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Sammanfattning/Abstract 

Uppsatsen handlar om kärleksrelationer mellan människor med olika etniska ursprung. Vi vill 

undersöka hur omgivningen reagerar när någon i deras närhet väljer att ingå en kärleksrelation 

med en person som har annan etnisk bakgrund. Vi vill ta reda på kärlekens betydelse för paret 

i deras förhållande och hur kärlekens kraft övervinner parets problem samt konflikter i deras 

förhållande. Vi har även undersökt paret i relation till sin omgivning. Att ingå ett förhållande 

över etniska gränser kan innebära många kompromisser av sina egna levnadsmönster och vär-

deringar. Paret väljer att skapa nya levnadsmönster tillsammans och på så sätt skapas det nya 

sociala koder samt traditioner som passar deras förhållande. Vilket bidrar till att de övervinner 

kulturella skillnader. Vidare har vi undersökt hur media väljer att representera människor med 

annan bakgrund och att det ger upphov till stereotyper.  

De nyckelord vi har tillämpat i vårt arbete för att hitta material är följande : Kärlek,  etnicitet 

och etniska gränser.  
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1.Inledning och bakgrund  

1.1Bakgrund 

 ”Att kärlek är en konst, alldeles som att leva är en konst. Om vi önskar lära oss att älska, 

måste vi bete oss på samma sätt som när vi vill lära oss vilken annan konst som helst”.

 (Kärlekens konst, Erich Fromm, 1980) 
Att leva i ett förhållande med någon som har helt andra värderingar och vanor än en själv kan 

innebära att man får offra en del som är självklart för en själv samt att man tar del av part-

nerns sätt att leva. Mycket av det kan bidra till nyskapande kulturella processer men även in-

nebära nya konflikter och besvärliga skillnader. Men upplevelser av ömsesidig kärleken bi-

drar nog till att många övervinner tvister samt motgångar i sina förhållanden och det är före-

ställningar om kärlekens kraft som vi vill lyfta fram i vårt arbete. 

 

På etnologi fortsättningskurs blev vi tilldelade ämnet kärlek i uppsatsskrivning. Utifrån ämnet 

kärlek valde vi att skriva om relationer mellan människor från olika etniska grupper i Sverige. 

Vårt intresse för detta väcktes under höstterminen 2005 då vi läste delkursen Sveriges mång-

fald. Att det blev just det här ämnet vi valde att skriva om kan bero på att vi båda har annan 

etnisk bakgrund än svensk och vi är medvetna om att detta kan ha kommit att påverka vårt 

arbete både positivt och negativt. Från början lade vi fokus på religion, traditioner samt kultu-

rella föreställningar. Men har nu ändrats till parets relation till sin omgivning där tradition och 

kultur är medverkande faktorer. 

 

Äktenskap och partnerskap mellan människor från olika etniska grupper möts i alla kulturer 

av motstånd och misstänksamhet. Förhållanden över etniska gränser kan vara ett hot mot den 

sociala sammanhållningen inom en viss etnisk grupp. På grund av att gruppen vill skydda sin 

inhemska gemenskap och på så sätt försöka hindra en eventuell upplösning av gruppen. 

När en minoritetsgrupp börjar etablerar sig i en främmande miljö börjar de utveckla starka 

normer mot sexuella parbildningar över etniska gränser. Ju mindre den etniska gruppen är 

desto viktigare blir  kravet på den sociala sammanhållningen och motståndet mot partnerskap 

mellan olika etniska grupper. (Månsson 1989 :110)  
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1.2 Syfte 

Vårt syfte är studera parets relation till sin omgivning, det vill säga det vi vill undersöka är 

hur partner med olika etniska bakgrunder blir bemötta av sin omgivning. Vi är också intresse-

rade av ifall det skapas kaos i dessa familjer då eventuellt familjerna eftersträvar att bevara 

sina strukturer. Vidare i vårt syfte vill vi studera vilken betydelse kärleken tillmäts i parets 

beskrivningar av vardagslivet och hur paret förhåller sig till begreppet kärlek. Det vi också 

har  undersökt är på vilket sätt paret talar om vad det är som håller dem samman. En annan 

aspekt som vi ville få med är medias framställning av partnerskap mellan olika etniska grup-

per. Vi vill undersöka hur medier väljer att framställa dessa relationer samt om det förkommer 

stereotyper som media ger upphov till. 

 

1.3  Olika begrepp 

När vi skriver vår uppsats tar vi hjälp av olika begrepp för att förklara samt utveckla vår empi-

ri vilket leder uppsatsen framåt. De begrepp som vi anser passa in i vårt arbete är: kärlek, et-

nicitet och kultur. Det är dessa begrepp vi utgår från när vi analyserar vårt material. 

 

Kärlek   
Lena Martinsson hänvisar i sin avhandling ”Gemensamma liv” till Ronny Ambjörnsson som 

skriver om att kärlek är en idé som härrör från 1700-1800-talet. Från denna idé skapades en 

romantisk vision om hur kärleken skulle verka fri och obunden från tid och rum samt bortse 

från sociala positioner. Martinsson väljer att beskriva det romantiska kärleksidealet som ett 

kulturellt fenomen. Vilket författaren menar med är de föreställningar och ideal som finns om 

kärlek. Giddens skriver om att inom det första stadiet av kärlek; förälskelse, får man en in-

blick om vem partnern ifråga verkligen är, vilket menas med att när man är förälskad så får 

personer en insikt om sina älskades kvalitéer. (Martinsson 1997:13, 159ff )  
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Etnicitet  
Begreppet etnicitet har sitt ursprung i grekiskan då det hette ”ethnos” och betyder folk. Etnici-

tet har även förkommit i den engelska språket i decennier då det användes för att kategorisera  

kultur eller religion som främmande. Begreppet började användas i Sverige efter andra världs-

kriget och användes nu som då för att dela in människor i grupper. ( Arnstberg 1993:30) 

Etnicitet kan definieras som sociala relationer mellan individer som ser sig själva som kultu-

rellt avskilda från majoritetssamhället. I majoritetens synvinkel framstår de övriga individerna 

som minoritetsgrupper och kontakten mellan majoritet och minoritet är begränsad. (Erikssen 

200 :22) 

 

Kultur 
I Kulturanalyser menar Ehn och Löfgren att det finns hundratals definitioner av kultur vilket 

gör att det blir viktigt att försöka förklara begreppet. De menar att kultur omfattar de sociala  

koder, föreställningar och värden som människor delar. Dessa koder och föreställningar kan 

vara medvetna eller omedvetna som människor kommunicerar med och behandlar i socialt 

handlande.(Ehn & Löfgren 2001: 9) 

I Den kultiverade människan beskriver Frykman & Löfgren kultur något som visar hur olika 

samhällsstruktur är uppbyggda och verkar. Vidare menar de att kultur tillämpas för att organi-

sera det samhället individen lever i. För att utveckla detta har vi citerat Frykman & Löfgren, 

när de beskriver kultur som ny skapande process: ”kultur är ett medium- i det filter – genom 

vilket människan skapar sitt verklighets bild.”( Frykman & Löfgren 1994:15)    

 

 

1.4 Frågeställning 
Utifrån vårt syfte kommer vår frågeställning att se ut på det här viset och våra frågor är: 

1. Paret i relation till sin omgivning.  

2. Kärlekens betydelse i hur paret talar om kärleken i förhållande till varandra. 

3. Medias framställning av partnerskap mellan olika etniska grupper 
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1.5 Teorier  

Interaktionismen 
Interaktionismen handlar om möten människor emellan och vad som händer när människor 

möts. Billy Ehn skriver i sin studie Arbetets flytande gränser att människor formas av sin om-

givning och utifrån den blir personer tilldelade roller i olika sociala sammanhang. Vidare me-

nar Ehn att människor börjar uppträda på ett sådant sätt som omgivningen förväntar sig att 

man ska göra. (Ehn, 1981:16f )  Enligt Mead så är det först i relation till andra som vi får våra 

roller tilldelade och i förhållande till vår omvärld så blir vi någon ,det skapas en identitet ut-

ifrån omgivningens förväntningar. (Berg1995 : 157)   

 

När människor möts uppstår olika händelser där deras  handlingar  kan definieras som kultur.   

