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Bakgrund: Förhållandet mellan invandrare och svenskar framställs ofta i olika
sammanhang som två motpoler till varandra. I denna studie försöker jag lyfta fram en
annan sida av myntet, nämligen en vardaglig interaktion som sker mellan dessa parter.
Därmed har kontexten för studien fallit på ett partnerskap, där individer har olika
kulturell bakgrund.

Syfte: Att i ett partnerskap med individer från skilda kulturer, söka förstå sambanden
mellan påverkan och förändring samt hur man har tagit till sig denna process.

Metod: Valet av datainsamlingsmetod för att närma mig syftet, blev att intervjua
individer i partnerskap. Här blev mitt valda förhållningssätt till respondenterna som,
enligt Kvales (1997) ordval, ”resenär”. Totalt intervjuades fyra respondenter, dock ej
från samma partnerskap. Intervjuerna nedtecknades senare på papper. Därefter valde jag
berättelsen som analysmetod, då den lyfte fram sambandet mellan påverkan och
förändring som ett skeende.

Resultat: Sambanden mellan påverkan och förändring kan förstås i tre steg; ”man har
svårigheter att förstå och sammansmälta skilda kulturer”, ”man påverkar för att
förändra” och ”det finns en gräns till förändring”. Vad gäller hur man har tagit till sig
denna process, finns ett samspel mellan omgivningens påverkan för att förändra
individen och individen som autonom i förhållande till omgivningen.

Nyckelord: kulturell påverkan, partnerskap, individens lärande.
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1. INLEDNING

Då man lyfter fram invandrarnas situation i Sverige, får man inte sällan ta del av en
dyster bild. Bland annat rör det sig om deras karriärmöjligheter på den svenska
arbetsmarknaden. Man har även uppmärksammat de svårigheter invandrarna står inför
då deras kulturella identitet försöker förenas med den nya sociala identiteten som skapas
i det land man senare bosätter sig i.1 I samband med detta kan man lyfta fram
förhållandet mellan svenskar och invandrare, vilket lätt kan framställas som två
motpoler, där respektive part har svårt att förstå den andres val att fungera i vardagen
och i samhället.

Ovanstående enkla bild säger oss att det finns viktiga och ofrånkomliga problem vad
gäller invandrarnas situation i det svenska samhället samt samspelet mellan svenskar
och invandrare. För att bilden inte skall verka alltför dyster bör man inte minst lyfta
fram de mål och ambitioner som finns för att problemen skall finna vändning i en mer
positiv riktning. Till exempel kan man ta del av invandrarpolitiska kommitténs
slutbetänkande om hur man skall göra förbättringar utifrån en politisk synvinkel.2

Vidare undertecknade arbetsmarknadsparterna LO, TCO och SAF en deklaration där
man tog avstånd från rasism och främlingsfientlighet och där man uppmanade
respektive medlemsorganisationer att arbeta för allas lika möjligheter på
arbetsmarknaden.3 Även inom den akademiska världen kan man ta del av studier som
problematiserar invandrarnas situation utifrån olika synvinklar, vilket kan ses som ett
instrument att göra förbättringar för denna grupp i samhället.

Man kan säga att, det är genom att göra invandrarna synliga i samhället och
uppmärksamma deras olika problem som man kan vidta åtgärder för att möjliggöra
förbättringar för denna grupp i samhället. Med andra ord; i förhållande till svenskar
utgår man ifrån olikheter och skillnader för att på så sätt undanröja hinder i strävan efter
att integrera invandrarna i det svenska samhället. Samtidigt innebär detta, enligt min
mening att, man lätt kan fastna i ett statiskt perspektiv på förhållandet mellan invandrare
och svenskar, dvs. mellan ett ”vi” respektive ”dem”.

På så sätt har jag kommit att sakna studier som lyfter fram en ömsesidig interaktion
mellan invandrare och svenskar. Därför väljer jag i detta arbete att ta utgångspunkt i den
integration som sker i samhället, om än en väldigt liten zon i förhållande till de problem
som annars brukar belysas mellan parterna. Detta skall i sin tur ses som en
kompletterande synvinkel mellan invandrare och svenskar i samhället.

                                                
1 Om invandrares upplevelser av konflikt mellan sin kulturella och sociala identitet, finner man i Charles
Westins undersökning ”Existens och identitet”, 1973 och i Eva Olkiewiczs studie ”Invandrarnas
anpassningsstrategier”, 1975. Jag vill redan här uppmärksamma läsaren att jag i denna uppsats har valt
att använda mig av fotnoter vid två olika tillfällen. Det ena är när jag gör innehållsmässiga kommentarer
som jag bedömt inte har behövt finnas med i den löpande texten, men som jag ändå velat förmedla
läsaren. Det andra tillfället gäller då jag velat lyfta fram en källa eller ett visst avsnitt ur en källa. Även
här har jag bedömt att de inte har behövt finnas med i den löpande texten, men som jag ändå velat
förmedla läsaren. Dessa i sin tur är inte aktivt bearbetade av mig, till skillnad från de källor som löper i
texten. Endast de sistnämnda finns angivna i referenslistan.
2 SOU 1996:55, ”Sverige framtiden och mångfalden”
3 Wingborg, Mats (1997): Invandrare i svenskt arbetsliv. Stockholm



1.1 Pedagogisk ansats

Det är termen lärande med dess innebörd, som står i fokus inom pedagogiken. Generellt
sett kan man säga att det finns tre huvudområden som lyfter fram och behandlar
pedagogik: lärande i samband med uppfostran, undervisning och utbildning. Min ansats
i denna uppsats är dock att studera pedagogik utifrån ett vardagsperspektiv, dvs. lärande
i vardagslivet.4

Som jag ser det kan lärande ske även i vardagslivet. Detta dock beroende på hur aktiv
man själv anser sig vara i ett vardagslärande. Jag har själv inte kunnat lyfta fram det
bättre än författaren Curt Andersson, som talar om en s.k. trygghetszon och menar att så
länge man befinner sig där, sker inget nytt lärande och resultatet blir att man stagnerar.
Det som framstår vara tryggt och invant hämmar förändring, och på så sätt lärandet
(Andersson, 2000, s.90).

För att en förändring skall ske, måste till någon form av påverkan. I interaktion med
andra människor i vardagslivet sker utbyte av tankar, ord och handlingar. På så sätt
möter vi varandras konstruerade bilder av verkligheten, då varje individ tänker och
handlar utefter sitt eget förhållningssätt till omvärlden där saker och ting förhåller sig
och fungerar på ett självklart sätt för individen ifråga. Lärande i vardagslivet i
interaktion med andra kan ske då vi påverkar varandras konstruerade bilder antingen
med ord och/eller handlingar, genom att dessa på olika sätt ifrågasätts och utmanas. Ju
mer olika vi är, desto större skillnader i tänkande och handlingar. Och ju större kontrast
mellan olika livsvärldar, desto lättare blir det att sätta ord på och uppmärksamma det
självklara i vardagslivet.

Jag intar här en syn på människan som genom egen reflektion över sina tankar och
handlingar, medvetandegörs på så sätt att hon själv kan välja att påverka och styra sitt
eget tänkande och handlande. Detta jämfört med en syn på människan, där hon måste bli
styrd av någon eller något annat utanför henne själv, för att hon i sin tur skall tänka och
handla efter önskvärda mått.

1.2 Avgränsning och syfte

Med ovannämnda syn på lärande i vardagslivet, söker jag kunskap och förståelse om
hur svenskar och invandrare påverkar varandra, då deras olika sätt att uppfatta och
förhålla sig till omvärlden skiljer sig p.g.a. olika kulturell bakgrund. Dock är det här
viktigt att poängtera att det inte handlar om ett tillfälligt och flyktigt möte parterna
emellan, utan en mer djupgående interaktion som pågått under en längre tid. På så sätt
har valet av studie konkret fallit på relationsnivå, närmare bestämt i ett partnerskap.

                                                
4 Här skiljer jag mellan lärande i vardagslivet och lärande i arbetslivet. Det sistnämnda kan visserligen
uppfattas vara en del av vardagslivet, men jag har valt att skilja dessa två åt i denna uppsats.



Syftet med uppsatsen är därmed att i ett partnerskap med individer från skilda kulturer,5

söka förstå sambanden mellan påverkan och förändring samt hur man har tagit till sig
denna process.

 

1.3 Uppsatsens disposition

Uppsatsen består av två större delar innan resultatet redovisas, en teoretisk och en
metodologisk del. Vad gäller den teoretiska delen, har jag valt att först ta upp ett kort
avsnitt kring ”urval och bearbetning av källor”.

I den teoretiska delen behandlas ämnet interkulturell kommunikation, vilket leder till en
nödvändig vidgning och bearbetning av begreppet kultur. Både interkulturell
kommunikation och kultur diskuteras i förhållande till syftet med uppsatsen, där jag tar
ställning till olika presenterade synsätt/definitioner.

Därefter presenteras olika teorier kring individens lärande, där jag vidare diskuterar
deras möjligheter och begränsningar i förhållande till en parrelation mellan individer
med olika kulturell bakgrund, dvs. social interaktion.

Den metodologiska delen tar upp vilka val jag gjort, för att bäst närma mig syftet. Här
motiverar jag hur jag har valt undersökningsgrupp och datainsamlingsmetod samt hur
jag gått tillväga vad gäller bearbetnings- och analysmetod. Avslutningsvis tar jag upp
vilka problem jag stött på i samband med dessa olika nämnda moment.

Sist redovisas resultatet, vilket följs av ett diskussionsavsnitt.

2. TEORETISK DEL

Det teoretiska avsnittets första hälft kommer att visa på skilda förhållningssätt man kan
välja, då man studerar förhållandet mellan individer från olika kulturer. Detta i sin tur
medför olika konsekvenser för utfallet av studier. Därefter följer olika valda teorier som
diskuteras kring deras möjligheter och begränsningar i förhållande till syftet. Sist, skall
den teoretiska delen ses som en grund för kommande empiriska del. Det blir på så sätt
ett led i att närma sig verkligheten.

2.1 Urval och bearbetning av källor

Då jag blev intresserad av problemområdet som uppmärksammar invandrarnas situation
i samhället, använde jag mig av ett flertal sökord och ordkombinationer i databasen
Lolita. I bilaga 1 kan man finna dessa. Dock var det inte först förrän efter att jag hade
satt mig in i den litteratur som fanns tillgänglig, som jag började efterfråga ett
                                                
5 Längre fram kommer belysas vilken definition av begreppet kultur som står till grund för denna uppsats.



perspektiv som lyfter fram en samverkan mellan invandrare och svenskar. Jag ställde
mig frågan, vad lär sig invandrare av svenskar samt svenskar av invandrare. Med denna
frågeställning som bakgrund, har det visat sig att det finns begränsat med litteratur som
lyfter fram en samverkan mellan dessa parter och ännu mindre litteratur som relaterar
detta förhållande till lärande. Vad beträffar källor under rubriken ”Individens lärande”,
har jag mer medvetet plockat fram perspektiv och teorier för att finna samband till syftet
och senare även till resultatet.

Avslutningsvis har jag strävat efter att tydliggöra andra författares studier samt deras
åsikter i förhållande till mina egna. Vidare väljer jag att inte fördjupa mig i någon
diskussion kring vad som menas med vetenskaplig litteratur. Jag nöjer mig här istället
att poängtera vikten av att referenterna/författarna skall ha tydliggjort sina handlingar
och uttalanden samt motiverat dessa. Man kan säga att det skall ha funnits en strävan
efter att redogöra för vad man vet och redovisa hur man har kommit fram till det.

2.2 Interkulturell kommunikation

Då lärande i samband med interaktion mellan två individer med olika kulturell
bakgrund är i fokus i detta arbete, finner jag det vara relevant att ta reda på hur man kan
förstå kultur relaterat till syftet.6

Jag har därmed valt att söka teoretisk kunskap och förståelse i ämnet interkulturell
kommunikation,7 vilket belyser interaktion med ömsesidig tolkning och påverkan
mellan människor med olika kulturbakgrund (Lundberg, 1991, s.38).8

2.2.1 Tidigare forskning
Lundberg & Eriksson (1983) har sammanställt tidigare forskning och erfarenheter, vilka
haft betydelse för ämnet interkulturell kommunikation, med tonvikt på direkta samtal
mellan personer. Rapporten syftar till att påvisa vilka punkter som man kan förvänta sig
olikheter i beteende och tankesätt, då möten över kulturgränser sker. Sex olika
delområden inom ämnet behandlas väl: icke-verbala faktorer, verbala faktorer,
kulturella antaganden, perceptuella faktorer, kognitiva faktorer samt träning och
utbildning i interkulturell kommunikation. Lundberg & Eriksson (1983) belyser att
kunskap om detta kan vara av betydelse för exempelvis universitets- och
högskoleanställda då de exempelvis möter studerande från annan kulturell bakgrund.
Kunskap kring ämnet interkulturell kommunikation gäller inte minst de studerande
själva, som kan ha nytta av detta. Utanför universitet och högskolor har kunskap inom

                                                
6 Aspekten på lärande kommer att behandlas i nästa avsnitt. Här vill jag bara påminna om att lärande i
denna uppsats är kopplat till kulturbegreppet.
7 Några närbesläktade begrepp är även: tvärkulturell, internationell och kontrakulturell kommunikation.
En genomgång kring detta, se Lundberg, 1991, s.38ff. Jag har dock valt att hålla mig till begreppet
interkulturell, eftersom den har varit dominerande i den litteratur som ligger till grund för uppsatsens
teoretiska del. Detta har jag i sin tur inte sett anledning till att ifrågasätta.
8 Lundberg gör skillnad mellan olika sätt att definiera begreppet interkulturell kommunikation, där han
delar in olika definitioner i olika grupper utefter deras beskrivning (Lundberg, 1991, s.38ff).



ämnet betydelse där man har utlandskontakter, såsom i organisationer, företag och
myndigheter (Lundberg & Eriksson, 1983, s.6).

Hofstedes (1984) undersökning kring skillnaderna i individers tankesätt och beteende
(differences in thinking and social action) brukar nämnas i samband med interkulturell
kommunikation. Undersökningen gjordes i ca 40 olika länder på anställda i det
multinationella företaget IBM. Hofstede använde sig av frågeformulär, och detta vid två
tillfällen, 1968 och 1972. Man behandlade över 116000 svar. Materialet behandlades
statistiskt varpå man sedan använde teoretiska resonemang. Hofstede fick fram fyra
olika dimensioner: power distance, uncertainty avoidance, individualism och
masculinity (Hofstede, 1984, s.11).9 Författaren vill med studien lyfta fram att trots
olikheter mellan människor världen över vad gäller deras tankesätt och beteende, så
finns en grundstruktur, som utmärks av de fyra nämnda dimensionerna. Med hjälp av
dessa kan man alltså mäta skillnaderna i människors tankesätt och beteende i olika
kulturer.

Både Lundberg & Eriksson (1983) och Hofstede (1984) lyfter fram olika faktorer som
visar på likheter och olikheter mellan människor från olika kulturer i deras beteende och
tankesätt. Detta i sin tur framställer en bild på individen som statisk, vilket i sin tur gör
det hanterbart att placera henne i olika kategorier. Till förmån för de olika nämnda
faktorerna, mister man uppmärksamheten kring själva individen. Här ges alltså inget
utrymme för individen att själv förklara och motivera sitt eget beteende och tankesätt i
förhållande till sin situation då möte sker med andra människor från andra kulturer.
Detta finner jag vara en stor brist i dessa studier.

Nynäs (1998) uppmärksammar och diskuterar i sin avhandling ”Kultur och förståelse”
Hofstedes undersökning och menar att den har fått stort genomslag och stor betydelse
för forskning inom ämnet (Nynäs, 1998, s.36). Själv ställer han sig frågan hur en
kvantitativ undersökning kan möta människors innersta känslor och djupaste
värderingar (Nynäs, 1998, s.34). Han undrar vad Hofstedes undersökning och studie
egentligen skapar förståelse för, och på vilket sätt kunskapen är relevant inom ämnet
interkulturell kommunikation (Nynäs, 1998, s.37). Nynäs kommer fram till att
Hofstedes undersökning visar att man vetenskapligt kan mäta kulturella likheter
respektive olikheter, och att detta i sin tur är avgörande för samarbetet och
kommunikationen människor emellan (Nynäs, 1998, 43). Här kritiserar författaren
Hofstede för att denne intar en syn där olikheter mellan individer från olika kulturer är
en källa till konflikt dem emellan, och att likheter mellan individer från olika kulturer är
en grund för förståelse och god kommunikation (Nynäs, 1998, 42).

