. De verkar ha fastnat i 
ett tänk där de å ena sidan inte vill vara beroende av oss, å andra sidan försöker leva upp 
till våra kriterier om att gälla. 
 
Med Kina finns dessutom en intressekonflikt. Landet kan av många västerlänningar 
upplevas som ett hot, då det utgör en konkurrent till västmakterna som världens naturliga 
ledare. Kan det vara så att vår kinabild ÄR negativ och att vi har svårt att skildra Kina 
positivt i media för att deras framgång inte gynnar oss? Var går gränsen mellan att lyfta 
fram brister och att fixera sig vid det negativa? En vanlig kalkylering inför framtiden är 
att om ex antal år kommer varje kines att ha en bil. De flesta svenskar har redan en bil, 
utan att man ifrågasätter det. Inte heller brukar vi fokusera på hur många bilar som i snitt 
finns i amerikanska hem. En deltagare fick frågan om hon ”spionerade här” och tillade att 
det aldrig känns som ett ”vi”-perspektiv mellan Kina och västländerna. Det är alltid ”vi 
och dom”. Kan det vara så att vi upplever Zhang Yimous filmer om Kinas landsbygd som 
bra inte bara på grund av deras konstnärliga värde utan även för att bilden är trygg och 
igenkännbar då den utmålar Kina som ett traditionellt utvecklingsland? Som svensk 
kanske man bör ifrågasätta sina referensramar om Kina och ta reda på om de verkligen 
stämmer. Men man får inte glömma bort att en stor majoritet av Kinas befolkning ännu 
lever på landsbygden under mycket enkla förhållanden. Båda bilder är därför korrekta, 
den av utveckling och den av fattigdom. Som svensk kommer man i första hand att 
komma i kontakt med kineser från städer och dessa identifierar sig med stadsbor, den 
grupp de känner sig lika. Även om deras bild inte är representativ för hela landet är det 
förståeligt att de reagerar när man som svensk utgår från ett fattigt Kina. 
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Som tidigare studier visar är det svårare att acceptera kulturskillnader om man inte känner 
tillit till motparten (Berry, 2002, Torbiörn, 2006). Det är när tilliten svajar som man lätt 
tar till värderande omdömen och jämförelser mellan den egna kulturen och den 
främmande istället för att bara acceptera det som det är. Deltagarna i den här studien 
tycktes uppleva att omvärlden ville hålla Kina på mattan snarare än att heja fram dess 
utveckling. Om man inte tror att båda parter kan vinna av ett samarbete är det risk att man 
drar sig undan. Hos kineser och västerlänningar finns dessutom olika bilder om ”vi och 
dom” och vad dessa representerar. Få västerlänningar tänker nog på att européerna har del 
av skulden till att det kinesiska riket såg sin värsta nedgång på femtusen år.   
 
Att deltagare känner sig missförstådda och kritiserade kan också ses som att man 
projicerar ett inre tryck på omvärlden. Man får utlopp för en frustration som kan bottna i 
att inte kunna uttrycka sig fritt i hemlandet, att det är lågt till tak i Kina. Man kanske 
känner missnöje, sorg eller rentav förakt för att det egna folket funnit sig i en regim över 
vilken de har så litet inflytande. Dessa känslor rimmar illa med den självbild de flesta av 
oss eftertraktar. Och med de varma känslor man därtill hyser för allt kinesiskt blir det en 
utmaning för individen att hålla samman så skilda begrepp. Man är dels ättling till en 
femtusenårig kultur som förts vidare i form av traditioner, etik, mat, kulturell blomstring 
samtidigt som man vet om att bärare av denna kultur betett sig omänskligt mot de sina i 
de förföljelser som kulminerade i kulturrevolutionen. Å ena sidan finns etik in i minsta 
detalj för hur människan bör bete sig mot sin nästa, å andra sidan utsatte man under tryck 
av en inhuman regim familj och grannar för en omänsklig behandling av risk för att själv 
råka illa ut. När man dessutom utsatts för en omänsklig behandling av andra folk blir det 
lätt att lägga skulden på omvärlden. Man ser inte föraktet hos sig själv utan menar att det 
är omvärlden som föraktar. 
 