Här hänvisar vi till sidan 6 och begreppet kultur där vi utgår från Ehns och Löfgrens defini-

tion av kultur. Med det vill vi vidareutveckla hur det skapas nya sociala koder, nya processer i 

mötet människor emellan samt hur det skapas nya överkommelser mellan parterna i deras 

förhållanden. Varje människa har sin egna kultur med sig i bagaget och när man sedan träffar 

någon som man ska leva ihop med så bidrar det sociala samspelet till nyskapande processer. 

 

Holmberg beskriver interaktionismen där människan är placerad mellan sin egna historia och 

samhällets verklighet. Författaren menar att människan befinner sig i en utveckling som för-

ändras ideligen. (Holmberg, 200 :39) I Nationalencyklopedin hänvisas interaktionismen  till 

Hegels dialektik:  ”I denna framhävs vikten av samspelet mellan individen och den materiella 

och mänskliga omgivningen.”   (Nationalencyklopedin 2006-06- 02)  

Detta leder in på Ehns studie där han beskriver de viktiga begrepp som sociala situationer 

vilka  är centrala teman inom interaktionismen. Ehn menar att de sociala situationerna utspe-

lar sig inom en linimal tid, där människors handlande kan studeras utifrån sociala strukturer 

och kulturella normer. (Ehn 1981:16f ) 
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Maktförhållande 
I Gemensamma liv skriver Martinsson om maktrelationer som kulturella krafter. Med det me-

nar hon att alla individer har kulturella krafter som sociala koder, uppväxt, traditioner med 

mera och när två individer sedan möts och bildar ett par så kan det ofta uppstå en maktkamp 

på grund av dessa kulturella krafter. För att beskriva känslan av makt citerar Martinsson Fou-

cault, Butler samt Beronius” Makten materialiserar sig gång efter annan, i de former och 

innebörder samhälle, identitet, kropp, kön och känsloliv får, i upplevelser av lust, kärlek och 

avsmak” (Martinsson 1997:15)  Birgitta Svensson menar att kampen inom ett maktförhållande 

handlar om vilka värderingar och normer som ska råda. Vidare anser Svensson att makt bör 

betraktas utifrån sociala och kulturella handlingar. (Svensson, 2003: 52) 

Genom att kategorisera och dela in människor i olika grupper så skapas maktrelationer mellan 

majoritet och minoritets grupper. För att grupper som är i majoritets blir på så vis överordnade 

och har därmed tolkningsföreträde. ( del Los Reyes, 1998: 349f ). 

 

Antropologen Marianna Torgonvick skriver att Västvärlden definierar ”De andra” utifrån de 

förställningar som finns och dessa förställningar bygger på att västvärlden distanserar sig från 

”De andra” genom att applicera dem egenskapar som primitiva och exotiska. Författaren anser 

att dessa egenskaper förkommer även i västvärlden men genom att tillskriva ”De andra”  de 

särdrag tar man avstånd från det outvecklade och ociviliserade. Vilket leder till att 

maktförhållanden uppstår mellan Västvärlden och övriga världen ( Torgovnick 1990:8).    

 

Kaos och ordning 
I den borgliga kulturen under 1800- talet var kaos och ordning viktig då man band samman 

till  två andra grundläggande principer som natur/kultur och primitiv/ civiliserad. Under 1800-

talets slut ansåg de borgliga att de stod på toppen till kulturens utveckling, där de kunde se på 

ras, klass, och folk som inte hade kommit lika långt i utvecklingen som de. De borgliga  be-

traktade  sig själva som civiliserade, förfinade  samt  ordningsamma, medan de andra som till 

exempel arbetarklassen representerade odisciplinerad natur och det motsatta.   

Detta medför att det uppstår kulturella motsättningar  och det skapas maktrelationer mellan 

kaos och ordning, vilket innebär att en grupp anser sig ha den rätta, sunda livsstilen medan 

andra grupper får stå för det motsatta, vilket benämns som negativt. (Ehn & Löfgren 2004 

:54) En sorts kaos som kan skapas är  till exempel när en medlem ur en familj med annan ur-
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sprung än svensk berättar att han/hon ska gifta sig med en svensk. Inom familjen kan det  tol-

kas som att han/hon går emot  familjens strukturer och väljer en livspartner med annan bak-

grund. Vilket innebär att  man väljer utifrån kärleken och inte utifrån familjens regler.   
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2 Material  och metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av den kvalitativa metoden vilket kännetecknas av att intervjun är personlig 

och central inom det arbete som genomförs. Vi har först och främst framställt intervjufrågor 

som våra informanter har fått besvara vid intervjutillfällena. Intervjufrågorna var anpassade 

dels till vårt ämne och dels till hur informanterna har besvarat dessa. Vi har utfört  sex stycken 

intervjuer med personer som har/haft en kärleksrelation med någon som har annan etnisk 

bakgrund än svensk. Längden på intervjuerna har varierat och det omfattade tidsmässigt 22 

minuter till 60 minuter. Valet av plats där intervjuerna genomfördes utgick från informanter-

nas vilja och önska. De flesta platser var hemmet eller café. Vi har gått tillväga på så sätt att vi 

har spelat in intervjuerna på minidisk, med informanternas tillstånd. Efter varje intervju har  

vi lyssnat igenom dessa noggrant samt att vi  har transkiberat dem.  Några av intervjuerna har  

redigerats och anledningen till detta är språkbrister och  på grund av detta  har vi redigerat de 

citat som tillämpats i uppsatsen.  Muntlig information som vi ansett som icke relevant i vårt 

arbete har tagits bort.  

Som ett komplement  till intervjun har vi  fört anteckningar om själva intervjusituationen samt 

hur  situationen utvecklade sig. Våra informanter har vi till största dels haft anknytning till då 

vi känt dem sedan innan. Men vi har dock intervjuat personer som vi inte känt till sen innan. 

Våra informanter är i åldrarna 21 år till 46 år gamla som har/haft långa förbindelser med sina 

respektive, allt från  1 år till 10 år.  De vill vara anonyma så därför har vi gett dem fiktiva 

namn. Våra informanter kommer från olika länder såsom Sverige, Latinamerika och Irak samt 

att några av våra informanter är andra generationens invandrare. En av våra informanter är en 

man och de övriga är kvinnor. Vi är medvetna om att genus är en viktig aspekt men uppsatsen 

utgår inte ifrån konstruktionen av kön utan kultur och etnicitet. Förutom intervjuerna har vi 

samlat in vår litteratur via handledning. Vi har också  granskat litteratur samt att vi har under-

sökt medias skildring i tidningsartiklar samt populärlitteratur. Sökningen har skett med hjälp 

av olika sökord  via webbsidor som : libris, artikelsök, presstext samt dagstidningar.   
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2.2  Källkritisk diskussion 

När det gäller litteratur har vi lagt märke till att det inte åstadkommits så mycket forskning 

kring vårt ämne och därför var det svårt att hitta litteratur som på djupet behandlar ämnet. Det 

vi insåg var att många av författarna beskriver sexualitet som en av orsakerna till partnerskap 

över etniska gränser. Vilket har medföljt till att det varit svårt att hitta relevant litteratur.  Svå-

righeter som vi har stött på är att våra informanter har bott på olika ställen i Stockholm vilket 

inneburit en hel del resande och ekonomiska utgifter. Då vi i början tyckte det var svårt att få 

tag på informanter satte vi upp lappar på högskolan om vårt uppsatsämne för att få tag på 

intervjupersoner Vi har känt oss som ”De flygande reportrarna” då vi varit på resande fot un-

der flera dagar. När vi inte är några erfarna intervjuare tyckte vi att det var svårt när informan-

terna var mindre pratsamma samt att vissa svävade ut och hade svårt att hålla sig till ämnet.  

En sak man bör tänka på till kommande uppsats  är att strukturera frågorna bättre. 

