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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund och problemområde 
 
Dagens globala värld har öppnat upp möjligheter som gjort det lättare för människor från 
olika delar av världen att träffas genom bland annat Internet eller genom resande. Detta gör att 
demografin i länder som exempelvis Sverige ändras med en ökning av den etniska och 
kulturella mångfalden (Dominelli, Lorenz, Soydan,  2001). Människor invandrar till Sverige 
av olika anledningar. En av dessa anledningar är kärlek.  Allt fler människor från olika delar 
av världen möts, blir förälskade och bildar familj. De internationella förhållandena hör 
framtiden till (Gustafsson Figueroa, 2005). 
 
Men Sveriges förändrade demografi ställer även krav på våra svenska myndigheter som ska ta 
emot den invandrade blivande svensken. Det har visat sig att den svenska myndighetsvärlden 
har svårigheter att hantera nya kulturella inslag. De är bundna vid ett regelsystem som 
formades långt innan immigrationen skapade ett nytt samhälle. Ett regelsystem som i grund 
och botten är främmande för kulturell heterogenitet (Kamali, 1999). Detta har gjort att det 
idag finns en diskussion i samhället om att det behövs en mer kulturell förståelse inom 
myndigheter och företag för att kunna möta behoven hos alla etniska grupper. I dessa 
sammanhang nämns oftast ett begrepp: kulturkompetens. Detta är ett omdiskuterat begrepp 
som på senare tid har kunnat ses i allt fler jobbannonser där myndigheter och företag har 
börjat efterfråga personal som har kulturkompetens. Begreppet kan innehålla många olika 
faktorer men det som främst menas är att personen med kulturkompetens har kunskap och 
förståelse för andra kulturer (Norlund, 2006). 
 
Inom socialt arbete har man i sina försök att skapa ett mer etnisk sensitivt socialt arbete med 
socialarbetare som har denna kulturkompetens (eller kulturella förståelse) ramlat ner i några 
fallgropar. Bland annat har man matchat ihop invandrarsocialarbetare med invandrarklienter 
eftersom de ansågs vara från samma kultur och därmed ha kulturkompetens.  Man utgick då 
ifrån att personer från samma kultur automatiskt förstår varandra, utan att se till faktorer som 
utbildning, socioekonomiska bakgrund, individuella erfarenheter med mera (Kamali,2002). 
Forskningen inom det etnisk sensitiva sociala arbetet har sedan dess försökt att visa på vilka 
kunskaper som socialarbetare med kulturkompetens/kulturell förståelse bör ha. Men en fråga 
som oftast inte belyses är hur utvecklar dem sådana kunskaper? Hur utvecklas kulturell 
förståelse? För att söka svaret på den frågan riktar denna studie in fokus på personer som 
lever i en internationell parrelation. 
 
Tidigare forskning om internationella parrelationer visar hur paren ständigt experimenterar 
med skillnader och därigenom även är nyskapande. De lär av varandra varje dag och utvecklar 
sin kulturella förståelse (Gerholm, 2003). Paren får genom varandra ta del av varandras 
värderingar och erfarenheter och kulturella bakgrunder. I mötet med varandra och sin omvärld 
kan de utveckla sin kulturella förståelse. Genom att lyssna till dessa personers erfarenheter av 
att leva i en internationell parrelation och försöka se hur de har utvecklat sin kulturella 
förståelse, så kan det vara en hjälp till socialarbetare i deras försök att utöka sin kulturella 
förståelse och skapa ett etniskt sensitivt socialt arbete.  
 
Bakgrunden till att sätta fokus på internationella parrelationer är att jag själv sedan många år 
lever i en internationell parrelation och tycker att det har bidragit mycket till att utveckla min 
kulturella förståelse. Under åren har jag samlat på mig mycket nya erfarenheter och nya 
insikter som jag tycker har gjort att jag har fått nya perspektiv, värderingar och världssyn som 
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jag inte hade tidigare och som jag känner verkligen har berikat mig. Jag blev därför 
intresserad över att se om andra personer som också lever i internationella parrelationer 
känner desamma, att det har berikat dom och gjort att de har utvecklat sin kulturella 
förståelse. I sådana fall tycker jag att det är viktiga erfarenheter och insikter att ta lärdom av. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att få en ökad förståelse för hur några svenskfödda som lever i en heterosexuell 
internationell parrelation genom mötet med sin partner och sin omvärld har utvecklat sin 
kulturella förståelse.  
 
Frågeställningar: 
 

• Vilka erfarenheter har de av mötet med partnerns hemland? 
• Vilka erfarenheter har de av partnerns möte med Sverige? 
• Vilka erfarenheter har de av mötet mellan varandras världar?  

 
1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Internationell parrelation – Är en parrelation som går över religions, etnicitets, kultur eller 
nationsgränserna. Tidigare forskning på området har använt andra begrepp för att beskriva 
dessa par. I Sverige används begrepp som trans- eller interkulturella, bikulturella, 
interetniska, mixade eller binationella äktenskap och parrelationer samt äktenskap över 
gränserna. Svenska forskare använder dessa begrepp synonymt utan att göra någon skillnad 
eller avgränsning emellan dom. I vardagssvenska används ofta begreppet blandäktenskap, 
men det låter för rasbiologiskt och använts därför inte av forskare eller paren själva (Gerholm, 
2003).  
 I Amerika används begrepp som ”mixed race marriages”. Då handlar det oftast om partners 
som kommer från samma land och där fokus är på de påstådda etniska och kulturella 
skillnaderna. Kaffrell-Lindahl (2007) menar att vilket begrepp en forskare väljer att använda 
avslöjar vilket fokus denne har när den betraktar paren. Hon har valt att använda begreppet 
internationell parrelation då hon vill lyfta fram att det handlar om partners som kommer från 
olika länder i olika delar av världen och där en partner har migrerat. Då detta även stämmer in 
på min studie har jag valt att använda Kaffrell-Lindahls begrepp internationella parrelationer. 
En annan anledning är att jag vill komma bort från ordet kultur i inter-trans-bi- kulturella då 
jag tycker att detta för tankarna till kulturer som två statiska enheter, kulturessentialism (se 
Kamali, 2002). Dock är jag även medveten om att begreppet internationell har sina problem. 
Nationer är en historisk konstruktion. Länders gränser kan förändras över tid och dess 
befolkning är inte homogen utan har alltid bestått av många olika etniska grupper (Svanberg 
& Tyden, 1992).  
 
Kulturell förståelse – I dagens allt mer globaliserade samhälle pratas det som sagt allt oftare 
om att vi måste ha kulturell förståelse (även kallad kulturkompetens). Dessa personer 
förväntas ha en kunskap om och förståelse för andra kulturer. Oftast stannar definitionen där, 
det som glöms bort är att det även krävs en kunskap om sin egen kultur (Norlund, 2006). 
Inom psykologin pratas det om kulturellt lärande och kulturell identitet. Kulturell identitet 
speglar vem du är utifrån din kulturella bakgrund. Kulturellt lärande handlar om både lärande 
av nya kulturer och lärande om den egna kulturella identiteten (Berry, 2004). Detta kulturella 
lärande utvecklas hela tiden under en människas liv och är en ständigt pågående process, 
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ingen kan därför påstå sig ha en fulländad kulturell förståelse. Det är istället något att ständigt 
eftersträva, att utveckla mera. 
På engelska används även begrepp som cultural awarness (Kalyanpur, 1997; Green, 1995) 
och ethnic sensitivity (Mahlaleka & Woolfe, 1991) för att beskriva kulturell förståelse. Med 
dessa begrepp menas att vara medveten om och sensitiv inför kulturella skillnader. Tripodi 
(2002) menar att begreppet kulturkompetens innehåller dessa faktorer men att det även går 
utöver dessa begrepp eftersom det i kulturkompetens begreppet även finns en strävan efter att 
förändra verksamheten exempelvis socialt arbete till att bli mer effektivt, mer kompetent i 
mötet och arbetet med personer med olika kulturella bakgrunder. Med kulturkompetens menar 
man alla de attityder, kunskaper och färdigheter som en tjänsteman exempelvis socialarbetare 
behöver för att kunna bemöta klienter med annan etnisk bakgrund på ett effektivt sätt och 
därmed skapa en ”kulturell kompetent verksamhet”.  
Norlund (2006) är kritisk till att använda begreppet kulturkompetens. Han anser att vi hela 
tiden lägger till nya innebörder i begreppet att det snart blir oanvändbart. Detta på grund av att 
det idag används i så många olika sammanhang inom bland annat arbetslivet, myndigheter 
och media. Jag har därför valt att använda begreppet kulturell förståelse istället för 
kulturkompetens för att försöka ringa in de kunskaper och färdigheter som en person med 
kulturell förståelse/kulturkompetens förväntas ha. 
 
Jag menar som Sue (2006) och Tripodi (2002) att kulturell förståelse inte bara innehåller en 
kunskap om andras kulturer och ens egen kultur och en medvetenhet om kulturella skillnader. 
Det innehåller även en rad andra faktorer som en kunskap och medvetenhet om 
maktstrukturer i samhället, en medvetenhet om diskrimineringens mekanismer samt en 
förmåga att tänka intersektionellt vilket betyder att inte bara se till en människas kultur och 
etnicitet utan även erkänna denne persons andra tillhörigheter som är del av identiteten som 
exempelvis: kön, ålder, sexuell läggning, socioekonomisk status, handikapp med mera. Hit 
hör även en förmåga att se hur vår egen och andras identiteter påverkas av en individualistiskt 
eller kollektivistisk social och kulturell kontext. En person med ett individualistiskt tänkande 
kan ha ett tänkande som säger ”stå på dina egna ben, var inte beroende av någon annan”, 
medan en person med det kollektivistiska tänkandet definierar sin identitet som en 
konstellation som inkluderar familj, grupp och samhället (Sue, 2006). 
 
1.4 Disposition 
 
Varje kapitel i denna studie inleds med en mindre introduktion till innehållet i kapitlet. Detta 
för att läsaren ska få en överblick av varje kapitels innehåll. De flesta kapitel innehåller även 
en sammanfattning av huvuddelen av innehållet i kapitlet. Denna studie är indelad i fem 
kapitel. Första kapitlet: är en introduktion där studiens syfte presenteras, i Andra kapitlet 
presenteras metoden. Tredje kapitlet innehåller tidigare forskning som studiens teoretiska 
utgångspunkter. I fjärde kapitlet presenteras resultatet från intervjuerna. I det femte kapitlet 
utförs en analys på resultatet utifrån den tidigare forskningen. Slutligen för att sammanfatta 
och diskutera framtida forskning utförs en sammanfattande diskussion i det sjätte kapitlet.   
 
2. Metod 
 
I detta kapitel förklarar jag mitt val av metod. Jag försöker problematisera och tydliggöra mitt 
tillvägagångssätt, även mitt urval presenteras samt hur jag valt att dokumentera och analysera 
materialet. 
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2.1 Tillvägagångssätt 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod eftersom detta passade bäst till min studies 
syfte. Den kvalitativa forskningsmetoden riktar intresset mot individen. Forskaren vill 
beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till 
(Kvale, 1997).  
Mitt empiriska material byggdes på halvstrukturerade intervjuer. Med halvstrukturerad 
forskningsintervju menas att intervjun varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 
frågeformulär. Intervjun utförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman 
(ibid.). Jag ansåg att detta var det bästa tillvägagångssättet då jag ville få en djupare förståelse 
för hur mina intervjupersoner utvecklat sin kulturella förståelse. Den halvstrukturerade 
intervjun gav mig möjlighet till att inte slaviskt följa intervjuguiden utan kunna ställa 
följdfrågor och att ge intervjupersonen möjlighet att mer öppet berätta. 
 
2.2 Urval och avgränsning 
 
Jag har använt mig av ett strategiskt urval. Strategiskt urval är att föredra när urvalet är litet. 
Syftet kan vara att få största möjliga kvalitativa innehåll och forskaren är inte intresserad av 
representativitet (Halvorsen, 1992). Detta stämmer in på min studie. Jag vill försöka få fram 
så mycket information jag kan om hur mina intervjupersoner har utvecklat sin kulturella 
förståelse. Men jag menar inte att detta är representativt för hur alla utvecklar sin kulturella 
förståelse utan det ska istället ses som ett bidrag till hur denna process kan se ut.  
För att hitta intervjupersoner har jag sökt i min vänskapskrets samt i mina vänners 
vänskapskretsar för att hitta personer som passar in på mitt urvals krav. När personer har 
hittats har jag via telefon tagit kontakt för att se om intresse att delta fanns Trost (1997) säger 
att strategiskt urval används när man vill ha variation i urvalet. Jag har sökt efter att få 
variation i kön och ålder.   
 
De avgränsningar som jag har gjort i urvalet är att jag har valt att endast fokusera på vita 
svenskar som är födda och uppvuxna i Sverige och som lever i en internationell parrelation 
med en partner som kommer från Asien, Afrika eller Sydamerika. Jag valde därmed bort par 
där parterna båda hade en vit identitet. Detta därför att tidigare studier har visat att vissa 
relationer är mer accepterade än andra (intersektionen av klass, genus, religion och etnicitet). 
Vilket land en person kommer ifrån spelar även roll för hur denne kommer att uppleva 
invandrarskapet och diskrimineringen visar Kamali i SOU 2005:69. En person från Amerika 
kommer inte att uppleva samma diskriminering på exempelvis arbetsmarknaden som 
exempelvis en arabisk person.  En annan anledning var att jag antog att par från exempelvis 
Sverige-Norge eller Sverige-Amerika har liknande kulturella bakgrunder, även om jag förstår 
att det även här kan finnas skillnader. Jag har av dessa anledningar valt att i denna studie 
koncentrera mig på svenskfödda som lever i en parrelation med partners från Asien, Afrika 
eller Sydamerika (dock blev det så att alla de fyra intervjupersoner som ställde upp hade 
partners som kom från Asien) Ett annat krav var att den svenskfödda personen skulle ha varit 
på besök i sin partners hemland. Jag ville ha personer som kunde antas ha erfarenheter från 
möten som eventuellt lett till att de kanske utvecklat sin kulturella förståelse. 
En annan avgränsning jag har gjort är att jag har valt att bara intervjua den ena personen (den 
svenskfödda) i parförhållandet. Det hade även varit intressant att undersöka hur den inte 
svenskfödda partnern upplever att han/hon har utvecklat sin kulturella förståelse. Men då jag 
även ville uppmärksamma den vita identiteten som en del i den kulturella förståelsen valde 
jag att i denna studie endast fokusera på den svenskfödda partnern. 
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2.3 Datainsamling och transkribering  
  
Datainsamlingen skedde genom fyra intervjuer, där halvstrukturerad intervjumanual och 
bandspelare användes. Jag har haft en detaljerad intervjumanual (se bilaga) eftersom jag ville 
känna mig trygg i intervjusituationen och därmed kunna få till bra intervjuer där 
intervjupersonerna även kunde känna sig trygga. Innan intervjun genomfördes tänkte jag 
noggrant igenom min studies positiva och negativa konsekvenser. Kontakt togs tidigt med 
intervjupersonerna och de fick intervjufrågorna mejlade till sig i god tid innan intervjun för att 
de skulle kunna fundera över dem och om de ville delta i studien. Intervjupersonerna har 
själva fått bestämma intervjuplats. Tre av intervjuerna skedde i intervjupersonernas hem, 
medan den fjärde skedde i mitt hem. Att vara i intervjupersonernas hem bidrog till en mer 
bekväm intervjusituation. De flesta intervjupersoner visade kort för att förtydliga sina 
berättelser. Intervjun spelades in på bandspelare vilket minskade risken för att viktig 
information gick förlorad. Det gjorde även att jag kunde lyssna mera aktivt och att jag sen 
hade möjlighet att gå tillbaka till materialet flera gånger under analysen. 
Transkriberingen har skett genom att den inspelade intervjun har skrivits ut ordagrant efter 
varje intervjutillfälle. Detta för att kunna se materialet i sin helhet. 
 
