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HUR LÄR MAN SIG OM SIN SVENSKA IDENTITET I ETT 

INTERKULTURELLT MÖTE?  

Åsa Agebäck   

      Eftersom det i dagens samhälle blivit allt vanligare att bosätta sig 
utomlands ökar behoven av kunskap om kulturella möten och kontraster. 
Möten med andra kulturer är sällan oproblematiska då alla individer är 
färgade av sin ursprungskultur. En stor fördel för integrering i en ny 
kultur är dock att ha kunskap om sig själv och sin egna kulturella 
identitet. Denna kunskap kan förvärvas innan kulturmötet men uppstår 
även som en konsekvens av det. Syftet med denna studie var att klargöra 
hur man lär sig om sin svenska identitet i ett interkulturellt möte. 
Femton svenskar bosatta i Norge, Kina och Israel intervjuades med den 
situationsbeskrivande metoden ”Critical incident”. Resultatet visade att 
lärande uppstod efter möten med bl.a. kulturkontraster och 
likhetssituationer. Reflektionerna kring dessa upplevelser följde vissa 
mönster så att reaktionerna var starkast i början och sedan avtog med tid. 
Öppenhet, erfarenhet, kön och ålder verkade påverka graden av lärande.  

   
Nyckelord: Svensk identitet, kulturmöten, kulturellt lärande   

I n l e d n i n g  

I dagens globala värld migrerar allt fler människor från en nation till en annan för att studera, 
arbeta eller ”söka lyckan”. Många medborgare lämnar sina modersländer för att söka 
erfarenheter och meriter utomlands, alternativt blir de erbjudna att arbeta någon annanstans i 
världen. Denna ökning av utlandsboende är delvis en konsekvens av att möjligheterna att resa 
utomlands har blivit större. Dessutom har gränserna för världshandeln blivit vagare, många 
länder har förstått vikten av att dra nytta av sina grannländers fördelar. Detta har skapat ett 
växande behov av att överföra kunskap, teknologi och arbetskraft över landsgränser (Harris & 
Moran, 1991). I samband med denna ökade internationalisering blev det snart tydligt att 
möten mellan människor tillhörande olika religioner, ekonomier och kulturer sällan är 
oproblematiska. Många som ska flytta utomlands föreställer sig att de kan leva i ett nytt land 
och inte påverkas av eller själva påverka den lokala befolkningen. Detta skulle kanske enligt 
Storti (1990) vara möjligt om vi kunde skapa situationen av att bo utomlands och samtidigt 
inte ha något att göra med de lokala människorna. Då denna situation är orealistisk menar 
Storti att det inte går att blunda för det faktum, att varje person som flyttar till ett annat land 
kommer att påverkas av den lokala kulturen och denna påverkan kommer att producera en 
reaktion hos personen (Storti, 1990). När det talas om reaktioner och påverkan av 
interkulturella möten blir begrepp som kulturell identitet och kulturellt lärande centrala.  
Kulturell identitet speglar vem du är utifrån din kulturella bakgrund, medan kulturellt lärande 
handlar om både lärande av nya kulturer samt lärande om den egna kulturella identiteten. I 
denna studie fokuseras det på den senare betydelsen av kulturellt lärande. I takt med det 
ökande antalet kontakter mellan människor över landsgränser ökar kunskapsbehovet kring 
både kulturell identitet och kulturellt lärande (Berry, 2004).   
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Kulturellt lärande går ofta hand i hand med anpassning till den nya miljön. Man kan se 
anpassning som en naturlig funktion av att befinna sig en tid i ett nytt kulturellt sammanhang, 
medan lärande av den kulturella identiteten är en förändrad jag- uppfattning som uppstår som 
en konsekvens av mötet med en ny kultur. Kulturellt lärande skyndar ofta på processen för 
kulturell anpassning, samtidigt som anpassningen utgör sammanhanget och innehållet för att 
lära (Hess, 1994). Då dessa begrepp samspelar kommer litteraturbakgrunden i denna studie 
delvis även att beröra anpassning. Men syftet är ändå i första hand att fokusera på 
identitetsfenomenet.  