 

2.3 Egna reflektioner 

Reflexivitet benämns som ett tänkande om sitt eget tänkande vilket innebär att en persons 

tankegångar om andra avspeglar den personens förhållningssätt till dessa objekt. Reflexivitet 

betyder också att man som forskare reflekterar över sin egna roll under arbetets gång och pro-

blematiserar den. Vidare handlar reflexivitet om att det går inte att beskriva realiteten  utan att 

inverka på den med sina egna värderingar och förställningsvärldar. (Ehn & Klein 1999: 10f) 

Något som vi har funderat på är ifall vår relation till våra informanter kanske inneburit en 

osäkerhet för att de inte utelämnat sig. Något som vi har reflekterat över är att personerna 

kanske inte utelämnat sig helt och hållet när de delgett oss sina berättelser. Samtidig kan det 

vara tvärtom att dem inte vill lämna ut några djupa funderingar vad gäller vårt ämne. Men vi 

tycker dock att vi har fått uttömmande svar. Något som vi tänkt igenom är vår uppdelning av 

informanter och hur det kommer sig att vi valde just den fördelningen. En anledning är att vi 

utgick ifrån att vi inte skulle ha en direkt relation till informanterna.   

Ytterligare en sak vi funderat över är att Chimen har samma ursprung som två av våra infor-

manter och detta ledde till att informanterna utgick från att Chimen kunde allt som omfattade 
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Iraks historia. Ett exempel är då en av de intervjuade talade om kriget mellan Irak och Iran 

1980 och nämnde det enbart med ett årtal under intervjun – ”Du vet, 80…”    Joanna intervju-

ade Anders och Maria och intervjun med Carina genomfördes gemensamt  med Chimen. In-

tervjun med Anders var givande och lättsamt. Mycket berodde på att Anders var villig att be-

svara frågor samt att han delade med sig av sina erfarenheter, tankar och värderingar. Då  Jo-

anna sedan tidigare inte haft möjligheter att fördjupa sig i ämnet islam tyckte hon att det var 

intressant att lyssna på någon som var väl insatt och praktiserande muslim. 
 

Maria hade nappat på en av de lappar som vi satte upp i skolan, så  Joanna och Maria kände 

inte varandra sedan tidigare vilket kändes intressant.  Maria var lättsam och villig att svar på 

frågor så det blev inte någon ansträngd situation, då det lätt kan bli det ifall man inte känner 

varandra sedan tidigare. Däremot var Joanna lite osäker på hur hon skulle formulera sina in-

tervjufrågor,  men det gick bra och intervjun kändes ibland mer som ett förtroligt samtal än 

som intervju. Anledningen till att frågorna  fick formuleras om var att Maria i nuläget inte 

hade något förhållande samt att det kom upp andra företeelser än vad det gjorde under inter-

vjun med Anders.  Joanna kände att hon  fick anpassa frågorna till berättelsens gång. 

 

Intervjun med Carina genomfördes på ett fik söder om Stockholm under eftermiddagen och 

genomfördes av uppsatsförfattarna . Intervjun varade i en halvtimme och vi upplevde båda två 

att Carina var nervös. Det märkte vi genom att hon hade svårt att besvara på våra frågor samt 

att vi tog flera avbrott för att informanten önskade det. Allt som allt var det fyra pauser. Vi 

tror att Carinas nervositet berodde på att vi var två stycken som intervjuade samt att platsen 

var ett fik med störande faktorer.  Vi tror också att vår relation till henne var en annan orsak 

till ängslan. 
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3. Kärlek 

3.1 Definition av kärlek  

Olika forskare har i alla tider försökt definiera begreppet kärlek vilket har lett till att många 

definitioner har uppstått. Martinsson menar att ju mer efterforskningar som görs och skrivs 

om kärlek desto mer kännedom och vetskap får man om begreppet kärlek och innebär en dju-

pare förståelse utav ämnet vilket i sin tur medför att man kommer närmre dess sanning. (Mar-

tinsson 1997:162) Enligt Nationalencyklpodein så har kärlek i västvärlden blivit en av de 

mest debatterade känslorna sedan 1700-talet. Det kan man se på alla de böcker och filmer som 

har skildrat kärlek på något vis. Kärleken har beskrivits som en komprimerad form av långva-

riga förbindelser, samspel mellan andlighet och sinnlighet, ömhet och förståelse och i viss 

mån sexualitet. Kärleken beskrivs som en sinnesstämning som man kan lära sig att hantera 

varsamt, likt konst. (Nationalencyklopdedin  2006-05-01) 

Under våra intervjuer lät vi våra informanter berätta vad kärlek betydde för dem. Det vi märk-

te var att många utav dem hade svårt att beskriva sina känslor och definiera vad kärlek inne-

bar för dem. De hade svårt att uttrycka sina värderingar inom kärlek för de ansåg att kärlek 

var allt. Sara försöker redogöra för vad kärlek betyder för henne och säger:  

” kärlek är allt, jag vet inte. Men det är livet. Det är lite av det här ge och ta, att man har det 

här behovet att älska någon och lika känner man behovet att bli älskad. Så kärlek är något 

som binder samman människor. Kärleken i allmänhet kan innefatta allting, men kärlek till 

partner kan bli djupare än vänskap. Det är nästan som själsfrände, det är helt på ett annan 

plan. Du vet, alla ville ha någon”   
 

Detta citat hänvisar vi till Jurgen Reeder som anser att alla har svårigheter att definiera och 

preciciera vad kärlek egentligen är och bestämma sig för hur det ska användas. På samma sätt 

som Reeder beskriver hade Sara svårt att definiera kärlek. Hon säger: 

”Kärleken är så stort att vi inte kan greppa om den därför kan man inte beskriva den”.     

 

Vidare menar Reeder att begreppet kärlek omfattar en människas drömmar och förhoppningar 

om det ljuva livet.  Författaren  anser att människan reducerar ämnet kärlek till romantik. (Re-
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eder1994: 338) Detta är väl kanske det vanligaste när man tänker om kärlek att man funderar 

på förälskelse i första taget men enligt våra informanter grundar kärleken sig i trygghet och att 

respektera varandra. 

Nora beskriver kärleken som att leka med en docka. Hon menar att har man en leksak som 

man tycker väldigt mycket om så är man varsam med den. Det är en leksak som man älskar 

över allt annat och som man vårdar väl. På det sättet blir dockan/ leksaken väldigt speciell och 

betydelsefull. Nora drar liknelser till kärleken där hon anser att likadant som det finns en enda 

särskild leksak så existerar det endast en stor kärlek i ens liv. Vidare tycker Nora att man ska 

vårda kärleken och vara rädd om den man älskar. Carina är inne på liknande spår när hon ut-

trycker sin syn på kärlek. Hon tycker att ifall ett par varit tillsammans så länge som hon själv 

och hennes sambo, har man varit med om otroligt mycket tillsammans. Därför anser hon att 

ge upp för någon bagatell eller andra småsaker inte är relevant utan man bör kämpa för det 

man har.  Samt att man ska tänka på alla bra stunder man har delat med sin partner. 

Däremot anser Anders att kärleken har regler och för att kunna förstå kärleken så måste man 

även tyda dess regler.  Med det menar Anders att i ett förhållande bör man inte ta kärleken för 

given utan det handlar om att paret ska ta hänsyn till varandra. 

 

3.2 Första mötet med respektive partnern 
De flesta av våra informanter träffade sina partner slumpmässig förutom Sara då släkten ar-

rangerade mötet. Carina träffade sin sambo på en krog ute i Stockholm. Hon var ute med sina 

kompisar och hade precis gjort slut med sin före detta pojkvän. Det som gjorde att Carina  

fastnade för sambon var att han dansade bra samt att han var rolig och snäll. Han var den för-

sta killen som Carina blev kär i utan att utgå ifrån hans utseende.  

Anders och Tara träffades genom skolan, då Anders skulle föreläsa om Islam på skolan där 

Tara gick. Under de dagarna bodde Anders hos Taras familj och blev intresserad av Tara, vil-

ket ledde till att han bad om hennes hand. Det slutade med att de gifte sig.   