2.4 Analysmetod 
 
Analysmetoder används som ett verktyg till att organisera intervjutexter, koncentrera 
innebörder och utveckla meningen i det som sägs (Kvale,1997). Jag har valt att analysera 
materialet från intervjuerna utifrån en meningskategorisering/innehållsanalys. Detta gick till 
så att jag från den transkriberade utskriften av intervjun läste igenom hela intervjun flera 
gånger för att få en helhetsbild. Jag började sen ta ut det väsentligaste efter min studies syfte. 
Jag letade i texten efter svar på mina frågeställningar som var: vilka erfarenheter de hade av 
mötet med partnerns hemland, partnerns möte med Sverige samt mötet mellan varandras 
världar och hur de genom dessa har utvecklat sin kulturella förståelse. Utifrån 
transkriptionerna valdes intressanta delar ut. Jag tog inte bara ut enskilda meningar utan såg 
till att hela sammanhanget kom med. För att separera texten använde jag olikfärgade pennor. 
Detta slutade med att olika kategorier skapades utifrån vilket ämne som identifierats. Dessa 
kategorier är: Det grundläggande intresset, Fördomar, Den vita identiteten och diskriminering, 
Erfarenheter av att vara minoritet, invandrare i partnerns hemland samt Erfarenheter från 
mötet mellan varandras världar.. 
 
Jag har i min studie en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken studerar tolkning av texter, 
diskurser och handlingar. Forskningsintervjun är ett samtal som bland annat kan handla om 
den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. 
Min analys har skett utifrån den hermeneutiska cirkeln, genom en ständig växling mellan 
delar och helhet. Jag har utifrån det empiriska materialets helhet tolkat de olika delarna, 
utifrån denna tolkning har jag sen relaterat delarna till helheten igen. Detta för att få en 
djupare förståelse av mitt empiriska materials mening (Kvale, 1997). 
 
2.5 Förförståelse 
 
Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse. Det är den förkunskap som en 
forskare har om ämnet. Inom hermeneutiken ser man positivt på att forskaren har 
förförståelse. Den är viktig för att överhuvudtaget kunna förstå. Då en text ska tolkas är det 
viktigt att veta vad man ska titta efter. Det kan annars bli svårt att veta vad man ska rikta sin 
uppmärksamhet mot. Varje forskare har olika förförståelse med sig beroende på bland annat 
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hur de personliga erfarenheterna ser ut. Hur forskningsprocessen påverkas utifrån 
förförståelsen måste forskaren bli uppmärksam på och ta hänsyn till genom att hela tiden 
reflektera över sina val och handlingar (Gilje & Grimen, 2004).  
Min förförståelse i denna studie är att jag själv lever i en internationell parrelation och att jag 
har rest mycket i världen. Dessa erfarenheter gör att jag kan känna igen mig i mina 
intervjupersoners erfarenheter. Detta har gjort att jag har en förståelse som gör att jag vet vad 
jag ska rikta min uppmärksamhet åt. Men det innebär även att jag måste vara uppmärksam på 
att det finns en risk som kan göra att undersökningen kan bli påverkad. Min målsättning är 
därför att vara uppmärksam och prövande under min undersökning för att undvika att jag 
påverkar intervjupersonerna med mina egna upplevelser. Jag är medveten om min 
förförståelse.                                                               
 
2.6 Metodproblem och tillförlitlighet 
 
Enligt Trost (1997) kan intervjupersonens hem som plats för intervjun vara bra utifrån 
trygghetssynpunkt men ha andra störande moment. Dock säger han vidare att alla 
intervjuplatser har sina för och nackdelar, det viktiga är att forskaren reflekterar över dessa. 
Under en av mina intervjuer kom intervjupersonens partner hem och var närvarande bitvis 
under intervjun vilket kan ha påverkat intervjusituationen. Partnerns närvaro var dock endast 
en kort stund under intervjuns avslutande del vilket jag bedömde inte hade stor inverkan på 
materialet. I de andra intervjusituationerna fanns inga störningsmoment. Alla intervjupersoner 
sa att de upplevt intervjun som bra.  
I mitt material förekommer det en skillnad mellan männen och kvinnornas förmåga till att ge 
egna reflektioner över hur de utvecklat sin kulturella förståelse där kvinnorna hade en högre 
förmåga. En av de möjliga orsakerna bakom detta kan vara att kvinnorna hade lättare att knyta 
an till mig och känna sig bekväma i intervjusituationen än männen då jag är kvinna och i 
samma ålder som de. Men detta ser jag endast som en fördel då det gjorde att jag fick ett 
större kvalitativt innehåll i materialet till att öka förståelsen för hur de utvecklat sin kulturella 
förståelse och uppnå min studies syfte.  
 
Validitet kan enligt Halvorsen (1992) översättas med giltighet eller relevans. Utmaningen 
ligger i att samla in data som är relevant för den problemställning som forskaren arbetar med. 
Ifall forskaren mäter det som han/hon avser att mäta. Min studie vill visa på hur svenskfödda 
som lever i en internationell parrelation utvecklat sin kulturella förståelse. För att få fram 
relevant data från intervjumallen utfördes först en testintervju. För att ytterligare öka 
validiteten skickades intervjumallen med syfte till intervjupersonerna i god tid innan intervjun 
genomfördes. Detta gav dem tid att fundera över frågorna för att få ut relevant data. I 
intervjusituationen användes följdfrågor för att undvika missförstånd.  Studiens validitet kan 
dock ha påverkats av att utvecklandet av den egna kulturella förståelsen till viss del är en 
omedveten process. Intervjupersonerna hade som sagt olika förmåga att själva kunna se hur 
de förändrat sitt sätt att tänka och utvecklat sin kulturella förståelse. Därför har det i analysen 
i vissa fall gällt att läsa mellan raderna i intervjupersonernas berättelser. De har inte själva 
kunnat säga hur de utvecklat sin kulturella förståelse men det märks i deras berättelse. Dock 
har jag tydligt försökt visa på detta i mitt material. Citat används för att tydligt visa på 
intervjupersonernas berättelser och hur dessa sedan tolkats utifrån den tidigare forskningen 
för att visa hur personen utvecklat sin kulturella förståelse. Analysprocessen har beskrivits i 
detalj steg för steg. Intervjumallen har utformats för att söka varje intervjupersons 
tankeprocesser i utvecklandet av den kulturella förståelsen. Detta bör ändå ge mätningen god 
validitet.  
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Med reliabilitet menas enligt Halvorsen (1992) hur pålitliga mätningarna är. Andra forskare 
ska om de använder samma angreppssätt kunna komma fram till samma resultat. För att få 
hög reliabilitet användes en bandspelare under alla intervjuer. Intervjupersonerna uppfattades 
inte som besvärade av bandspelaren, dess närvaro verkade under samtalet glömmas bort och 
intervjupersonerna uppfattades som de kunde prata öppet och obesvärat. Bandspelaren var 
viktig då uppmärksamhet kunde riktas mot frågorna och samspelet under samtalet utan att 
missa viktig information. Kvalitén på det inspelade materialet var god. Intervjuerna har gjorts 
under liknande omständigheter i en för intervjupersonerna känd miljö. Jag har varit medveten 
om min förförståelse och försökt att inte påverka intervjupersonerna och ställa ledande frågor. 
För att öka reliabiliteten har jag låtit en vän läsa igenom intervjuutskrifterna.  
 
Strävan inom kvalitativa studier är inte att kunna generalisera resultaten. Resultaten kan 
istället ge en djupare förståelse och ny kunskap (Denscombe, 2003). Denna studie vill ge en 
djupare förståelse för hur den kulturella förståelsen kan utvecklas och därmed bidra till ny 
kunskap inom området. 
 
2.7 Etiska överväganden 
 
Kvale (1997) pratar i etiska riktlinjer om informerat samtycke, konfidentialitet och 
konsekvenser. Innan intervjun informerades intervjupersonerna om studiens syfte och alla gav 
sina samtycken till att delta. Information gavs också att ifall de inte ville svara på någon fråga 
eller avbryta intervjun var detta helt okej. Då frågorna kring fördomar, diskriminering och den 
vita identiteten kunde uppfattas som känsliga och svåra att svara på lades vikt vid att försöka 
skapa en bekväm intervjusituation där intervjupersonerna frivillighet att delta betonades och 
där konfidentialitet garanterades alla intervjupersoner. Deras namn och andra detaljer som 
kunde identifiera personen fingeras i studien. Det inspelade materialet lovades att det skulle 
förstöras efter användning, detta för att det inte ska komma i orätta händer som för med sig 
negativa konsekvenser för intervjupersonerna. Information gavs även om vilka som kommer 
att ha tillgång till materialet, hur det kommer att användas. 
 
3. Tidigare forskning  
 
I det här kapitlet kommer först tidigare forskning om internationella parrelationer att 
presenteras. Detta för att ge läsaren en bakgrund till varför det är intressant att undersöka 
svenskfödda i en internationell parrelations kulturella förståelse. Efter det kommer tidigare 
forskning relevant för ämnet kulturell förståelse att presenteras. Delar av det här materialet 
kommer att refereras till i analysen.  
 

3.1 Internationella parrelationer 
 

Cretser (1999) har gjort en kvantitativ studie på hur många internationella äktenskap som 
ingåtts i Sverige över 23 år. Han kom fram till att 11 % av alla parrelationer var 
internationella. I och med att dessa relationer blir alltmer vanliga, blir det även mer 
accepterade och trenden att ingå internationella/interkulturella parrelationer ökar (Kaljmijn, 
1993). Den tilltagande migrationen och transnationalism, att folk reser mer och möts över 
gränser gör även att de internationella parrelationerna ökar (Gerholm, 2003).  
 
Den tidigare forskningen om internationella/interkulturella par har i många fall ett 
problemperspektiv (Bennerstam, 1990), där det endast ser till de problem som en 
internationell/interkulturell parrelation kan innebära och inte även på möjligheterna. Inom 
familjeterapin har en ökning av internationella/interkulturella par setts bland klienterna och 
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forskningen har fokuserat kring internationella/interkulturella pars påstådda kulturella 
skillnader som problem och huruvida deras äktenskap har en högre risk att misslyckas än 
andras (Killian, 2002; Kreider, 2000). Donovan (2004) har med bakgrund i detta gjort en 
kvalitativ studie som undersöker vad fungerande internationella/interkulturella par använder 
för stress och copingstrategier för att lyckas i sin parrelation.  Kulturellt lärande om varandra 
var en av de copingstrategier som paren använde sig av. Kreider (2000) och Rodriguez Garcia 
(2006) visar i sina kvalitativa studier att internationella/interkulturella parens påstådda 
kulturella skillnader inte är den faktor som i första hand gör att paren väljer att gå skilda 
vägar, utan paren hanterar sina kulturella skillnader och istället är det andra faktorer såsom låg 
socioekonomisk status, tonårsäktenskap och låg utbildningsnivå som ligger bakom ett 
uppbrott. Rodriguez Garcia menar vidare att internationella par formar transkulturella 
identiteter. Det handlar inte om att några ”kulturkrockar” uppstår utan paren lever med dubbla 
lokaliseringar och kulturella bakgrunder, ett här och ett där tänkande, en känsla av att höra 
hemma på båda platserna. 
 
I många fall möter internationella/interkulturella par fördomar och negativ respons på sitt 
förhållande från sin omgivning. Det kan handla om en ”rädsla” att ökningen av 
internationella/interkulturella par kommer att förändra vår världs olika samhällen till en mer 
etnisk blandad befolkning. Detta kan av en del uppfattas som hotfullt då de 
internationella/interkulturella paren utmanar symboliska innebörder i konstruktionen av 
grupper, samhällen och nationer (Gerholm, 2003; Cretser, 1999). Hur stor omvärldens 
reaktion blir beror på hur olikt paren uppfattas vara varandra. Kategorierna klass, nation, 
religion, etnicitet måste vägas in. Ett vitt kristet svenskt-amerikanskt par utmanar inte 
gränserna på samma sätt som ett vitt kristet svenskt- mörk muslimskt gambianskt par. Paren 
själva upplever oftast inte att de har några problem mellan sig utan att de största problemen 
ligger i omgivningen (Gerholm, 2003). Internationella par där mannen kommer från 
exempelvis Danmark och kvinnan från Thailand får ofta möta omgivningens fördomar där 
den thailändska kvinnan ofta ses som ett offer för fattigdom, trafficking och manlig 
dominering (Plambech, 2005).  
 
I Skandinavien och Sverige finns det relativt begränsad forskning om 
internationella/interkulturella par (Gerholm, 1998; 2003; Plambech, 2005; Nordin, 2007).  Det 
är nu på senare år som forskarna har börjat intressera sig för ämnet. Gerholm (1998; 2003) är 
en av de svenska forskare som forskat mest på ämnet. Hon visar att paren dagligen 
experimenterar med skillnader och därigenom är nyskapande. De har en särskild kunskap om 
kulturer, kulturell förståelse. De har erfarenheter av skillnader i uppfattningen om manligt, 
kvinnligt, barnuppfostran, äktenskap och sexualitet och lär varje dag av varandra hur det ska 
handskas med detta.  
 
Forskaren Masoud Kamali intervjuas i boken Gränslös kärlek (Gustafsson Figueroa, 2005) 
om internationella/interkulturella relationer. Han menar att internationella/interkulturella 
parrelationer hör framtiden till. Han menar att det inte finns några väsentliga skillnader mellan 
människor. De skillnader som finns beror på att människor har olika erfarenheter beroende på 
var och hur de har växt upp. Människan är präglad av sina historiska erfarenheter. En person 
från Sverige kan ha mycket mer gemensamt med en person från ett annat land än med andra 
svenskar beroende på uppväxt och erfarenheter. Föreställningen om att 
internationella/interkulturella par kommer från helt olika världar är fel enligt Kamali. Men att 
som vit svensk leva med en människa från en annan etnisk bakgrund innebär en stor 
utmaning. Denne har det största ansvaret för att förhållandet ska fungera och måste reflektera 
över sin privilegierade position som en del av majoritetssamhället. I dagens värld, i Sverige, 
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definieras ”invandrare” som ”de andra” som mindre värda institutionellt, strukturellt och 
kulturellt (Kamali i Gustafsson Figueroa, 2005).  
 

3.2 Vi och Dom: om makt, andrafiering och diskriminering. 
 

I Sverige använder vi ofta två begrepp när vi beskriver Sveriges befolkning: ”svenskar” och 
”invandrare”. Denna uppdelning visar på ett vi och dom tänkande. Kamali i SOU 2005:41 
visar hur vi genom att konstruera invandrare som dom: de andra (sk andrafiering) med ett 
antal egenskaper visar vi även hur vi svenskar är. Invandrare konstrueras som en spegelbild 
av svenskar. Svenskheten behöver en motsats för att kunna skapa sig själv. Genom att 
tillskriva invandrare egenskaper som främmande, kriminella, hedersmördare, exotiska, 
arbetslösa och patriarkala så skapar ”vi” en bild av invandrare som de andra, och ”vi” 
framställer därmed sig själv som bättre och duktigare. Tillskrivandet av invandrarna som 
problem, underordnade, annorlunda i bland annat termer av kultur och religion och 
framställandet av sig själv som bättre, leder till att maktrelationerna och diskrimineringen i 
det svenska samhället osynliggörs. Kamali menar att majoritetssamhället använder detta för 
att reproducera ett överlägset vi och för att behålla maktstrukturerna i samhället. 
Maktutövandet är kopplat till ett system av privilegier som är baserat på föreställningar om 
”ras” som ger människor definierade som ”vita” en överordnad position i samhället. 
Maktperspektivet är viktigt för att kunna förstå den så kallade strukturella/institutionella 
diskrimineringen (för diskussion om begreppet se Kamali i SOU 2005:41) som pågår i 
Sverige idag. Den strukturella/institutionella diskrimineringen är majoritetssamhällets 
(personer med makt) systematiska handlingar av underordning och stigmatiserade 
särskiljningar av invandrare som dom, de andra, som majoritetssamhället ständigt 
reproducerar genom strukturerna, institutionerna och detta leder till att de behåller sina 
maktpositioner och privilegier. Det reproduceras genom personer med makts diskriminerade 
handlingar (som i deras ögon är normala vardagliga handlingar) inom våra sociala 
organisationer och institutioner som exempelvis företag, skolor, arbetsmarknaden och 
massmedia. Deras diskriminerade beteende är en integrerad del av dessa institutioner (även 
om de inte skulle erkänna det och pratar om lika behandling, förnekelsen är en del av 
diskrimineringen). De gör det med stöd av rådande lagar, regler och rutiner som ses som 
normala. Andraifieringen skapar diskriminerande attityder bland majoritetsbefolkningen mot 
de andra och bidrar till behållandet av rådande makthiearkier och det systematiska 
exkluderandet av invandrare från majoritetssamhällets olika områden. Exempelvis inom 
arbetsmarkanden har framställandet av invandrare som de andra gjort att de exempelvis inte 
ges jobb. Den strukturella/institutionella diskrimineringen pågår varje dag under 
normalitetens namn. (SOU 2005:41). 
 