Nynäs påpekar att kultur inte enbart kan uppfattas som ett statiskt beteende- och
tankemönster. Begreppen inom interkulturell kommunikation har tenderat att bli
förenklade, menar han, och kritiserar därmed ämnet för att vara alltför atomistiskt och
reduktionistiskt, där han t.o.m säger att man intagit ett konservativt perspektiv på kultur.
Författaren framhäver istället att kultur handlar i högsta grad om process och
förändring, där man tar fasta på interaktion som är tolkande och reflekterande. Därmed

                                                
9 I Hofstede, (1991) ”Organisationer och kulturer - om interkulturell förståelse” (s.24), har de fyra
dimensionerna blivit översatta till: ”maktdistans (från liten till stor), kollektivism gentemot individulism,
kvinnlighet gentemot manlighet och osäkerhetsundvikande (från svagt till starkt)”.



efterfrågar Nynäs en hermeneutisk och kvalitativ inriktning inom ämnet (Nynäs, 1998,
s.34). Enligt honom skall man inte försöka begränsa människans handlingsmöjligheter,
utan man skall se kultur som en frukt av mänsklig interaktion (Nynäs, 1998, s.33).

Om forskning inom ämnet interkulturell kommunikation, anser Lundberg (1984):

”Relativt omfattande forskning finns om sociokultureralla faktorer som t ex perception,
värderingar, roller och attityder. Men få studier ställer frågan om vilken effekt dessa
variabler har på det som förmedlas genom verbala och icke-verbala koder. Detta innebär
således att det finns relativt omfattande forskning rörande kulturskiljande faktorer som
har betydelse för interkulturell kommunikation men relativt lite forskning om själva
interaktionsprocessen mellan människor med olika kulturbakgrund” (Lundberg, 1984,
s.7).

Lundberg menar att ämnet interkulturell kommunikation rymmer oklarheter,
motsättningar och verkliga såväl som skenbara paradoxer (Lundberg, 1991, s.31). Men
han menar att det beror på att ämnet är ett relativt nytt akademiskt ämne, där flera
akademiska ämnen utgör ”hjälpdiscipliner”. Dessutom innefattar ämnet två omfattande
och komplexa företeelser, kultur och mänsklig kommunikation. Oftast presenteras
kunskaper i ämnet med författarnas personliga och vardagliga erfarenheter och resultatet
av kvalificerad forskning (Lundberg, 1991, s.31).

Enligt Lundberg (1991) och Nynäs (1998) kom ämnet interkulturell kommunikation till
Sverige på 80-talet och har sitt ursprung i USA. Denna relativt korta tradition, kan man
säga avspeglar dagens heta debatt kring ämnet och dess problematik.10

2.2.2  Interkulturell kommunikation relaterat till uppsatsens syfte
Sammanfattat kan man säga att det delas olika uppfattningar och ståndpunkter om
grundläggande frågor och ställningstaganden kring forskning inom ämnet interkulturell
kommunikation. En stor del av orsaken är att ämnet är relativt nytt. Anledningen till att
jag valde ämnet interkulturell kommunikation var just att ämnet behandlar interaktion
med ömsesidig tolkning och påverkan mellan människor med olika kulturbakgrund
(Lundberg, 1991, s.38). Men det har visat sig att forskning inom ämnet behandlar mer
jämförelser mellan två olika sätt att kommunicera, dvs. tvärkulturella jämförelser
(Lundberg, 1991, s.38-39).

Man kan säga att ovannämnda studier inom ämnet interkulturell kommunikation har
lagt kortvariga och tillfälliga möten i fokus mellan kulturella kontakter. Huvudsakligen
har alltså forskning inom ämnet koncentrerat sig på kunskap om olika likheter
respektive skillnader mellan människor från olika kulturer i deras beteende och
tankesätt. Detta har inte varit samstämmigt med mitt syfte, där jag söker kunskap och
förståelse för begreppet kultur i samband med en mer djupgående och långvarig
interaktionsprocess mellan parter med olika kulturell bakgrund. Av denna anledning har
jag inte heller gått in på djupet i de skilda faktorernas innebörd, som berörts ovan.

                                                
10 En aktuell fråga är även huruvida ämnet kräver teorier eller ej. Om detta se i Lundberg, 1991, s.41ff
samt i Nynäs, 1998, s.27.



Därmed återstår fortfarande frågan hur man kan förstå kultur relaterat till interaktion
mellan två individer med olika kulturell bakgrund. Frågan är relevant, eftersom jag
strävar efter att begreppet kultur i syftet skall ha en grund och tyngd att stå på, innan
individens lärande behandlas. Därför har jag valt att gå vidare med att söka kunskap och
förståelse kring denna fråga, fast nu utifrån ett bredare perspektiv på kultur.

2.3 Begreppet kultur

Själva begreppet kultur är mångfacetterat, men har en relativt lång historia att redovisa.
Författaren Århem förklarar att trots kulturbegreppens olika betydelser, är de ändå
närbesläktade och har en minsta gemensamma nämnare, så att man generellt och
övergripande kan tala om begreppet kultur. Här säger han att kultur under alla tider har
stått för allt det som skiljer människorna åt (inklusive vad hon själv har skapat), i
förhållande till naturen och till olika estetiska yttringar (finkultur) (Århem, 1988, s.234).

2.3.1  Tidigare forskning
Redan i slutet på 1800-talet definierade Tylor begreppet kultur:

”Culture or civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole
which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities
and habits acquired by man as a member of society” (Tylor, 1891, s.1).

Denna definition framhäver kultur som den kunskap, tro, konst, moral samt de lagar och
seder vilka råder i ett samhälle. Tydliga likheter finns här med tidigare uppmärksamhet
kring studier inom ämnet interkulturell kommunikation, där man har lagt fokus på olika
faktorer vilka framhäver skillnader och likheter mellan människor från olika kulturer.
Även i Tylors definition framställs bilden på människan som statisk. Man får inte på
något sätt ta del av individen som självständig i förhållande till yttre påverkan såsom
lagar, seder mm.

Århem (1988) anser att Tylors definition har en värderande prägel i sig, vilken i sin tur
skulle avspegla dåtidens uppfattningar om andra kulturer. Han belyser detta med ett
historiskt exempel, då den kristna europeiska civilisationen fram till in på 1700-talet
gjorde, vad gäller kulturbegreppet, en gränsdragning mellan det kända och främmande,
det mänskliga och det vilda samt kultur och natur. Århem talar om en gränsdragning
som gjordes mellan ”vi” och ”dem”, där man gjorde värderande åtskillnader. Utifrån
den eurocentriska synen var det ”vi” som var civiliserade och således hade en kultur,
medan ”de” framstod som vildar och kultur var något de inte hade. I Europa
debatterades t.o.m. om människan kunde delas upp i en art eller flera. Denna
människouppfattning om ”de” avspeglades även i hur dessa behandlades under
koloniseringen (Århem, 1988, s.234ff). Författaren anser att än i dag kan man finna
dessa värderande yttringar på olika sätt i vårt samhälle. Vidare säger han att människan
har en tendens att utgå ifrån sin egen kultur när man värderar andra. Detta kallar han för
etnocentrism (Århem, 1988, s.234ff). Fast i slutet på 1700-talet övergick det
ovannämnda värderande kulturbegreppet till ett beskrivande. Människor blev nu lika



mycket värda oberoende var på jordklotet man befann sig, och man utgick ifrån att alla
människor innefattades av kultur.

Ur Tylors kulturbegrepp har två omfattande synsätt utkristalliserats, vilka används i dag
(Århem, 1988, s.234ff). Det ena har fokus på det socio-kulturella system som
kännetecknar ett samhälle eller en grupp. Det är hur man överlever i en specifik miljö
som studeras. Inom det andra synsättet på kulturbegreppet anser man att kultur är en
dimension av det sociala livet. Istället för att studera konkreta handlingsmönster som det
förra, fokuserar man här på gemensamma kunskaper, föreställningar och värderingar,
vilka ligger till grund för ett samhälles sociala, ekonomiska, politiska och religiösa
institutioner (Århem, 1988, s.234ff).

Utvecklingen av studiet kring kultur har resulterat till att vi idag har en mångfald
definitioner av begreppet kultur. Varje definition belyser sitt specifika synsätt på
begreppet, vilket i sin tur avspeglar ett konkret förhållningssätt till omvärlden. Därför
tänker jag inte här påvisa några exempel på olika definitioner av kultur, då den ena
definitionen lätt skulle leda till den andra och samtidigt, med tanke på utrymmet, skulle
inventeringen bli alltför otillfredsställande.11 Istället väljer jag att lyfta fram ett
intressant kulturbegrepp, som vilar på Keesings och Stratherns definition. De menar att
kultur omfattar system av delade kunskaper, föreställningar, regler och underliggande
värderingar (ideas, concepts, rules and meanings) som kommer till uttryck i hur
människor lever. Här menar författarna att med denna insikt studerar man vad
människor lär, inte vad de gör eller tillverkar (Keesing & Strathern, 1998, s.16).

Vidare säger författarna:

”An initial difficulty in the study of culture is that we are not in the habit of analyzing
cultural patterns; we seldom are even aware of them. It is as though we - or the people of
any other society - grow up percieving the world through glasses with distorting lenses.
The things, events, and relationships we assume to be ”out there” are in fact filtered
through this perceptual screen. The first reaction, inevitably, on encountering people who
wear a different kind of glasses is to dismiss their behavior as strange or wrong. To view
other ways of life in terms of our own cultural glasses is called ethnocentrism. Becoming
consious of, and analytic about, our own cultural glasses is a painful business. We do so
best by learning about other people´s glasses” (Keesing & Strathern, 1998, s.16).

Författarna poängterar att det hela tiden sker en social process, där människor tolkar
varandras uppfattningar och handlingar (meanings and actions), och här är
kommunikationen nödvändig (Keesing & Strathern, 1998, s.18). Fast denna sociala
process är inte alltid problemfri, vilket de understrykte ovan: ”Becoming conscious of,
and analytic about, our own cultural glasses is a painful business”.

                                                
11 För den som är intresserad av olika definitioner på kulturbegreppet, kan bland annat hänvisas till
Kluckhohn (1951 och 1962).



2.3.2 Begreppet kultur relaterat till uppsatsens syfte
Avslutningsvis kan man fråga sig hur man kan förstå kultur relaterat till interaktion
mellan två individer med olika kulturell bakgrund, som ett led att närma mig individens
lärande.

Allmänt kan man säga att varje definition belyser sitt specifika synsätt på ett fenomen,
vilket i sin tur avspeglar ett konkret förhållningssätt till omvärlden. Jämfört med
Keesing & Strathern (1998) kan Tylors (1891) förhållningssätt till kulturbegreppet
betraktas som inramat och statiskt. Århem (1988) belyste denna relation, just att
värderingar styr handlingar, i samband med Tylors förhållningssätt till kulturbegreppet.
Detta gjorde han genom att exemplifiera den tidens sätt att värdera andra kulturer, dvs.
man hade ett perspektiv på ”vi” respektive ”dem”. Samtidigt påpekade han att man än i
dag kan finna dessa värderande yttringar på olika sätt i vårt samhälle.

Jämfört med Tylor (1891) finner man i Keesings & Stratherns (1998) definition av
kultur ett perspektiv på individen där de finner henne uppfatta och förhålla sig till
omvärlden på ett visst sätt, dvs. utifrån specifika glasögon/färgade linser som hon bär
med sig. Eftersom individen ses vara delaktig i en social process, där människor tolkar
varandras uppfattningar och handlingar (meanings and actions), tolkar jag fenomenet
som att det ger utrymme för en dynamisk social process. Vidare uppfattar jag
perspektivet med individens olika glasögon/färgade linser i samband med en social
process, att individen själv har möjlighet att välja samma glasögon livet ut; men även
kunna byta till andra. Detta då jämfört med en individ som ses som ett offer för sin
kulturella uppväxt, där man i senare ålder inte kan förändra sitt sätt att uppfatta och
förhålla sig till omvärlden, dvs. man bär samma glasögon/färgade linser livet igenom. I
det förstnämnda ser jag människan som en medveten och handlingskraftig individ, som
själv kan välja att se saker och ting olika. Och i det sistnämnda en människa som
ständigt blir styrd och påverkad av någon eller något annat utanför henne själv, vilket
förklarar hennes sätt att uppfatta och förhålla sig till omvärlden.

Detta sätt att föra fram hur olika definitioner avspeglar ett konkret förhållningssätt till
omvärlden, uppfattar jag även vara aktuellt i de diskussioner som förs inom det relativt
nya ämnet interkulturell kommunikation. Här delas olika uppfattningar och
ståndpunkter kring grundläggande frågor och ställningstaganden för vidare forskning
inom ämnet. Man kan säga att det har utkristaliserat sig två tydligt skilda vägar: den
dominerande forskningen koncentrerad kring olika skillnader samt likheter i människors
beteende och tankesätt mellan olika kulturer, och den efterfrågade forskningen kring
själva interaktionsprocessen mellan människor med olika kulturbakgrund.

Avslutningsvis har jag valt, utifrån mitt syfte, att se begreppet kultur som individens sätt
att uppfatta och förhålla sig till omvärlden, p.g.a. hennes specifika glasögon/färgade
linser som hon bär med sig. Här ges således utrymme för en dynamisk social process
mellan två individer med olika kulturell bakgrund. Med detta som bakgrund ser jag som
led att kunna närma mig individens lärande.



2.4 Individens lärande

Ellström (1996) lyfter fram en bild av lärande, där han skiljer mellan ett lägre respektive
högre ordningens lärande. Det lägre kallar han för ett anpassningsinriktat lärande, vilket
innebär att individen/gruppen tar för givet, eller utgår ifrån redan givna uppgifter, mål
och förutsättningar. Dessa varken försöker man förändra eller ifrågasätta. Det högre
ordningens lärande i sin tur kallas för ett utvecklingsinriktat lärande, vilket här innebär
raka motsatsen, dvs. att uppgifter, mål och förutsättningar inte är eller tas för givna för
individen/gruppen. Jämfört med det förra där man endast löser givna problem, försöker
man här istället undersöka bakgrunden till givna förutsättningar och själv ta ansvar för
att identifiera, tolka och formulera uppgifter (Ellström, 1996, s.151).

Enligt Ellström (1996), är ett anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande starkt kopplat
till graden av frihet, dvs. ett handlingsutrymme. I bilaga 2, kan man överskådligt ta del
av fyra olika typer av lärande/lärandenivåer: reproduktivt lärande, produktivt lärande
(med fokus antingen på metodstyrt eller problemstyrt), samt kreativt lärande. I bilagan
finner man även förklaringar kring de olika lärandenivåerna. Kort kan man säga att ju
större handlingsutrymme att ifrågasätta och påverka mål och uppgifter, desto mer
kvalificerat lärande innebär det för individen. Detta i sin tur avspeglar förhållandet
mellan rutin och reflexion, där rutin avspeglar ett lägre ordningens lärande och reflexion
ett högre ordningens lärande. Ellström nämner att anpassnings- resp. utvecklingsinriktat
lärande har likheter med Argyris sk. single-loop respektive double-loop lärande
(Ellström, 1992, s.71).

Lärande enligt Argyris m.fl (1985) aktionsteori, är kopplat till individens s.k.
grundläggande och rådande värderingar/variabler (governing variables). De menar att
om konsekvenserna för individens handlingar blir lyckade och effektiva, blir individens
rådande variabler tillfredsställda. Detta i sin tur påverkar ett visst lärande hos individen.
Skulle däremot utfallet inte överensstämma med intentionerna med handlingen, kan
individen försöka hitta nya strategier för handling men fortfarande med rådande
variabler gällande. Också här sker ett lärande hos individen. I båda fallen handlar det
om samma typ av lärande, ett s.k. single-loop lärande. Detta då de grundläggande
variablerna/värderingarna är de samma. Om individen däremot skulle ändra dessa, sker
ett s.k. double-loop lärande. Det däremot menar författarna, är svårare och mer krävande
att uppnå än single-loop lärande (Argyris, m.fl., 1985, s.84ff).