Maria träffade sin pojkvän på samma sätt som Carina, ute på en krog. Därefter träffades de ett 

par gångar och fick bra kontakt. Sedan åkte Maria och hälsade på honom i Falun, efter ytterli-

ga ett par träffar blev de ett par.  

 

Noras man var  hennes första kärlek och hon träffade honom för första gången under högsta-

diet då de gick i samma skola. De var förälskade i varandra men deras vägar skildes åt av yttre 
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omständigheter. Nora gifte sig och flyttade till Sverige och levde här i fyra år då hennes man 

dog. Efter det återvände Nora till Irak, där träffade hon återigen sin första kärlek och  de upp-

täckte att deras gamla känslor fanns kvar. Detta ledde till att Nora och hennes första kärlek 

gifte om sig och flyttade  till Sverige.  

 

Saras släkt arrangerade mötet mellan henne och en avlägsen släkting från USA. Släkten hade 

bestämt att Sara skulle guida honom och deras förhoppningar var att de skulle tycka om var-

andra och kanske bli ett par.  Vilket också inträffade och  idag har Sara och hennes pojkvän 

varit tillsammans i ett år och lever i ett distansförhållande. Sara har planer på att flytta till 

USA då hennes  pojkvän studerar och har bättre möjligheter att få arbete där. 

 

 

3.3  Om kärleken till varandra 

Här låter vi våra informanter berätta om kärlek i sina parrelationer och enligt dem är det vik-

tigt att tänka på att man ska kämpa mer och försöka övermanna problem tillsammans.  Vilket 

innebär att klara av saker gemensamt som stärker deras kärlek till varandra.  

” Men det kändes, vi älskade verkligen varandra, jag älskar väl honom fortfarande och han 

gör väl också det, fast visade det kanske på fel sätt. Vi tyckte alltså, från första början så tyck-

te vi om varandra jättemycket. Det kändes som att vi var en och samma person. Vi pratade i 

telefon hela dagarna och ville inte åka ifrån varandra när vi sågs. Det kändes som att inget 

problem var för stort, vi skulle ordna allting” 

Här berättar Maria om sin kärlek till sin före detta pojkvän, vilket är känslosamt och lidelse- 

fullt. Genom att beskriva sina känslor om sin kärlek så beskriver hon på något vis den verk-

lighet hon levde i under tiden förhållandet varade. (Arvidsson 1993:11) Berättandet fyller en 

viktig funktion i våra liv och genom att berätta en historia om oss själva så visar vi samtidigt 

vilka vi är. När Anders berättar om sitt förhållande till sin fru så menar han att de två är som 

alla andra gifta par. De bråkar och blir sams och kärleken går upp och ner. Anders säger att 

kärleken till sin fru handlar mer om att övervinna problem tillsammans och bli stärkt utav 

detta. Dem flesta människor tror och har föreställningar om att det innebär större konflikter 
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inom blandäktenskap än i ett ”vanligt” äktenskap där båda har lika ursprung. Utifrån intervju-

er med våra informanter har vi märkt att det inte stämmer utan problem som förekommer 

finns i alla förhållanden, men blir mer belyst i och med att den ena inte är svensk. Detta inne-

bär att människor med annan etniskt bakgrund blir reducerad till sin kultur utifrån folks före-

ställningar. (jfr Pripp 2001:172 – 178 ) 

Enligt Nationalencyklopedin står blandäktenskap för äktenskap mellan individer med olika 

etniska ursprung eller religion. (Nationalencyklopedin  2006-06- 02)  Lena Gerholm förklarar 

begreppet blandäktenskap i sin artikel Äktenskap över gränser och menar att individer som 

ingår i ett blandäktenskap ifrågasätter begreppet. Gerholm har utgått från tidigare forskning 

som är baserade på intervjuer vilket  hennes artikel grundar sig på. De intervjuade  personerna 

menar att när de lever ihop med en person med annat ursprung så ser omgivningen till de kul-

turella skillnaderna istället för till individen i sig. Lena Gerholm har i sin artikel valt att kalla 

ett sådant äktenskap för ”äktenskap över gränser”, för att  begreppet beskriver mötet mellan 

två personer med olika etniska bakgrunder bättre. (Gerholm 2003:5) 
 

” Om vi inte hade kärlek för varandra, jag och min man skulle vi inte kunna leva ihop och 

inte heller lyckas i vårat liv för att han är ifrån ett annat ursprung och jag ifrån annat ur-

sprung. Hade vi inte haft kärlek i vårt förhållande hade vi säkert haft problem och inte lyckas 

med vårt förhållande. Han respekterar mig och jag respekterar honom och det som driver oss 

att ta hand om vårt förhållande.” 

Utifrån interaktionismen tolkar vi Noras beskrivning om kärleken till sin man med fokus på 

deras uppväxtvillkor. Nora och hennes man har olika ursprung. De är vana vid att leva på oli-

ka sätt och är uppvuxna med sina traditioner och de sociala koder som tillfaller dessa. När de 

sedan bestämt sig för att leva tillsammans så skapar dem ett gemensamt liv utifrån bådas 

traditioner samt kultur där kärleken är viktigast. I deras gemensamma liv så skapas det nya 

sociala koder och nya sätt att leva tillsamman. När Carina resonerar om kärlek till sin partner 

anser hon att man bör sätta varandra i första rummet, vidare tycker hon att som delaktig i ett 

förhållande ska man visa varandra respekt genom kärlek och närhet. Sara å sin sida beskrev 

sin kärlek som ett pussel, att man tillsammans kompletterar varandra likt delarna i ett pussel. 
När man hittar passande delar i ett pussel så bildar dem en enhet och så kan paret i ett förhål-

lande komplettera varandra. 
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4. Media 

4.1 Medias framställning 
Etnologstuderande Begovic skriver en artikel som baseras på hennes c-uppsats  Skönheten och 

invandraren om hur media framställer blandäktenskap mellan utländska män och infödda 

kvinnor. Där gör författaren en liknelse mellan sagen om skönheten och odjuret och hur media 

konstruerar bilden av ett partnerskap över etniska gränser. Begovic menar att det finns många 

likheter med denna saga, då  vi oftast läser historier som handlar om ”odjuret” och ”skönhe-

ten”.  I sagorna får skönheten kämpa för sin kärlek till odjuret, vilket bland annat innebär att 

hon får övertyga sin omgivning om att odjuret är mänsklig. Vidare skriver Begovic att media 

framställer ett blandäktenskap, där mannen oftast döms efter sitt utseende samt sitt sätt att 

tala. Kvinnan blir automatiskt tilldelad en kämparroll där hon ständigt måste försvara sitt för-

hållande och på något sätt bevisa att hennes man är mänsklig.  

 

Några få detaljer som skiljer sagan från verklighet är att sagan slutar med ett lyckligt slut men  

i verkligheten framställs det annorlunda.  Medias budskap är inte att framställa den mänskliga 

godheten utan det handlar om att beskriva kärleken som har spruckit, det avvikande.( Begovic 

2003:10) Generellt så anser vi att det inte reflekteras  riktigt över vad som framställs i tid-

ningar och övriga media och det  verkar som att många bildar sig en uppfattning utifrån det 

som skrivs Maria beskriver här sin uppfattning över medias framställning om partnerskap 

över gränser och säger: 

 

”Det är inte så ofta man hör att det går bra för folk  med olika bakgrund så det är inte så 

uppmuntrande på löpsedlarna. Ja, alltså om förhållanden i sig läser man inte så mycket. Det 

man läser om är problemen i förhållandena, våldet och hedersmorden, och just det kan jag 

störa mig på. Jag tycker det är jättebra med en debatt och jag tycker att man ska lyfta fram 

mer och alltså det är jättesvårt att säga att man hoppas på en förändring”. 