Internationella par får ofta möta omgivningens negativa inställning till deras ”blandade 
förhållande” eftersom dom genom förhållandet bryter gränsen mellan ”vi” och ”dom”. Dessa 
gränser som människan satt upp för att markera skillnader mellan sin egen grupptillhörighet, 
etniska identitet och den främmande andres. Dessa förhållanden har alltid genom tiderna 
betraktas som ett av de värsta brotten mot nationella/etniska intressen. Främlingsfientliga 
nationalistiska grupper pratar om renheten av sin ”ras”, ”rent” blod som i ett blandförhållande 
genom barnen blir till ”orent”. Men även i allmänheten i övrigt skapas det en förvirring över 
hur de ska definiera dessa barn, på vilken sida av ”vi” och ”dom” gränsen ska dessa 
gränsöverskridare placeras. Om det är en svensk vit kvinna som är ihop med en utländsk mörk 
man uppfattas detta oftast som ett större hot bland nationalisterna än om en svensk vit man är 
ihop med en utländsk mörk kvinna. Detta beror på uppfattningen att det är kvinnan som 
genom barnen för vidare ”den vita rasen” (Begovic, 2003).  
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Begovic (2003) tar upp sagan Skönheten och odjuret för att beskriva hur dagens massmedia 
framställer de internationella paren (blandäktenskapen) speciellt de mellan infödda kvinnor 
och utländska män. Han döms efter sitt utseende och sätt att tala och hon trotsar sin 
oförstående omgivning (som andrafierar hennes man). Men tillskillnad från i sagan är slutet i 
verkligheten inte så lyckligt. Omgivningens misstro mot den främmande parten i förhållandet 
går sällan över och massmedia visar bara hur kärleken har spruckit och inneburit stora 
problem under den ”stora kulturkrocken” bland annat som i filmen Inte utan min dotter. 
Omgivningens (familj, vänner) misstro kan med tiden då de lär känna honom och börjar se 
likheterna istället för skillnaderna börja tonas ned, men den finns ändå där latent.  
 
I den internationella parrelationen kan personen från majoritetssamhället känna hur han/hon 
tappar social status i den egna gruppen, från att ha varit en självklar medlem av 
majoritetsgruppen får nu personen uppleva hur omgivningen ser på han/hon med andra ögon. 
Han/hon möter en värld av diskriminering och fördomar. Genom att bryta mot normen 
andrafieras personen och förhållandet. Personerna (oftast kvinnor med mörka män) blir sedda 
som lättlurade då det antas att mannen bara är ute efter att få uppehållstillstånd. Förhållandet 
kallas inte heller för äktenskap utan för blandäktenskap för att visa på avvikelsen från 
normaliteten. Denna institutionella/strukturella diskriminering förekommer även inom 
Migrationsverket som är den myndighet som de flesta internationella par har kontakt med då 
de gäller att för den utländska parten att söka uppehållstillstånd i Sverige på grund av 
anknytningsskäl. Där betraktas alla äktenskap mellan en medborgare i Sverige och en 
medborgare utanför EU:s gränser som skenäktenskap (äktenskap som ingås endast för att 
kringgå invandringsbestämmelserna) tills paren lyckas bevisa sin oskuld, det vill säga att 
förhållandena är seriösa (Akaoma, 2003).  
 

3.3 Kultur 
 

Det finns många olika definitioner på vad kultur är. Kultur kan ses som ett system av 
värderingar, symboler och tolkningsmönster. Kulturen ses med detta synsätt som ett statiskt 
och oföränderligt system av värderingar, normer och traditioner som ofta relateras till 
individers etniska och nationella bakgrund exempelvis svensk kultur eller kurdisk kultur. 
Detta synsätt ser kulturer som två statiska enheter som existerar bortom tid och rum. Det har 
en container förståelse av kultur som två stenar som ligger bredvid varandra utan att påverka 
varandra (Kamali, 2002).  
 
Under de senaste decennierna har en reaktion mot denna definition växt fram. Det nya 
synsättet definierar istället kultur som en social handling. Kultur ses här som föränderligt. En 
förändring som äger rum genom aktiva handlingar, motsättningar och konflikter. Genom våra 
aktiva handlingar förändras kulturerna. Vi kan inte prata om kultur i singularis: en kultur som 
exempelvis den svenska kulturen. Kultur skapas och återskapas genom människors sociala 
handlingar, därför är kultur kontextbunden det vill säga den är präglad av det sociala 
sammanhang där den verkar. Sociala relationer formar oss och bestämmer vem vi är och vad 
vi gör. Våra sociala handlingar påverkas av de sociala relationer vi ingår i och är viktiga i vår 
förståelse av kultur. Med globaliseringen förflyttar vi människor på oss mycket och kulturer 
separeras från sitt geografiska ursprung. Dessa människor kan bevara vissa kulturella 
egenskaper (från de sociala relationer de haft i hemlandet) medan de överger andra. De tar 
även till sig nya ifrån de nya sociala relationerna som de ingår på den nya platsen. De sociala 
relationerna är påverkade av de strukturella sammanhangen i ett samhälle och skapar och 
reproducerar därför sociala normer. Att ha en containerförståelse av kultur gör ofta att vi 
förväntar oss att varje land har en kultur och har en bild av vilka kulturella egenskaper 
personer från dessa länder/kulturer ska ha. Vi glömmer då att se till alla de andra faktorerna 
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som spelar roll: inom varje land finns det många olika kulturer, etniska grupper. Inom dessa 
gruppers kulturer kan det skilja mycket beroende på om människorna kommer från landsbygd 
eller stad, är låg- eller högutbildade (Kamali, 2002). Det är därför viktigt att varje människa i 
första hand blir sedd som en individ med personliga erfarenheter, tankar och känslor (FoU 
2005:5). 
Globaliseringen har gjort att våra sociala relationer har övergått till globala nätverk. Våra 
kulturer är därmed inte längre lika lokalt förankrade som förr. Rörelsen mellan kulturerna 
ökar och de blir mer flytande och påverkar varandra över nationsgränserna. De blandas och 
nya hybrida kulturella former skapas. I och med globaliseringen får människor en utvecklad 
kulturell förståelse som är global. Globaliseringen påverkar våra sociala liv och vår 
uppfattning om vår identitet. Våra värderingar utvecklas nu inte bara lokalt utan globalt. Det 
lokala har förlorat sin lokalitet. Människor delar idag sin lokalitet med andra människor från 
hela världen. Sambandet mellan vår identitet och plats försvinner allt mer och det skapas 
avlokaliserade kulturella former (Tomlinson, 1999). 
 

3.4 Etnisk sensitivt socialt arbete och kulturell förståelse 
 

Det traditionella sociala arbetet utgår ifrån metoder och rutiner som är anpassade efter den 
vita majoritetsbefolkningens behov och har därmed haft svårt att möta behoven hos andra 
etniska grupper. Dagens samhälle behöver därför ett förändrat socialt arbete som är anpassat 
till det pluralistiska samhälle som vi har idag: ett så kallat etniskt sensitivt socialt arbete.  
Ett socialt arbete vars uppbyggnad erkänner och respekterar alla etniska grupper, kulturer och 
livsstilar. Där socialarbetare ständigt arbetar med sina fördomar, ständigt ifrågasätter sina 
attityder och värderingar (Kamali, 2002). Ett etniskt sensitivt socialt arbete kräver att 
socialarbetarna ständigt strävar efter att utveckla sin kulturella förståelse (FoU 2005:5). 
 
Kulturell förståelse innefattar enligt den tidigare forskningen inom etnisk sensitivt socialt 
arbete bland annat kunskap om hur migration, rasism, diskriminering, marginalisering och 
maktförhållanden mellan majoritet och minoritet i samhället påverkar människors liv och 
beteende. Det kan även handla om förståelsen av oss själva i vårt eget kulturella sammanhang 
och andra i hans/hennes kulturella sammanhang: om förståelse av hur värdegrunder, kultur 
och religion påverkar våra synsätt under livet. Socialarbetare måste även vara medvetna om 
existensen av etnocentrism och arbeta mot detta. Etnocentrism betyder att man bedömer andra 
kulturer efter sin egen kulturella måttstock, att alla avvikelser från den egna kulturens 
värderingar och normer ofta betecknas som något onormalt. Det gäller därför att vara 
uppmärksam på att man som socialarbetare och klient kan ha olika syn på problemet och att 
man som socialarbetare har makten och tolkningsföreträdet. Det är då viktigt att 
socialarbetaren har en kulturell förståelse och är uppmärksam på risken att tolka fel utifrån 
etnocentrism samt att han/hon har en medvetenhet om att de egna värderingarna är 
kulturbundna och inte universala. Det gäller även att ha en kunskap om att en människas syn 
på verkligheten är beroende av hur hon socialiserats och de erfarenheter hon har tillägnat sig 
(FoU 2005:5). Det gäller att socialsekreteraren har en självkritisk förståelse för hur denne 
deltar i ett system med olika privilegier och makt. Genom en medvetenhet om detta kan 
socialsekreteraren betona styrkan som klienterna har i sina egna traditioner och ge dom 
likvärdig vikt vid problemlösning (Green,1995). 
 
Kulturell förståelse innefattar även att socialarbetaren istället för att studera de andras kulturer 
reflekterar över vad svensk kultur och svenska värderingar är och ser sig själv som en 
kulturbunden varelse (FoU 2005:5).  Det är viktigt att ha insikt i sin egna etniska tillhörighet 
och hur den egna etniska tillhörigheten kan påverka det professionella arbetet. Genom att 
ställa sig själv frågor som vem är jag i etnisk bemärkelse? Hur påverkar min etniska 
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tillhörighet hur jag behandlar andra människor? kan socialarbetaren få självmedvetenhet som 
innebär att han/hon ser sina svaga sidor som exempelvis fördomar och inser hur dessa svaga 
sidor påverkar hans/hennes förmåga till empati och att kunna hjälpa (Devore et al, 1996). För 
vita socialarbetare gäller det att utveckla en ökad förståelse för vad den vita identiteten 
innebär, att det kan innebära att inneha vissa privilegier. Att bli kulturellt medveten kommer 
genom levd erfarenhet, bland annat genom erfarenheter där man känt sig annorlunda från 
övriga och där detta fått en att börja reflektera över sin egen vita identitet. Socialarbetaren kan 
exempelvis följa med en person från en annan kultur som är villig att hjälpa han/hon att förstå 
dennes grupp (Sue, 2006). 
 
Den kulturella förståelsen kan även öka genom att socialarbetaren i det sociala arbetet tar 
hänsyn till särskilda egenskaper, traditioner och föreställningar som har att göra med klientens 
etniska tillhörighet. Men det gäller även att se till klientens nu-situation. Klienten betraktas 
som en unik person med särskilda materiella, psykologiska och sociala omständigheter. 
Socialarbetaren bör se till hur klientens etniska verklighet ser ut, exempelvis vad det kan 
innebära att leva i ett utanförskap, under diskriminering (Devore et al, 1996). Det gäller att ha 
ett intersektionellt tankessätt vilket betyder att inte bara se till en människas kultur och 
etnicitet utan även erkänna denne persons andra tillhörigheter som är del av identiteten som 
exempelvis: kön, ålder, sexuell läggning, socioekonomisk status, handikapp m.m (Sue, 2006). 
En socialarbetare med kulturell förståelse bör kunna se till individen. Den tidigare erfarenhet 
som socialarbetaren har om klientens etniska grupp kan ses som en startpunkt, men inte som 
en färdig ej ifrågasatt antagande om klienten. Istället bör socialarbetaren fråga klienten om 
hur just han/hon som individ ställer sig angående den tidigare kulturella uppfattning som 
socialsekreteraren har (Tripodi, 2002).  
 
För att överhuvudtaget kunna utveckla sin kulturella förståelse krävs det såklart en vilja. En 
vilja till reflektion över sig själv och därmed även kunna sätta sig in i den andres sätt att tänka 
och se på sin verklighet (FoU 2005:5). Det kräver att man är villig att åsidosätta vad man tror 
på för att ge utrymme för andra alternativa perspektiv och värden vilket kan innebära att vi 
förändrar vårt tänkande, vad vi säger och hur vi uppträder. Samt att man har en önskan att lära 
och villighet att acceptera att det finns många olika sätt att se på världen (Lynch, 1992).  
Kulturell förståelse är en ständigt pågående process som man ständigt utvecklar och 
förbättrar, ett livslångt lärande. Det etniskt sensitiva sociala arbetet kräver socialarbetare som 
ständigt är villiga att utöka sin kulturella förståelse genom att undersöka sina inställningar, 
kunskaper och färdigheter i mötet med personer från andra etniska grupper (Tripodi, 2002). 
 

3.5 Psykologiska perspektiv på kulturell förståelse 
 

I ett möte mellan personer med olika kulturella bakgrunder använder personerna i början 
samma normer och beteenden som dom är vana vid. Men personen som befinner sig i den nya 
miljön märker snart att dessa misstolkas av den andra personen och den nya omgivningen. 
Personen lär sig då att omtolka verkligheten och börjar använda sig av de normer och 
beteenden som är mer lämpliga i den nya miljön. Personen har därmed utvecklat sin kulturella 
förståelse och blivit mer kulturellt kompetent i fortsatta interkulturella möten (Hammer, 
Bennett, Wiseman, 2003). Endicott, Bock, Narvaez, (2003) tar upp den kognitiva schema 
teorin för att beskriva hur en person utvecklar sin kulturella förståelse genom kulturellt 
lärande. Ett schema innehåller en persons tidigare erfarenheter, kunskaper, förväntningar och 
övriga minnen. Alla dessa aktiveras i ett nätverk när en person ska göra olika saker i vardagen 
som exempelvis köra bil. En person har hundratals olika scheman för att klara sig i vardagen. 
Dessa scheman påverkas av våra nya erfarenheter och byggs då ut och förändras. I ett 
interkulturellt möte har en person interkulturella scheman som innehåller sociala 
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uppfattningar, kulturella värden, förväntningar och antaganden som hjälper personen att tolka 
verkligheten, de sociala relationerna. Ju mer erfarenheter han/hon får från interkulturella 
möten desto mera utvecklar han/hon sina kulturella scheman och därmed sin kulturella 
förståelse. Endicott menar att det gäller att samla på sig så pass många multikulturella 
erfarenheter (öka på sitt kulturella lärande) som möjligt för att skapa komplexa scheman (det 
vill säga ett flexibelt tänkande) och därmed öka sin kulturella förståelse. 
 
Bennetts Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) visar hur en person 
utvecklar sin kulturella förståelse i ett interkulturellt möte. Genom att ta fasta på de kulturella 
skillnaderna vill Bennett visa hur personers inställning till dessa skillnader ändras genom 
mötena och hur deras kulturella förståelse därmed utvecklas. Dessa erfarenheter leder sen till 
att personen är mer kompetent att hantera interkulturella kontakter. 
De uttryck, normer, beteenden, värderingar som finns i en kultur kan kallas för kulturell 
världssyn. Individer som har vuxit upp i endast en kultur har blivit socialiserade att bara ha 
sin kulturs världssyn och är därför oförmögna att i början av ett kulturellt möte kunna 
analysera skillnaden mellan vad som är deras antaganden och den andre partens. Bennett har 
identifierat sex olika steg som personer verkar gå igenom i deras utvecklande av den 
kulturella förståelsen. Varje steg i modellen representerar även en viss kulturell världssyn som 
finns bakom de attityder och beteende som personen visar mot skillnaderna.  
De första tre stegen kallas för den etnocentriska perioden: då de egna kulturella världssynen är 
dominerande för verklighetsuppfattningen:  
 
1) Förnekelse av skillnaderna – Personen har här inställningen att den egna kulturen är den 
enda riktiga. Uppfattningen om andra kulturer är vag. Personen är inte intresserad av andra 
kulturer. Han/hon upplever inte kulturella skillnader. I de fall han/hon upplever skillnader är 
dessa associerade med ”de andra”, ”invandraren”. Personen har inte umgåtts med personer 
utanför sin egen grupp. Denna isolering från andra grupper kan vara antingen oavsiktlig på 
grund av livssituationen eller avsiktlig. Bennett menar att detta förnekande är defekten av att 
ha blivit socialiserad med bara en kulturell världssyn.  
 