Vidare finns två modeller utvecklade: Model I Theory-in-Use samt Model II Theory-in-
Use. Enligt Model I innebär de styrande variablerna att individen: förtränger negativa
känslor, vinner - inte förlorar, betonar rationellt tänkande samt vad gäller att uppnå mål,
så är det individen själv som definierar dem. Enligt Model II däremot innebär de
styrande variablerna att individer: gör gemensamma överenskommelser, tillägnar sig
grundlig och täckande information samt vad gäller beslut, är de övervägda och ej
påtvingade (Argyris, m.fl., 1985, s.84ff). I bilaga 3 och 4, kan man se hur dessa styrande
variabler påverkar handlingsstrategier (Action Strategies), förhållandet till omvärlden
(Consequences for the Behavioral World), konsekvenser för lärandet (Consequences for
Learning) samt i effektivitet (Effectiveness) (I bilaga 4 tillkommer även kategorin
Consequences for Quality of Life).



2.4.1 Diskussion kring de presenterade teorierna
Ellström (1996) lyfter fram en sida av ett lärande i vardagslivet, där han säger att ett
anpassningsinriktat lärande i vardagslivet innebär att individen hanterar olika situationer
och uppkomna problem efter rutin. Han finner det både positivt som negativt, då det är
nödvändigt att ”behärska elementära principer och regler, och för att kunna hantera
återkommande problemsituationer, men det är naturligtvis samtidigt inte bra om
lärandet begränsas till denna typ av `drill´ som inte medverkar till att utveckla
problemlösningsförmåga och kreativitet” (Ellström, 1996, s.151). Detta skulle innebära
i förhållande till aktionsteorin, att individens styrande variabler/värderingar inte ändras.
Ja, detta så länge individens syfte med sina handlingar blir uppnådda och effektiva, för
då kommer hennes omgivning enligt Argyris m.fl. (1985) att upplevas som meningsfull
(make-sense). Därmed skulle det inte heller finnas någon anledning till att ändra sina
grundläggande värderingar/variabler.

Utifrån de nämnda teorierna ovan kvarstår dock frågor som blir relevanta att ställa i
förhållande till mitt syfte. Dessa berör alla hur påverkan och förändring kan förstås i en
social interaktion. Exempelvis kan man fråga sig, relaterat till individens grundläggande
värderingar/variabler; vad händer när grundläggande värderingar möts mellan två
individer, samt vad innebär det för lärandet? Hur kan påverkan ske i dessa fall? I
samband med dessa frågor finner jag det även vara relevant att ta hänsyn till
omgivningens betydelse, eftersom individen är en del av sin omgivning som han/hon
bär sina glasögon ifrån. Således ser jag individen som en del i ett större sammanhang.
Därmed är det inte endast individen själv som står för påverkan, även om man begränsar
en social interaktion till samspelet mellan två individer. Även hans/hennes omgivning
har betydelse i denna process. Detta samspel mellan omgivning och individ som
gemensamma påverkansfaktor för individens lärande i samband med en social
interaktion, framkommer inte som en självklarhet i de ovannämnda teorierna.

Vidare förefaller det mig vara svårt att tillämpa Ellströms (1996) teori utifrån beskrivna
termer av uppgifter, mål och förutsättningar i samband med en påverkansprocess mellan
två individer. Detta är något som Ellström (1996) själv påpekar, att bilden kring lärande
sällan överensstämmer med hur människor egentligen går tillväga i sina handlingar.
Han säger:

”Våra handlingar tycks endast undantagsvis utformas på basis av på förhand uppställda
mål och explicit kunskap om olika handlingsalternativ och deras konsekvenser.
Intentioner och planer spelar många gånger en viktigare roll för att retrospektivt, och vid
behov (t ex när problem uppstår), rättfärdiga vad man gjort, än för att i situationen här-
och-nu vägleda handlandet. Vårt sätt att tala och handla formas i stället i stor
utsträckning av de begränsningar och möjligheter som den aktuella socio-materiella
omgivningen erbjuder, dvs handlingar växer fram ur interaktion mellan individ och
omgivning genom successiva anpassningar till förändrade omständigheter. Handlingens
mål och innebörd kan utvecklas och omformas under själva handlandet beroende på
omständigheter och situationens krav” (Ellström, 1996, s.155-156).

Ellström (1996) lyfter här i sitt eget resonemang fram att omgivningen har stor påverkan
på individens handlande, eftersom den erbjuder både möjligheter och begränsningar i
hennes handlande. Det i sin tur innebär att individen sällan handlar efter olika
handlingsalternativ och konsekvenser. I stället anpassar individen sig, allt eftersom



förändringar i omgivningen sker. Här styrs hon ofta av intentioner för att i efterhand och
vid behov rättfärdiga sitt handlande. Detta samspel mellan omgivning och individ är
något som Löfberg (1995) har vidareutvecklat i sin diskussion relaterat till lärande.

Löfberg (1995) lyfter fram två olika sätt att se på lärandet. Det traditionella synsättet har
varit att kunskap förmedlas (Löfberg, 1995, s.120-121). Vad gäller studier kring denna
kunskapsbildning, säger han att:

”Teorier om perception, kognition, lärande eller utveckling har ofta som ett för-givet-
taget antagande att människa-miljö-interaktion i grunden är en fråga om att se
människan som en urskiljbar entitet i sig som står i samspel med en given fysisk eller
social omgivning./…/Å ena sidan erhåller vi kunskap om människan, å andra sidan om
miljön, och samspelet blir en abstrakt påverkan mellan två entiteter. Abstrakt i den
meningen att teoretiska förklaringar får ge innebörd åt iakttagbara förändringar hos
människan eller omgivningen” (Löfberg, 1995, s.124).

Det andra sättet att se på lärande är istället att den konstrueras. Här skiljer man inte, som
ovan, kunskapen om människan samt om miljön/omgivningen ifrån varandra. I stället
lyfter man fram betydelsen av dessa två, vilket Löfberg (1995) förespråkar och säger:

”För mig /…/ verkar det lämpligare att söka teoretiska förklaringar till det slag av frågor
som väcks, av en kontextorienterad pedagogisk ambition, utgående från antaganden om
människa-miljö-interaktion grundad i synen på människan som sin egen kreatör. /…/ Jag
avgränsar helt enkelt intresset till det man kan iaktta att vi faktiskt uppfattar och skapar i
interaktion med vår omvärld där lärandet inte bara handlar om att förvärva kunskap. Det
handlar också om att vara del av en i nuet skapad person som fenomen i sin egen rätt,
med konsekvensen att utveckling inte är en upprepning av en urskiljbar process som
pågått under generationer med liknande individer. Snarare är det så att varje person som
deltar i en lärprocess också deltar i den gradvisa framväxten av människan som individ
och social aktör, genom att aktivt skapa sin specifika relation till omgivningen” (Löfberg,
1995, s.124-125).

Enligt denna syn är det situationen eller kontexten som lyfts fram i samband med
lärande eller, skapande av ny kunskap. Det är den lärande som konstruerar kunskap och
det är ”en fråga om hur vi kan förstå relationen mellan människan och hennes
omgivning, med hänsyn tagen till att det är människans kapacitet att själv etablera en för
henne meningsfull relation till denna omvärld eller kontext som den pedagogiska
verksamheten måste bygga på” (Löfberg, 1995, s.120-121).

Utifrån Löfbergs beskrivning kring olika teoretiska förhållningssätt till lärande, intar jag
en hållning där kunskap konstrueras i interaktion mellan människa och
miljö/omgivning, jämfört med kunskap som förmedlas och därmed gör åtskillnad
mellan dessa två ifrån varandra.



3. EMPIRISK DEL

Nedan följer olika ställningstaganden kring de val jag gjort för att närma mig syftet.
Under varje rubrik tar jag även upp olika hinder jag stött på i metodarbetet. Eftersom det
emellanåt har varit svårt att finna en klar avgränsning mellan rubrik och innehåll, kan
innehållet under respektive rubrik ”flyta” något.

3.1 Valet av undersökningsgrupp

Jag lät den valda definitionen av kultur för denna uppsats vara styrande för att välja ut
undersökningsgrupp, dvs. individens sätt att uppfatta och förhålla sig till omvärlden,
p.g.a. sina specifika glasögon/färgade linser som han/hon bär med sig. Definitionen i sig
är väldigt bred, och för att få en mer konkret avgränsning valde jag kriteriet för en
undersökningsgrupp att, de två individerna i ett partnerskap skulle vara födda och
uppvuxna i skilda länder. Dock måste Sverige som land gälla för den ena parten,
eftersom mitt syfte behandlar förhållandet mellan svenskar och invandrare. Tanken var
här att ju mer de hade blivit präglade av respektive lands kultur, desto tydligare skulle
man finna hur individerna påverkats av varandras olika kulturer i ett partnerskap. Det
fanns en oro att den empiriska studien annars skulle frångå kulturens inverkan, och i
stället bli en allmän studie kring lärande i ett partnerskap.

När jag väl hade fastställt ovannämnda kriterium på undersökningsgrupp, sökte jag
finna respondenter som var villiga att ställa upp på denna studie. Jag hade redan från
första början i åtanke ett par som jag ansåg passade in på mina mått. Dock visade det sig
vid närmare diskussion med en utav dem att, fast kriteriet var uppfyllt, så ansåg
personen i fråga inte att man märkt av någon kulturell skillnad i partnerskapet. Man
kunde inte identifiera sig med att tillhöra någon kultur, istället lyfte man fram att man
kände sig ”internationell”. Detta förvånade mig, och tänkte att paret i fråga tillhörde ett
undantag. Inte förrän efter att jag tillfrågat fler par om de var villiga att ställa upp på
denna studie, började jag fundera över mitt uppställda kriterium. Det slog mig att även
om jag som betraktare finner en tydlig interaktion mellan två individer med olika
kulturell bakgrund, kan man inte ta förgivet att parterna i sig upplever det så i själva
förhållandet. I förlängningen skulle detta innebära att även om respondenterna ställer
upp på studien, skulle den inte vara samstämmig med mitt syfte, där jag utgår ifrån att
olika kulturer skulle påverka individerna i ett partnerskap. Detta resulterade i ett nytt
kriterium, där jag i stället frågar individerna om de varit med om och upplevt skillnader
i att tänka och bete sig, p.g.a. att man i förhållandet kommer från olika kulturer. Av
detta upptäckte jag att fältet för att söka respondenter blev större. Det visade sig att jag
fann respondenter som var födda i Sverige, men som hade utländska föräldrar, och ändå
upplevde tydliga kulturella skillnader i förhållandet med sin partner, som då var svensk
och hade svenska föräldrar. I denna studie berörde detta dock bara en person.

Totalt har jag använt mig av fyra respondenter, tre kvinnor och en man. Mannen har
Sverige som ursprungsland, likaså en av kvinnorna. Övriga två kvinnor har
Ungernrespektive Kroatien som ursprungsland. Det är kvinnan från Kroatien som är
född och uppvuxen här i Sverige, men av kroatiska föräldrar.



Med tanke på vad syftet frågar efter, har jag utelämnat uppgifter om respondenternas
namn, ålder, utbildning, yrke samt antalet barn (om det fanns några). I stället har jag
bara frågat efter hur länge partnerskapet har varat. Detta eftersom det skulle kunna bidra
till en förståelse för analysen i kommande resultatavsnitt. I de fall där barn förekommit,
har detta lyfts fram indirekt genom att respondenterna själva har talat om det.
Visserligen har de även kommit in på vilken utbildning och vilket yrke de har, men
dessa uppgifter har jag valt att inte ta fram, eftersom jag har bedömt att de inte har varit
relevanta för resultatet. När det gäller att partnerskapet skall ha pågått under en längre
tids interaktion, har jag inte funnit ett visst antal år vara avgörande. I stället har jag i
detta fall bedömt att det viktiga har varit att göra en grov åtskillnad mellan en daglig
interaktion mellan parterna, i förhållande till flyktiga och tillfälliga möten mellan
invandrare och svenskar. Nu med facit i hand, har dock de flesta haft relativt långvariga
förhållanden. Partnerskapet har för de fyra respondenterna varat; för den svenske
mannen i 12 år, den svenska kvinnan i 15 år, kvinnan från Kroatien i 3 år samt kvinnan
från Ungern i 13 år.

Personerna har jag kontaktat via informell väg. Några kände jag till väl, medan några
mycket vagt. De förstnämnda kontaktades genom att jag besökte dem i deras hem, och
de andra per telefon. I båda fallen presenterade jag studien och därefter frågade jag om
de var villiga att ställa upp som undersökningsgrupp. Jag var noga med att redan då
poängtera att jag inte frågar efter deras namn, ålder, yrke och utbildning, bara hur länge
partnerskapet varat.

I samband med de första kontakterna, hade jag ambitionen att båda två i ett partnerskap
skulle utgöra en undersökningsgrupp. Helst ville jag att bägge två skulle ställa upp på en
intervju samtidigt, vilket jag ansåg var den mest lämpliga datainsamlingsmetoden.
Anledningen till att ha två stycken med samtidigt var att, eftersom studien fokuserar sig
på en ömsesidig interaktion mellan svenskar och invandrare, skulle intervjun därmed
avspegla just den interaktion som jag efterfrågade och lyfte fram i inledningen. Men det
fanns även en tanke att intervjun skulle fungera mer avslappnat och stimulerande då fler
personer var inblandade. Och inte minst att jag i denna studie anser att lärande kan ske,
då man på olika sätt påverkar varandras sätt att förhålla sig till omvärlden. Intervjun
skulle således även avspegla förhållandet hur individerna påverkar varandra. Dock
kunde jag inte finna denna respons ifrån de tillfrågade under den första kontakten. Det
fanns intresse och vilja att ställa upp på intervjun som enskild person, men inte
tillsammans med sin partner. Här fann jag ingen anledning att ifrågasätta detta, utan i
stället började söka enskilda respondenter. Men jag tog till mig den ovilja som jag mötte
kring denna fråga, och försökte få ihop respondenter som inte delar partnerskap. Därför
har inte heller respondenterna i denna studie någon anknytning till varandra.



3.2 Valet av datainsamlingsmetod

Ovan nämnde jag kort att den mest lämpliga datainsamlingsmetoden relaterat till syftet
var intervjun. Min strävan har varit ömsesidiga samtal mellan mig som intervjuare och
de respondenter som deltagit i denna studie. Samtal i det här sammanhanget menar jag
att mindre uppmärksamhet tillägnas skillnaden mellan intervjuarens uppgift/roll; att
samla in data, och respondentens uppgift/roll; att ge ut den. Man försöker minimera den
distansen i själva samtalet, och det kan konkret yttra sig genom att varje part tillåts att
ifrågasätta vad den andre säger. På så sätt konstruerar både respondent och intervjuare
en gemensam förståelse kring vad som sägs. Kvale (1997) säger så här:

”I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett samspel, om
ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt
intresse. Det interrelationella grunddraget framgår av själva ordet `intervju´, som har sitt
ursprung i det franska entrevue och det engelska interview – `mellan två seenden´,
`mellan två synpunkter´” (Kvale, 1997, s.9).

Vidare belyser Kvale (1997), med hjälp av två metaforer, olika teoretiska föreställningar
om kunskapsbildning; intervjuaren som malmletare och som resenär. Malmletaren ser
kunskapen som en begravd metall i den intervjuades inre, och som väntar på att bli
upptäckt, ofördärvad av malmletaren. ”Intervjuaren gräver ur den intervjuades rena
erfarenheter fram malmklumpar av data eller mening som är obesudlade av ledande
frågor.” Man strävar efter att skilja en objektiv, yttre och verklig värld från en subjektiv
och inre värld med autentiska erfarenheter. De fakta man får fram skall vara objektiva
och sedan kvantifieras. Kunskapen skall således förbli oberörd, allt från den muntliga
formen till den skriftliga lagringen. Intervjuaren som resenär i sin tur, vandrar
tillsammans och samtalar med människor denne möter. Här bidrar alla med sina
erfarenheter i konversationen och kunskapen konstrueras gemensamt. Det resenären hör
och ser skiljs ut och utvecklas genom egna tolkningar. Därefter beskrivs de kvalitativt
och får giltighet genom sin inverkan på lyssnarna. Kunskap utvecklas och förändras
således hela tiden. Detta berör även resenären själv, vars egen syn på tidigare självklara
vanor och värden kan ifrågasättas och förändras. Likaså kan resenären ”genom samtal
leda andra till ny förståelse och insikt, till att de under sitt berättande börjar reflektera
över vad som tidigare framstått som självklart i deras kultur” (Kvale, 1997, s.11-12).