 

Etnologen  Magnus Berg  tar i sin bok  Hudud ämnet populärorientalism och  på vilket sätt 

populärlitteraturen behandlar och framställer Orienten. Orienten står för det som finns utanför 

Västvärldens gränser, framförallt Mellanöstern. Berg menar att inom populärlitteraturen får 

Orienten representera det avvikande och främmande samt att det är något som finns bortanför 
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oss i väst. På grund av detta beskrivs det som mystiska resmål där även människorna får re-

presentera det ociviliserade i förhållande till Västvärlden. Vidare tar Berg upp att med hjälp 

av populärorientalismen så markeras skillnader mellan väst och öst. I och med dessa skillna-

der som beskrivs så betonas det egna trygga livet i Väst medan det farliga i Orienten fram-

hävs.(Berg 1998: 205) 

 

Etnologen Oscar Pripp har gjort en undersökning som är baserade på intervjuer som genom-

förts av etnologistudenter i  Stockholmsområdet. Studenterna har intervjuat människor som 

arbetar med integrationsfrågor, däribland journalister. Enligt journalisterna  har dem inte så 

mycket kunskap om det dem skriver om och det finns inte heller någon tid att fördjupa sig i 

ämnet. Vidare tar journalisterna upp att de själva väljer innehållet i artikeln men de menar 

också att artikeln i sig bör vara objektiv. Journalisterna menar att objektiviteten framträder när 

alla berörda i artikeln kommer till tals. Där med får läsaren bilda sig en egen uppfattning om 

vad som är rätt och fel.(Pripp 2002 : 59 ff) Anders talar här om media och menar att männi-

skor bör vara kritiska till hur media framställer och reproducerar stereotyper. 

  

” Man kan inte skälla på media för det är medias natur att berätta om det avvikande, deras 

uppgift. Problemet är bara det att det  som är avvikande alltid blir informationskällorna så 

till slut får man en indirekt uppfattning. ”Det här är avvikande, allt är sådär” Så jag tror 

egentligen så går det kanske inte  att ändra media. Men jag tror att man måste få människor  

till att vara mer kritiska till media.” 

 

Carina anser att det är svårt att leva utan att bli påverkad av medias sätt att beskriva det som är 

annorlunda eftersom media är ett fenomen som ständigt omger oss genom teve, radio, dags-

tidningar med mera. Carina säger vidare att hon och hennes sambo har vuxit upp i områden 

som ständigt skildras i media på ett negativt sätt. Hon och hennes sambo har en förförståelse 

om hur det är att leva där och dem vet att det som media säger inte alltid överensstämmer med 

verkligheten.  Där med blir de inte influerade av det som skrivs och Carina menar att deras 

uppfattningar inte har rubbats av de allmänna tankestrukturerna.  När Carina får frågan om 

hur media skriver om partnerskap över gränser svarar hon som så : 
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” Jag tycker att det ofta problematisera mer än vad det är som att man innan man blir kär i 

någon tittar vart de kommer ifrån och vad de har för religion och hur de praktisera det istäl-

let för att se till individen i sig” 

 

För många kan media vara den enda referensramen och därmed bli den enda informationskäl-

lan om sådant som är främmande för folk. Det kan leda till att människors förställningar 

grundas i medias nyheter utan att ifrågasätta varför och  om det verkligen är sant. 

  

4.2 Stereotyper 
Richard Dyer skriver om att stereotyper handlar om föreställningar och uppfattningar som 

grundar sig i människors föreställningsvärldar som de har om andra. Man utgår från de kate-

goriseringar vilka förekommer i samhället såsom etnicitet, klass och genus samt nationalitet. 

Stereotypisering grundar sig i att det förekommer obalans mellan de grupper som lever i ett 

samhälle. Obalansen beror på att majoriteten anser sig ha rätten att definiera minoriteten 

vilket leder till att majoriteten får en överordnad roll i samhället. (Sverige mot rasism) Ma-

joritetssamhället blir detta fallet  ”De normala” i förhållande till ”De andra” som blir de avvi-

kande vilket leder till att maktförhållanden uppstår.( Del Los Reyes, 1998: 349 f). 

I relation till vår sociala omgivning så blir vi tilldelade roller om vilka vi förväntas vara och 

omedvetet  tar vi dessa oreflekterade  budskap till oss. Det är den närmsta omgivningen i olika 

sammanhang som avgör våra positioner i det vardagliga livet. (Berg1995 : 157)   

 

De förväntningar som omgivningen har om en människa kan komma att  påverka den perso-

nen så pass mycket att han/hon omedvetet börjar leva upp till dem och agera därefter.  

Ur ett interaktionistisk  perspektiv uppkommer  ett sorts samspel mellan omgivningen och 

individen där personen i fråga agerar efter den sociala situationen.  Beroende på den aktuella 

situationen så väljer man att tona ned de stereotypa dragen eller att uppträda enligt dem.  

 

 

När det gäller media så utgår dem från de stereotypiseringar som figurerar i samhället. Media 

har en så kallad ”tabloidmentalitet” vilket betyder att de förenklar verkligheten i svart eller 
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vitt för att nå ut till den stora folkmassan.  Samtidigt  innebär tabloidmentaliteten att media 

reducerar och skapar motsättningar  bland annat mellan ”Vi och dem” (Forstorp 1996: 37) 

När Anders får frågan om han tror ifall medias skildring har kommit att påverka hans omgiv-

nings syn på hans äktenskap så tror han att det grundar sig i media och han säger: 

 

”Ja det tror jag är nyckeln, för medias natur är att berätta om något som är avvikande, an-

nars är det ingen nyhet. Däremot måste man nog som individ ta ett mycket större ansvar, fak-

tiskt. Det handlar väldigt mycket om det till att det är svårt att integrera sig. Och då måste jag 

faktiskt säga att det här programmen som på sätt och vis försöker belysa frågan, det bara gör 

att det blir ännu mer ”Vi och Dem” ” 

 

Inom populärkulturen stöter man ständigt på dessa stereotypiseringar vilket visar sig i popu-

lärorientalismen. Berg anser att den sortens litteratur reducerar och markerar gränser som gör 

att stereotypa drag stärks. (Berg 1999:205)  Liknelser kan dras till Anders citat när han be-

skriver sin relation till sina släktingar och hur den utvecklat sig sedan han gifte sig med Tara. 

 

 ”De kunde inte se förbi fördomarna om islam som de haft och hade och jag kan förstå det. 

Jag är den förste som kan förstå det, för att det man inte känner sig till och det man tror sig 

veta, då blir man ju arg. Men det har blivit bättre, tagit 10 år ungefär” 

Det förekommer att media inte har makten att påverka människors tankemönster, ett exempel 

på det är när Maria talar om sina släktingar som inte låter sig bli berörda av medias budskap. 

Däremot så påverkas hennes vänner av medias skildring och bekräftar deras föreställningar. 
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5. Omgivning  

5.1 Första mötet med släkten 
Sara har inte haft möjligheter att träffat sin pojkväns biologiska mamma, men hon har träffat 

styvmamman som är svensk samt pappan. Mötet med dem gick bra men hon är nervös för 

mötet med hans biologiska mamma. Anledningen till det är att pojkvännens föräldrar har varit 

skilda sedan länge och skaffat sig nya familjer, samt att förhållandet mellan hans styvmamma 

och biologiska mamma inte är så bra. Det har bidragit  till att pojkvännens biologiska mamma 

har fått en viss uppfattning om svenskar. Sara är nervös för att pojkvännens biologiska mam-

man  kanske tror att Sara har mer gemensamt med sin styvmamma än med henne vilket är 

tråkig för Saras del. Nora och hennes man bodde grannar med varandra innan de gifte sig 

samt att de gick i samma skola, vilket gjorde att familjerna hade rätt bra kontakt med varandra 

och kände varandra väl. Det underlättade för Nora att  kunna umgås och lära känna sin mans 

släkt innan giftermålet. Omständigheterna i Irak gjorde att det blev lättare för familjerna att 

träffas. Då det var krig umgicks människor mycket mer med varandra för att dels glömma den  

påfrestande situation som fanns omkring samt att elen var ur funktion. 