2) Försvar mot skillnaderna - Personen har här inställningen att den egna kulturen är den 
bästa. Han/hon ser de kulturella skillnaderna och uppfattar dom som ett hot. Deras världssyn 
utgörs av ett vi och dom tänkande, där den egna kulturen ses som den mest utvecklade och 
överlägsen alla andra kulturer. Personer (från majoritetskulturer) går i försvar mot en (av 
personen upplevd) attack mot hans/hennes värderingar, kulturella världssyn (eller privilegier, 
som andra författare menar, se Kamali i SOU 2005:41). Individen erkänner att skillnaderna 
finns men utvärderar dom negativt genom vi och dom tänkande eller genom att skapa 
negativa stereotyper. 
 

3) Minimering av skillnaderna - Personen upplever här delar ur den kulturella världssynen 
som universala. Hotet som upplevdes i tidigare har här neutraliseras. Personen betonar nu 
likheterna istället för skillnaderna.  Exempelvis: ”vi är alla människor”. Personen kan även 
börja romantisera de andra kulturerna, men med likhets-glasögonen på sig, han/hon kan ändra 
de andras beteenden till att matcha sina förväntningar. 
 

De tre sista stegen tillhör den entorelativa perioden- då den egna kulturen upplevs i ett 
sammanhang av den nya. 
 

4) Accepterande av skillnaderna - Personen erkänner och uppskattar nu kulturella skillnader. 
Kulturella olikheter i beteenden ses som normala och önskvärt. Skillnaderna bedöms nu inte 
längre utifrån den egna gruppen, utan undersöks inom sin egen kulturella kontext. Kulturell 
relativism existerar, ens kultur ses inte som bättre eller sämre än någon annan. Personen 
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tycker om de skillnader som finns mellan en själv och dom med annan kulturell bakgrund. 
Det är okej att de har andra värderingar, beteenden och mål än personen själv.  
 

5) Anpassning till skillnaderna - Personen försöker nu medvetet att försöka sätta sig in i hur 
den andra personen tänker om saker. Han/hon utvecklar alternativa sätt att tänka när han/hon 
ska lösa problem eller ta beslut. Personen kan kommunicera och umgås effektivt med 
människor från andra kulturer. Det finns två dimensioner av anpassningen: empati/inlevelse 
och pluralism. Empati/inlevelse innebär att personen har förmågan att skifta perspektiv till 
alternativa kulturella världssyner. Pluralism innebär att personen kan införliva mer än en 
komplett världssyn som hon/han gör till sina egna. Ens beteende förändras lätt och nästan 
omedvetet beroende på vilken kulturell kontext personen befinner sig i. Tankar hos personer i 
detta steg kan vara: ”Jag känner att det finns fördelar med att identifiera mig med mer än en 
kultur” ”I utvärderingen av en interkulturell situation är det bättre att se från mer än ett 
kulturellt perspektiv” ”Även om jag är en medlem av min egen kultur, är jag nästan lika 
bekväm i en eller flera andra kulturer” ”När jag kommer i kontakt med människor från en 
annan kultur, märker jag hur jag ändrar mitt beteende till att passa deras”.  
 

6) Integration av skillnaderna - Personen har nu gjort mer än en kulturell världssyn till sin 
egen. Hans/hennes identitet inkluderar och går utöver kulturen som de är en del i. Personen 
har en identitet som inte är baserat på en kultur. Han/hon har utvecklat en identitet som kan 
flytta sig mellan olika kulturella ramar.  Personen har förmågan att ta till olika kulturella 
världssyner beroende på situationer. Han/hon har nu ökat sin kulturella förståelse och är nu 
kulturell kompetent i interkulturella möten (Hammer et al, 2003, Bennett,1993, Paige et al, 
2003). 
 

3.6 Den vita identiteten 
 

Vithet är det som vi sällan reflekterar över. Det är osynligt. Vi behöver bli medvetna om 
vithetens maktförhållande i samhället för att kunna få ett rättvist samhälle. Vi måste göra det 
osynliga synligt (Sue, 2006). För att få en bättre kulturell förståelse måste vi inse att vita 
också är en etnisk grupp, en bland alla andra etniska grupper (Dominelli et al, 2001). Många 
vita känner sig obekväma och reagerar negativt när de blir benämnda som vita. Medan andra 
etniska grupper ständigt blir påminda om sin hudfärg eller kultur är vitheten osynlig eftersom 
den finns överallt runtom oss. Sue (2006) säger att det som är relevant när vi pratar om en vit 
identitet är att inse att vitheten hör samman med att inneha privilegier. En förnekelse av vithet 
innebär även en förnekelse av de privilegier som vithet medför och att man fortsätter att 
inneha dessa. I dagens värld innebär vithet att inneha vissa privilegier som mörka människor 
inte har. Att inte reflektera över detta kan innebära att vita omedvetet är rasistiska, har 
fördomar och ett diskriminerande beteende. Kulturell förståelse innehåller därför att bli 
medveten om sin vita identitet och utveckla en icke rasistisk vit identitet (Sue, 2006). 
 

Sue (2006) refererar i sin bok till Hardimann (1982) & Helms (1990). Sue presenterar deras 
modeller för vit identitet. Hon sammanför sedan dessa två modeller i en egen modell som 
visar på hur utvecklandet av en icke-rasistisk vit identitet kan se ut. Det är denna modell av 
Sue som presenteras nedan. Modellen är uppdelad i fem olika faser.  
 
1) Likhetsfasen - Den vita personens attityd här är väldigt etnocentrisk. Personen har minimal 
medvetenhet om sig själv som vit. Han/hon har begränsad sann kunskap om andra etniska 
grupper utan han/hon förlitar sig på stereotyper om ”de andra” som den största 
kunskapskällan. Personen säger ofta ”även fast vi ser olika ut är vi är alla lika” ”människor är 
människor”. Bakom dessa kommentarer ligger dock ofta en omedveten inställning om att den 
vita kulturen är den som står högst i värde, den vita kulturens värderingar och normer ses av 
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personen som universala. Detta leder till att människor från andra etniska grupper 
diskrimineras då de förväntas passas in i dessa vita ”universala” värderingar och normer. Vita 
är inte medvetna om sina diskriminerade handlingar eftersom de från uppväxten inte har fått 
lära sig att se på sina vita värderingar, normer som just vita, utan som universala. Därför 
förnekar vita att folk är olika, att det finns diskriminering och ens egna fördomar. Ofta läggs 
istället problemen över på de etniska minoriteterna. 
 

2) Disharmonifasen - Förflyttningen till denna fas sker då den vita personen utsätts för 
erfarenheter som gör att han/hon ”vaknar upp” ur förnekelsen. Han/hon kanske möter en 
partner eller granne från en annan etnisk grupp som han/hon lär känna och som gör att 
han/hon måste börja ifrågasätta sina fördomar och sina egna kulturella värderingar. Personen 
börjar fundera på sin vita identitet. Han/hon ser en konflikt mellan sina icke-rasistiska 
värderingar och det motsägande beteende som han/hon faktiskt har. Tankar som ”Jag har inga 
fördomar, jag diskriminerar inte” kolliderar med sanningen. Personen ser nu hur det vita 
samhället diskriminerar minoritetsgrupper. Personen kan här antingen gå tillbaka till 
likhetsfasen eller gå vidare till nästa fas. Vilken det blir beror på hur stark personen är att stå 
emot omgivningen, ifall det finns positivt eller negativt stöd. Att utmana det existerande 
värderings och normsystemet kan innebära att personen kan bli utesluten av sin familj, 
vänner, släkt som inte förstår. Det kan även innebära att personen när denne hör en 
diskriminerande kommentar eller blir behandlad på ett privilegierat sätt (ges företräde före en 
person från en etnisk minoritet) bestämmer sig för att inte agera av rädsla för att utmana de 
existerade vita normerna och då går tillbaka till likhetsfasen. Men med en accepterande familj 
och vänners stöd kan personen gå vidare till nästa fas. 
 

3) Motstånd och fördjupningsfasen - Här börjar personen att ifrågasätta och utmana sin egen 
diskriminering/rasism. För första gången börjar personen förstå vad diskriminering är. 
Han/hon ser nu diskrimineringen överallt (på tv:n, reklamen, skolböckerna, i samtalen). 
Personen börjar ifrågasätta samhället och sin omgivning (vänner, arbetskamrater, släkt). 
Han/hon ser nu den strukturella/institutionella diskrimineringen. Ser hur massmedia skapar 
stereotyper och hur ens egen vita identitet är förknippad med privilegier. Sue hänvisar här till 
ett utdrag ur Winter´s (1977, s.2) dagbok som på ett bra sätt beskriver hur tankarna i detta steg 
kan te sig: ”In this sense we whites are the victims of racism. Our victimization is different from that of blacks, but its 
real. We have been programmed into the opressors roles we play, without our informed consent in the process. Our 
unawarness is part of the programming: None of us could tolerate the oppressor position, if we lived with a day to day 
emotional awarness of the pain inflicted on other humans through the instrument of our behaviour…We white benefit in 
concrete ways, year in and year out, from the present racial arrangements. All my life in white neighbourhoods, white 
schools, white jobs (…). I have experienced advantages that are systematically not available to black people. It does not 
make sense for me to blame myself for the advantages that have come my way by virtue of my whiteness. But absolving myself 

from guilt does not imply forgetting about racial injustice or taking it lightly (…)”.  Personen försöker i detta steg 
antingen skydda personer från etniska minoriteter från diskriminering eller så identifierar 
personen sig med en speciell minoritetsgrupp för att fly ifrån sin egen vithet. Men 
minoritetsgruppen kommer inte att uppskatta detta.  Vilket kan leda till att personen antingen 
går tillbaka eller till nästa steg. 
 

4) Själviakttagelsefasen - Här gör personen en omdefiniering av vad det innebär att vara vit. 
Han/hon har accepterat sin vithet, men detta accepterande innebär inte en mindre aktiv roll i 
att bekämpa diskrimineringen. Tankar här kan vara ”Vem är jag som kulturell varelse?” ”Vad 
betyder det att vara vit?” Personen inser nu att denne aldrig fullt kommer att förstå hur det är 
att vara minoritet samtidigt känner personen sig avskild från den vita gruppen också. Personen 
ingår därför i en process av själviakttagelse där han/hon försöker svara på ovanstående frågor 
om vad det innebär att vara vit.  
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5) Medvetandefasen - Personen har nu utvecklat en icke-rasistisk vit identitet. Han/hon förstår 
sig själv som en kulturell varelse, är medveten om och bekämpar den 
strukturella/institutionella diskrimineringen samt uppskattar olikhet. Personen känner 
samhörighet med personer från olika etniska grupper och har fått en inre styrka som gör att 
han/hon nu kan fungera i ett samhälle där han/hon hela tiden måste utmana de ”universala” 
vita värderingarna och uppmärksamma andra på att utveckla en antirasistisk vit identitet. 
 

3.7 Sammanfattning 
 

Läsaren har i detta kapitels två första delar: Internationella parrelationer och Vi och Dom: om 
makt, andrafiering och diskriminering fått en bakgrund till hur situationen för de 
internationella paren i dagens Sverige kan se ut. Med detta har jag velat sätta in läsaren i 
ämnet och visa på relevansen att undersöka svenskfödda i en internationell parrelations 
kulturella förståelse. Jag har velat visa på de situationer och möten som den svenskfödda 
personen ställs inför genom förhållandet som kan antas ha medfört att denne börjat reflektera 
över bland annat sina egna värderingar, identitet, diskriminering, vi och dom- tänkandet och 
därmed utvecklat sin kulturella förståelse mer än en person som inte lever i en internationell 
parrelation. I de följande delarna: kultur och etniskt sensitivt socialt arbete och kulturell 
förståelse har jag velat visa på vad den tidigare forskningen sagt om vilka kunskaper som bör 
ingå i begreppet kulturell förståelse. Genom att ta upp det etnisk sensitiva sociala arbetet och 
socialarbetarnas kulturella förståelse har jag även velat visa hur den tidigare forskningen i 
många fall endast säger vilka kunskaper som en socialarbetare med kulturell förståelse 
förväntas ha, men inte hur utvecklandet av en sådan kulturell förståelse kan se ut. I kapitlets 
två avslutande delar tas två psykologiska modeller upp för att mer tydligt försöka visa hur den 
kulturella förståelsen utvecklas, dessa kommer att användas i analysen tillsammans med delar 
ur den övriga tidigare forskningen. 
 

4. Resultat  
 

Här presenteras de resultat som har framkommit i studien. Resultatet är baserat på fyra 
intervjuer med svenskfödda personer som lever i en internationell parrelation. Under 
datainsamlingen användes en intervjumanual (se bilaga 1). Nedan följer en presentation av 
alla intervjupersoner och sedan en resultatsammanställning av intervjuerna under fem 
kategorier: (A) Det grundläggande intresset (B) Fördomar (C) Den vita identiteten och 
diskriminering (D) Erfarenheter från att vara minoritet ”invandrare” i partnerns hemland (E) 
Erfarenheter från mötet mellan varandras världar. Citat från intervjupersonerna kommer att 
redovisas i resultatpresentationen. 
 
4.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
Här ges en kort presentation av intervjupersonerna. Fakta om deras bakgrund och nuvarande 
livssituation. Deras namn är fingerade för att skydda deras identitet.  
 
Gustav är 52 år och gift med Sita 43 år från Thailand. De har varit tillsammans i 10 år, gifta i 
5 år. Sita har varit i Sverige i 4 år. Sita har barn från ett tidigare äktenskap, varav en dotter bor 
tillsammans med dem i Sverige. Sita är buddhist. Gustav är protestant. De träffades under 
Gustavs semesterresa till Thailand. Han skulle ner med en kompis och dyka och Sita jobbade 
på hotellet de bodde på. De har ett hus tillsammans i Thailand. De har varit tillbaka till 
Thailand 15 gånger. Gustav och Sita bor i en mindre kommun och Gustav arbetar med 
funktionshindrade och Sita som lokalvårdare. 
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Lasse är 45 år och gift med Rima 33 år från Filippinerna. De har varit tillsammans i 9 år, gifta 
i 8 år. Rima har varit i Sverige i 8 år. De har ett barn tillsammans. Rima är katolik. Lasse är 
protestant. De träffades via Internet när Lasse planerade en resa till Filippinerna och letade 
reseinformation på Internet. Ett halvår senare träffades de i Filippinerna. De har varit tillbaka 
till Filippinerna en gång. Lasse och Rima bor i en mindre kommun och båda arbetar inom 
industrin. 
 
Maria är 26 år och gift med Rahul 25 år från Indien. De har varit tillsammans i 3 år och gifta 
i 2 år. Rahul har varit i Sverige i 2 år. Rahul är hindu. Maria är protestant. De träffades under 
Marias semesterresa till Indien på en restaurang genom gemensamma vänner. De har varit 
tillbaka till Indien 2 gånger. Maria och Rahul bor i en mindre kommun. Maria arbetar inom 
vården och Rahul studerar.  
 
Anna är 30 år och gift med Peter 25 år från Indien. De har varit tillsammans i 5 år och gifta i 
1 år. Peter har varit i Sverige i 4 år. Peter är katolik. Anna är protestant. De träffades under 
Annas semesterresa till Indien genom gemensamma vänner när alla skulle dela lägenhet. De 
har varit tillbaka till Indien många gånger. Anna och Peter bor i en mindre kommun. Anna 
studerar och Peter arbetar i en affär. 
 
4.2 Resultatpresentation av intervjuerna 
 
4.2.1 (A) Det grundläggande intresset 
 

Alla intervjupersoner upplever att de alltid har haft ett intresse för andra kulturer. De menar 
att detta varit en av de bakomliggande viktiga faktorerna till att de träffade sin partner. De 
menar att en person som inte har detta intresse, inte heller skulle leva i en internationell 
parrelation. Alla säger att de inte tror att de hade fungerat i förhållandet om det inte haft detta 
intresse. De menar vidare att de alltid haft ett intresse för att lära sig mer om andra kulturer, 
och att detta legat bakom hur de har utvecklat sin kulturella förståelse. Alla visar även på 
olika sätt att de har en vilja att sätta sig in i sin partners sätt att tänka. 
 