Inte sällan när jag lyssnade på deltagarna slogs jag av hur slående lika deras svar var, 
särskilt inledningsvis under intervjun. När de sa att Kina har en lång historia och 
blomstrande kultur kändes det som att trycka på en knapp. Jag blev nyfiken på läroplanen 
i kinesiska skolor. Vilken bild lär den ut och i vilken grad tillåts man att ifrågasätta den? 
Kan man förklara att svaren är så lika med politisk indoktrinering? Jag tänker på fraser 
som att ”landet är som en familj” och ”det som är bra för landet är bra för individen”. 
Många deltagare tycktes se något som enbart positivt eller negativt. Det fanns till synes 
litet utrymme för kritiskt tänkande men om man skrapade lite på ytan blev svaren genast 
mer mänskliga. Jag tänker att svaren måste kopplas ihop med det politiska klimat som 
råder i Kina med en officiell sanning som tillåten. Att inte få ifrågasätta skapar en 
grogrund för enkla sanningar som att ”omvärlden inte förstår Kina” eller att Kina är 
moraliskt överlägset andra länder. Det var till synes svårt för många deltagare att tänka 
”tvärtom”. De såg hela tiden allt utifrån ett ego-perspektiv (vi blir inte förstådda). Kan det 
vara så att man inte lärt sig tänka kritiskt och vända och vrida på resonemang? Kina har 
dessutom under lång tid varit isolerat från omvärlden och de utlänningar som vistats i 
Kina har utsatts för omfattande särbehandling. Man har med andra ord knappast 
uppmuntrat kineser till att närma sig motpartens sätt att tänka. 
 
Ett mönster framträdde under intervjuerna. Ju friare deltagarna var i sin syn på Kina, ju 
mer de kunde driva med det inhemska och kritisera Kina desto mindre tal om att det var 
efterblivet. Dessa deltagare talade betydligt mindre om en överlägsen kultur och tycktes 
ha lättare att ta kritik om Kina. De verkade ha frigjort sig från den gängse historiska 
förklaringsmodellen om civilisationer och efterblivna länder och format sin egen 
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kinesiska identitet. Självständigt tänkande framstår här som en nyckel till att känna sig 
tillfreds med sin identitet. Att kunna bedöma relevansen i ett påstående måste vara en 
styrka då man ska bemöta ifrågasättanden av den egna kulturen. 
  
Jag tänker mig att det finns en mängd olika förklaringar till deltagarnas upplevelse av att 
inte bli sedda, missförstådda eller nedvärderade av omvärlden. Det kan kopplas till 
nationell stolthet, att Kina har en så lång historia och att man varit världens mittpunkt men 
nu tvingas infoga sig i någon annans världsordning, att landet är enormt till ytan och 
folkmängden gigantisk. Sett per invånare har kineser inte alls samma inflytande som 
västerlänningar. Om man tänker på att var fjärde människa är kines är det lätt att förstå 
deras upplevelse av att vara marginaliserade. Fram tills relativt nyligen var landet borta 
från världsarenan och man försöker nu att ”hitta sin plats i klassen” efter lång frånvaro. 
Kulturella normer så som ansikte kan också leda till skilda tolkningar av scenarion då 
andra normer gäller i omvärlden än i Kina. Dessutom – om man bara ser till de sista fyrtio 
åren av Kinas historia hittar vi utrensningar, förföljelser, svältkatastrofer och så sent som 
1989 en massaker som man i princip aldrig talar om. Det måste skapa ett enormt tryck att 
så viktiga skeenden i landets historia fått passera, om inte spårlöst, så nedtystat förbi. Med 
så många nationella trauman i bagaget och så lite utrymme att reflektera öppet kring dem 
blir det svårt att sortera sina känslor kring det som hänt och lockande att dela upp i enkla 
sanningar. Det är utlänningarna som ser ner på Kina. Omvärlden förstår oss inte. Förstår 
de själva hur folk kunde bete sig mot varandra som man gjorde när förföljelserna var som 
värst under kulturrevolutionen? Kineser har i modern tid tvingats konfronteras med 
mänsklighetens riktigt mörka sidor på ett sätt som varit oss svenskar förskonat. 
 