Carinas och hennes pojkväns familjer har tyckt bra om de båda från början och att  träffa 

släkten var inge problem för Carina, mötet var trevlig med sambons familj och de hade ingen 

problem med att deras son hade en latin amerikansk tjej. Däremot fanns och finns fortfarande 

utomstående som har åsikter om  Carina, då de anser att hennes sambo borde bli ihop med en 

tjej som har turkisk bakgrund. Maria träffade sin pojkväns släkt och familj när hon var och 

hälsade på honom i Falun. De tyckte bra om henne och hade ingenting emot att Maria och 

hennes pojkvän var ett par. De accepterade henne som hon var. Men Marias släkt hade svårt 

att acceptera hennes val av pojkvän och ansåg att Maria skulle sluta träffa honom för att han 

hade en annan etnicitet än dem. Anders träffade Tara och hennes familj då han var och före-

läste om islam på Taras skola utanför Göteborg. Under den tiden bodde han hos Taras familj, 

vilket inte gjorde något. När Anders sedan blev förälskad i Tara och bad om hennes hand blev 

det familjeråd och det slutade med att Anders och Tara gifte sig. Taras släkt hade ingenting 

emot Anders och tyckte bra om honom redan från första början. Anders släkt hade en del åsik-

ter om hans förhållande med Tara vilket en del fortfarande har men dem har accepterat det 

mer och mer. 
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5.2 Omgivningens roll 
Familj och vänner har ofta en betydelsefull roll vad gäller våra liv. Det yttrar sig på olika sätt 

samt betyder en del för oss som individer. Enligt våra informanter har omgivningen inte haft 

någon aktiv roll vad gäller deras val av partner men deras åsikter har spelat stor roll efter pre-

sentation av partnern och utövat inflytande på parets relation.  

 

Masoud Kamali professor i socialt arbete inom multietnisk forskning  menar att ett äktenskap 

inte bör liknas vid en institution utan att det bör ses som en form av samliv som påverkas av 

omgivningen. Det blir en  utvecklingsfas mellan de inblandade partnerna där omgivningen 

och paret ska försöka samverka och leva tillsammans. Den svenska partnern kanske många 

gångar måste fungera som en medlare mellan egna familjen och sin partner.(Gustafsson Figu-

eroa. 2005:69 fff).  

 

Alla är uppvuxna med olika traditioner och har sina värderingar om livet som  kan betraktas 

som kulturella strukturer. När man träffar en partner ifrån ett annat ursprung kan omgivningen 

tro att de överger familjens strukturer, vilket kan innebära att omgivningen känner sig sviken.   

Fritidspedagogen och författaren Anna Sjöwall menar att tillhör man en kultur så tillhör man 

på så vis även dem gemensamma tysta överkommelse som innefattas av kulturen. Det vill 

säga sociala koder och traditioner. Det  betyder att man känner till de oskrivna regler om vad 

som är tillåtet och inte tillåtet.(Sjöwall 1994:20) De oskrivna reglerna medför att det skapas 

ordning och trygghet då man har vetskap om hur tillvaron fungerar.( Sörman 1988:25.) När vi 

utgår från våra informanters berättelser har vi upptäckt att det framkallas någon forma av kaos 

när partnern träffar någon som inte överensstämmer med familjens ideal. Kaoset har visat sig i 

form av diskussioner, funderingar, avståndstagande samt familjemöte då till exempel Tara 

hade träffat Anders och bad om hennes hand. Taras familj diskuterade ifall Anders var lämp-

lig som make då han var svensk. Saras släkt var å sin sida angelägna om att hon skulle  träffa 

någon som dem kände till och accepterade, vilket framkallade ordning i släkten. Även Sara 

medger att hon känner en slags trygghet då hon och hennes partner är släkt med varandra. På 

det viset kunde släkten försäkra sig om att Sara inte skulle överskrida familjens gränser. 

 

När vi tagit del av våra informanters berättelser har vi märkt att deras omgivning utövar makt 

genom att agera på ett visst sätt. Våra informanter har berättat att omgivningens maktutöv-
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ningar har yttrat sig olika beroende på hur de valt  att visa det. De har bland annat valt att visa 

det genom missnöje, kommenterar samt olika handlingar.  Begovic  menar att omgivningens 

misstro skiljer sig ifrån fall till fall och att det finns två olika typer av reaktioner, som hon 

kallar för  manifest och latent misstro. Den manifesta misstron handlar om på vilket sätt en 

kvinna blir bemött av sin omgivning när hon presenterar sin partner för släkten. Där omgiv-

ningen kan visa sin misstro genom ord och handlingar som öppet visar hur dem reagerar. I sin 

artikel skönheten och invandraren tar Begovic upp exempel på hur en manifest misstro utspe-

lar sig. Exempel tas upp där en svensk kvinna inleder ett förhållande med en utländsk man 

och på grund av detta vägrar hennes vänner att hälsa på dem ute på stan. När det gäller den 

latenta misstron  handlar det om att omgivningens åsikt förändras i takt med att de lär känna 

den utländska partnern  bättre. Vilket innebär att omgivningen börjar betona likheterna istället 

för olikheterna. Det är inte så att misstron försvinner här men det finns under vaga uttalade 

förställningar som är mer eller mindre omedvetna handlingar. Det kan till exempel yttra sig på 

sådant sätt att man inte delger den utländska partnern släktproblem, vilket betyder att den icke 

svenska partnern inte släpps in i den innersta gemenskapen. Den latenta misstron övergår i 

den manifesta misstron när parets första barn föds, då bland  annat omgivningen kan uppmana 

den svenska partnern  att tänka på barnets språkutveckling. (Begovic 2003:11) 

 

5.3 Omgivningens påverkan 
Efter att ha lyssnat och tagit del av våra informanters berättelser insåg  vi att personerna oftast 

blev ifrågasatta olika beroende på var deras respektive partner kom ifrån. 

Exempel på det är när omgivningen ifrågasätter Sara varför hon kan tänka sig att flytta till 

USA och hennes amerikanske pojkvän medan Maria och hennes pojkvän blev ifrågasatta på 

grund av att hennes pojkvän kom från ett annat land. USA tillhör Västvärlden då dess utveck-

ling och teknik har kommit lika långt och anses på grund av det vara civiliserad stat. 

Det kan innebära att folk i Sverige kan ha lättare att identifiera sig med en amerikan än med 

någon från Mellanöstern för att de förutsätter att amerikaner är lika svenskar vad gäller kultur 

och traditioner. När man känner till något och som man har vetskap om sedan tidigare så kän-

ner man sig säker med detta medan det som vi inte känner till blir en metafor för det okända 

och det skapas en rädsla, en rädsla för det som är annorlunda. Berg menar att Västvärldens 

föreställningar om Orienten  grundar sig i att  väst är i behov av att beskriva dem för att kunna 
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beskriva sig själva. Till exempel att Väst beskriver ”De andra” som otrygga och ociviliserade 

för att kunna benämna  den västerländska  tryggheten och civilisationen. (Jfr Torgov-

nick1990:8) Våra föreställningar och de rädslor som vi i Väst hyser inför ”De andra” medför 

att maktförhållanden uppstår vilket leder till att en hierarkisk skala uppkommer där Västvärl-

den står överst och ”De andra” längst ned. Detta influerar synen på ”De andra” vilket ger en 

missvisande bild av De andra som påverkar de tankestrukturer som förekommer i samhället.  

(Pripp 2001:178 ) Masoud Kamali citerar förhållandet mellan Väst och ”De andra” och som i 

sin tur influerar förhållanden där den ena partnern inte är svensk. 

 

”Att leva tillsammans med en människa som har en annan bakgrund innebär en stor utma-

ning. Vi lever i en värld där vissa definieras som mindre värda, institutionellt, strukturellt och 

kulturellt. ”De andra” betraktas som hedersmördare och terrorister” (Gustafsson Figueroa. 

2005:69fff).   

 

Som vi tidigare nämnt så skapas det ordning ifall man inte överskrider normen inom familjen 

vilket gör att omgivningen känner sig tryggad. Om man ser till Maria och hennes pojkväns 

förhållande så skapades det kaos i hennes familj samt hennes bekantskapskrets. Detta på 

grund av att familjens normer överskreds om vad som var rätt och riktigt. Marias vänner slu-

tade att prata med henne samt att familjen ifrågasatte valet av pojkvän. För att få behålla ord-

ningen så utövas makt vilket kan urskiljas i de familjer där ordningen överträds. Utifrån   

Svenssons beskrivning av maktförhållande som vi i denna studie tillämpar på parets relationer 

till deras omgivning, visar det sig att parets omgivning såsom vänner och familj, är angelägna 

att behålla egna värderingar och kulturella föreställningar inom släkten. På grund av det är 

omgivningen emot partnerskap över etniska grupper 

 

. 