Gustav: ”Jag har rest mycket i mina dar. Jag har typ varit runt i hela världen. Jag har alltid varit intresserad av 
andra kulturer, att möta människor. (…) När jag träffade henne läste jag alla böcker som fanns på biblioteket 
om buddhismen. För att få veta vad den handlade om. Det var ju intressant, mycket som man inte tänkt på hur 
det skapades en gång i tiden. Buddhismen är ju ingen religion. Det är ju en filosofi, som tolererar alla religioner 
(…) Jag tycker att det är en fin religion, om man nu ska säga religion..(…) Vi har ett altare med gudabilder inne 
i sovrummet.” 
 

Anna: ”Jag har alltid haft ett intresse. När jag var mindre hade jag så många brevvänner från alla världens 
hörn och när jag blev äldre har jag rest mycket och även träffat en del av dom. (…)Jag var så nyfiken och 
intresserad av hur han tänkte om olika saker i början. Jag iakttog han i alla situationer och analyserade. Hur 
han tänkte och hur jag tänkte” 
 

Maria: ”Jag tyckte att han var religiös och jag kommer ihåg att jag kunde säga saker till honom bara för att 
testa och se hur han skulle reagera…för och se hur religiös han var” 

 
4.2.2 (B) Fördomar  
 

Fördomar var ett områden som alla intervjupersoner i mer eller mindre utsträckning hade 
reflekterat över. För Maria och Anna hade deras förståelse utvecklas genom att de hade haft 
fördomar mot sina partners i början som de senare när de lärde känna varandra bättre genom 
diskussioner, iakttagelser, nya erfarenheter upptäckt inte stämde. En annan faktor som de 
nämner som viktig för deras utvecklande i sättet att tänka om fördomar var upplevelsen av att 
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själv vara utsatt för fördomar. För att beskriva deras tankeprocesser följer här citat från Anna 
och Maria. 
 

Maria: ”Mina fördomar om indier innan jag kom till Indien var väl att alla hade den här töntiga pottfrisyren 
med mustasch och taniga… helt avtändande men den uppfattningen ändrade jag ganska fort. Om min partner 
tänkte jag först att han var en sån där liten mini playboy som ville verka cool (…) Vi umgicks ju så intensivt i 
fem månader så jag märkte att dom [fördomarna] inte stämde (...)Dom [indier] såg mig som en typisk turisttjej 
som bara var där för någon semesterflirt och ingenting mer. Någon som är oseriös, festar, tar droger. Då fick 
man vara lite hård tillbaka och förklara att alla är inte så…så jag fick väl respekt tillslut…men det får ju en att 
fundera över hur man själv behandlar människor utifrån ens egna fördomar” 
 

Anna: ”När vi var hemma hos honom första gången tänkte jag att han inte skulle laga mat, hjälpa till hemma 
(…) Jag märkte att dom [fördomarna] inte stämde. Exempelvis idag är det han som lagar all mat hemma. När vi 
började prata om varandras fördomar så märker man liksom hur dumt man tänkt. Man blir mer medveten. Att 
han hade liknande fördomar om mig som jag haft om honom var kul. Jag har aldrig tänkt på fördomar förut 
förrän jag hade fördomar emot mig (…) Idag tycker jag att jag har lärt mig att se bortom fördomarna. Jag har 
fortfarande en del fördomar och min man också men jag känner att jag är medveten om dom mera nu och att jag 
i ett möte kan se förbi dom, jag letar efter personen som är bakom min fördom liksom. Jag vet att min fördom 
mest sannolikt inte stämmer.” 
 

Männen upplevde inte att de hade haft några fördomar mot sina partners. De kunde inte lika 
tydligt som kvinnorna beskriva hur de hade utvecklat sitt tänkande om fördomar. Båda har 
erfarenheter av hur det är att ha fördomar emot sig själva på olika sätt både i Sverige och i 
partnerns hemland. Lasse menar att fördomar verkar finnas överallt och att han bara blir trött 
på det. Gustav nämner att han försöker vara öppen emot alla och att han önskar att folk borde 
ta reda på hur verkligheten är istället.   
 

”Min systers motfråga när jag berättade om vårt förhållande var om jag varit på någon bar och hämtat henne, 
men jag sa direkt att så var det inte och sen har det inte varit några problem (…) Sen var det väl några som jag 
inte kände som sa bakom min rygg att jag skaffat henne på Internet och när hon åkte tillbaka…hon var bara här 
på turistvisum då….att jag hade varit dum mot henne. Jag sa bara till mina kompisar att dom får väl tala om att 
jag är ute på nätet och träffar någon ny nu..he..he…Jag menar vad ska man göra med förutfattade 
meningar…folk borde ta reda på hur verkligheten är istället. Jag försökte vara öppen, jag anade ju att det kunde 
bli såhär så jag ringde runt till mina vänner och sa sprid ut det [om deras förhållande, hur de träffades.] så det 
inte blir något baktal.” 
 

Gustav menar att han aldrig tänkt i fördomar, att han alltid ser till personen. Han har alltid 
haft ett talesätt som han följer som säger att man kan tycka att någon person är en idiot, men 
för det ska man inte tycka illa om hela folket. Gustav säger vidare att han inte tänker i 
fördomar. 
 

 ” En fördom ska jag ta död på nu det är att folk säger att västerländska män åker ner och träffar en tjej som de 
ska kunna styra över…det är en felaktig föreställning…starkare tjejer finns inte. Jag kan inte tänka att man kan 
sätta en thailändska sådär under sig i längden…..jag har ju sett i min by….männen kan få åka in i risboden och 
få sova där (…) tjejerna som jobbar i barerna där nere, 99% är vanliga tjejer. (…) jag möter dom i byn..helt 
vanliga familjetjejer….jag vet även en kille i byn som är transvestit men hemma i byn jobbar han som snickare.  
Så jag tänker inte i fördomar jag vet att de inte är så, jag ser till personen.” 
 

4.2.3 (C) Den vita identiteten och diskriminering 
 

Gustav och Lasse hade inte upplevt någon diskriminering av sina partners i Sverige. Deras 
partner fick relativt fort arbete efter ankomst till Sverige och har idag fast arbete. De nämner 
endast att deras partner berättat om kommentarer från barn eller äldre på arbetsplatsen men 
inget som de har reagerat över i större utsträckning. De menar att dessa småkommentarer är 
sådant man får räkna med. Gustav hade inte heller många reflektioner över sin egen vita 
identitet. Båda reagerade med förvåning och med obekvämhet inför påståendet om sig själv 
som vit. Lasse menar att det var när han var i Filippinerna som han först tänkte på sin vithet 
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eftersom att filippinarna såg honom som vit och rik. Gustav och Lasse kopplar inte ihop sin 
vithet med privilegier. De började istället föra över frågan till att gälla sina partners. 
 

Gustav ”....öhhh…nej..jag har aldrig tänkt i dom banorna alls [om sin egen vita identitet]…Jag ser inte henne 
som utländsk..jag ser ju henne som svensk…det är ingen skillnad….” 
 

Lasse ”Nej, min partner har ju samma hudfärg…(…) …vi är väl alla lika..”  
 

Maria och Anna hade båda upplevt diskriminering av sina partners i Sverige och hade även 
reflekterat över sin vithet och privilegier.  
 

Maria ”Ja, helt klart. Jag har ju bytt efternamn så efter det märker jag hur folk agerar annorlunda…de lyfter på 
ögonen…jag måste börja bokstavera mitt namn för dom…ja, svårt att beskriva jag får ett annat bemötande…(…) 
i passkontrollen när vi var på husbilssemester kollade dom hans pass lite extra och frågade mig om jag hade 
några fler gömda i bilen, de skulle de aldrig frågat två vita personer (…) så det finns hemliga murar som byggs 
upp [mellan vi och dom]”.  
 

Anna ”Man märker hur orättvist det är. Jag förväntar mig att de ska ta honom i passkontrollen för att kolla 
honom …det har hänt så många gånger nu att vi har en strategi..jag går alltid efter honom och han säger att 
han är med mig och så ler jag lite så brukar det gå fortare och dom slutar skrapa på hans visum för och se om 
det är äkta…och det här med visum är också en sak man märker hur många privilegier jag har för att jag är 
vit….vi vill ju runt och resa men han får ju inte visum typ någonstans…eller det är svårare och mer komplicerat 
medan jag får det jätte lätt.” 
 

På frågan om hon trodde att det var så här innan hon träffade sin partner svarade Anna att hon 
inte hade en aning:  
 

”Det känns verkligen som en öppna ögonen upplevelse, jag ser diskrimineringen mera nu än förut...jag ser att 
hur uppdelat det är…invandrare och svenskar …här i [liten by] är det så tydligt.” 
 

Anna och Maria märker diskrimineringen i samhället, de nämner arbetsmarknaden, grannar 
och vänner. De säger att de har alltid har vetat att det har funnits diskriminering i samhället 
men att de aldrig sett det lika tydligt som nu genom sin partner. Båda berättar att de kände sig 
oroliga inför sin partners möte med Sverige. Det handlade om en oro för ifall partnern skulle 
komma att utsättas för rasism, diskriminering, att folk skulle döma honom på förhand som 
invandrare utan att se till vem han är som person, oro för att partnern inte skulle få arbete 
samt hur bytet av livsstil skulle gå. Männen hade mera en ”det kommer att fixa sig” attityd, 
för dem handlade det mest om en liten oro för hur lång tid de skulle ta för partnern att lära sig 
svenska. Gustav nämnde att partnern är så framåt, glad och hurtig att han visste att det inte 
skulle bli några problem. Nedan följer några citat från Anna och Marias upplevelser och 
tankar kring diskriminering och partnerns möte med Sverige. 
 

”Jag hade ju sett hans liv i Indien där har han ett liv han har jobb han har kontakter….där är han någon….han 
har alltid försörjt sig själv sin familj bidragit….här kanske han bara skulle få småjobb. I och med att han inte 
har någon utbildning heller så ….det gör ju inget att han inte har någon utbildning där men här får han ju börja 
om helt från början….här bli han dumförklarad om han inte kan läsa och skriva…det kändes som det skulle 
komma att bli svårt och ja att  han skulle bli sedd som invandraren och inte som Rahul…så jag var nervös för 
hur det skulle vara” 
 

”När Peter inte fick jobb och dom sa att han inte kunde prata tillräckligt bra svenska..jag menar han pratade 
jätte bra svenska…dom bara skyllde på det. Sen är det ju dom små grejerna som är så irriterande som när 
tanterna på banken börjar prata övertydlig svenska… eller blir överintresserade av Indien. Jag menar jag kan 
förstå det..dom vill bara väl och jag har ju säkert själv varit likadan…det är bara att nu börja jag fatta hur det 
känns när alla behandlar en så..man blir ganska trött och ledsen.(…)Det här med att alla tittade så när vi gick 
på stan i början..nu märker jag det inte lika mycket…men då jag kommer ihåg jag var helt förundrad över hur 
många som vände sig om..det var en ny upplevelse.. sen när vänner sitter och pratar om invandrare, en massa 
skitprat..jag reagerar mera nu…jag tänker va sjutton säger dom och jag ser hur dom liksom drar alla över en 
kam…och hur fel bild dom har…jag blir trött av att lyssna och när jag försöker få dom att ändra sitt tänkande 
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blir det liksom att dom kommer ihåg att min pojkvän är invandrare då säger dom liksom ja men Peter är ju 
annorlunda, han är ju inte som dom… och jag blir ännu mer irriterad…” 
 

Alla intervjupersoner upplevde att de hade en större kulturell förståelse än sina vänner. Som 
Maria uttrycker det. 
 

”Mina kompisar umgås inte med invandrare, dom har inte kommit i kontakt med andra kulturer, traditioner på 
samma sätt som jag har. Jag känner att jag får förklara (…) på dagisnivå känns det som… för att dom ska förstå 
och inte tycka att det är konstigt….för att försöka ge en rättvis bild av Indien jag vill inte att de ska få en 
snedvriden eller negativ  bild av Indien….för jag tycker ju att Indien är fantastiskt!” 
 

Alla intervjupersoner upplevde att de i sina samtal med vänner försökte skapa en annan bild 
av partnerns hemland och dess befolkning än den som visas i massmedia. De var alla överens 
om att de genom mötet med partnern och partnerns hemland fått en ökad förmåga att kunna se 
hur snedvriden och begränsad bild som ges. Alla kopplade på ett mer eller mindre sätt 
samman detta med ett maktperspektiv. Gustav pratade om att väst tror att dom är bäst och 
alltid kommer att vara ledande, men att de medan de står och tycker att de är bäst snart 
kommer att bli omkörda av Asien. Lasse och Marias citat är andra exempel på hur 
reflektionerna runt makt såg ut. Maria reflekterar över att när de väljer vilka filmer de ska visa 
från Indien väljer de den där det är en svensk tjej med. 
  
Lasse ”man ser ju att det är väldigt västerländskt utbud överallt…..så det skulle man väl önska att det fanns 
mera variation och bli mer likvärdigt…..bilden de visar av Filippinerna är väl inte den riktiga…..när många dör 
i en naturkatastrof blir det bara en notis i den svenska tidningen.” 
 

Maria ”Ja när man ser dokumentärer från Indien så handlar det om spädbarnsdöden, kvinnor som blir 
förtryckta, sociala problem….dom hade indisk vecka på tv då dom visade fyra indiska filmer…men det var väl 
klart att dom skulle visa en indisk film där det var en svensk tjej med….de andra var musikaler och de kan jag 
bli jätte irriterad över att de ger en felaktig bild.” 
 

4.2.4 (D) Erfarenheter från att vara minoritet ”invandrare” i partnerns hemland  
 

Av det första mötet med släkten samt bröllopet som alla intervjupersoner har gjort i sin 
partners hemland (enligt dess traditioner) har alla erfarenheter av att känna förvirring eller ett 
utanförskap. Alla tyckte att dessa erfarenheter varit nyttiga och har bidragit till att ökat deras 
förståelse för hur det kan kännas att vara invandrare i Sverige. 
 

Gustav ”Hon [partnern] sa åt mig att jag skulle gå ut för hennes föräldrar bor på ett hus på pålar och där 
lagade dom mat, så jag kunde få lite frukost….så jag gick ut och satte mig där…jag kunde inte prata med 
dom…så jag satt där och vänta och rätt som det var så kom hennes pappa dit….med en  öl och ett glas…så jag 
tänkte vad ska vi göra nu? Sen hände det inget mer så sen gick jag in igen och min fru frågade om jag hade fått 
frukost….ja det beror på vad du menar sa jag...hi hi (…)[bröllopet var] helt annorlunda…jag visste 
ingenting…(…) och min partner berättade ingenting om vad som skulle hända hon tänkte jag skulle glömma i 
alla fall…så jag visste ingenting…vi åkte iväg på dagen innan för att handla sen när vi kom tillbaka var det ju 
tält och grejer där!..(…) sen tänkte jag att det här skulle aldrig gå i Sverige…för då drog dom igång disco 
anläggningen på högsta volym…klockan 5 på morgonen eka det i hela byn här hade polisen kommit direkt men 
där kom hela byn och festade (…) Jag hade thailändska kläder. Jag bara hängde på där sen mitt i alltihopa så 
skulle jag ta av mig byxorna och jag tänkte va f-n….då skulle jag byta om till sarong för å visa att jag hade 
kommit in i familjen.” 
 

Gustav säger att han kände sig förvirrad av att inte ha någon koll på vad som hände. Sen att 
han inte kunde prata språket utan att han märkte hur han fick försöka hitta andra vägar som 
kroppsspråk. Han säger att alla dessa erfarenheter har fått honom att inse hur det är att komma 
till ett nytt land där man inte vet vad som ska hända och han är idag aktiv i en förening som 
arbetar för att ge nya svenskar ett varmt mottagande. Maria och Lasse reagerar emot att bli 
kallade invandrare. Lasse menar att man inte kan jämföra honom med invandrare i Sverige då 
det är lättare för honom att komma dit än för dom att komma hit. Maria menar liknande att 
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hon får högre status som invandrare i Indien, i och med att hon kommer från väst. Men sen 
lyfter båda fram de saker som de ändå kan känna igen sig i, vilket handlar om att sticka ut ur 
mängden och utanförskap. 
 