Kultur       

Alla människor föds i en kultur med specifika särdrag som är begränsade till de människor 
som bygger upp kulturen. En kultur kan definieras som: ”en uppsättning normer, 
gemensamma för en avgränsad grupp människor” (Torbiörn, 1994, sid. 12). Kulturen 
kommer att påverka och ge människorna inom gruppen en social identitet som visar vem hon 
är och vem som är något annat. Kulturen har också som syfte att vägleda individen i vad som 
är lämpliga handlingar i olika situationer. Likaså kommer kulturen hjälpa individen att 
värdera vad som anses vara rätt, fel, lämpligt eller olämpligt (Torbiörn, 2006; Berry, 2004). 
Resultatet blir att vi är kompetenta i vår egen kultur; vi vet att hantera språk, ritualer och 
värden. Vidare finns det ofta ingen anledning att ifrågasätta eller att ens fundera över hur vi 
beter oss. Istället kommer ofta medvetandet om vår kulturella attityd fram först då vi kommer 
i kontakt med en annan kultur (Berry, 2004). Harris och Moran (1991) gör ett försök att 
utskilja hur kulturer kan variera genom att titta på:  

 

Känsla för själv och självutrymme – gäller människornas grad av självständighet, 
formalitet, flexibilitet och behov av personlig distans. 

 

Kommunikation och språk – olika kulturer har olika kommunikationssätt, kroppsspråk 
och ”jargong”. 

 

Klädsel och uppträdande – vad som anses som normalt uppträdande och hur det 
passar att klä sig vid olika tillfällen. 

 

Mat och matvanor – hur val, förberedelse, presentation och matvanor skiljer sig.      

 

Tid och tidsmedvetenhet – känslan för tid, i vissa kulturer är tidpunkter exakta medan 
de i andra är mer relativa. 

 

Relationer – handlar om familjemönster, kvinnosyn, syn på äldre, relation mellan chef 
och underställd etc. 

 

Värden och normer – rör behov av materiella saker, status, prioriteringar eller kamp 
för överlevnad. 

 

Tro och attityd – religion och dess påverkan på hur man ser på livet, påverkas av 
kulturens nivå av mänsklig utveckling.  

 

Mentala processer och lärande – hur människor tänker och lär. 

 

Arbetsutförande och vanor – attityd till arbetet, vanliga arbeten, arbetsvanor, inkomst, 
orsak till arbete (sysselsättning eller överlevnad) etc.  

Triandis (1994) menar att kulturer även skiljer sig åt när det gäller: komplexitet -vissa kulturer 
är mer komplexa än andra, kollektivism/individualism -vissa kulturer organiserar sina kulturer 
runt en eller flera kollektiv, såsom familjen, stammen, den religiösa gruppen eller landet, 
medan det i andra länder fokuseras mer på den individuella personen och dennes behov. Samt 
sammanhållning –som handlar om att vissa kulturer inför normer, regler och tvång på sociala 
beteenden som alla bör följa, medan andra kulturer inte har några regler alls. 
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Enligt Triandis (1994) är en av de största skillnaderna mellan kulturer om de är kollektiva 
eller individualistiska. Individualistiska kulturer ser sina medlemmar som oberoende och 
självständiga från gruppen, det är accepterat att göra vad man vill, oberoende av gruppens 
önskan. Kollektiva kulturer å andra sidan tenderar att se människorna som bihang eller 
aspekter av en grupp. Här bör man vara villig att uppoffra sina egna önskningar och mål för 
gruppens. Möten mellan medlemmar i individualistiska och kollektiva kulturer kan ofta vara 
problematiska, då deras tankesätt om livet och sina fria val så avsevärd skiljer sig åt (Triandis, 
1994).  