 5.4 Paret i relation  till sin omgivning 
Enligt Kamali utmanas omgivningen när man väljer att ingå i förhållande med en person med 

annan bakgrund för att familjens normer överskrids. För paret blir omgivningens reaktion 

påtaglig då det påverkar parets förhållande gentemot sina familjer. Det ligger då på den sven-

ska partnerns ansvar att relationen mellan paret och omgivningen ska fungera menar Kamali 

(Gustafsson Figueroa 2005:69fff ) Lena Gerholm  hävdar att par som lever i ett blandäkten-
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skap  inte har några  särskilda problem i sina förhållanden utan anser att problemet i deras 

relation beror främst på respektive sociala och etniska omgivning. Med det menar de berörda 

personerna att deras äktenskap utmanar omgivningens uppfattning om vad som hör ihop och  

som inte hör ihop. (Gerholm 2003:6) Maria och hennes pojkväns förhållande tog slut på 

grund av släktens inverkan. Marias släkt accepterade inte hennes val av pojkvän vilket ledde 

till försvårande omständigheter emellan de båda. Till slut såg de ingen annan utväg än att up-

plösa förhållande vilket  hände efter tre år tillsammans.  

 

Gerholm skriver vidare i sin artikel att det förekommer generellt förväntningar på varandras 

roller inom ett äktenskap. Förväntningarna skiljer sig från ett vanligt äktenskap och ett bland-

äktenskap, menar Gerholm. Författaren anser att inom ett blandäktenskap så har paret olika 

förväntningar av varandras roller och det har man på grund av sina kulturella skillnader.  

Vidare tar Gerholm upp att partnerskap över gränser är mer utsatta än andra då det gäller rela-

tioner till familj och vänner. De vill undvika bråk och missförstånd och kämpar därmed mer 

för att förhållandena till omgivningen ska hålla.  Paret är medvetna om att villkoren för socia-

la nätverk ser annorlunda ut för den svenska partnern och för den utländska partnern. Gerholm 

menar att paret  är i behov av familj och vänners kontakt för att  kunna skapa sitt egna liv med 

nya kulturella mönster i deras vardag. Det kan liknas vid en process mellan paret och deras 

omgivning. I relation till sin omgivning kan partnern med icke svensk bakgrund tilldelas en 

roll utifrån familjens som grundar sig i deras uppfattning och förställningar. När dem sedan  

lär känna personen ifråga ändras deras omdöme om personen vilket kan komma att påverka 

personens roll till omgivningen.( Jmf Berg 1995: 158) 

Alla människor är bärare av kultur i någon form och när man inleder ett förhållande med nå-

gon så  krävs det att man hittar nya kulturella mönster för att kunna leva tillsammans. I likhet 

med många andra tycker Tara att det är viktigt att ställa krav på varandra vad gäller förhållan-

det. Tara säger att kraven inte nödvändigtvis behöver vara höga men kraven hjälper till att 

smälta in och bli accepterad av respektive omgivning. Det är viktigt att leva upp till  partnerns 

behov vad gäller till att träffa släkten menar Tara. 
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6. Sociala koder 

 6.1 Språk och traditioner 
I Gerholms artikel tas exempel på hur de sociala koderna kan yttra sig på och skriver om en 

familj där mannen har blivit uppfostrad på sådant sätt att familjen väntat med att inta måltider 

tills fadern i familjen har kommit hem. Det var deras oskrivna normer hemma och som alltid 

följdes. När mannen sedan levde ihop med sin svenska fru blev han ledsen och förvånad då 

familjen inte inväntade honom vid måltiderna utan redan ätit då han var två timmar 

sen.(Gerholm 2003:8) Tara, en av våra informanter, beskriver vikten av att lära sig de 

oskrivna koderna i varandras kulturer och berättar om ett exempel då hennes svenske man 

stängde ytterdörren precis när gästerna hade gått. Enligt kurdisk tradition väntar man alltid 

med att stänga dörren tills gästen försvunnit utom synhåll. Efter denna händelse förklarade 

Tara för sin man att man  inte gör så för att det uppfattas som respektlöst mot ens besökare. På 

samma sätt som Anders inte kunde dem sociala koder inom taras familj så var Tara nervös för 

att hon inte skulle kunna tillämpa de sociala koder som förekom inom Anders familj. Till ex-

empel vad man kommunicerar om vid matbordet under middagarna. 

Ylva Sörman beskriver att när man delar ett gemensamt språk med andra så känner man en 

slags trygghet och hemvan. Vilket medför  man är säker på hur personer i ens närhet  kommer 

att agera och bete sig i olika situationer. (Sörman 1988:25) Vad gäller språket i Anders och 

Taras äktenskap så är det en bristande länk då Anders inte pratar ett ord kurdiska. Tara talar 

både svenska och kurdiska med barnen medan Anders talar svenska med barnen. Detta har lett 

till att Anders till exempel inte har kunnat kommunicerat med en del av Taras familj och släkt 

däribland hans svärmor. Taras familj har tyckt att det har legat på hennes ansvar  att lära An-

ders kurdiska vilket hon håller med om. Vidare anser Tara att hon själv bär ansvaret för det, 

hon tycker att det är ledsamt för att diskussionen  mellan svärmodern och Anders måste alltid 

gå via en tolk. 

 

Generellt sett så hade våra informanter någon form av fasta traditioner såsom påsk, jul och 

ramadan. Paret gemensamt gjorde ett urval av sina traditioner och tillämpade dessa i sina för-

hållanden.  Några av våra informanter tillämpade inga av traditioner för egen del men gjorde 

det tillsammans med släkt och vänner. Exempel på det är när Saras pojkvän från USA firade 
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midsommar tillsammans med Sara något han aldrig hade gjort det tidigare. Tara å sin sida 

firade aldrig det kurdiska nyåret med Anders och sina barn men när hon besökte sin släkt vid 

det tillfället då det kurdiska nyåret inföll så deltog hon i firandet. 

 

Sjöwall menar att Sverige är individuell inriktad där barnen uppfostras till att bli självständiga 

och agera därefter. Med det menar författaren att Sverige har social skyddsnätt som inte för-

kommer i så många länder. Exempel på det är skola, barnomsorg och försäkring. I länder utan 

sociala skyddsnätt är individen mer beroende av sin familj och släkt då dem får samma inne-

börd som det sociala skyddsnätet. Här blir det viktigt att uppföra sig enligt släktens regler 

samt deras traditioner. ( Sjöwall 1994:90f) Det här kan man relatera till Nora när hon beskri-

ver hur hennes familj inte lät henne åka tillbaka till Sverige som änka. Hon säger:  

   

” När vi väl var där i Irak så vet du enligt traditioner bestämde min familj att jag inte får åka 

till Sverige igen med två barn utan att gifta om mig med en annan (irakisk) man. Speciellt för 

att jag fortfarande var ung, en man som tar hand om mig.” 

 

Noras citat kan beskriva vad många av oss känner vad gäller förhållande över etniska gränser. 

När familjen ställs inför det faktum att dottern riskerar att leva som änka i ett västerländskt 

land blir dem rädda och börjar utöva makt. Uppsatsförfattarna förmodar att det handlar om en 

rädsla för det annorlunda och en föreställning om att homogena äktenskap varar längst 
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7. Avslutande kapitel 
 

7.1 Slutsats 
I vårt arbete om kärleksrelationer över etniska gränser har vi försökt  analysera  vilken bety-

delse paret tillskriver kärlek samt hur de  förhåller sig till kärlek i sina förhållanden. Vi har 

även undersökt hur media konstruerar bilden av ett förhållanden över etniska gränser vilket 

kan påverka parens omgivning.  En annan aspekt är hur paret och omgivningens relationer 

fungerar. 