Lasse ”man känner sig så uttittad där så ibland orkar man inte ens gå ut. (…) ibland brukar jag stå där och 
vänta jag vill inte gå ut….dom ser mig på långt håll att jag kommer. (…)det blir ju lite mycket” 
 

Maria ”jag kan inte delta i alla konversationer….traditioner, saker man gör tillsammans…dom orkar inte 
förklara på engelska hela tiden utan förväntar sig att man ska förstå ändå man kan känna sig lite utanför när 
alla skrattar och man vet inte åt vad tror att det är åt en själv…..fastän det inte är så men det är lätt att bli 
paranoid (…) Jag känner absolut att mina erfarenheter har gjort att jag har fått en större förståelse för hur 
invandrare har det i Sverige….just det här att komma till en helt ny kontext….inte förstå språket inte förstå de 
sociala koderna….jag har lärt mig.. försöker tänka på att prata långsamt att prata engelska.….att jag är mer 
medveten nu hur lätt det är att börja prata engelska och sen falla in i svenskan och att jag är mer vaksam mot att 
inte göra detta…jag har en mer förståelse för att många invandrare kan tycka att saker är konstiga och så där.” 
 

Anna som fick vänta länge på beslut från Migrationsverket tar upp hur hon kan känna igen sig 
i hur det kan kännas för en del invandrare att ha Migrationsverket ”över sig” i så lång tid. 
 

”Jag hade ingen aning förut hur det känns att ha någon annan som ska besluta över mitt liv. Det kändes 
verkligen så att dom i två..nä tre år var det innan han fick sitt permanenta uppehållstillstånd..hade makten över 
mig och vårt liv..jag var jätte orolig för att dom kunde säga nej..att tänka på det ständigt och inte kunna känna 
att man själv har kontrollen..det brukar jag tänka på när jag idag hör om andra invandrare som väntar.” 
 

4.2.5 (E) Erfarenheter från mötet mellan varandras världar 
  
Den största skillnaden som Anna, Gustav och Lasse såg i början var inte att de kom från olika 
kulturella bakgrunder utan skillnaden i ålder och avståndet. För Maria var det religionen. Det 
var först senare som de såg de kulturella skillnaderna men alla är överens om att dessa 
skillnader var något som de uppskattade och såg som spännande och som inte har inneburit 
några problem. Alla menar att eftersom de alltid har varit intresserade av andra kulturer och 
rest mycket så har de även kunnat se till personen. Som Gustav uttrycker det. 
 

” Eftersom jag rest mycket och alltid varit intresserad av andra kulturer har det aldrig heller varit något större 
problem…jag ser inte heller henne som någon utlänning. Det har jag aldrig gjort. Utan jag ser henne som 
någon man har lärt känna….samma som man lär känna någon här hemma (…) den enda skillnaden jag såg var 

att hon bodde där och jag här” 
 

Alla intervjupersonerna framhäver likheterna som det som dom reagerade mest förvånat över. 
Det var inte skillnaderna utan att de tänkte så lika, att de hade samma värderingar. 
 
Maria ”Jag har alltid velat gifta mig ung…och det var positiv överraskning att han inte heller kunde tänka sig 
en seriös relation om vi inte gifte oss…det var en självklarhet för honom som inte hade varit lika självklart för en 
svensk man. Vi strävade efter samma saker i livet.” 
 

Maria som såg sin partner som mycket religiös i början berättar hur hon även märkte att de 
hade samma grundinställning till religion. Att han lika gärna kunde gå i kyrka som i tempel.  
 

Anna gör följande reflektion över hur hon har utvecklar sitt sätt att tänka och se på skillnader. 
 

”Jag såg alla yttre skillnader och jag tyckte de var intressanta. Men sen hade vi många bråk i början också då vi 
inte kunde förstå varandras sätt att tänka. Jag kommer ihåg en gång när han inte ville hålla min hand (…) på 
marknaden [i Indien] jag blev sur och förstod inte alls varför. Det är inte förrän långt efteråt som jag har 
förstått varför sen idag är det ombytta roller. Det är han som vill hålla handen och jag som inte vill det. Vi har 
liksom bytt synsätt, han tänker svenskt nu och bryr sig inte lika mycket om dom indiska normerna längre att man 
inte håller hand, medan jag har tagit dom till mig. I alla fall i början var det mycket bråk innan vi lärde oss att 
vi inte kunde förvänta oss att den andre skulle förstå utan istället börja förklara saker som hur man själv tänker 
som man tycker är självklart. Det gäller liksom att ha tålamod, att kunna lyssna och iaktta sin omgivning och 
även att våga prova på nya saker…som de yttre skillnaderna.. jag såg i början (…) har jag ju idag provat 
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på..upplevt liksom…så idag tycker jag inte att de är konstiga..jag ser de inte alls som skillnader längre . Jag ser 
hur jag då tänkte som att mitt sätt att göra saker på var det rätta. Idag har jag tagit till mig hans sätt att göra 
saker och han har tagit till sig av en del saker som jag gör” 
 

Alla intervjupersoner beskriver liknande erfarenheter. Hur de har tagit till sig av varandras 
sätt att tänka och hur deras värderingar formas av varandra. Gustav säger att det blir ju så att 
man tar efter varandra och Lasse säger att han kan märka hur han utvecklats och tänker 
annorlunda nu och hur han känner sig mera öppen och mottagliga för nya saker, idéer och 
värderingar. Alla har en förståelse för att kultur är något föränderligt. Alla menar att de 
traditioner som de firar är en blandning. Anna och Lasse menar att de tar in katolska inslag i 
exempelvis julen när de är i Sverige och svenska när de är i partnerns hemland. Gustav firar 
både thailändska och svenska traditioner i Sverige och i Thailand. 
 

Gustav, Anna och Maria som har varit många gånger på besök i partnerns hemlandet känner 
att de förändras för att passa in mera. Maria nämner att hon försöker att härma Rahuls systrars 
beteende, att hon drar sig undan lite mera. Hon använder även den indiska klädseln sari vid 
besök i tempel och bär alltid mangal sutra halsbandet som alla gifta kvinnor bär. Hon äter inte 
heller kött. Gustav nämner att i deras hus i Thailand står dörren alltid öppen och att folk kan 
komma och äta och sova över när de vill. Som Gustav är inne på nämner även Lasse och 
Anna att den största skillnaden som de upplever idag är att de känner av att de bland 
människorna runt sig i partnerns hemland finns ett kollektivistiskt sätt att tänka. Anna, Gustav 
och Maria nämner alla hur de har lärt sig att anpassa sig till detta. Annas citat får sammanfatta 
deras syn på detta: 
 

”När vi är där måste vi anpassa oss till detta. Att leva upp till vissa speciella sätt att vara för annars pratar folk.  
Jag känner att jag vill passa in mera nu än i början…jag förstår mer hur folk där tänker nu och jag känner på 
ett sätt att jag  vill leva upp till hur de tycker en bra flicka ska vara. Jag kan ta på mig rollen att laga te och 
bjuda gäster på som kommer eftersom de ska vara så där. Jag pratar inte med män på samma sätt som i Sverige, 
jag tar ner blicken. Jag känner att jag har lärt mig koderna”. 
 

Lasse upplever inte detta, han menar att han är den han är även i Filippinerna. Men han kan se 
på sin partner hur hon har förändras för att passa in mer i Sverige, men han menar att han inte 
kan säga något konkret utan att det har varit en stegvis förändring. Maria och Anna nämner att 
deras partners har blivit mera lugna och dämpade i Sverige. Men Anna och Gustav menar 
även att partnerna har gjort att de själva har förändrat sina beteenden i Sverige genom att de 
har tagit till sig partnerns värderingar och beteende om närhet till familjen och grannar, att de 
umgås mera. På frågan om de känner sig svenska som alla andra svarar männen att det gör de. 
Maria och Anna blir dock fundersamma. Maria säger att hon känner sig för det mesta svensk 
förutom när hon är med sina vänner ibland och hon märker att hon tänker annorlunda än dem. 
Anna menar av samma anledning att hon inte känner sig svensk i Sverige, att hon känner sig 
mera indisk i vissa svenska sammanhang och i vissa indiska sammanhang känner hon sig 
mycket svensk. Båda kvinnorna kunde se det samma hos sina partners, som Anna uttrycker 
det: 
 

”Jag kan se på min partner att när han är i Indien så kan han utåt leva upp till det sättet som han förväntas 
agera för att undvika konflikter, men jag märker när vi pratar att han har ändrat sitt sätt att se på saker, förut 
tänkte han på vad alla skulle tycka om honom, allt handlade om att utåt hålla ett gott anseende…men idag bryr 
han sig inte om detta lika mycket…han tänker att jag gör väl vad jag vill.. och då tänker han annorlunda än sina 
släktingar och vänner och på det sättet är han mera svensk nu än indier”. 
 

Gustav, Anna och Maria känner sig alla hemma i sina partners hemländer och refererar till det 
som deras hem också. Gustav säger det inte rakt ut men när han pratar om byn där han har sitt 
hus säger han ”min by” och han säger även att han om han hade kunnat hade han flyttat till 
Thailand för gott. Anna säger att hon ser Indien som sitt andra hem och Maria säger att hans 
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familj är som hennes familj nu, hon känner att hon hör hemma där och både Maria och Anna 
skulle kunna tänka sig att bo där. Lasse säger däremot att han inte vill bo i Filippinerna.  
 

Alla intervjupersoner är överens om att det var genom mötena med personer med annan 
kulturell bakgrund (partnern, släkt, vänner) som de har fått mer erfarenhet och utvecklat sin 
kulturella förståelse. De menar att det som krävs för att man ska utveckla sin kulturella 
förståelse är att möta personer med annan kulturell bakgrund än man själv har, att skaffa sig 
nya erfarenheter. Att i ett möte bryta ner sina fördomar. Som Gustav och Lasse uttrycker det: 
 

Gustav”Inte bara titta på tv utan möta det personligen…det allra bästa det är väl att resa….…..alla skulle 
behöva vara ute och resa…det gäller att skaffa sig erfarenheter…..och träffas”  
 

Lasse”Man kan väl läsa en del men det blir inte samma sak. Det är möten. Att resa själv helst till andra länder 
om man vill lära sig. Att åka själv är ett jätte bra sätt för om man åker med andra så håller man ju ihop i 
gruppen. Om man inte har råd att resa så kan man umgås med personer med annan kulturell bakgrund här i 
Sverige”.  
 

4.3 Sammanfattning 
 

Resultatet visar på hur de tankeprocesser som intervjupersonerna gått igenom för att utveckla 
sin kulturella förståelse har sett ut. De har visat hur de genom mötet med sin partners 
hemland, partnerns möte med Sverige och mötet mellan varandras världar har olika 
erfarenheter av dessa möten. Det fanns erfarenheter av diskriminering och av fördomar som 
gjort att de i olika grad har utvecklat sin kulturella förståelse. Männen hade liten medvetenhet 
om sin vita identitet medan hos kvinnorna var denna medvetenhet högre. Detta visade att 
vilka erfarenheter de har påverkar hur de har utvecklat sin kulturella förståelse. Alla hade 
erfarenheter av att känna ett utanförskap och förvirring i partnerns hemland som har bidragit 
till en ökad förståelse för hur det kan kännas för invandrare i Sverige. De hade även 
erfarenheter av att ha tagit till sig varandras sätt att tänka och värderingar och därmed ökat sin 
kulturella förståelse. Alla var överens om att en grundläggande faktor till hur de hade 
utvecklat sin kulturella förståelse var intresset för andra kulturer och att resa. Sammantaget 
skapar resultatet en bild av hur intervjupersonerna har utvecklat sin kulturella förståelse 
genom hur deras tankeprocesser sett ut före och efter de nya erfarenheterna. 
 

5. Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer resultaten att tolkas med den ovan nämnda tidigare forskningen. 
Tolkningen kommer att följa de kategorier som identifierades i resultatet. Inom varje kategori 
kommer tolkning utifrån tidigare forskning genomföras på hur intervjupersonerna har 
utvecklat sin kulturella förståelse.  
 

5.1 (A) Det grundläggande intresset 
 

Den här kategorin visade att intervjupersonerna tyckte att det var viktigt att ha ett intresse för 
andra kulturer och att de upplevde det som en grundläggande faktor till hur de utvecklat sin 
kulturella förståelse och för att kunna få det att fungera i parrelationen. Intervjupersonerna 
visade även på att de hade en vilja att lära sig mer om sin partners religion, värderingar och 
kulturella världsbild. Detta genom att de vid det första mötet med partnern läste böcker för att 
lära sig mera eller genom att de iakttog, analyserade partnerns sätt att tänka och därmed även 
sitt eget sätt att tänka eller ställde utmanande frågor för att få reda på mera. Detta stämmer 
överens med det som Ahmadi & Lönnbäck i FoU 2005:5 säger: för att överhuvudtaget kunna 
utveckla sin kulturella förståelse krävs det en vilja. En vilja till reflektion över sig själv och att 
man därmed även kan sätta sig in i den andres sätt att tänka och se på sin verklighet. Detta 
märks tydligt i Anna och Marias strävan efter att få veta hur deras partners tänker speciellt i 
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början. Ahmadi & Lönnbäck menar vidare att det krävs att man även är villig att åsidosätta 
vad man tror på för att ge utrymme för andra alternativa perspektiv och värden vilket kan 
innebära att man förändrar sitt tänkande och uppträdande. Lynch (1992) säger att det även 
krävs en önskan att lära och villighet att acceptera att det finns många olika sätt att se på 
världen. Intervjupersonerna har på olika sätt i resultatmaterialet visat på hur de är villiga att 
åsidosätta vad de tror på för att ge utrymme för andra perspektiv och värden vilket har ändrat 
deras sätt att tänka. Gustav visar på detta då han pratar om buddhismen. Han säger att det är 
en fin religion som innehar mycket som han inte tänkt på tidigare. Han berättar även att han 
har ett altare med gudabilder i sovrummet i Sverige. 
Intervjupersonerna nämner även hur de upplever att deras intresse för andra kulturer och 
strävan efter att utveckla sin kulturella förståelse är viktig för att få det att fungera i 
förhållandet. Donovan (2004) visar också på detta i sin studie, att kulturellt lärande är en 
viktig faktor för att få det att fungera i en internationell parrelation.  
 