En annan förklaring till hur deltagarna känner kan vara att utlänningar i det kinesiska 
samhället de fakto behandlas bättre än kineser. Utländska studenter i Kina har till exempel 
långt bättre standard på sina rum och fler rättigheter än kinesiska studenter. Kan det få 
kineser att tänka att de ÄR mindre värda än oss? I ledningens ögon är de ju i viss mån det. 
 
Många deltagare beskrev klyftan de tyckte sig se mellan Kina och västerlandet och talade 
om vikten av ökad förståelse. Men de flesta betonade att omvärlden måste förstå Kina 
bättre. Det var få som sa att kineser behövde lära sig mer om omvärlden. Kanske kämpar 
de dagligen med att bli klok på svensk kultur och tycker att det är självklart? Eller gäller 
inte samma regler för oss och dem? Kan det vara så att de anser att västländerna har 
tillräckligt mycket att säga till om i förhållande till sin storlek? Det är få utlänningar som 
talar kinesiska i relation till Kinas folkmängd, och som deltagarna ser det är vi svenskar 
dåligt uppdaterade på Kina i jämförelse med andra länder. Ändå blir jag skeptisk till att 
man lägger krutet på att omvärlden ska förstå. Jag tror nämligen inte att vi kan det, aldrig 
till fullo förstå hur det är att vara kines och se världen utifrån deras ögon. Lika lite som de 
kan förstå hur världen ser ut från vårt perspektiv. Däremot kan vi förstå vissa delar av 
deras upplevelse och dela den med dem utan att ha bott särskilt länge i Kina eller i vissa 
fall utan att ens ha varit i landet. Vi kan ha en annan förståelse än dem i och med att vi 
betraktar deras land utifrån och den kan vara lika rätt eller fel som deras egen. Men någon 
fullständig förståelse tror jag inte är möjlig att åstadkomma och helt poänglös att sträva 
efter i mellanmänskliga relationer. Om man accepterar det kanske man kan ha ett friare 
förhållningssätt till den andra sidan. Om man inte behöver lägga krut på att förklara och 
rätta kanske man upptäcker mer av det som faktiskt är gemensamt mellan oss.  
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Hur har vistelsen i Sverige påverkat deltagarna över tid? 
Min gissning var att det inte skulle gå att finna några större förändringar över tid, utan 
deltagarna skulle oavsett tid i Sverige kännas väldigt kinesiska. Så var också fallet. Det 
var vid första anblick omöjligt att se några skillnader mellan deltagare som varit i Sverige 
länge och de som nyss kommit hit. Undantaget var en deltagare som kändes mer svensk 
än övriga. Visserligen märktes hos alla en mycket ytlig försvenskning utom de nyanlända 
på så vis att de kände till svenska företeelser, hur man hälsar, umgås på svenskt vis, vilka 
regler som gäller o s v. Men i grund och botten var de oförändrat kinesiska. Det var först 
när man lyssnade lite extra till vad de sa som man kunde märka att de faktiskt tagit till sig 
något av det svenska sättet att tänka. Det lyftes ofta fram som ett komplement till det 
kinesiska och i vissa fall hade man mindre förståelse för kinesiska normer än tidigare. En 
möjlig förändring över tid skymtade fram. Hos flera märktes att ju längre de varit här 
desto mer kändes åsikterna som deras egna. De var öppnare med vad de sa, hade ett mer 
avspänt sätt när de talade om ämnen som kinesisk politik och verkade ha lättare att tänka 
självständigt. Men nyanlända kunde vara kritiska mot regimen och långtidsboende 
försvara den till varje pris. Det verkade vara en blandning av personlighet och tid i 
västerlandet som avgjorde. De deltagare som var utpräglat individualistiska i sitt sätt 
påpekade att de alltid uppfattats som lite udda i Kina. Det var således ingen process som 
satts igång i Sverige. Ett par av dem som varit här längst tycktes ha svårt att särskilja vad 
som var svenskt och kinesiskt inuti dem, vilket kan ses som exempel på att de integrerats i 
svensk kultur. På det hela taget gick det inte att finna några mer djupgående förändringar 
av identiteten hos deltagarna vilket stöder tidigare teorier om den kulturella identiteten 
som svårföränderlig och djupt rotad hos varje individ vare sig man är kines eller inte 
(Berry, 2002). 
 