Min ambition har alltså varit att förhålla mig till kunskapsbildningen som en ”resenär”,
vilket inte skall förväxlas med vardagliga samtal. Kvale (1997) lyfter fram att skillnaden
mellan vardagliga samtal och forskningsintervju är, att i det sistnämnda ”råder vanligen
en maktasymmetri, eftersom det är en professionell intervjuare som har i uppgift att
ställa frågor till en mer eller mindre frivillig och naiv intervjuperson”. I den
professionella intervjun finns även ”en metodologisk medvetenhet om frågeformer,
fokusering på det dynamiska samspel som utvecklas mellan intervjuare och intervjuad
och en kritisk uppmärksamhet på det som sägs” (Kvale, 1997, s.26). I vardagslivets
samtal riktas mindre uppmärksamhet på samtalets syfte och struktur, och i stället mer på
samtalsämnet i sig (Kvale, 1997, s.25).



En av anledningarna till att jag valde mitt förhållningssätt till kunskapsbildningen som
en resenär jämfört med en malmletare var att ämnet i sig kanske kunde uppfattas som
känsligt och svårt att samtala kring. Detta eftersom det berör den privata sfären. Den
andra anledningen har att göra med intervjuguidens utformning, se bilaga 5.

I intervjuguiden har jag valt att använda mig av ett fåtal breda och övergripande frågor.
De skall ses som öppningsfrågor och hjälpa mig att rama in samtalsämnet. Detta betyder
att jag även har samtalat mer fritt kring dessa ”kärnfrågor”. Man kan säga att
intervjuguiden består av två delar. Den första delen behandlar vilka erfarenheter
respondenterna har av en kulturell påverkan. Den andra hur man har tagit till sig den
kulturella påverkan. Jag har börjat med att be respondenterna att själva välja ut någon
enstaka situation eller upprepade händelser som han/hon vill tala om. Detta i sin tur
skulle karaktäriseras av att parterna har betett sig eller tänkt annorlunda p.g.a. att de
kommer från olika kulturer. Det är då inte bara relevant att lyfta fram hur parterna
kommer överens och hur de fungerar i samförstånd, utan även försöka komma åt
konflikter och missförstånd som uppstått. Det som då presenterades av respondenten i
fråga, har jag sedan försökt ta fasta på och föra ett samtal kring. Jag använde mig av
frågor som: Vad hände i situationen? Hur reagerade du? Hur hanterade du situationen?
Vad hände sen? Samtidigt som frågorna skulle ge mig en bättre förståelse för
situationen som presenterades, skulle de även hjälpa mig att strukturera innehållet för
kommande analys. Vidare upprepades och nyanserades ”kärnfrågorna” hela tiden. Jag
ville på så sätt försäkra mig om att jag har tolkat och förstått rätt vad respondenterna
ville förmedla för mig. I förlängningen skulle det även innebära att jag skulle få en
enhetlig berättelse och till slut inga återstående frågetecken efter att samtliga intervjuer
var avslutade. Den andra delen behandlar frågor som skulle distansera det som sagts, för
att nu tala mer allmänt hur individerna har tagit till sig den kulturella påverkan. I denna
del av intervjun fann jag relevanta frågor som: Vad tycker du att du lärt dig av ert
förhållande som präglats av olika kulturer? Vad har varit negativt eller jobbigt? Vad har
varit positivt? Dessa frågor har skiftat i karaktär och nyans eftersom de har grundat sig
på den tidigare presenterade situationen. Även här gjorde jag ofta återkopplingar och
ställde likartade frågor för att försäkra mig om att jag tolkat och förstått respondenterna
rätt. I varje intervju strävade jag till sist att tillsammans med respondenterna
sammanfatta vad vi hade kommit fram till.

Tidigare nämndes att efter första kontakten, fann jag en ovilja att bägge parter i ett
förhållande skulle delta i intervjun samtidigt. Det i sin tur väckte tankar hos mig att trots
individuellt intresse för att delta så kanske respondenterna inte, när allt kommer
omkring, kommer att släppa in någon utomstående för samtal kring ett ämne som tillhör
det personliga planet. Detta var jag tvungen att ta hänsyn till, då jag var helt beroende av
respondenternas villighet att dela med sig sina tankar, upplevelser och erfarenheter. Jag
tog inte för givet att respondenterna med lätthet skulle samtala kring ett ämne som
berörde just dem och deras bild av partnerskapet. Därför förberedde jag alltid
intervjuerna med en s.k. förförståelse för denna studie och dess innehåll, så att de skulle
kunna se sitt bidrag med intervjun ifrån ett större sammanhang. Jag tog även upp vilket
förhållningssätt intervjupersonerna hade att vänta sig av mig, så att inga frågetecken
skulle finnas kring våra beteenden i den konstruerade situation. Syftet var här att få
respondenterna att känna sig bekväma i sin roll. Jag blev också noga med att poängtera
att sådant som de av någon anledning inte ville skulle vara föremål för analys, skulle



strykas i kommande skriftliga nedteckning. Vidare valde jag att inte göra några
anteckningar under själva samtalet, eftersom jag fann det nödvändigt att visa och
tillägna hela min uppmärksamhet kring vad respondenterna sade. Jag bedömde även att
anteckningar skulle kunna distrahera de intervjuade och därmed påverka resultatet
negativt. Således var det enda verktyg som jag använde mig av under samtalet en
bandspelare, så att jag senare noggrant skulle kunna bearbeta vad som sagts.

3.3 Valet av bearbetnings- och analysmetod

Intervjuerna har jag lyssnat av från band för att skriva ned dem på papper. Min strävan
har här varit att skriva ned vad som ordagrant sades. Hur och vilka frågor jag ställde
samt vilka svar jag därefter fick, ville jag skulle stå orört för att på så sätt göra så lite
inverkan som möjligt inför kommande analys. Detta har medfört att jag inte har brytt
mig om texten utifrån grammatiska termer. Då intervjuerna kretsade kring likartade
frågor, har jag i materialet stött på återkommande och överensstämmande svar. I sådana
fall har jag valt att hoppa över dessa delar, vilka jag då bedömde var överflödiga och
skulle inte tillföra intervjuns innehåll något nytt. Dessutom skulle de ta onödig plats i
utskriften och spara mig lite arbete. Vidare har jag inte heller skrivit ut när pauser
skedde, då respondenterna tänkte efter innan något sades. Och jag har heller inte fört
ned olika kroppsspråk relaterat till vissa uttalanden. Visserligen anser jag att det
ickeverbala språket är en del av det verbala, men i detta fall har jag i så fall försökt att
under själva intervjun uppmärksamma och lyfta fram uppstådda oklarheter. Och då
tillsammans med respondenterna sätta ord på de uttryckta känslorna. Således har jag
valt att endast föra ned de ord som blev sagda. Annars är texten inte flyttad på något
sätt, utan den följer den löpande intervjun. För att läsaren skall få möjlighet att själv
bilda sig en uppfattning kring mitt förhållningssätt till respondenterna, har jag valt att
skriva ut samtliga intervjuer som bilagor i just sitt ursprungliga skick. Dock måste här
poängteras att dessa utskrifter inte medföljer denna uppsats p.g.a. utrymmesskäl. Istället
hänvisas de intresserade att ta kontakt med författaren angående tillgängligheten.

Redan innan innehållet skrevs ut fann jag likartade teman som respondenterna valde att
samtala kring. Dessa lyfte fram vilka skillnader respondenterna hade träffat på i sättet
att tänka och handla då individerna i partnerskapet kommer ifrån olika kulturer. Med
andra ord kan man säga att jag fann teman som lyfte fram skillnader mellan svenskar
och invandrare. Det i sin tur berodde på att jag bad dem presentera någon situation eller
händelse där man märkt av att parterna skiljt sig åt, för att samtalet sedan skulle komma
in på hur man hanterat situationen osv. (se intervjuguiden). Från första början föreföll
det mig naturligt att grunda analysen på dessa teman. Men på så sätt ansåg jag inte att
respondenternas berättelser skulle komma till sin rätt. De skulle falla i skymundan,
genom att de skulle styckas upp i olika delar för att påvisa de olika teman. Detta
förfaringssätt skulle också medföra att jag skulle missa en viktig poäng med denna
studie. Och det bygger på innehållet i den teoretiska delen, där jag har efterfrågat studier
kring kultur som en lärande process. Det i sin tur har vilat på mitt sätt att studera
verkligheten, där jag uppfattar den som ett ständigt skeende, vilket kan jämföras med att
uppfatta verkligheten som mer eller mindre oföränderlig (statisk). Således ville jag
frångå att stycka upp intervjuerna i olika kulturella likheter respektive skillnader, och
istället analysera intervjuerna utifrån en sammanhängande text.



Utifrån Kvale (1997) som lyfter fram olika kvalitativa analysmetoder, har jag valt
berättelsen som analys. Jag har tagit fasta på att denna analys kan ”vara en
koncentrering eller en konstruktion av intervjupersonernas många berättelser till en
rikare, mer förtätad och sammanhängande historia” (Kvale, 1997, s.181). Kvale säger
även att man i en berättelse kan fortsätta att berätta och utveckla den ursprungliga
historia respondenten valt att lyfta fram. Men det sistnämnda har jag uteslutit, och valt
att endast göra en koncentrering av vad intervjupersonerna har berättat och kommit fram
till, och just då i en mer rik, förtätad och sammanhängande historia (Bilaga 6-9). Jag har
alltså hållit mig till vad som blev sagt och gemensamt blev tolkat under intervjuernas
gång. För att försäkra mig om att jag inte har gjort egna avvikelser utöver intervjuernas
ursprungliga innehåll, har jag låtit en utomstående läsa intervjuerna och de slutliga
berättelserna för att ta del av dennes synpunkt kring samstämmigheten mellan
innehållen. Allmänt vad gäller berättelsen som analys, har den hjälp mig att lyfta fram
sambandet mellan påverkan och förändring som ett skeende (se resultatet). De teman,
som lyfter fram skillnaderna mellan individerna i partnerskapet (skillnader mellan
svenskar och invandrare), är även upptagna i dessa berättelser. Fast då som en bakgrund
för att förstå de nämnda sambanden.

4. RESULTAT

Syftet i denna uppsats har varit att i ett partnerskap med individer från skilda kulturer
söka förstå sambanden mellan påverkan och förändring samt hur man har tagit till sig
denna process. Kultur i detta avseende skall ses som individens sätt att uppfatta och
förhålla sig till omvärlden, p.g.a. hennes specifika glasögon/färgade linser som hon bär
med sig.

Av min studie har jag funnit att påverkan och förändring kan förstås i tre steg:
•  Man har svårigheter att förstå och sammansmälta skilda kulturer
•  Man påverkar för att förändra
•  Det finns en gräns till förändring

Nedan förklaras och exemplifieras dessa punkter/steg. Citaten från respektive
respondent kan även följas som ett förlopp under varje steg. Därmed kan de tre stegen
ses som en avspegling av respondenternas berättelser, d.v.s. som en löpande händelse.

När det gäller hur man har tagit till sig denna process, har jag här funnit ett samspel
mellan omgivningens påverkan för att förändra individen och individen som autonom i
förhållande till omgivningen. Om detta finner man under rubriken:

•  Påverkan och förändring; ett samspel där individen och omgivningen har
betydelse



4.1 Man har svårigheter att förstå och sammansmälta skilda kulturer

Gemensamt för samtliga respondenter var att man hade hamnat i situationer där man
hade svårt att förstå och sammansmälta den andres kultur med sin egen. Detta
innefattade inte enbart den enskilda partnerns kultur. Även den kulturella omvärld som
den andra parten representerade spelade roll i sammanhanget. När man inte förstod den
andres kultur, framstod den egna som mest självklar att falla tillbaka på och relatera till.
Till vissa citat nedan får man även ta del av respondenternas olika känslor i samband
med dessa situationer. Det lyfts fram att bråk uppstod mellan parterna för att man inte
förstod hur man tänkte i den andres kultur kring ett specifikt förhållningssätt. Även att
man inte kunde förstå att den andre inte har samma behov av en närstående kontakt till
sin familj. Vidare att det kändes svårt att den svenske partnern inte är lika socialt
utåtriktad, framför allt mot den utländska släkten. Den siste respondenten säger att han
inte förstår hur man tänker och handlar i den andra kulturen, och kommer nog aldrig att
göra det.

Respondent 1: ”Det var total överraskning. Det var det, det var nog därför vi började
bråka riktigt i början om det. Liksom, jag kunde absolut inte fatta det. Kunde inte fatta att
man kunde ha ett sånt sätt, synsätt liksom att man över huvudtaget inte kunde gå ut en
runda.” /…/ ”Man måste ha ett ärende, eller gå till fåren, eller någonting. Man kan inte
bara gå en runda för att det är skönt, utan då har man träff med någon i smyg. Det finns
inte i min tankevärld.” /…/ ”Ja, jag blev nog både ledsen och arg. Arg för att han brydde
sig om vad andra tyckte. För det var mycket det `vad skall andra säga?´” /…/ ”Men det
är nåt som jag har i grunden ju, det är väl att jag måste ut i naturen. Det är nog något
typiskt svenskt.”

Respondent 2: ”Det är liksom grejen med just det där som jag sa, det där med familjen
att det är så viktigt för mig, jag menar, behöver jag någonting så lyfter jag på luren så
säger jag `jag behöver hjälp med det här och det här´. `Hur skall jag lösa det här? Kan ni
hjälpa mig?´ Å liksom, nä va då, skall man ringa till mamma och pappa och liksom skall
dom hjälpa en. Och såna där grejer. Man kan liksom aldrig ringa och be om hjälp /…/
`vadå hjälpa, skall man hjälpa, man är självständig´. Så att, det är jättejobbigt. Så det
kan han inte förstå liksom att mamma och pappa hjälper så mycket.” /…/ ”Vilket han har
väldigt svårt att förstå, och jag har väldigt svårt att förstå att man inte har det behovet av
en sån närstående kontakt /…/ men han vet ju knappt vilka, det är inte ofta han träffar
sina kusiner. Han ringer aldrig, han vet knappt vilka det är, jo han vet vilka det är, men
asså, han har inget behov att prata med dem, och veta hur det går och så.”

Respondent 3: ”Men han vill inte gå och hälsa på släkten så ofta som jag gör. Han
förstår inte det här då att man har så nära band till släkten och man vill träffa. Jag vill att
han följer med, och det vill inte han /…/ det förstår inte han att man är fäst vid släkten
va´, på ett annat sätt kanske. Jag menar, jag vet inte, det … ja, det är lite mer ytligt tycker
jag. Det märker jag när vi är hos hans då liksom, ja jag vet inte, det är inte samma djup
… djuphet i det tycker jag. Ja, det är svårt. Det tycker jag är svårt. Det har jag svårt för.”
/…/ ”Han tycker att man går för nära inpå livet, inpå varandra eller, grannarna går bara
över och lånar det och det och … de kommer över och kanske pratar och så där. Det är
främmande för han, sånt. Det är det.”

Respondent 4: ”Vi svenskar tänker mer, rent allmänt… där är en markant skillnad att på
hennes sida har man så lätt och snabbt att gå upp i limningen… medan vi tänker oss för
lite mer.” /…/ ”För att vi svenskar, vi resonerar mycket med oss själva också innan vi gör



någonting. Det skall väldigt mycket till för att vi skall reagera så kraftigt, framför allt när
det gäller familjemedlemmar. För att min far fungerar så att han, han kunde ta upp sånt i
efterhand `hur fan kunde du göra på det viset?´” /…/ ”Han skulle låta tanken styra före
handlingen… men, och där tror jag vi har en väldigt stor skillnad av att handlingen styr
tanken. Handlingen går alltså före tanken på hennes sida.” /…/ ”Ja, jag förstår inte den
kulturen. Jag förstår egentligen inte X:s mamma eller pappa /…/ kommer aldrig att göra
det.”