 

Kärlek är något som påverkar många områden i våra liv och är en viktig del i vår samvaro 

med andra. För att kärlek behöver inte enbart vara till en partner utan kan vara till familj och 

vänner. Alla individer har behovet av att älska och bli älskad av någon vilket gör att vi hela 

tiden strävar efter att hitta någon att dela vårt liv med. De flesta av våra informanter har lyck-

ats hitta någon att leva med trots kulturella skillnader och omgivningens påverkan. Med hjälp 

av kärlekens kraft har de utmanat omgivningens tankestrukturer och vunnit över dem, även 

om de har inneburit en hel del kompromisser.   

 

 De flesta av våra informanter  anser att det är omöjligt att leva i dagens samhälle utan infly-

tande från media. Det vi har kommit fram till genom informanter samt populärlitteratur  vad 

gäller media  är att media väljer ett enkelt språk för att kunna nå ut till folk. Detta beror på att  

det ska bli  lättförståeligt för läsaren att ta till sig medias budskap. Men samtidigt när man 

förenklar som media gör i antingen svart eller vitt så uppstår det stereotyper för i medias värld 

finns det inga mellanlägen. På så sätt delar media in och kategoriserar folk i grupper. 

Detta är inte enbart något som media gör utan människor  gör det dagligen  vid möten med 

andra.  Men att media skildrar oftast på ett destruktivt sätt vilket leder till att medias beskriv-

ning av verkligheten blir ensidig och för många blir det enda referensramen. Stereotypisering 

ger upphov till maktrelationer  som uppstår mellan ”Vi och Dem” ”Vi” representerar det som 

är bra medan ”Dem” andra får representera det som är avvikande. För Marias vänner  blev 

media ett sätt att jämföra Marias förhållande med vad som skrevs i tidningarna.  För dem blev 

media en slags försäkran om vad som kan hända när man ingår ett förhållande med någon 
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som har annat ursprung. Det kan vara svårt för  ett partnerskap över etniska gränser  att kom-

ma ifrån omgivningens värderingar när det är mycket som påverkar såsom media. 

När det gäller själva valet av partner har omgivningen inte så stor betydelse  utan det är först 

när paret har blivit tillsammans som  deras åsikter väger in. Då familjens strukturer överskrids 

börjar omgivningen reagera genom att ifrågasätta parens förhållande och deras sätt att leva. 

Oavsett etnicitet och social tillhörighet är man mån om att bevara kontinuitet inom den egna  

gruppens strukturer.  När dessa mönster överskrids och paret börjar  att tillämpa annorlunda 

levnadssätt skapas det kaos för omgivningen. 

Ehn och Löfgren menar att  en grupp människor kan svetsas samman i vardagen genom um-

gänge, samarbete och samvaro. Men den dagliga kontakten ger olika upphov till motsättning-

ar och dispyter om vad som är rätt och fel. I vår studie har vi visat att det uppstår en maktrela-

tion mellan familjen och paret där familjen har tolkningsföreträde och får rätten att avgöra 

ifall parets förhållande är korrekt. Detta influerar parets och omgivningens relationer. Utifrån 

våra informanter har paret krav och förväntningar gentemot varandra för att kunna bli accep-

terade av respektive släkt och vänner. Paret skapar ett nytt liv tillsammans med hjälp av ge-

mensamma regler för att övervinna olikheter. Språket är en viktig ingrediens i förhållandet, 

dels för att kunna kommunicera med varandra och dels för att kunna ta del av varandras kul-

tur.  

Vardagslivet för par i relationer över etniska gränser är inte alltid problemfritt och kan inne-

hålla motgångar. Men informanternas berättelser visar också att erfarenheter av att bemästra 

skillnader i dagliga livet för paret kan ge stark självkänsla och en positiv identitet. Skillnader 

finns, men individen har också förmåga att överbrygga.  
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 7.2 Diskussion & egna kommentarer 
Det har varit intressant att fördjupa sig i ett ämne som blir mer och mer aktuellt i vårt samhäl-

le då vi lever i en allt mer globaliserad värld. Vilket innebär att gränser suddas ut och vår 

värld mer öppen för mångkultur. Under arbetets gång började vi att ifrågasätta våra värderin-

gar och föreställningsvärldar förhållande över etniska  gränser. Vi insåg att man oftast enbart 

ser ur en synvinkel och utifrån det bildar sig en uppfattning. När vi läst en hel del litteratur 

och tagit del av våra informanters berättelser upptäckte vi att det är fler faktorer som medver-

kar än vad man tidigare tagit hänsyn till. Våra informanters berättelser om sina förhållanden 

med en partner med annat ursprung är som alla andra förhållanden. Självklart förekommer det 

skillnader som paren aktivt förebygger. Men dessa skillnader förekommer i alla kärleksrela-

tioner men betraktas som problematiska då det är en relation mellan människor med olika 

etniska bakgrunder. Av vår analys att döma så ses våra informanters förhållande som något 

avvikande från familjens normala leverne. Vi anser att det handlar om rädsla för det som är 

nytt och främmande. Vilket också innebär att man är ängslig för att framtiden känns oviss för 

ens barn och familjens mönster. Något som vi är förvånade över är att det tydligen tar lång tid 

innan ens partner accepteras av den sociala omgivningen. I Anders och Taras fall tog det tio år 

innan Anders släkt accepterade Tara medan Carinas pojkväns omgivning anser fortfarande att 

pojkvännens val är fel. Det kan ses som ett slags svek mot omgivningen då dem anser att 

gränser överträtts. Blir man kär i någon så utgår man inte från etnicitet, klass eller religion 

utan det är känslorna som styr. Valet av partner utgår ifrån hjärtat och inte efter omgivningens 

förhoppningar. Kärlek är en drivande kraft i vårt samhälle som inte har några förutsättningar 

eller gränser. Men däremot bör man inte ta den för given som Anders uttrycker : 

 ” Det är bara min personliga tanke  egentligen om kärleken, att folk borde kämpa mer. För 

kärleken är något man måste kämpa för att behålla ändå” 
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Etnisk ursprung: svensk  
Intervjun utförd av Chimen Haji  
 
Intervju 3: 
Namn: Maria 
Kön: Kvinna  
Ålder: 22 år 
Adress: Flemingsberg 
Etnisk ursprung: Född i Sverige med utländska föräldrar från Turkiet. 
Utbildning/Yrke: Studerar statsvetenskap på Södertörns högskola samt läser en distanskurs, 
etnicitet och sexualitet. 
Datum för intervju: 2006-04-11 
Plats för intervjun: I ett grupprum på våning 7 i Moas båge, på Södertörns högskola. 
Intervjuns tidpunkt samt längd: ca 40 min  
Intervjun utförd av Joanna Rindebo 
 

Intervju 4:  
Namn: Nora 
Kön: Kvinna 
Ålder: 46 år  
Adress: Sätra  
Utbildning/yrke: Studerand 
Intervjudatum: 11 april 2006 
Intervjuns längd: ca: 27 minuter  
Plats för intervju: Hemma hos Nora  
Etnisk ursprung: arabisk  
Intervjun utförd av Chimen Haji  
  

Intervju 5: 
Namn: Anders 
Kön: Man 
Ålder: 36 år 
Adress: Täby  
Etnisk ursprung: Svensk 
Utbildning/Yrke: Är i grunden arkitekt men arbetar för närvarande som konsulent på IOGT - 
NTO i Stockholms distrikt (nykterhets rörelse). 
Datum för intervju: 2006-04-07 
Plats för intervjun: I familjens villa i Täby, i familjens gemensamma vardagsrum. 
Intervjuns tidpunkt samt längd:  En timme   
Intervjun utförd av Joanna Rindebo 
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Intervju 6: 
Namn: Tara  
Kön: Kvinna 
Ålder:  33 år  
Adress: Täby  
Utbildning/yrke: Förskolelärare och ansvarig pedagog  
Intervjudatum: 2006 – 04-  7 april  
Intervjuns längd: Ca: 47 minuter  
Plats för intervju: Hemma hos informanten 
Etnisk ursprung: Kurdisk  
Intervjuare utförd av Chimen Haji  
 
 