5.2 (B) Fördomar 
 

Fördomar var ett område där man tydligt kunde märka hur intervjupersonerna hade utvecklat 
sin kulturella förståelse. Maria och Anna visade hur de i början hade tänkt utifrån fördomar i 
mötet med sin partner för att sedan märka hur dessa fördomar inte stämde överens med 
verkligheten och hur de därmed utvecklade sin förståelse. Upplevelsen av att själv ha 
fördomar emot sig bidrog även till en ny medvetenhet om ens egna fördomar och för vad 
fördomar är. Det ledde till att Anna och Maria fick en tankeställare över hur de själva 
behandlar människor utifrån sina egna fördomar och hur de nu kan arbeta på ett mer medvetet 
sätt emot sina fördomar. Deras tankeprocesser går att följa i Sue´s (2006) modell. Deras sätt 
att tänka vid första mötet av partnern och landet visar på att de båda hade en stereotyp bild av 
indiska killar. De har som Sue beskriver det en begränsad sann kunskap om andra etniska 
grupper och förlitar sig på stereotyper om ”de andra” som den största kunskapskällan. Deras 
tänkande kan sägas passa in i det första steget av modellen, likhetsfasen. De kan tänkas att 
Anna och Maria hade förnekat dessa fördomar om man frågat dom vid detta första möte. 
Enligt Sue är det inte förrän en person träffar en partner från en annan etnisk grupp som 
han/hon vaknar upp ur förnekelsen och börjar ifrågasätta sina fördomar och går då in i nästa 
steg. Detta stämmer in på Anna och Maria.  
Männens självreflektion runt hur de utvecklat sitt sätt att tänka om fördomar var inte lika 
tydlig som kvinnornas. Detta kan bero på att fördomarna som dom hade emot sig (om 
västerländska män och asiatiska kvinnor) fanns mera tydliga runt dom i det svenska samhället 
idag än det verkade finnas för kvinnorna, som endast uttryckte att de uppfattat att det fanns 
fördomar om partnern som ”invandrare” men inte emot dom själva och parrelationen, som det 
var i männens fall. Gerholm (2003) menar att internationella par kan möta fördomar om sitt 
förhållande. Akaoma (2003) talar om att personen från majoritetssamhället kan uppleva hur 
omgivningen ser på han/hon med andra ögon. Han/hon möter en värld av fördomar. Genom 
att bryta mot normen andrafieras personen och förhållandet. Plambech (2005) säger att de 
internationella par där mannen kommer från Skandinavien och kvinnan från Thailand får ofta 
möta omgivningens fördomar där den thailändska kvinnan ofta ses som ett offer för manlig 
dominering. Gustav berättar att han har mött dessa fördomar. Gustav och Lasse konstaterar 
båda frustrerat att fördomar verkar finnas överallt runt dom och att folk borde ta reda på hur 
det verkligen är. Dessa kommentarer visar även att de genom sina erfarenheter har utvecklat 
en större förståelse runt fördomar. De kan se fördomarna i samhället nu och de är medvetna 
om hur fördomar fungerar. Gustav säger dock att han alltid har haft ett talesätt att man inte 
ska tycka illa om hela folket, om en person beter sig illa. Gustav har tidigare berättat att han 
rest mycket i sitt liv och detta kan antas ha bidragit till att han skaffat sig nya erfarenheter som 
har gett honom förmågan att komma fram till denna attityd. Att bli kulturellt medveten och 
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kompetent kommer genom levd erfarenhet (Sue, 2006). I Gustavs berättelse om hur han ser på 
fördomen om hur västerländska män träffar thailändska kvinnor för att de vill dominera dem 
visar han hur han genom sina erfarenheter i sin partners hemland och sina erfarenheter genom 
mötet med sin partner har utvecklat sin kulturella förståelse. Han kan se att människor i 
Sverige skapar en falsk bild av thailändska kvinnor och västerländska män och har därmed 
fått en större förståelse runt fördomar. Han tänker inte i fördomar och ser istället till personen. 
Den kognitiva schemateorin kan här tas till för att förklara hur Gustav genom sina 
”påsamlade” multikulturella erfarenheter har utvecklat sitt sätt att tänka om fördomar 
(Endicott et al, 2003). 
 

5.3 (C) Den vita identiteten och diskriminering 
 

Båda männen reagerade med förvåning och obekvämhet inför påståendet om sig själva som 
vita. De hade inte heller många reflektioner runt sin egen vithet. Detta stämmer med Sue 
(2006) att många vita känner sig obekväma när de blir benämnda som vita och en förnekelse 
av detta infinner sig. Personer reflekterar sällan över sin egen vithet. Lasse berättar att den 
enda gång han tänkte på sin vithet var när han blev påmind om den genom filippinarna då han 
var i Filippinerna. Hans vithet som hittills varit osynlig för honom blev nu synlig. Sue menar 
att vithetens osynlighet måste göras synlig, men hon påpekar även att de viktiga när vi pratar 
om vithet är inte bara att se vitheten, utan att kunna se att den är kopplad till att ha privilegier. 
I filippinarnas kommentar till Lasse kan man tolka att de kopplade ihop Lasses vithet med att 
inneha privilegier då Lasse berättar att de sa att han var vit och därmed också rik. Men Lasse 
själv verkar inte göra denna koppling. Båda männen är snabba med att föra över frågan att 
gälla sina partners, de vill inte se sig som mer privilegierade än sina partners och lyfter fram 
likheten. De ser inte heller diskrimineringen i samhället. Den diskriminering som de upplevt 
av partnern menar de är sådant som man får räkna med. De förnekar därmed diskrimineringen 
och ser inte den strukturella diskrimineringen i samhället. Sue (2006) säger i likhetsfasen att 
vita inte får lära sig under uppväxten att tänka på sig själva som vita, att den vita identiteten, 
den vita kulturen, värderingar och normer istället ses som universala och blir därför osynlig 
för personen själv och leder till att denne inte ser att människor diskrimineras då dom 
förväntas passa in i detta vita system. Därför förnekar ofta vita diskrimineringen och vill 
istället visa på likheten. Att Lasse och Gustav inte tänker i vithet kan bero på att de i 
uppväxten och i vardagen i Sverige inte pratar om vithet, att begreppet känns ovant och 
besvärande.  
Kvinnorna hade däremot reflekterat över sin vithet och var medvetna om hur det gav dom 
privilegier. Medan männens utvecklande av deras kulturella förståelse runt sin vithet verkade 
stå still i likhetsfasen kunde man i kvinnornas fall följa deras tankeprocesser i  Sue´s (2006) 
modell. Både Anna och Maria visade i föregående kategori om fördomar att de vid det första 
mötet med sin partner och landet utgick från fördomar. Anna berättar att hon i början såg att 
hennes sätt att göra saker som det rätta och hur hon vid det första mötet med partnern aldrig 
hade reflekterat över sin vithet och privilegier. Hon hade inte heller sett diskrimineringen lika 
tydligt. Detta stämmer överens med Sue’s likhetsfas där deras tankesätt präglas av en mera 
etnocentriskt förståelse. Vid partnerns möte med Sverige och mötet mellan deras världar 
märker dock sen både Maria och Anna hur deras ”ögon öppnas” och de börjar fundera över 
sin vithet och vilka privilegier det ger dom och ser diskrimineringen mera tydligt i samhället 
än förut. I disharmonifasen beskriver Sue hur personen vaknar upp ur förnekelsen och börjar 
ifrågasätta sin vithet, fördomar och värderingar. I motstånds och fördjupningsfasen inser 
personen att vitheten är kopplad till privilegier och ser diskrimineringen överallt i samhället 
(på tv:n, i samtalen). Personen börjar ifrågasätta samhället och sin omgivning. I Anna och 
Marias fall kan man se detta när de berättar om sina erfarenheter från passkontrollen, de ser 
där att de är privilegierade. Anna berättar även om hur hon ifrågasätter och blir irriterad på 
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sina vänner, att hon reagerar mer än förut på diskriminerande samtal. Maria berättar även hur 
hon nu kan se diskrimineringen i filmer, att de få gånger de väljer att visa indiska filmer på 
den svenska tv:n så måste de välja en film där de finns en svensk tjej med samt musikaler som 
enligt Maria ger en felaktig (andrafierad) bild. I själviaktagelsefasen beskriver Sue hur 
personen känner sig avskild från den vita gruppen och gör en omdefiniering av vad det 
innebär att vara vit.  Båda kvinnorna blir i kategori E fundersamma över om de känner sig 
svenska och medger att de i samtal med vänner inte känner sig som de passar in, de är 
medvetna om att de tänker annorlunda. Genom Sue’s modell kan man följa deras 
tankeprocesser före och efter de nya erfarenheterna och se hur de har utvecklat sin kulturella 
förståelse. 
 
Alla intervjupersoner upplevde att de genom mötet med partnern och partnerns hemland fått 
en ökad förmåga att kunna se hur snedvriden och begränsad bild som ges i massmedia av 
partnerns hemland och befolkning som de inte kunde se innan. Maria berättar hur hon nu kan 
se hur svensk massmedia endast visar en bild av indiska kvinnor som förtryckta eller 
framställer indier som exotiska genom att endast välja att visa musikalerna. Kamali (2005) tar 
upp detta och kallar det andrafiering och visar på maktförhållandet mellan vi och dom. 
Genom att tillskriva invandrare egenskaper som främmande, förtryckta, exotiska skapar ”vi” 
en bild av invandrare som de andra, och ”vi” framställer därmed sig själv som bättre och 
duktigare och behåller maktförhållandena i världen. Massmedia är en av aktörerna i denna 
andrafiering. Både Anna och Maria nämner hur de genom sin partners möte med Sverige kan 
se hur dessa hemliga murar (som Maria kallar dom) finns och Anna ser tydligt denna 
uppdelning i vardagen nu som hon inte såg innan. Begovic (2003) säger hur de internationella 
paren utmanar denna vi och dom uppdelning och hur detta kan innebära negativt bemötande 
från omgivningen. Anna och Maria hade mött detta negativa bemötande. De var båda oroliga 
inför sin partners möte med Sverige. Detta kan innebära att de redan innan hade en 
medvetenhet om vi och dom uppdelningen och andrafieringen av invandrare. Men de 
upplevde hur detta blev tydligare och hur de genom de nya erfarenheterna utvecklade sin 
förståelse efter partnerns ankomst. De kan nu se hur personen som de ser i hemlandet, inte 
kan ses av omgivningen i Sverige utan här tillskrivs partnern negativa falska egenskaper.  Han 
andrafieras av omgivningen. Som Maria säger hon vet hur han lever där men här blir han sedd 
som invandraren. Anna beskriver hur kompisarna drar alla invandrare över en kam. Anna och 
Maria har beskrivit hur de försöker trotsa sin omgivning genom att säga emot kompisars 
diskriminerande kommentarer eller genom att försöka berätta hur det egentligen är i partnerns 
hemland. Detta stämmer överens med det som Begovic (2003) säger om att den svenskfödde 
partnern ofta trotsar sin oförstående omgivning som andrafierar partnern. Sue (2006) visar 
även hur personer i medvetetandefasen bekämpar den strukturella diskrimineringen och 
utmanar de vita ”universala” värderingarna. Samt uppmärksammar andra på att utveckla en 
antirasistisk vit identitet. När Anna pratar om hur hon nu märker diskrimineringen på banken 
berättar hon att hon kan förstå tanterna när de är överintresserade av Indien och när de pratar 
övertydlig svenska att hon kan förstå hur dom tänkte för hon har själv gjort samma sak. Detta 
visar hur Anna har utvecklat sin kulturella förståelse. Hon kan idag se från två perspektiv, hon 
kan se hur hon tänkte förut och förstå hur tanterna på banken tänker men hon har nu genom 
sin partner även fått erfarenheter av hur det känns att ständigt bli bemött på detta sätt och kan 
även sätta sig in och förstå sin partners perspektiv och har därmed utvecklat sin kulturella 
förståelse. Detta kan man tolka som att Anna nu har utvecklat en antirasistisk vit identitet 
enligt Sue’s (2006) medvetendefas och att hon därmed även har insikten och förmågan till att 
kunna uppmärksamma tanterna på deras beteende och bidra till att även de utvecklar en 
antirasistisk vit identitet. Kamali (2005) beskriver hur den strukturella diskrimineringen pågår 
varje dag under normalitetens namn. Anna reflekterar över hur hon själv förut tänkte och 
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gjorde samma sak som en i hennes ögon normal handling medan hon nu har utvecklat sin 
förståelse och kan se att det är diskriminering.  Sue (2006) refererar till Winter´s (1977) 
dagboksinlägg, det som Winter säger där överensstämmer även med Annas utveckling. Hon 
säger att vita inte skulle tolerera förtryckarrollen om de var medvetna om den vardagliga 
smärta som deras beteende skapar. Anna är nu medveten om denna smärta då hon säger att 
hon nu förstår hur det känns när alla behandlar en så, att man blir ganska trött och ledsen.  
Anna och Maria visar hur de genom sina olika erfarenheter i partnerns hemland och partnerns 
möte med Sverige har utvecklat sin kulturella förståelse om sin vita identitet och 
diskriminering. 
 

5.4 (D) Erfarenheter av att vara invandrare, minoritet i sin partners hemland 
 

Av föregående kategori framgår att Anna och Maria kunde se hur deras partner behandlades 
annorlunda i Sverige, kategoriserades som invandraren, diskriminerades. Denna kategori visar 
hur de genom erfarenheterna i partnerns hemland skapat sig en ökad förståelse för vilka 
känslor en invandrad person kan uppleva i Sverige. Alla intervjupersoner hade en erfarenhet 
av hur de kan kännas att leva i ett utanförskap. Devore et al (1996) menar även att detta är 
viktigt för den kulturella förståelsen. I ett möte med en person med annan kulturell bakgrund 
gäller det att se till denne persons nu-situation. Hur dennes etniska verklighet ser ut, 
exempelvis vad det kan innebära att leva i ett utanförskap, under diskriminering och förstå hur 
det kan påverka personen. Gustav berättar hur han genom sitt möte med partnerns hemland 
idag har fått en större förståelse och kan se vilka processer som en invandrad person går 
igenom i sin nu-situation i Sverige och han jobbar idag utifrån denna förståelse för att nya 
svenskar ska få ett varmt välkomnande. Lasse och Maria har insett att för dom att komma som 
invandrare till partnerns hemland är lättare för dom än för partnern eftersom de får en högre 
status. Detta kan kopplas samman med vithetens privilegier. Det innebär även att Maria och 
Lasse genom sina erfarenheter har utvecklat en förmåga att kunna se detta utifrån ett 
maktperspektiv och därmed utvecklat sin förståelse.  
Anna tar upp att hon känner att hon fått en utökad förståelse för hur det kan kännas att ha 
Migrationsverket över sig. Enligt Ahmadi & Lönnbäck i FoU 2005:5 innefattar kulturell 
förståelse bland annat kunskap om hur migration påverkar människors liv och beteende. 
Annas upplevelser kan sägas vara en del i detta. Hon har genom sina egna erfarenheter av hur 
hon kände sig att inte ha kontroll över sitt eget liv, en ständig oro i många år nu fått en större 
förståelse för hur de kan påverka invandrares liv och beteende.  
 

5.5 (E) Erfarenheter från mötet mellan varandras världar. 
  
Det var likheterna som alla intervjupersoner reagerade över i början, inte skillnaderna. 
Bennett (1993) skulle i sin modell förklara detta med att de befann sig i steget minimering av 
skillnader. Att de valde att betona likheterna. De letar efter likheterna som Maria gör när hon 
berättar om deras lika värdering i religion och syn på giftermål. De säger att det inte var 
förrän senare som de såg de kulturella skillnaderna som de då uppskattade, detta skulle med 
Bennett kunna beskrivas som att de utvecklat sin förståelse och gått in i nästa steg som är 
accepterande av skillnaderna. De ser de kulturella skillnaderna som önskvärda och 
spännande. Alla utom Lasse beskriver även senare hur de anpassar sig till dessa skillnader när 
de är i sin partners hemland, hur de förändrar sitt beteende för att mera passa in. Vilket 
betyder ytterligare en utveckling i deras kulturella förståelse har skett och de har gått in i 
Bennetts femte steg en anpassning till skillnaderna. Alla intervjupersoner upplevde hur dom 
idag har tagit till sig av sin partners sätt att tänka och hans av hennes. Man kan säga att 
intervjupersonerna har fått en förmåga att se från två perspektiv, från två kulturella 
världsbilder. Anna visar på hur hon i Indien kan se hur de tänker där och anpassa sig till det, 
samtidigt som hon kan se hur hennes partner tagit till sig av det svenska sättet, att de båda kan 
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tänka utifrån båda perspektiven men sen agera för att leva upp till respektive lands normer.  
Detta passar in på Bennetts sista steg en integration av skillnaderna där personerna flyttar sig 
mellan olika kulturella världssyner. Genom Bennetts modell kan man se hur 
intervjupersonerna har utvecklat sin kulturella förståelse. Alla intervjupersonerna ligger enligt 
Bennetts modell högt i sin kulturella förståelse.  
 
Anna och Lasse berättar hur den största skillnaden de såg i början var skillnaden i ålder. Alla 
intervjupersoner uttrycker även hur de genom sitt tidigare resande och intresse för andra 
kulturer upplever sig ha utvecklat sin kulturella förståelse så att de idag kan se till personen, 
de menar att detta är anledningen till att de inte såg till de kulturella skillnaderna först och 
främst utan såg partnern som Gustav uttrycker det någon som man lärt känna samma som här 
hemma i Sverige. Inbäddat i dessa citat kan man även se en förståelse för att de finns andra 
(som de själva tidigare) som inte har denna förståelse, som ser till kulturen mer än till 
personen. Detta stämmer överens med Sue (2006) att det gäller att inte bara se till en 
människas kultur, etnicitet utan även erkänna denne persons andra tillhörigheter som är del av 
identiteten som kön, ålder, socioekonomisk status. Som Tripodi (2002) säger det gäller att se 
till individen.  
 