4.2 Man påverkar för att förändra

Då man hamnat i situationer där man inte förstått den andres kultur, har man försökt
påverka sin partner för att hon/han bättre skall passa in i den egna kulturen. Påverkan
ifrån respondenterna har gått till på olika sätt. Exempelvis har man försökt påverka
genom att diskutera och förklara hur man tänker. Här har den siste respondenten visat
en mer definitiv ståndpunkt jämfört med övriga intervjupersoner. Ett annat sätt har varit
att man försökt tjata sig fram till förändring. Nedan har jag valt citat där just
respondenterna har velat påverka och förändra sin partner. Men det måste understrykas
att i intervjupersonernas berättelser har påverkan varit dubbelriktad, d.v.s. att även den
andre parten, som inte blivit intervjuad, har försökt påverka respondenterna ifråga.

Respondent 1: ”Han vill ju att jag skall passa in där, och när han kommer hit vill jag att
han skall passa in här. Så är det ju, på något omedvetet plan så är man faktiskt det. Även
om vi själva tycker att det är helt okej, men sen helt plötsligt `nej men han passar inte
riktigt in i allt det här´ då han kommer hit, och då tvärtom känner han ju, `varför måste
hon liksom gå en runda långt ut i bergen´ som jag älskar att vara ute i naturen. `Utan att
ha ett ärende´. Det har varit rätt så, det är en sån grej vi har bråkat mycket om.” /…/ ”Vi
har suttit och pratat om det… länge, många gånger, nätter, kvällar… just att det är så
svårt att förstå sådana saker. Jag har ju suttit jätte mycket… så att man måste nog prata
om det, det tror jag.”

Respondent 2: ”Saken är väl att det är väl jag som tjatar. `Ring nu, du vet att det är mors
dag. Nu får du ringa. Nu skall vi åka till X.´ Jag säger att vi skall åka till X, och puschar
på. Och det tycker jag inte att man skall behöva göra, utan vilket jag tycker att det skall
finnas en vilja av att umgås med sin familj. Asså, det är inte konfliktfyllt asså. Utan det är
väl mer att vi pratar om det, och liksom säger `jag tycker att det är si och så.´”

När det gäller att föräldrar skall hjälpa sina barn, har det blivit mer häftiga diskussioner:

”Jag har vart jättearg och irriterad för jag är van vid att föräldrar skall hjälpa, föräldrar
skall ställa upp, och det har mamma och pappa gjort, alltid. Det är inte många gånger
jag fått ett nej. Jag kan bli skitförbannad och irriterad, eller jag blir mest besviken, jag
vet att de har det så himla gott ställt.” /…/ ”Men liksom bara, nä, ingenting, du skall
klara dig själv.”

Respondent 3: ”Så att min man vill inte riktig heller då att vi skall gå och träffas mycket
ofta `åh, skall vi gå, ah gå du´ och så där. `Jag går inte själv för vi är familj, så du skall
följa med´, och då slår jag handen på bordet, för att, nej för då tvingar jag han nästan för
då tycker jag att `jamen, du behöver också komma ut, och du kan inte liksom bara
fundera här hemma utan du måste komma ut´. `Jamen, jag trivs bäst hemma själv´, så att
det är… och det har jag svårt för, just här. Här accepterar jag inte riktigt det, för att det



är en viktig bit. Det är som jag säger, man är ju människa, man behöver liksom träffa
andra och sånt va.´”

Respondent 4: ”Ja, o ja, hon var ju så knäpp i vissa situationer tyckte jag. Det var
ungefär som att `fattar du inte, så kan du inte göra, så kan du inte säga´. Ibland var det så
otroligt dumt, kände jag. För mig var sånt väldigt främmande, och ju närmre hon kom
mig, desto mer angelägen blev jag. Desto lättare hakade jag mig upp på detta, på att hon
var så konstig.”

På frågan hur hans sambo skulle vara då, svarar respondenten:

”Tänka mer. Handla mindre”. ”Var det så du själv var då eller?” ”O ja.”

4.3 Det finns en gräns till förändring

Även om man har påverkat sin partner för att förändra honom/henne, så har individerna
i fråga inte accepterat all typ av påverkan. Man har bedömt att olika typer av förändring
har haft olika värdemässiga betydelser. Således har man accepterat viss påverkan till
förändring, då man tyckt den var oviktig att ifrågasätta. Här har man t.o.m. funnit att
den nya kulturen har varit bättre än den egna i olika avseenden. Motsatsen har varit att
man i andra situationer inte velat förändra sig efter den andres kultur. Av samtliga
respondenter har däremot den siste visat minst vilja av att bli påverkad av den andra
kulturen och därmed förändra sig. Exempel på situationer som haft högt värde för
respondenterna är; känna friheten att kunna vistas i naturen, att ha ett jämlikt
förhållande mellan könen i ett partnerskap och närhet till sin familj samt att kunna få
hjälp av den.

Respondent 1: ”Ja sen kan det då vara något som inte är så viktigt, till exempel när jag
flyttade ner till Grekland i början, då var det så modernt att sola toppless. Men det tycker
de inte om där, och det var inga problem för mig `ja, ja, då gör inte jag det heller´. Det
har jag aldrig gjort sen. Men det var liksom inget tyckte jag. Då bad han mig att `det vill
jag inte att du gör här´. Då tycker jag `ja, ja, då gör jag inte det´. Visst, vissa saker
ändrar man ju sig. Men det är som man själv känner att `ja men det har jag…´, jag tror
det är jag har det med mig i kulturen från barnsben, det här med att gå ut och naturen.
Och det ändrar jag inte på. Nej, jag tror inte jag hade klarat av att bo där annars, om jag
inte hade fått den friheten. Så kan jag känna det. Det räcker liksom inte för mig och vara
hemma och gå och handla och vara precis i närheten. Jag måste ut i naturen. Och det
räcker inte att ta bilen och så köra, som många gör där, så sätter man sig precis vid bilen
vid vägkanten `för då är man i naturen´. Det kan de göra.”

Respondent 2: ”Assså, såna där självklara grejer, just som man säger matbordet och just
det här med … just matsituationen. Det menar jag, det handlar om ren anpassning. Det är
lite sunt förnuft. De vill ha det så, och lite så där. Det menar jag är okej. Men asså jag, i
början försökte jag nog anpassa mig väldigt, väldigt mycket, men inte längre. Jag kör mitt
race, sen bryr jag mig inte alls vad de liksom.” /…/ ”Nä, för innan kunde jag liksom inte
ens med att säga att `det här håller jag inte med om.´ Utan jag höll alltid med. `Det var
jättebra.´ Så där var jag innan.” /…/ ”Han försökte väl ett tag liksom att säga `ja, men du
lär dig ingenting på det, att man inte själv kan ta ett ansvar.´ Jag bara `tycker du inte att
jag tar ett ansvar?´ Då märkte han att det inte funkar, så var det väl ett tag då han



försökte, sen så har han insett att det är liksom helt lönlöst, det går inte, för han får bara
fel ändå, just i den situationen.”

Respondent 3: ”Ja just det, ja, att man har kontrollen över sitt liv va´. Att man får
respektera varandra. Man får lära sig respektera varandras åsikter och så va´. Det
kanske inte går att förändra en människa, trots att man vill det och… man får som sagt ge
och ta. Det där är viktigt att man lär sig. Att det är inte säkert att det är jag som har rätt,
fast jag kanske tycker det, utan man får liksom tänka lite efter då att `nej, är det verkligen
rätt?´ och så där.” /…/ ”Jag är rätt viljestark och så och bestämd och, ja, men som sagt,
jag anser själv också att det behövs ibland att man kanske har en bromskloss någonstans
då att, och sen klart, då erkänner jag också för honom då att `det var faktiskt bra att du
sade det att jag kanske skulle ta det lite lugnt eller tänka efter så där och jag har ångrat
mig´ eller nåt så där.”

Respondent 4: ”Vi har fört samtal sinsemellan, och jag har förklarat för honom (sin
sambos far) att jag vill inte ha ett sådant beteende inom familjen, för skulle han trampa
på mig så är det `finito´. - Vad menar du med `finito´? Att jag inte vill ha med honom att
göra.” /…/ ”Han har varit den svåraste personen att ta itu med. Ja, det tog inte ett eller
två år. Han var fyrtio, och jag var tjugofem. Det var en väldig process för honom. Det
enda som rörde sig i hans huvud var pengar och bil. - Pågår fortfarande samtalen? Inte
alls i den graden. Sen en tid har det avstannat. Så han har fått upp ögonen var vi står.
Han ser upp till mig idag. Och det gjorde han definitivt inte då. - Har du alltid haft en
klar ståndpunkt gentemot honom hur du tycker och tänker? Yes.”

4.4 Påverkan och förändring; ett samspel där individen och
      omgivningen har betydelse

Ovan lyftes fram att inte bara den andre parten stått för den kulturella påverkan utan
även den omgivning som denne/-a representerar. Dock har det visat sig att den egna
individens drivkraft spelat roll, där respondenterna inte accepterat vilken påverkan som
helst ifrån omvärlden. När man försökt summera hur respondenterna har tagit till sig
den kulturella påverkan mer generellt, har betydelsen av dessa två lyfts fram. I detta
sammanhang står respondent 1 och 4 i kontrast till varandra där den förstnämnda talar
mycket om hur viktigt det är att man själv som individ försöker förstå en ny kultur. Den
sistnämnda respondenten däremot lyfter fram vikten av att andra skall anpassa sig till
den omgivning och den kultur som råder. Denne respondent talar inget om sig själv som
individ, hur han har blivit påverkad av en ny kultur. Vidare betonar respondent 2 att
omgivningens påverkan har stor inverkan på henne att förändras efter den nya kulturen,
men att denna påverkan inte alltid upplevts som positiv. Snarare menar hon att hon
ibland har anpassat sig mot sin vilja. Till sist anser respondent 3 att hon inte kan
förändra sin omgivning; människor är vad de är. Hon framhåller istället att det trots allt
är hon som individ, som gör sina val.

Respondent 1: ”Jag tror aldrig jag skulle läsa mig till detta. Om jag hade fått böcker till
mig som stod att `si och så uppför de sig i det landet´, jag tror inte det hade känts inifrån
mig. Det hade det inte gjort. Jag hade bara tyckt `jaha, vad konstigt´. Det tror jag.” /…/
”Det är därför som jag ser det som positivt att jag kanske är så intresserad av andra
kulturer `hur har ni det där, vad gör ni, vad är era traditioner, vad gör man?´ Det tror



jag är jätteviktigt att man är intresserad av det, faktiskt, att ta reda på hur de har det, och
inte bara att alla är lika, för de är inte alls lika. Det kan vara jättestor skillnad ju.”

Vidare säger hon att hon har lärt sig att tänka mer på hur hon själv beter sig i olika
situationer:

”Nej, ja, att reflektera över sig själv hur man gör. Om man möter andra människor, att
man kan inte ta för givet att alla är som man själv är. Det är nog en av de mest värdefulla
sakerna jag har fått med mig. Så jag tänker nog mer på vad jag gör” /…/ ”Vissa saker
har varit jobbiga att förstå, men om man sen tar sig över den gränsen att man faktiskt
förstår va´, så kanske man inte tycker om det då, jag kan inte säga att jag accepterar det
på det sättet inom mig, att jag tycker det är rätt, att det skall behöva vara så, men, ja…
jag förstår ju ändå.”

Respondent 2 lyfter fram omgivningens inverkan som stor betydelse för henne att
förändra sig. Här lyfter hon fram att eftersom hon är invandrare så är det hon som måste
förändra sig mer än vad hennes sambo behöver:

Respondent 2: ”Ja, jag menar just det där att … men jag tror att det är mycket det där att
om man är invandrare, man vill inte utmärka sig. Han (hennes sambo) bryr sig inte riktigt
liksom när han kommer till oss. Han är svensk, och han befinner sig i sitt land och det
liksom, so what lite, jag tror det är lite det att man måste, som invandrare så måste man
hävda sig på något sätt. Man måste få det liksom få det bekräftat att jag är okej. Jag kan
det här lika bra som ni kan det, och sen när det blir fel så sjunker man ju tjugo meter.
Mer än vad en vanlig Svensson hade gjort. Han hade liksom bara `Äh, skit samma´ och så
hade han inte tänkt mer på det.”

Detta har i sin tur påverkat hennes förhållningssätt till omgivningen att försöka dölja
sina brister i att anpassa sig:

”Så att … grejen är att jag har så lätt att skämta bort sånt, och … det har börjat bli nåt
försvar kan jag tänka mig att man … asså när man känner sig i underläge så blir man så
himla bra på att försvara sig omedvetet. Du sätter ju upp någonting. Du har alltid bra
svar för alla situationer. Du vet ju precis vad … i den situationen, nu har … nu fattas det
liksom, den biten fattas hos mig och då vet jag precis vad jag skall säga. Och liksom så
hävdar man sig på det sättet, att kanske fräckar till sig lite `Ja, ja det intresserade inte
mig när jag gick i skolan, så den luckan kommer väl bestå för det intresserar mig
fortfarande inte´, fast det kanske är jätteintressant, men ...”

Respondenten säger att även om hon anpassar sig efter den nya kulturen, så känner hon
ändå ett stort utanförskap. Detta ser hon som negativt:

”Grejen är den att jag har blivit ruggigt anpassningsbar” /…/ ”Men jag känner att jag
hör inte hemma där. Det gör jag ju inte. Jag känner ett väldigt utanförskap. Otroligt,
otroligt mycket alltså” /…/ ”Det är ju jättenegativt att man känner att man inte passar in.
Det är jättenegativt.”

Vidare säger hon att situationerna blir mest jobbiga när hon inte har någon valmöjlighet.
Då anpassar hon sig mot sin egen vilja:



”Ja, man kan säga att jag anpassar mig mot min egen vilja.” /…/ ”Nä, men asså, då har
jag en valmöjlighet, då är jag hemma vet du. Då kan jag bara säga `nej, jag vill inte följa
med´, så gör jag inte det. Då har jag en valmöjlighet, så det är jag inte. Är jag gnällig, då
går inte jag.”

Respondent 3 lyfter fram att hon har fått det som betydde mest för henne som individ;
ett jämlikt förhållande. Hon är införstådd med att omgivningen inte kan erbjuda det
socialt öppna och utåtriktade sättet som hon önskar. Men hon menar att omgivningen är
som den är, och den kan man inte förändra. När allt kommer omkring är det hon som
styr sina egna handlingar:

Respondent 3: ”Jag har accepterat det som det är. Man kan säga att det finns lite gott
och ont i allt, alltså man kan liksom inte plocka ut russinen bara så, utan man får ta hela,
allting, ja.” /…/ ”För att jag har insett att det är ändå jag själv som styr ändå, det
liksom, jag låter det rinna, inte låter annat bestämma över mig … utan det är jag själv
som är en del av det … det är mina gärningar och mina ord och så där va´. Nej, jag
skyller inte liksom på, nej …”

Eftersom hon inte kan förändra sin omgivning, så tycker hon det är nödvändigt att
kunna kompromissa. På så sätt har hon även börjat uppskatta nya erfarenheter:

”Man får nog inse att man får ge och ta. Det är viktigt, å andra sidan, så att man inte
liksom `nu är det jag som bestämmer´, man får lyssna på varandra och liksom jämka där
va.´” /…/ ”Ja, jag har accepterat det. Jag kan inte förändra han. Och han kan inte
förändra mig /…/ och då har jag kommit fram till att vi fick kompromissa till vartannat år
åker vi va´. Men sen, där fick han kanske lite rätt ändå och på det sättet då att, när vi åkte
till Ungern då nästa sommar, så fick han bestämma resmål va´. Och då har jag faktiskt
ärligt talat också kommit på lite grann med tjusningen då att det kanske kan vara roligt
då att åka till andra länder.”

Respondent 4 poängterar vikten av omgivningens betydelse i samband med förändring.
Han tycker att det är invandrare som kommer till Sverige som måste förändra sig efter
den nya kulturen:

Respondent 4: ”Jag har en känsla av att… de tillåter sig inte ta del av det svenska sättet i
samma grad som de vill behålla sitt eget, trots att de har valt att byta land. De har svårt
för att ta till något nytt, tror att de går förlorade om de släpper in mer av det nya landets
seder och bruk. Men det är snarare så att, för att de över huvudtaget skall kunna trivas,
så måste de ju göra det.” /…/ ”Jag välkomnar inte alla, men jag är heller inte rasist. Jag
kan inte säga egentligen vad jag är, utan jag tar efter hand som jag upplever saker. Jag
dömer inte i förväg, men jag har sett och jag har hört och varit med om så mycket tråkiga
situationer, besvärliga situationer, framför allt den manliga mentaliteten är att mannen
är så mycket mer än vad kvinnan är, och det synsättet tycker jag är så förlegat, som
stenåldern.”