Det var anmärkningsvärt att de deltagare som varit länge i Sverige inte själva tänkte på att 
de var kineser, det var alltid svenskarna som påminde dem om deras bakgrund. De 
uttryckte behov av att bli sedda mer som individer. Hur öppna är vi svenskar egentligen 
att släppa in utomstående? 
 
Avslutande kommentar 
Ovanstående studie är ett exempel på när representanter för en kultur kommer i kontakt 
med en annan och upplever sina normer och värderingar ifrågasatta. De misstror 
motpartens förmåga att förstå och har svårt att känna tillit i kontakten. Ovan har jag 
försökt resonera kring vad som kan vara betydande just i fallet med kineser och hur de 
upplever mötet med svensk kultur. Därmed inte sagt att företeelsen skulle vara unik just 
för dessa två folkslag. Liknande scenarion finns överallt i sammanhang där representanter 
för två kulturer möts och kulturskillnader gör det svårt att känna acceptans och förståelse 
inför motparten. Det skrivs mycket just nu om schismen mellan islam och kristendom. 
Västerlandet är för närvarande invecklat i en rad konflikter med icke-europeiska folk där 
motparten upplever att väst nedvärderar, marginaliserar eller inte räknar med dem som 
land. Också här handlar det om bristen på tillit och hur svårt det blir för representanter hos 
båda parter att acceptera skillnader när man misstror motpartens motiv. Somliga talar om 
”civilisationernas kamp” men mer sällan framhålls vad vi har att vinna på att samarbeta. 
 
I studier av interkulturella möten framhålls ofta de negativa sidorna. Man lyfter fram det 
som är svårt, problematiskt och som står i vägen för att vi ska förstå varandra. Det gäller 
även den här studien där jag har fokuserat på de problem kineser upplever i mötet med 
svensk kultur. Men mer sällan försöker vi ta reda på när och varför det faktiskt fungerar i 
interkulturella möten. Man skriver om skillnader vilket kan ge en felaktig bild att andelen 
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problem och svårigheter är större än vad den faktiskt är. Weiss talar om ”tvär-kulturell 
paranoia” i det faktum att vi alltid letar efter de problematiska accepterna (Torbiörn, 
2006). Genom att lyfta fram dem ser vi inte allt det som förenar oss över kulturgränserna. 
Det hade kanske varit läge att fråga de tio deltagarna när de känner sig lika svenskarna. 
Delar de någon upplevelse och i så fall vad? När upplever de att kulturskillnaderna inte 
märks så mycket? Ser de på ”Let’s dance”? Väntar de förgäves på pendeltåg? Eller 
upptäcker de på fikat med sina arbetskamrater att de har fullt av gemensamma 
beröringspunkter i livet oavsett bakgrund? Det hade varit intressant att ta reda på när och 
var minoriteter i Sverige känner sig delaktiga och när de tycker att kontakten med 
svenskar fungerar friktionsfritt. 
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Bilaga 1 
 
E-brev till kinesiska studenter på Kungliga Tekniska Högskolan 
 
 
 
 
To the Chinese students at KTH, 
  
  
My name is Nina Schwarz and I am a student of the Psychology department at Stockholm 
university. Im writing on my graduation paper about Chinese identity, and what it means 
to Chinese people to be Chinese. I have chosen this subject because of my deep interest in 
Chinese culture. I have studied Chinese for many years and I often visit China. 
  