Lasse, Anna och Gustav nämner hur de idag uppfattar att den största skillnaden är att det 
bland personer i sin omgivning i partnerns hemland finns ett kollektivistiskt tänkesätt och när 
de är där måste de anpassa sig till detta. Anna berättar hur hon nu kan se hur personerna i 
hennes omgivning där tänker, hon är medveten om att anseende spelar en stor roll och hur hon 
har tagit till sig detta, medan hennes partner har påverkats av hennes och personer i deras 
omgivning i Sveriges mer individualistiska tänkande. Anna visar här hur hon kan tänka 
utifrån vad Bennett kallar två kulturella världssyner och fått en utökad förståelse. Det 
stämmer även överens med vad Sue (2006) säger om att utvecklandet av en kulturell 
förståelse innehåller en förmåga att se hur vår egen och andras identiteter påverkas av en 
individualistiskt eller kollektivistisk social och kulturell kontext. Sättet som Anna, Maria och 
Gustav upplever att de anpassar sig till de olika kontexterna visar på hur de enligt Bennett 
(1993) har utvecklat en identitet som kan flytta sig mellan olika kulturella ramar, de har 
förmågan att ta till olika kulturella världssyner beroende på situationen. Rodriguez Garcia 
(2006) tar även upp detta i sin studie där han menar att internationella par lever med dubbla 
lokaliseringar, ett här och ett där tänkande, en känsla av att höra hemma på båda platserna..  
 
Alla intervjupersoner upplevde att det var genom alla de möten med personer med annan 
kulturell bakgrund (partnern, släkt, vänner) som de fått mer erfarenheter och därmed utvecklat 
sin kulturella förståelse. Detta var även deras råd till hur andra ska utveckla sin kulturella 
förståelse: genom personliga möten, inte genom endast läsande eller tv-tittande. Sue (2006) 
säger liknande att för att man ska kunna utveckla sin kulturella förståelse krävs levd 
erfarenhet som fås genom att exempelvis följa med en person från en annan kultur. Endicott et 
al (2003) säger vidare att ju mera erfarenheter man får från interkulturella möten desto mera 
utvecklar man sina kulturella scheman och därmed sin kulturella förståelse. 
 

5.6 Sammanfattning 
 

Resultatet tillsammans med den tidigare forskningen har ökat förståelsen för hur 
intervjupersonerna har utvecklat sin kulturella förståelse. Analysen har med Bennetts (1993) 
modell visat hur intervjupersonernas tankeprocesser i utvecklandet av sin kulturella förståelse 
sett ut. Alla intervjupersoner ligger högt i sin kulturella förståelse enligt Bennetts modell. Hur 
den kulturella förståelsen utvecklas angående den vita identiteten kunde i kvinnornas fall 
följas i Sue’s (2006) modell. Medan det visades att männen var i det första steget likhetsfasen.  
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Alla visade på att de hade en vilja att sätta sig in i sin partnerns sätt att tänka och att reflektera 
över sitt eget sätt att tänka och en vilja att åsidosätta vad de trodde på för alternativa 
perspektiv och värderingar, vilket stämde överens med Ahmadi & Lönnbäck (FoU, 2005:5).  
Fördomar var en kategori där det tydligt visades hur alla på olika sätt hade utvecklat sin 
kulturella förståelse. Genom de nya erfarenheterna från mötet med partnerns hemland och 
partnerns möte med Sverige och erfarenheten av hur det känns att själv ha fördomar emot sig 
kunde man se hur alla hade utvecklat sin kulturella förståelse. Sue (2006) beskrev detta som 
att de vaknat upp ur förnekelsen och börjat ifrågasätta sina fördomar. Alla intervjupersoner 
upplevde att det var genom alla de möten med personer med annan kulturell bakgrund 
(partnern, släkt, vänner) som de fått mer erfarenheter och därmed utvecklat sin kulturella 
förståelse. Endicott et al (2003) förklarade detta med att de utvecklat sina kulturella scheman 
(tankeprocesser) och därmed utvecklat sin kulturella förståelse.  
 

6. Avslutande kommentarer 
 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur intervjupersonerna genom mötet 
med sin partner och sin omvärld har utvecklat sin kulturella förståelse. Resultatet har visat en 
bild av hur intervjupersonerna har utvecklat sin kulturella förståelse. Detta genom att visa på 
hur intervjupersonernas tankeprocesser har sett ut för och efter de nya erfarenheterna som de 
har fått genom mötet med sin partner och sin omvärld. Dessa erfarenheter var bland annat 
erfarenheter av att ha fördomar emot sig, av diskriminering, av att uppleva utanförskap och 
förvirring i partnerns hemland, av att uppleva privilegier på grund av sin vithet och 
erfarenheter av att hur de har tagit till sig av varandras sätt att tänka och värderingar. Genom 
de olika erfarenheterna kunde det ses hur intervjupersonernas tankeprocesser sett ut och hur 
de i olika grad hade utvecklat sin kulturella förståelse.  Den tidigare forskningen med de två 
modellerna belyste ytterligare hur denna process sett ut. Jag anser att studiens syfte och 
frågeställningar därmed har besvarats.  
 
Genom att sätta fokus på personer som lever i en internationell parrelations berättelser har 
denna studie kunnat bidra till att öka förståelsen för hur kulturell förståelse kan utvecklas. 
Genom att följa intervjupersonernas tankeprocesser kan denna studie ge en bild av hur 
kulturell förståelse kan utvecklas som kan vara en hjälp till socialarbetare att utveckla sin 
kulturella förståelse. Till skillnad från den tidigare forskningen inom etnisk sensitivt socialt 
arbete som många gånger endast säger vilka kunskaper som en socialarbetare med kulturell 
förståelse bör ha visar denna studie hur utvecklandet av den kulturella förståelsen kan se ut 
och uppnås. Den tidigare forskningen säger exempelvis att det viktigaste för socialarbetare 
med kulturell förståelse är att ha en kunskap om och ständigt ifrågasätta sina värderingar och 
attityder och arbeta med sina fördomar. Denna studie visar hur socialarbetare kan få denna 
kunskap och medvetenhet om fördomar och sitt sätt att tänka. Genom att umgås med personer 
med en annan bakgrund kan socialarbetaren genom diskussioner, iakttagelser och nya 
erfarenheter som intervjupersonerna, börja ifrågasätta sina fördomar och utveckla sin 
förståelse runt fördomar. Intervjupersonerna visar även att har man bara viljan och vågar fråga 
och sätta sig själv i nya situationer så kan socialarbetaren öka sin kulturella förståelse. De 
erfarenheter och tankeprocesser i denna studie kan vara en hjälp till socialarbetares strävan 
efter att utveckla sin kulturella förståelse, som behövs i dagens globala samhälle. Denna 
studie kan därmed ses som ett bidrag till forskningen inom det etnisk sensitiva sociala arbetet. 
 
Mycket av den tidigare forskningen om internationella par har ett problemperspektiv som vill 
visa på de negativa det kan innebära att leva i en internationell parrelation med exempelvis 
”kulturkrockar”. Denna studie har velat visa de positiva det innebär att leva i en internationell 
parrelation, utan att idealisera. Intervjupersonerna i denna studie ville alla påpeka att deras 
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olika kulturella bakgrunder inte har inneburit några problem i relationen utan att de istället lärt 
sig av varandra och utvecklat sin kulturella förståelse. Då den svenska tidigare forskningen 
om internationella par är relativt begränsad är denna studie även ett bidrag till denna 
forskning.  
 
Det jag ser nu efteråt med min studie är att det hade varit intressant att även intervjua personer 
som inte lever i en internationell parrelation och jämföra deras kulturella förståelse med 
personer som lever i en internationell parrelation för att kunna se eventuella skillnader och 
kanske göra bilden ännu mera tydligare med hur utvecklandet av den kulturella förståelsen ser 
ut. Detta kan vara ett förslag till eventuell fortsatt forskning. Ett annat förslag är att även 
intervjua hur partnern utvecklat sin kulturella förståelse.  
 
I studien framkom att det var en relativ stor skillnad mellan kvinnorna och männen. 
Kvinnorna hade en större förmåga att själva se och reflektera över hur de förändrat sitt sätt att 
tänka och utvecklat sin kulturella förståelse. Hos männen var denna självinsikt inte lika stor. 
Orsakerna till denna skillnad kan analyseras utifrån olika faktorer som exempelvis ålder, kön 
och utbildning. Detta skulle vara intressant för framtida forskning då denna studies syfte inte 
tillät att dessa faktorer analyserades djupare.  
 
Det framkom även en skillnad mellan kvinnorna och männen i insikten om sin egen vita 
identitet. Kvinnorna var medvetna om sin vita identitet och kunde koppla den till att de 
innebar att inneha privilegier medan männen inte hade en sådan medvetenhet. Det är 
intressant att reflektera över orsakerna till denna skillnad. Samma som ovan kan detta även 
analyseras utifrån de olika faktorerna ålder, kön och utbildning. En annan intressant faktor 
kan vara vithetens synlighet. Männen hänvisade till att de såg sin partner som vit. Vilket kan 
innebära att även andra ser deras partners som vita och att de därigenom får privilegier medan 
kvinnornas partners som är mörkare inte får dessa privilegier. Exempelvis nämnde båda 
kvinnorna att de hade upplevt diskriminering av sina partners vid passkontrollen medan 
männen inte nämnde något sådant. Kvinnorna sa att det var erfarenheterna av denna 
diskriminering som fått dom att börja reflektera över sin vithets privilegier. Erfarenheter som 
männen inte hade vilket kan vara en anledning till skillnaden. Den vita identitetens privilegier 
är ett område som behöver uppmärksammas mera för att flera ska få insikt (utveckla sin 
kulturella förståelse) i vad som pågår så att det går att förändra. Detta är även ett förslag till 
vidare forskning. 
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Bilaga. Intervjuguide 
 
Före intervjun börjar: 

• Informera om vem jag är (student som gör sin C-uppsats vid Mittuniversitetet) och vad 
studiens syfte är: hur svenskfödda i en internationell parrelation upplever att de genom möten 
utvecklat sin kulturella förståelse. 

• Fråga om det är okej att använda bandspelare och försäkra om att det som spelas in kommer 
att vara konfidentiellt och kommer att förstöras efter analysen.  

• Han/hon ska känna sig bekväm och bara svara på de frågor han/hon vill svara på. Deltagandet 
är frivilligt. 

• Berätta om hur intervjun är upplagd (bakgrundsfrågor, olika teman, avslutningsfrågor) och att 
jag är intresserad av hans/hennes berättelse, erfarenheter, åsikter och han/hon som person.  

• Tacka för att han/hon deltar 
 
Bakgrundsfrågor 

• Din/din partners ålder 
• Din/ din partners yrke/utbildning 
• Din/din partners religion och religionens eventuella betydelse i vardagen 
• Kommer du/din partner från landsbygd eller stad?  
• Kan du beskriva din/din partners familjebakgrund? (föräldrar, deras utbildning, syskon, deras 

nuvarande vistelseland). 
• Hur mycket resvana har du och din partner? 
• Hur har ditt intresse för andra kulturer sett ut? 
• Gift/Sambo/Särbo 
• Hur länge har ni varit tillsammans? Hur länge har din partner bott i Sverige? 
• Barn? 

 
Första mötet 

• Kan du berätta hur du och din partner träffades? Vad var det som du föll för hos din partner? 
• Kommer du ihåg hur du tänkte om förhållandet i början? Vilka funderingar hade du kring att 

ni kom från två olika delar av världen, kulturer?  
• Vad tänkte du om din partner i början? Hade du några fördomar om din partner, vilka? Hade 

din partner fördomar om dig, vilka? Hur bröts dessa ner?  
 
Om mötet med partnerns hemland 

• Hur var det första mötet med din partners familj och släktingar? Vad gjorde ni? Vad tänkte 
du?                                                                                                                           

• Vad tror du dom tänkte om dig (som vit västerlänning)? Fanns det fördomar (bland familj, 
släkt eller övriga omgivningen)? 

• Hur har relationen till din partners familj och släkt sedan dess utvecklats? Har du fått extra bra 
kontakt med någon familjemedlem? Hur har ditt tänkande om denna person utvecklats?                                                                                             
Har dessa upplevelser fått dig att reflektera över dina egna fördomar och känner du att du har 
utvecklat en bättre förståelse runt fördomar? Vad har du lärt dig? 

• Vilka erfarenheter/känslor har du av att vara ”invandrare” (minoritet) i din partners hemland?  
• Har dessa upplevelser fått dig att reflektera över hur det kan kännas för invandrare i Sverige?                                                            

 
Om mötet med svenska samhället. 

• Vad tänkte du inför att din partner skulle komma till Sverige? Vilka funderingar hade du runt 
hur partnern skulle komma att behandlas i Sverige: av samhället, att kategoriseras som 
invandrare? Var du orolig för att partnern skulle diskrimineras, exempelvis inte få jobb? 

• Vilka erfarenheter har du av din partners offentliga möten (exempelvis: arbetsförmedlingen, 
banken, affären, skolan) Får ni olika bemötande?  

• Vilka erfarenheter har du av partnerns möte med arbetsmarknaden? 
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• Vilka erfarenheter har du av när du och din partner går igenom passkontrollen? Får ni olika 
bemötande?  

• Har detta fått dig att se med nya ögon på det svenska samhället? Har det fått dig att reflektera 
över din egen etniska identitet som vit svensk och vilka fördelar det kan innebära i världen, 
Sverige?  Ser du tydligare maktstrukturer i samhället nu, en Vi och Dom uppdelning?  

• Hur bemöttes din partner och ert förhållande av din familj? Dina vänner? 
• Märker ni av någon vardagsrasism? I så fall, hur förhåller du dig till detta?  Vad tänker du när 

människor i din närhet säger diskriminerande kommentarer?   
• Känner du att du pga. de nya erfarenheterna från mötet med din partner, din partners hemland 

och din partners möte med Sverige tänker olika än dina vänner? Att du har fått en mer 
kulturell förståelse än dem? På vilket sätt? 

• Hur tycker du att man ska göra för att folk ska utveckla sin kulturella förståelse? 
 
Om mötet mellan varandras världar 

• När du först träffade din partner vad såg du då som de största skillnaderna/likheterna?  
• Om du tänker tillbaka till hur du såg på de skillnader som fanns i början och hur du idag ser på 

dessa skillnader?  
• Vad ser du idag som den största skillnaden? Hur hanterar du och din partner detta? Förändras 

du på besök i partners hemland för att passa in mera? (din klädsel, beteende, rollen som 
man/kvinna). Kan du se desamma hos din partner?  

• Har din partners sätt att tänka, bete sig påverkats sen ni träffades och mötet med Sverige? 
Vilka värderingar hos din partner värdesätter du? Känner du att en del av dina värderingar 
ändrats sen mötet med din partner? Vad tänker du idag om svenska värderingar, normer, 
beteenden (den svenska kulturen)? Har detta påverkat din svenska identitet, känner du dig 
”svensk som alla andra”? Vet du om din partner känner sig som [hemlandets 
nationalitet/etniska grupptillhörighet] när hon/han idag är på besök i hemlandet? 

• Dina funderingar runt detta? Vad är kultur?  
• Kan du berätta om hur erat bröllop var?/Hur ni tänker er ha ert bröllop? Traditionellt svenskt? 

Traditionellt [din partners hemland]? Annat sätt? 
• Vilket språk pratar ni med varandra? Vilka traditioner följer ni? 
• Tycker du om att lyssna på/se/läsa din partners hemlands musik/filmer/tidningar? Saknar du 

detta utbud i svensk massmedia? Vilken bild tycker du att svensk massmedia visar av din 
partners hemland? Stämmer denna med din bild? Vilka funderingar har du kring detta (utifrån 
ett maktperspektiv)?  

• Idag finns det en diskussion runt vilka kunskaper man ska lägga in i ordet kulturell förståelse, 
vilka kunskaper anser du att en person med kulturell förståelse bör ha? 

                                                                                  
Avslutande frågor 

• Är det något som du känner att du vill lägga till? Har du några frågor till mig? 
• Hur upplevde du intervjun? 
• Om du har några frågor som du kommer på i efterhand så kan du kontakta mig på 

lika0405@student.miun.se 