Vidare har han svårt att bedöma om hans sambos kultur har påverkat honom eller
ej. Detta är dock lättare för honom att bedöma när det gäller hans sambo:

”Jag vet inte om den egna personen kan svara på det, utan jag tror bara omgivningen
som kan tänkas svara på det. För jag kan inte säga att den har påverkat mig, varken till
det ena eller det andra.” /…/ ”Ja, X (hans sambo) har vuxit väldigt mycket. Och jag tror



att hon vuxit allra mest.” /…/ ”Jag drog ju ut henne ur det där destruktiva. Jag blev
hennes kort mot en annan… vad heter det… jag hittar inte ordet… ett nytt vara.”

Han tycker även att hans sambos pappa har förändrats i sin kultur vad gäller relationen
förälder och barn:

”Det är ungefär som man säger att; föräldrar äger inte sina barn. Föräldrar guidar sina
barn, och banar vägen för vuxenlivet, för den nya världen. Men sån var inte fadern. Och
det tog honom mer än ett halvt liv att komma underfund med det här.” /…/ ”Nej, där
fungerar det rätt bra, för han har vuxit på något sätt. Och låter sin familj betyda mest.
Och han tycker själv att vissa utlänningar är ju helt sjuka i huvudet, så att där har jag
inte det problemet. Han säger det själv ordagrant `djävla utlänning.´” /…/ ”Han ser upp
till mig idag. Och det gjorde han definitivt inte då.”

5. DISKUSSION

Nedan försöker jag diskutera resultatet i förhållande till min valda metod samt kring
presentationen av tidigare forskning. Jag avslutar med att försöka blicka framåt och se
till vilken nytta man har av denna studie samt ger förslag till vidare forskning.

5.1 Resultatet i förhållande till valet av metod

I metodavsnittet framhöll jag att det bästa sättet för att närma mig syftet var att förhålla
mig som en ”resenär” i min roll som intervjuare. Min ambition var att förstå och lyfta
fram respondenternas unika berättelser kring deras erfarenheter av ett partnerskap som
präglats av skilda kulturer samt deras förhållningssätt till det. Konkret innebar detta att
intervjuguiden utmärktes av ett fåtal men mycket öppna frågor. Detta öppna sätt att föra
en intervju på, har dock fört med sig att jag emellanåt känt osäkerhet i min roll som
”resenär”. Självklart hade jag känt mig mer säker som intervjuare om frågorna i
intervjuguiden var under mer kontrollerade former. Samtidigt måste jag framhäva att
efter varje intervju blev jag mer säker i mitt förhållningssätt till respondenterna. Detta
sammanföll med presentationen av respondenternas valda berättelser. Här trodde jag att
ju längre tid som intervjuerna skulle vara, desto mer ny information skulle jag få. Men
det visade sig istället att de situationer som respondenterna valde att tala om, var även
de som ständigt återkom under samtalets lopp. Jag tolkar det som att respondenterna såg
den situationen som mest angelägen att samtala kring. Detta strider mot min första tanke
innan intervjuerna sattes i gång; att ju längre tiden led, desto mer skulle man få ta del av
nya upplevelser, tankar och känslor. Dessa skulle i sin tur framstå som mer viktiga än de
förstnämnda, eftersom respondenterna nu skulle vara mer bekväma i sin situation.

Jag var även bekymrad över att respondenterna skulle tycka att samtalsämnet kunde
vara alltför känsligt att samtala kring. Men nu i efterhand, har jag inte tyckt mig få det
bemötandet. Det var heller ingen som ångrade något som blev sagt, för att få det raderat.
I stället upplevde jag en genomgående respons som präglades av ett aktivt deltagande i



samtalet. Fast jag fann det nödvändigt inför varje intervjus start med en förberedelse
inför samtalet, en s.k. förförståelse för denna studie och dess innehåll. Det visade sig att
nästan alla respondenter hade svårt till en början att fokusera samtalet på något som
berörde just dem och deras bild av partnerskapet. Men efter en relativt kort tid hade de
inte alls svårigheter att sätta ord på sina erfarenheter och funderingar. Fast en intressant
iakttagelse har varit att den manlige respondenten på olika sätt har skiljt sig ifrån
kvinnornas förhållningssätt under intervjun, men även till själva intervjun. Under nästan
hela intervjun kände mannen sig obekväm och osäker i sin situation. Obekväm av att
intervjun präglades av ett samtal. Han föredrog i stället många frågor ifrån min sida, där
han kunde ge korta svar. Och osäker då han inte riktigt visste vad jag ville få ut av
intervjun. Frågorna uppfattades emellanåt som alltför krävande, då de relaterades till
vad han själv tyckte och tänkte. Det var inte först förrän när bandspelaren stängdes av
som han ville förklara sig kring tidigare uttalanden. Det måste dock poängteras att han
trots detta hade väldigt klara ståndpunkter i sina uttalanden under intervjuns gång.
Generellt kan man säga att de kvinnliga respondenterna hade pratat av sig när väl
bandspelaren stängdes av, medan då istället den manlige fick mer intresse för själva
samtalsämnet.

Sammanfattat tror jag att om man hade gjort fler intervjuer som ”resenär” och tagit
lärdom av de nämnda erfarenheterna, så hade man kunnat vara mer effektiv i tid. På så
sätt skulle man mer kunna fokusera samtalet kring sambandet mellan påverkan och
förändring, för att utforska området än mer. Detta i sin tur skulle leda till att frågorna i
intervjuguiden skulle behöva nyanseras och kanske bli mindre öppna.

5.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning

Generellt sett ser jag mitt resultat som ett komplement till tidigare forskning. När det
gäller begreppet kultur, kan den förstås mer än bara utifrån olika faktorer som skiljer oss
människor åt. Genom att bara hänvisa till olika åtskiljande kulturella faktorer, finns det
stor risk att människan lätt placeras in i olika fack och man får på så sätt en stereotyp
människobild presenterad. Bilden av människan blir statisk och förutbestämd. Som jag
ser det, är det bara ett perspektiv att studera kultur på. I denna studie tror jag dock att
mitt valda perspektiv på begreppet kultur har medfört att individen i detta resultat
presenterats som aktiv och självverkande. I resultatet har det framkommit att även om vi
känner oss tillhöra en viss kultur mer än någon annan, påverkas och förändras man efter
andra kulturer.

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv kring påverkan och förändring, finner jag även här
mitt resultat vara ett komplement till olika studier. Detta eftersom jag i mitt resultat
lyfter fram ett samspel mellan människa och omgivning, vilka bägge har betydelse för
påverkan och förändring, m.a.o. för lärandet, i en social interaktion. Jämför man
Ellströms (1996) teori kring anpassnings- resp. utvecklingsinriktat lärande med mitt
resultat, blir mitt resultat relevant dels till själva teorin och dels till hans egen diskussion
kring den. På s.11-12 tar jag upp denna diskussion, där han menar att individen sällan
handlar efter olika handlingsalternativ och deras konsekvenser, utan formas istället av
de begränsningar och möjligheter omgivningen erbjuder. Individen anpassar sig, allt
eftersom förändringar i omgivningen sker. Här styrs hon ofta av intentioner för att i



efterhand och vid behov rättfärdiga sitt handlande. I mitt resultat stämmer bilden att
omgivningen har betydelse för individens handlande, att den både ger möjligheter och
sätter begränsningar för individens handlande. Men jag har inte funnit att hon styrs av
intentioner för att i efterhand, som Ellström (1996) säger, rättfärdiga sitt handlande. I
stället söker individen hela tiden att driva igenom sina handlingar efter sina
grundläggande värderingar. Detta har man dock lyckats med olika.

Då individers grundläggande värderingar möts, har det visat sig att omgivningen haft
stor betydelse. Det har funnits ett mönster där de som har likartade värderingar som
omgivningen, har funnit en självklarhet att fortsätta bevara sina egna i den
samstämmiga miljön. Här kan man använda Argyris m.fl. (1995) uttryck ”make-sense”.
I dessa fall tycker man att ens egna handlingar är meningsfulla och fungerar bra i
förhållande till sin omgivning. Ett tydligt exempel var den siste respondenten som
tyckte att hans värderingar var självklara, och att alla andra som kommer till Sverige
måste anpassa sig efter de rådande värderingar som gäller i landet. Detta inkluderade
även hans partner och hennes familj. Överlag hade han en väldigt självklar ståndpunkt
om vad han gjorde och sade, vilket också enligt honom var ett självklart förhållningssätt
i förhållande till sin omgivning. Respondentens uttalanden under intervjun avspeglade
Argyris m.fl. (1985) teori kring single-loop lärande och Model I. Här finns en
samstämmighet, såsom att respondenten betonade ett rationellt tänkande. Det var hans
egna mål och värderingar som var de mest självklara att hålla sig till och det var viktigt
för honom att inte tappa detta fäste. Utifrån denna synvinkel, då omgivningen upplevs
som meningsfull i förhållande till sina egna värderingar, finner individen minimalt med
motstånd för att uttrycka dessa. Således borde det även finnas en större frihet för
individen att handla. Detta med tanke på att omgivningen här inte sätter gränser för
individens handlingsutrymme. Enligt Ellströms (1996) teori skulle en större
handlingsfrihet att ifrågasätta och påverka mål och uppgifter, innebära ett mer
kvalificerat lärande för individen. Paradoxalt nog finner jag inte i detta fall denna
samstämmighet. Det finns ett stort handlingsutrymme, men det sker inget
utvecklingsinriktat lärande. I stället verkar det stämma mer överens med Argyris m.fl.
(1985), som menar att när individens omgivning upplevs som meningsfull (make-
sense), finner hon ingen anledning att ändra sina grundläggande värderingar/variabler.
Att det finns utrymme för individen att ifrågasätta och påverka olika handlingsalternativ
och deras konsekvenser är det inte, utifrån mitt resultat, självklart att man handlar efter
denna mening. Denna synvinkel kan i sin tur förklara människans tendens att värdera
andra kulturer utifrån sin egen, något som i den teoretiska delen benämndes
”etnocentrism”, eller med andra ord ett perspektiv på ”vi” och ”dem”.

Ett annat exempel där omgivningen har betydelse för individens lärande, är den andra
respondenten som inte mådde bra av att hon ibland inte fann något handlingsutrymme
för sina egna grundläggande värderingar. Detta eftersom de inte gällde i den svenska
omgivningen. Samtidigt hade hon ett medvetet förhållningssätt till att lära sig den
svenska kulturen, och visste precis vilka brister hon hade. Hennes mål var att lära sig
den nya kulturen. Det var negativt för henne att inte kunna anpassa sig till den nya
omgivningen. Konsekvenserna blev dock, vilket hon lyfte fram, att hon lärde sig att
anpassa sig efter den svenska kulturen, men emellanåt mot sig egen vilja. Hon mådde
dåligt av detta. Därmed drar jag slutsatsen att ett lärande inte alltid behöver upplevas
positivt, även om man är medveten kring sina mål, metoder och konsekvenser. Här hade



respondenten dessutom handlingsutrymme, då den svenska omgivningen representerade
de värderingar som hon ville lära sig och anpassa sig till. I det här fallet kan man inte se
det så enkelt att reflexion i samband med lärande är positivt för individen ifråga. Denna
bild är dock något som inte framkommer i Ellströms (1996) teori kring anpassnings-
resp. utvecklingsinriktat lärande.

I de två fallen ovan hade omgivningens värderingar stor betydelse för hur individerna
tog till sig en ny kultur. I det första fallet var denne inte intresserad av andra kulturer,
eftersom han inte såg någon anledning till att behöva förändra sig. Medan i det andra
fallet gällde inte hennes rådande värderingar i förhållande till omgivningen, och hon
kände sig emellanåt tvingad till att behöva förändra sig till den nya.

De nämnda två fallen står i kontrast till de övriga, vilka i stället betonar vikten av sig
själva i förhållande till nya kulturer. De förringar inte omgivningens betydelse, men
poängterar vikten av hur man själv som individ tar till sig en ny kultur. Framför allt den
första respondenten lyfter fram värdet av att inte ta något för givet, att kunna inta olika
synvinklar på ett problem, att ständigt inta ny kunskap från olika kulturer. Man kan kort
utan att mer gå in på detaljer säga, att hela hennes förhållningssätt avspeglade ett
double-loop lärande och teorin kring Model II. Av samtliga respondenter framstod hon
som mest positiv till att påverkas av nya kulturer. Detta i sin tur bekräftar Argyris m.fl.
(1985) teori kring Model II, som lyfter fram att ”consequences for quality of life” i
dessa fall blir att ”quality of life will be more positive than negative” (se bilaga 4). Detta
kan jämföras med de två förstnämnda, som poängterade omgivningens betydelse. De i
sin tur framstod som mest negativa till att påverkas av nya kulturer.

5.3 Resultatets konsekvenser och förslag till fortsatt forskning

I och med att jag har valt en mycket omfångsrik definition på kultur, behöver inte
resultatet endast gälla förhållandet mellan svenskar och invandrare. Resultatet skulle
även kunna vara relevant i alla sammanhang där en längre tids interaktion mellan
människor sker. Detta eftersom vi människor, trots mycket gemensamt, inte är identiskt
lika, och således skulle vi alla bära på unika glasögon/färgade linser. Sammanfattat
borde då gälla enligt resultatet att individens värderingar spelar stor roll för hennes
handlingar. Påverkan och förändring sker inte enbart på bekostnad av yttre påverkan,
även om den kan ha en kraftfull inverkan. Det sistnämnda har tydliggjorts då de flesta
respondenter har lyft fram att de som har en kultur som representerar en större del av
den befintliga befolkningen, vill få dem med skilda kulturer att förändra sig efter
majoriteten. Då en part utövar påtryckningar på en annan för att förändras, och
samtidigt lyckas med det, innebär det nödvändigtvis inte att individen i fråga har
mottagit påverkan utifrån en positiv synvinkel. Detta eftersom påverkan kan strida mot
de grundläggande värderingar som varje individ har. Därför bör man ha i åtanke att
förändring genom viss påverkan visserligen kan ge önskat resultat, men kanske på
bekostnad av den andres välmående. Man bör istället möta den individ och kultur som
gör sig gällande. Det blir snarare viktigt att försöka förstå och sätta sig in i den andres
kultur för att i samspel med individerna få tillstånd den förändring som kan vara
nödvändig i vissa lägen.



Huruvida resultatet kan gälla i andra sammanhang såsom på arbetsplatser och skolor,
kan man bara spekulera kring. Det skulle därför vara intressant att ta reda på om
resultatet gör sig gällande i andra kontexter än i partnerskap. Något som även väckte
nya tankar under intervjuernas gång, var den kroatiska kvinnan som tillhörde den andra
generationens invandrare, och hennes upplevelse kring att hon ofta kände sig som en
invandrare. Det var för henne negativt att inte kunna bete sig som svensk. Jag blev
förvånad över att finna så stora hinder för henne att ta till sig den svenska kulturen,
eftersom hon trots allt är född och uppvuxen i Sverige. Därför vore det intressant att
mer uppmärksamma den andra generationens invandrare i olika studier för att förstå
deras situation bättre.
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BILAGA 1

SÖKORD OCH ORDKOMBINATIONER I DATABASEN LOLITA

Invandrare och arbet* 9    träff (ar)
Invandrare och arbetsliv 3     ”
Invandrare och arbetsmarknad 123  ”

Invandrare och forskning 16   ”
Invandrare och företag* 5     ”
Invandrare och företagsamhet 1     ”
Invandrare och kompetens* 3     ”
Invandrare och kompetensutveckling 0     ”
Invandrare och kunskap* 7     ”
Invandrare och kunskapsbehov 1     ”
Invandrare och lärande 0     ”
Invandrare och pedagogik 1     ”
Invandrare och svenskar 23   ”

Kultur och förståelse 2     ”
Kultur och ideologi 3     ”
Kultur och kommunikation 28   ”
Kultur och värderingar 3     ”



BILAGA 2

FYRA TYPER AV LÄRANDE SOM EN FUNKTION AV DET HANDLINGS-
UTRYMME (FRIHETSGRADER) SOM FINNS I LÄRANDESITUATIONEN

Aspekt av Typer av lärande/lärandenivåer
lärande- Reproduktivt Produktivt lärande Kreativt
situationen lärande Metodstyrt Problemstyrt lärande

Uppgift Given Given Given Ej given
Metod Given Given Ej given Ej given
Resultat Givet Ej givet Ej givet Ej givet

(Ur Ellström, 1996, s.153)

Innehållet som följer är ordagrant Ellströms. Anledningen till att jag valt detta
förfaringssätt är att tabellen bäst förklaras med hjälp av källan, och inte min tolkning
därav.