Now for my study I need to find mainland Chinese people living in Sweden who are 
willing to be interviewed about their thoughts and feelings about being Chinese. The 
interviews will be held in Mandarin and take about one hour. All of your answers will be 
confidential and unidentified in the report. 
  
To those who participate I can not offer any payment but I will be very grateful if you do. 
I think it is important for western people to understand Chinese people better and that is 
why I have chosen this topic for my report. 
  
If you'd like to participate in the study please write me an email, if possible with a number 
where I can get in touch with you. I also need to know your age and the amount of time 
you have been living in Sweden. 
  
If you have further questions about the project please don’t hesitate to write to me about 
it. If you know other Chinese people living in Sweden who could be of help for this study, 
I'd be delighted if you could forward this message to them.  
  
  
Yours sincerely, 
  
Nina Schwarz 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
 
Att vara kines - vad innebär det för dig? 
(Zuowei yi ge zhongguoren dui ni you shenme hanyi?) 
 
Hur känns det att vara kines? 
(Zuowei yi ge zhongguoren ni ganjue zenmeyang?) 
 
Vad är bra med att vara kines? 
(Zuowei yi ge zhongguoren you shenme haochu?) 
 
Vad är dåligt med att vara kines? 
(Zuowei yi ge zhongguoren you shenme duanchu?) 
 
Vad är det för annat du kopplar ihop med att vara kines? 
(Hai you shenme gen zheige timu you guanxi, zuowei yi ge zhongguoren?) 
 
Vad är typiskt kinesiskt för dig? 
(Ni juede shenmeyang de xingwei cai shi dianxing de zhongguo xingwei?) 
 
Vilka räknas som kineser? 
(Shenmeyang de ren suanshi zhongguoren?) 
 
Kan man bli kines? 
(Waiguoren neng bu neng chengwei zhongguoren?) 
 
Hur tror du utlänningar ser på kineser och kinesisk kultur? När de får höra ”Kina”, vad 
tänker de? 
(Ni juede waiguoren dui zhongguoren he wenhua you shenmeyang de kanfa? Tamen 
tingdao ”Zhongguo” jiu xiangdao shenme?) 
 
Är det skillnad på utlänningar som varit och inte varit i Kina? 
(Quguo Zhongguo de waiguoren he mei you quguo de you mei you chabie?) 
 
Kina har genomgått stora förändringar på senare år, har det påverkat dig i din identitet 
som kines och i så fall hur? 
(Zhongguo shehui zuijin jinian you hen da de bianhua. Zhe dui ni zuowei yi ge 
zhongguoren you shenmeyang de yingxiang, zai na yi fangmian?) 
 
Tänker du annorlunda om att vara kines efter att du kom till Sverige? Vad har förändrats? 
(Lai Ruidian yihou ni zuowei yi ge zhongguoren de ziwo yishi you shenme bu tong? Qing 
juti shuoshuo…) 
 
Hur är svenskar olika kineser? 
(Zhongguoren he ruidianren you shenme chabie? Zai na yi fangmian bu yiyang?) 
 
Kan man som kines bli svensk? En riktig svensk… 
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(Zhongguoren neng bu neng chengwei ruidianren? Zhenzheng yiyishang de ruidianren…) 
 
När blir du påmind om att du är kines? 
(Ni shenme shihou hui xiangqi ni shi zhongguoren?) 
 
När känner du dig som mest kinesisk? 
(Shenme shihou ni zuowei yi ge zhongguoren de ganjue zui qianglie?) 
 
Vad är det du saknar mest av allt från Kina? 
(Zai guowai ni xiangdao Zhongguo de shihou, ni zui keneng hui xiangdao shenme?) 
 