”Den lägsta ordningens lärandenivå, det reproduktiva lärandet, innebär att såväl
uppgifter/mål, som metoder att lösa uppgifterna och det resultat som skall uppnås är
givet på förhand genom någon form av föreskrifter. Den lärande lär sig vissa föreskrivna
sätt att lösa de givna uppgifterna i syfte att uppnå på förhand fastställda mål. Exempel på
denna typ av lärande är olika typer av betingning (baserad på s k förstärkning genom
belöningar och bestraffningar), inlärning genom försök-och-misslyckande (”trial-and-
error”) samt imitation (modellinlärning).

Den närmast högre lärandenivå, som vi kallar det produktiva lärande, definieras här
som bestående av två olika varianter. Gemensamt för dessa är att uppgiften är eller tas
för given. Vad som skiljer varianterna åt är de frihetsgrader som situationen erbjuder
vad gäller valet av metoder för att lösa uppgiften och/eller värderingen av det resultat
som uppnås. De två varianterna kan kallas metodstyrt respektive problemstyrt lärande. I
det metodstyrda lärandet är både uppgift och metod givna. Den lärande värderar dock
själv resultatet av sitt arbete i förhållande till den givna uppgiften. I det problemstyrda
lärandet däremot läggs enbart uppgiften/problemet fast på förhand. Det är sedan den
lärandes sak både att välja metod och att värdera resultatet av sina ansträngningar.

Den ”högsta” lärandenivå, här kallat det kreativa lärande, innebär att den lärande
måste utnyttja sin egen auktoritet inte bara för att välja metoder och för att värdera
resultatet, utan även för att definiera uppgiften, dvs för att diagnostisera situationen. Med
detta sätt att definiera olika lärandenivåer kommer således det kreativa lärandet att
motsvara vad vi ovan kallade det utvecklingsinriktade lärandet, medan det
anpassningsinriktade lärandet kan ses som en sammanfattande beteckning för det
reproduktiva och det produktiva lärandet. Den aspekt av det utvecklingsinriktade
lärandet som vi med denna definition tar fasta på är således kravet att den lärande själv
måste identifiera och definiera situationens krav” (Ellström, 1996, s.153)



BILAGA 3

MODEL I – THEORY IN USE

Governing Variables – Define goals and try to achieve them.
Action Strategies – Design and manage the environment unilaterally (be persuasive,
appeal to larger goals).
Consequences for the Behavioral World – Actor seen as defensive, inconsistent,
incongruent, competitive, controlling, fearful of being vulnerable, manipulative,
withholding of feelings, overly concerned about self and others or underconcerned
about others.
Consequences for Learning – self- sealing.
Effectiveness – decreased effectiveness.

Governing Variables – Maximize winning and minimize losing.
Action Strategies – Own and control the task (claim ownership of the task, be guardian
of definition and execution of task).
Consequences for the Behavioral World – Defensive interpersonal and group
relationship (dependence upon actor, little additivity, little helping of others).
Consequences for Learning – single-loop learning.

Governing Variables – Minimize generating or expressing negative feelings.
Action Strategies – Unilaterally protect yourself (speak with inferred categories
accompanied by little or no directly observable behavior, be blind to impact on others
and to the incongruity between rhetoric and behavior, reduce incongruity by defensive
actions such as blaming, stereotyping, suppressing feelings, intellectualizing).
Consequences for the Behavioral World – Defensive norms (mistrust, lack of risk
taking, conformity, external commitment, emphasis on diplomacy, powercentered
competition, and rivalry). Little testing of theories publicly. Much testing of theories
privately.

Governing Variables – Be rational
Action Strategies – Unilaterally protect others from being hurt (withhold information,
create rules to censor information and behavior, hold private meetings).
Consequences for the Behavioral World – Little freedom of choice, internal
commitment, or risk taking.

(Ur Argyris, m.fl., 1985, s. 90-91)



BILAGA 4

MODEL II – THEORY IN USE

Governing Variables – Valid information
Action Strategies – Design situations or environments where participants can be origins
and can experience high personal causation (psychological success, confirmation,
essentiality).
Consequences for the Behavioral World – Actor experienced as minimally defensive
(facilitator, colloborator, choice creator).
Consequences for Learning – Disconfirmable processes.
Consequences for Quality of Life – Quality of life will be more positive than negative
(high authenticity and high freedom of choice).

Governing Variables – Free and informed choice.
Action Strategies – Tasks are controlled jointly.
Consequences for the Behavioral World – Minimally defensive interpersonal relations
and group dynamics.
Consequences for Learning – double- loop learning.
Consequences for Quality of Life – Effectiveness of problem solving and decision
making will be great, especially for difficult problems.
Effectiveness – Increased longrun effectiveness.

Governing Variables – Internal commitment to the choice and constant monitoring of
its implementation.
Action Strategies – Protection of self is a joint enterprise and oriented toward growth
(speak in directly observable categories, seek to reduce blindness about own
inconsistency and incongruity). Bilateral protection of others.
Consequences for the Behavioral World – Learning-oriented norms (trust, individuality,
open confrontation on difficult issues).
Consequences for Learning – Public testing of theories.

(Ur Argyris, m.fl., 1985, s.99)



BILAGA 5

INTERVJUGUIDE

Bakgrund

•  Vilka olika länders kulturer har parterna tagit del av?
           - Mannen?
           - Kvinnan?

•  Hur länge har partnerskapet varat?

Frågor

•  Har du varit med om och upplevt skillnader i att tänka och bete sig, p.g.a. att ni i
ert förhållande kommer från olika kulturer?

•  Kan du berätta om någon sådan situation/händelse som du kommer att tänka på.

•  Vidare frågor om någon situation präglats av missförstånd alternativt av
konflikt, p.g.a. att parterna har olika kulturell bakgrund:

           - Kan du berätta om vad som hände i situationen?

           - Hur reagerade du?

           - Hur hanterade du situationen?

           - Vad hände sen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•  Frågor för att lyfta fram hur man har tagit till sig kulturen:

           - Vad tycker du att du har lärt dig av ert förhållande som präglats av olika kulturer?

           - Vad har varit negativt eller jobbigt?

           - Vad har varit positivt?



    BILAGA 6

INTERVJUPERSON 1

Partnerskapet har varat i 15 år, men sen snart två år tillbaka bor respektive part i sitt
ursprungsland.
Den intervjuade är kvinna. Hon har Sverige som kulturellt ursprung. Mannen i detta
partnerskap har grekiskt ursprung.

I 13 år har den svenska kvinnan bott i Grekland tillsammans med sin grekiske man. Att
flytta ned till Grekland och få kontakt med en ny kultur där, ser hon tillbaka på med
positiva glasögon. Hon tyckte det var spännande att ta del av en ny kultur, och berättar
att sen hon var liten, åkte hon alltid utomlands med sina föräldrar och har på så sätt
blivit nyfiken på andra kulturer. Det bemötande hon fått i Grekland har varit
övervägande positivt, även om omgivningen tyckt att hon emellanåt uppfört sig lite
egendomligt. Men överlag har kvinnan upplevt att folket varit väldigt nyfikna på henne,
även på Sverige och svenskar i allmänhet. Detta kontrasterade hon till hur hon tycker att
invandrare generellt kan bemötas här i Sverige av svenskar, och detta på ett mer
negativt sätt.

Kvinnan uttrycker ett ständigt återkommande problem när hon vistas i Grekland. Det
har att göra med hennes behov av att vistas i naturen, att gå s.k. rundor. Det har blivit så
självklart för henne att i Sverige på ett ledigt sätt vistas ute i naturen, vilket man i
Grekland har en annan syn och ett helt annat förhållningssätt till. Reaktionen ifrån
omgivningen där nere har karaktäriserats av misstänksamhet. Man har trott att den
svenska kvinnan stämt träff med andra män, eftersom man tycker att man inte kan gå
rundor i naturen utan några ärenden att uträtta. Detta i sin tur har gjort henne både
ledsen och arg. Ledsen eftersom hon har behövt förklara för sin man att det är bara
honom hon tycker om, och arg för att han bryr sig så mycket om vad andra tycker och
tänker. Under ganska många år hade hon en hund, som hon tog dagliga rundor med. När
sen den dog, började man efter tio år åter ifrågasätta varför hon måste gå sina rundor.
Här blev hon verkligen besviken på sin man, för att han åter ifrågasatte hennes
handlingar. När det gäller ”att gå rundor” har här funnits en stor vilja av bägge två att
påverka den andre parten. I andra fall har det funnits situationer, där kvinnan anpassat
sig efter mannens vilja, eftersom hon inte tyckte det var viktigt att behålla levnadssättet
ifrån sin kultur. Detta rörde sig då om att sola toppless. Så bägge har ju hela tiden velat
att de skall passa in i varandras levnadssätt, fast beroende på vilken situation, har man
varit olika drivande i frågan. Vad gäller ”rundorna” har man än idag inte kunnat lösa
detta så att bägge parter har blivit nöjda, utan de har med åren accepterat situationen
som den är. Hon tror att mannen har fått mer förståelse för hennes behov. Detta mycket
beroende på att han själv har vistats här i Sverige och sett hur man beter sig här. Själv
säger hon att hon inte hade klarat av att bo i Grekland om hon inte hade fått den
friheten. Överlag finner hon en större frihetskänsla i Sverige, på så sätt att hon känner
sig mindre övervakad av omgivningen jämfört med i Grekland. Kvinnan har lagt märke
till att när hennes man är här i Sverige verkar han själv tycka om att vistas i naturen.
Hon tror att det beror på att det är mer accepterat här.



Kvinnan säger att konflikterna i samband med hennes ”rundor” har resulterat i att hon
ständigt och utförligt berättar för sin man vem hon t.ex. träffade eller såg under sin
runda. Detta har blivit en vana, vilket hon egentligen inte tycker om. Hon gör det för sin
mans skull, detta i fall någon skulle berätta det för honom, och att han då är förberedd.
Vidare har hon lärt sig hur man skall förhålla sig till män, och här handlar det om att
tyda koder. De behandlas som luft. Man tittar inte på dem. Vidare är detta ett beteende
som sitter i när hon är i Sverige, att hon har ett annat förhållningssätt gentemot
utländska män jämfört med svenska. Utländska män beter sig på ett annat sätt och har
en annan syn på kvinnor jämfört med svenska män. Idag ser hon inte detta som ett
hinder, eftersom hon förstår och hanterar koderna, och hon har accepterat
förhållningssättet. Att hon har lärt sig hantera detta, tycker hon är positivt. Överlag
tycker hon att hon har bevarat sin nyfikenhet för andra kulturer, och frågar sig ”vad har
de att lära mig?” Hon drar inte andra människor över en kam. Här menar hon att även
inom ett land är människor och kulturer olika. Vidare tycker hon att hon blivit mer
berikad av ytterligare en kultur, även om vissa saker har varit svåra att förstå. Även om
hon inte accepterar allt, så kan hon ändå förstå, och anpassa sitt uppförande efter
omständigheterna. Men hon ser det även ifrån en annan synvinkel, där hon lyfter fram
vad hon ser som positivt ifrån sin mans kultur, och som hon i sin tur tycker saknas här i
Sverige. Kvinnan menar att utifrån sina erfarenheter har hon börjat reflektera över sitt
eget handlande. Hon menar att man inte kan ta förgivet att alla fungerar som man själv
gör i vissa situationer, utan man får granska sig själv hur man bemöter andra. Sist lyfter
hon fram att all den kunskap hon tagit till sig genom den andra kulturen, hade hon aldrig
kunnat läsa sig till. Utan det är genom att leva tillsammans med en annan familj ifrån en
annan kultur, som har gjort att hon lärt sig så mycket idag. Det är känslan som är
avgörande, att kulturen införlivats i det dagliga beteendet.



    BILAGA 7

INTERVJUPERSON 2

Partnerskapet har varat i 3 år.
Den intervjuade är kvinna. Hon har Kroatien som kulturellt ursprung. Mannen i detta
partnerskap har svenskt ursprung.

Kvinnan är född och uppvuxen här i Sverige av kroatiska föräldrar. Sedan tre år tillbaka
ingår hon i ett partnerskap tillsammans med en svensk man. Hon säger ändå att hon
aldrig varit så involverad i den svenska kulturen som hon är nu i detta partnerskap.
Kvinnan har märkt av tydliga skillnader i deras olika behov av närhet till sin respektive
familj. För hennes del kommer detta konkret till uttryck genom att hon ofta skall träffa
sin familj och höras per telefon minst varannan dag. För mannens del räcker det med att
träffa sin familj två gånger per år, samt höras på telefon en gång i månaden. Hon har
väldigt svårt att förstå att inte hennes man har en närstående kontakt med sin familj, lika
lite som han förstår sig på hennes behov. Denna nära kontakt hon har till sin familj är en
stabil kontakt enligt henne. Kvinnan är väldigt medveten om att ordet ”familj” har olika
innebörd för dem bägge. Här försöker kvinnan få sin man att få mer kontakt med sin
sida genom att tjata på honom att han t.ex. skall ringa hem oftare. Helst vill hon att det
skall komma ifrån honom själv, ifrån hans fria vilja. Dessa situationer är inte
konfliktfyllda, men hon upplever det ändå jobbigt att de inte kan förstå varandras olika
behov. Närhet till familjen betyder även för henne att man skall hjälpa varandra inom
familjen på olika sätt. För kvinnans del har hennes föräldrar hjälpt henne att flytta, laga
mat och bistå med pengar. Detta var jobbigt för hennes man, eftersom han har lärt sig att
sköta sig själv. Emellanåt har han sagt att man på så sätt inte lär sig att ta ansvar. Detta
håller hon inte med om. Hon kan helt enkelt inte förstå att man inte kan be hans
föräldrar om hjälp, när de dessutom har det ekonomiskt bra ställt. Att be om hjälp
betyder inte för henne att inte kunna ta eget ansvar. Här blir hon väldigt arg, irriterad
och besviken. Hon har berättat detta för sin mamma, som i sin tur säger att man får
acceptera situationen som den är, och att man samtidigt inte kan klandra mannen.
Kvinnan känner själv att hon inte kan förändra situationen och blir väldigt ledsen av
detta. Hon har ibland önskat att hon kunnat förändra sig själv och bli som dem, vad
gäller deras olika sätt att se på relationen till sin familj. På så sätt skulle hon inte märka
av att hon tänker och handlar annorlunda, men här säger hon att hon inte kan förändras.

Mannen har vidare lärt sig av sin familj att det är viktigt med kultur i olika former.
Kultur betyder också här kunskap om t.ex. svensk historia. Här finns ett stort
gemensamt samtalsämne inom hans familj. Den kroatiska kvinnan däremot är inte
uppvuxen på det viset, och hon känner stora kunskapsluckor inom detta område. En
viktig bit för hennes man är kulturen kring matbordet; hur man uppför sig och vad man
äter. Det har varit återkommande tillfällen, då hon agerat fel vid större sammanhang,
och på så sätt utmärkt sig från det övriga sällskapet. Här kände hon verkligen att hon
inte var svensk och inte hörde till sällskapet. Hennes man bryr sig inte så mycket om
detta, men för henne är det viktigt att lära sig hur man skall bete sig. Hon vill göra rätt.
När kvinnan gick i skolan, tyckte hon sig inte vara mottaglig för att lära om den svenska
kulturen. Hon menar att det är sånt man får lära sig av svenska föräldrar. Hon har därför



alltid bett sin man säga till henne när hon gör fel. I situationer då det blir fel, skämtar
hon alltid bort det inför sällskapet för att inte tappa masken. Innerst inne stör det henne
dock att hon har så stora kulturella kunskapsluckor, och att hon emellanåt har svårt att
passa in i sällskapet. Vidare berättar hon att när hon skämtar bort saker och ting, är det
egentligen ett försvar från hennes sida, eftersom hon befinner sig i underläge. Ibland
kan hon också fräcka till sig. Hon tycker att hon blivit duktig på att försvara sig i olika
situationer. I alla situationer där hennes luckor blir tydliga och det blir jobbigt för
henne, känner hon sig som en invandrare och detta då med en negativ klang. Hennes
man däremot gör inte så stor sak av detta, även om han tycker det är viktigt att man
”beter sig rätt” i olika situationer. Kvinnan säger att när han är i hennes föräldrahem, så
bryr han sig inte om han passar in eller inte. Här menar hon att det beror på att han är
svensk. Då kan han göra som han vill. Han befinner sig ju i sitt land. Därför menar
kvinnan att eftersom hon är invandrare, vill man bli uppmärksammad att man är okej.
Här finns även en skillnad i att kvinnans pappa visar ett stort intresse för mannens
familj, medan man på hennes mans sida inte gör det om hennes. Detta inkluderar även
den kultur som hon är uppvuxen med. Hon tycker verkligen att hon inte hör hemma i
hans familj. Hon känner ett utanförskap, och hon vet att hon sårar sin man när hon säger
det till honom. Kvinnan tycker själv att det är negativt att inte passa in. Alltid när hon
kommer till sitt föräldrahem, är hon glad över att bli sitt gamla jag.

Kvinnan tycker att hon lärt sig väldigt mycket utav detta partnerskap. Till exempel vet
hon nu hur man skall föra sig i olika sällskap, såsom vid matbordet. Hon kan anpassa
sitt beteende efter vad situationen kräver. Mer allmänt så vet hon också hur man skall
uppföra sig som svensk i olika situationer. Här har hon kommit fram till att man skall
vara stelare. För hennes del har hon inte blivit stel som person, utan tar till sig detta sätt
i vissa situationer, vilket hon inte skulle ha gjort några år tidigare. Vidare har hon fått
mer tålamod gentemot sin omgivning. Det beror på att hon har irriterat sig på att hennes
man, och svenskar i allmänhet, har mindre tålamod gentemot främmande människor
överlag. Hon menar att man får lära sig att människor är olika. Själv tycker hon sig vara
medveten om hur andra beter sig, vad de säger och vad de använder för språk. Visst
menar hon att hon har påverkat sin man där, även påverkat honom att vara mindre stel
och mer öppen för att prata. Vad gäller att hon har blivit väldigt anpassningsbar, har
detta fått en ny nyans, hon anpassar sig inte till varje pris. Detta har gjort att hon idag
vågar säga ifrån till övriga familjemedlemmar på hans sida om saker som hon inte håller
med om. Fast hon poängterar att hon har anpassat sig mot sin vilja, och det är vid de
tillfällen de vistas bland folk ifrån hans sida. Det är inte alltid hon haft lust att anpassa
sig efter andras förväntningar, men när hon gör det i alla fall så kokar hon inombords.
Detta i sin tur går ut över hennes man. Här kommer hon in på att det jobbiga i dessa
situationer har varit att hon inte har någon valmöjlighet, såsom till exempel att stanna
hemma utan måste följa med.



    BILAGA 8

INTERVJUPERSON 3

Partnerskapet har varat i 13 år.
Den intervjuade är kvinna. Hon har Ungern som kulturellt ursprung. Mannen i detta
partnerskap har svenskt ursprung.

Kvinnan kom hit till Sverige när hon var 15 år gammal. Bakom sig lämnade hon
kommunismen som hade satt sina spår inom henne. Hon säger att man inte fick yttra sig
hur som helst i landet, inte säga och tycka som man ville. Sen gifte hon sig med en
ungrare, och de levde tillsammans i Sverige. Detta förhållande var destruktivt och
avspeglade en kvinnosyn där hon var underlägsen mannen. Hon bröt upp ifrån det här
förhållandet, efter att ha funderat mycket på vad meningen egentligen var att stanna
kvar hos honom och att det måste finnas något annat än det hon gick igenom. Denna
erfarenhet gav henne fördomar mot att dela partnerskap med en utländsk man, och
samtidigt fick hon genom vistelsen här i Sverige en mer försvenskad tankegång. Här
syftas på jämlikheten mellan könen. Efter skilsmässa från den ungerske mannen, gifte
hon sig sen med en svensk man. Då märkte hon markanta skillnader. Hon behövde inte
vara denne svenske man till lags, och hon tilläts ha egna tankar och vara mer
självständig. I detta förhållande är hon viljestark och bestämd. Men hennes nuvarande
man fungerar ofta som en bromskloss för henne, och då i de fall han tycker att hon skall
dämpa sig lite t.ex. när de skall handla. Detta eftersom hennes utåtriktighet kan väcka
uppmärksamhet. Själv kan kvinnan tycka att det är bra att han bromsar henne, då hon
ibland är alltför öppen eller impulsiv. Detta sker endast när de vistas bland folk. När de
däremot är ensamma hemma tycker han att hon är livgivande. Vid ett specifikt tillfälle
”gick hon över gränsen” med att säga för mycket i ett sällskap, vilket han än idag inte
kan glömma, och då skämdes han. Hon tycker inte att det beror på att hon talar först och
tänker efter sen, utan att de har olika syn på vad som är en bagatell att samtala kring
eller ett ämne med mer allvar.

Kvinnan säger att hennes man är inte särskilt sällskaplig av sig, vilket gett henne
problem med tanke på hennes behov av social kontakt. Ett återkommande problem är
när de vartannat år åker till Ungern för att hälsa på hennes släkt. Han kan ingen
ungerska, och hon orkar inte vara tolk hela tiden. Då kan hon inte koppla av i sällskapet,
och han har det långtråkigt. För hans del, så förstår han inte att man har så nära band till
släkten och att kvinnan vill träffa dem så ofta. Själv träffar han inte sin släkt så ofta i
Sverige. Mannen har väldigt svårt för det ungerska sättet, som t.ex. att hennes släkt vill
att de skall sova över hos dem när de är där nere på besök. Det vill inte han. Han vill
istället hyra ett ställe för bara sig själv, sin fru och sina barn. Vidare tycker han inte om
livsstilen där nere, att man går för nära inpå livet med varandra. Så nu åker hon själv
med barnen till släkten och pratar av sig. Detta är ett stort problem för henne, för hon
känner att hon under alla år tillsammans med honom inte kunnat förändra honom till att
bli mer social. Hon vill att han följer med. Men han vill inte. Han säger bara att hon kan
gå själv. Det gör inte saken bättre att hennes släkt undrar och inte riktigt förstår hans
beteende; att han tycker att det är långtråkigt och vill inte lära sig ungerska. Kvinnan
känner sig låst, och säger att det går inte att ta itu med det. Han är sån. Situationen blir



än värre, säger hon, då hon menar att hennes man är mycket snäll och går inte och surar
för hennes skull. Det blir en svår kombination, menar hon. Det är ett problem.
Lösningen har blivit att de har mötts på halva vägen, att vartannat år reser de till Ungern
och vartannat år bestämmer han resmål. Så problemen återkommer vartannat år när de
skall åka till Ungern. Hon poängterar ofta att det är just den sociala biten som är ett stort
problem, att han är reserverad av sig och hon är mycket utåtriktad. Idag har hon
accepterat det som det är. Hon inser att hon inte kan ändra på honom, och vice versa. De
har fått kompromissa. Men under de första åren försökte hon genom att tjata sig fram.
Inte ens då gav det någon utdelning.

Det som har varit mest värdefullt för henne i detta partnerskap, är att hon nu kan
bestämma över sitt eget liv på ett annat sätt än tidigare. Det är första gången för henne
som hon känner denna frihet. Hon värdesätter att hon nu har kontrollen över sitt liv, och
att parterna respekterar varandra. Det är så hon tycker att det skall vara. Fast med tanke
på att hennes man är socialt reserverad, tycker hon att man kan inte få allt. Man får
försöka jämka. Hon tycker det är viktigt att man lär sig det. Det kanske inte går att
förändra en människa, trots att man vill det. Hon har en bestämd uppfattning om att hon
absolut inte vill gå tillbaka till det tidigare förhållandet, med den kvinnosynen som det
innebar. Att få den frihet hon har fått, är mer viktigt för henne än någon annan del hon
fått från den svenska kulturen. Men det är som sagt, balansgången mellan hennes behov
av social kontakt och mannen slutenhet, där det är svårt att finna en lösning. Nu när hon
vet att hon inte kan ändra honom, så försöker hon accepterar läget och trösta sig med att
han har andra sidor som kompenserar denna sida hos honom. Fast i år är det dags att åka
till Ungern igen, och då börjar det igen.



    BILAGA 9

INTERVJUPERSON 4

Partnerskapet har varat i 12 år.
Den intervjuade är man. Han har Sverige som kulturellt ursprung. Kvinnan i detta
partnerskap har kroatiskt ursprung.

Mannens första möte med sin sambos pappa glömmer han aldrig. Grundat på
missförstånd visste inte sambons pappa om att den svenske mannen skulle komma på
besök. De hade då tidigare inte bekantat sig med varandra. Tillsammans med sin sambo
och hennes mamma satt de och väntade på att pappan skulle komma. När pappan väl
kom innanför dörren, och såg mannen, vände han om utan att hälsa på honom, gick ut
och slängde igen dörren efter sig. Även om den svenske mannen en stund tidigare fick
vetskap om att pappan inte visste att han var där, så kunde han inte förstå dennes
kraftiga reaktion. En halvtimma senare kom pappan tillbaka, svor och gormade mot sin
fru. Den svenske mannen avvaktade situationen för att se vart den bar. Men mest av allt
blev han förstummad över att en förälder kunde reagera så kraftigt som denne gjorde vid
detta tillfälle. Det slutade med att bägge männen satte sig i soffan och samtalade med
varandra. Den svenske mannen hatade denna situation, men menar att han gjorde detta
för sin och sin sambos skull. I samtalet sade hans sambos pappa att han inte visste om
att han skulle komma, och ville vara förberedd på hans ankomst så att han kunde bjuda
på något. Men innerst inne förstod inte den svenske mannen pappan bättre, eftersom han
inte kunde förstå att han reagerade så starkt. Den svenske mannen menar att ett hem är
väl allas hem, och hans egen far skulle aldrig ha reagerat på det viset. Han skulle ha
tagit upp det i efterhand om det var något som inte passade. Vidare menar han att ett
missförstånd inte kan ursäkta pappans häftiga reaktion, eftersom en förälder skall inte
agera på det viset. Det pappan gjorde tycker han var fult, barnsligt och dåligt
uppträdande över huvudtaget. Även om det finns liknande drag mellan hans familj och
sin sambos familj, så tycker han att det finns en väsentlig skillnad de sidorna emellan.
Hans far skulle låta tanken gå för handlingen, medan man på den kroatiska sidan låter
handlingen gå före tanken. Mannen säger vidare att svenskar tänker sig mer för rent
allmänt, medan man på sin sambos sida har så lätt att gå upp i limningen.

I efterhand tror mannen att pappan reagerade så för att denne inte tyckte om att hans
dotter träffade en svensk, men även för att pappan ser sig själv som överhuvudet i huset,
vilket innebar att allt skulle gå via honom.  Här menar den svenske mannen, att pappan
såg allt som sin ägodel, ungefär som att han hade ett behov av att styra saker och ting
för att känna sig hemma. Pappan kunde alltså inte vara flexibel i oväntade situationer.
Det visade sig också i övriga familjemedlemmars förhållningssätt gentemot fadern, där
de gav honom väldigt stor handlingsfrihet, såsom att mamman och dottern ofta höll sig
undan. Mannen säger att hans sambo inte klarade av att konfrontera pappan och att
mamman ofta höll sig i skymundan.

Den svenske mannen tycker att en övervägande negativ del utav den kroatiska kulturen
är att familjen har så starka band. Här har han sett vilka negativa konsekvenser dessa
band kan medföra, och han tycker inte om att man bevarar dessa tills bristningsgränsen.



Vidare tycker inte mannen om att kvinnorna är underställda männen, där han har sett
hur brödrabanden kommer först, och sen kvinnorna. Denna struktur märkte han i början
av förhållandet med sin sambo, att hon var mer en pojkflicka, eftersom hennes pappa
helst ville ha en son. Mannen säger att han drog ut sin sambo ur det destruktiva till ett
nytt varande. Han tycker att han har påverkat henne mycket. I deras förhållande märkte
han verkligen av skillnaden mellan dem två i förhållandet tanke och handling. I vissa
situationer förstod han henne inte alls, varför hon sade och gjorde vissa saker. Han
tyckte hon var konstig och betedde sig främmande. Detta kunde han inte ignorera,
eftersom ju närmare hon kom honom, desto mer angelägen blev han om hennes
beteende. Han ville få henne att tänka mer och handla mindre. Det var så han var själv.
Detta avspeglades i början på deras förhållande, där han säger att han länge var den
kloke och hon den vimsige. Mannen säger även att det är hans sambo som har vuxit
mest i deras förhållande, framför allt sedan hon fick barn och gick på Komvux. På så
sätt kom hon ifrån sin självcentrering kring sin uppväxttid. I dag är det nästan ombytta
roller. Han tror inte detta har så mycket med kulturell påverkan att göra, utan mer med
henne som individ. Att han tyckte att hans sambo var annorlunda, är han osäker på om
det har kulturella svar. Det kanske bara är kvinnliga, menar han. Han tycker inte att hans
sambo kan jämställas med sina föräldrar utifrån ett kulturellt perspektiv. Hon är inte
som de, men har vissa drag, säger han. Men vad gäller kulturell påverkan, så tycker han
att det är i alla fall hon som har förändrats mest, genom att hon tänker efter mer innan
hon handlar. Hon har blivit mer stabil, vilket han värderar högt. Detta har blivit på
bekostnad av den öppna och kärleksfulla biten, den icke svenska biten. Det tycker han
om, att man är öppen och spontan.

Hur den kroatiska kulturen har påverkat honom, kan han inte svara på säger han. Det
kan bara omgivningen göra. Egentligen vet han inte om han har blivit så påverkad av
kulturen. Han vet inte heller om han har fått något positivt med sig ifrån den kroatiska
kulturen p.g.a. att hans sambo kommer ifrån en annan kultur. Att hans sambo har stärkt
hans självförtroende, vet han inte heller om det beror på en kulturell aspekt. Han tycker
att folk från andra kulturer är mer utåtriktade än svenskar. Men om han tittar utanför sig
själv, så har han förstått sig bättre på utländska personers beteende. Han vet mer idag
hur han skall förhålla sig till dem när det förs diskussioner. Dock har han aldrig
förändrat sin syn när det gäller den manliga mentaliteten gentemot kvinnan i andra
kulturer. Det synsättet är förlegat, anser han. Han tycker att det finns en stor egoism hos
männen som ser till sig själv i första hand, och sen till övriga familjemedlemmar. När
han möter sådana utländska män tar han avstånd ifrån dem, då han helt enkelt inte vill
ha något med dem att göra. Det säger han rakt ut. Han tror inte de kan förändra sitt
beteende. Vad gäller hans förhållande till sin sambos pappa, fungerar det bra idag.
Mannen säger att pappan har vuxit, det visar sig då han idag låter sin familj betyda mest
jämfört med hur han var innan. Idag har pappan stor respekt för mannen, vilket han
absolut inte hade i början. Men det har krävts många års samtal, där den svenske
mannen har påvisat vilken ståndpunkt han har inom olika områden, såsom sin syn på
barnuppfostran och familj. På frågan om han alltid haft en klar ståndpunkt om hur han
tycker och tänker, svarar mannen ”yes”.

Ett annat exempel där han har en klar ståndpunkt är att han tror att det kommer ske inre
stridigheter mellan svenskar och invandrare i Sverige. Detta eftersom de flesta
utlänningar tillför bara negativt. Han menar att när de kommer hit, så vill de inte släppa



efter sina gamla hemländers seder och bruk i det svenska samhället. Hur denna syn
förhåller sig till att han själv har en partner från ett annat land, säger han att han tycker
inte att hon är utländsk. Idag har de en egen liten värld, med egna normer och
värderingar. Förhållandet är varken präglat kroatiskt eller svenskt. Trots att han haft ett
relativt långt förhållande med sin sambo, tycker han inte att han har fått en generellt
positiv uppfattning om invandrare i det svenska samhället. Han säger att han hade inte
klarat av att flytta till ett land och anpassa sig efter en ny kultur.