Kulturell identitet  

Vår identitet, vem vi är och hur vi ser på oss själva och världen, är starkt färgad av den kultur 
och sociala omgivning som omger oss. Men vem är egentligen ”jag”? Enligt Triandis (1989) 
handlar jaget om en persons attityd, avsikter, roller och värden. Dessa utvecklas genom den 
delade förståelse som finns inom en viss kulturell ram om vad som är lämpliga och olämpliga 
beteenden. På så sätt hjälper det sociala sammanhanget oss att definiera vem vi är. Neisser 
och Jopling (1997) menar att det finns fem former av den egna identiteten: ”det privata jaget”, 
uppfattningar bestående av inre erfarenheter, ”det ekologiska jaget”, format av den fysiska 
omgivningen, ”det mellanmänskliga jaget”, etablerat av social interaktion med andra 
människor, ”det långvariga jaget”, tillgängligt via våra minnen och slutligen ”det 
begreppsmässiga jaget”, skapat av det språk och den kultur vi tillhör. Vår identitet är alltså 
skapad i samspel med vår miljö och människor omkring oss, samt av erfarenheter och minnen 
som skapats kring dessa (Neisser & Jopling, 1997). Vår identitet måste därmed ses som en 
funktion av att vi tillhör en viss miljö eftersom det inte tycks finns något ”jag” utanför det 
specifika samfundet menar Erez och Earley (1993). Människan, den biologiska enheten, blir 
meningsfull endast som en deltagare i en social värld. Det är kulturen och historien som 
skapar jagets uppfattningar om vad för saker en person noterar och tänker på, vad som 
motiverar personen, vad och hur de känner och hur de organiserar, förstår och ger mening åt 
sina erfarenheter. Med detta menar Neisser och Jopling (1997) att alla individer är 
kulturspecifika och skapar sina särdrag medan de anpassar sig till sin kulturella miljö. Tailor 
(1989) förklarar detta så här:   

”To know who you are is to be oriented in moral space, a space in which 
questions arise about what is good or bad , what is worth doing and not, 
what has meaning and importance for you, and what is trivial and 
secondary” ( sid 28).    

Tailor menar att människor som tillhör en viss kultur delar idéer om hur man bör uppträda, 
vem man är och vart man hör hemma, vad som är möjligt att göra och vad som inte är det. 
Detta kläds i kulturellt signifikanta metaforer, bilder, historier, ikoner och symboler. På så sätt 
får funktionen av att vara en del av en specifik kultur konsekvenser i alla våra dagliga 
aktiviteter som hur vi talar, visar känslor, arbetar, utövar religion etc. (Tailor, 1989). Eftersom 
kulturen påverkar medlemmarnas hela barndom och vuxna liv kommer dess kännetecken att 
påverka personens sätt att se på världen, tolka händelser och reagera på situationer även 
utanför de kulturella ramarna (Neisser & Jopling, 1997).  

Svensk identitet  

Vad som kännetecknar en person som tillhör en specifik kultur kan vara svårt att exakt 
specificera. Men den svenska forskaren Daun (1994) har gjort ett försök att övergripande 
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beskriva vad som kännetecknar svensk kulturell identitet. T.ex. menar Daun att många 
århundraden av kamp mot väder och natur i ett vidsträckt, kallt och glesbefolkat land har gjort 
svenskarna praktiskt begåvade och duktiga på att uppfinna och hitta praktiska lösningar på 
problem. Intresset för det organiserade och mekaniska har fått konsekvenser för samhället och 
livet som helhet, så som att eftersträva ordning och reda (perfektion). Arbetet har alltid varit 
centralt för svenskarna. Daun menar att detta förr i tiden gjorde att känslolivet fick en 
sekundär plats och vidare att den förhållandevis underordnade ställning som känslor och 
känslouttryck intar i Sverige idag sannolikt har sitt upphov i historien. Drag som kännetecknar 
svensk mentalitet är att luta sig mot det kollektiva och vara rädd för att hävda en individuell 
ståndpunkt enligt Daun. Nära knutet till detta är konfliktundvikandet, fåordigheten och en viss 
kantighet när det gäller att ge ömhetsbevis. Typiskt svenskt är även att vara långsam, allvarlig 
och plikt- samt ansvarskännande. Att Sverige dessutom länge var ett homogent land där 
avvikande beteenden och människor var sällsynta menar Daun har skonat oss från konflikter 
men även gjort oss fördomsfulla och dömande mot det som är annorlunda. Att vara som andra 
är eftersträvansvärt, helst ska man inte sticka ut, inte skryta eller göra sig märkvärdig. Han 
anser att en negativ konsekvens av detta likhetssökande är att undvika konfrontationer som 
kan splittra människor, tankar och meningar. Svenskarna tenderar därför att dras till sina 
”egna” snarare än att våga sig ut på ”djupa vatten” som kan innebära konfrontationer och 
konflikter.  Dessa drag kan enligt Daun tänkas leda till problem vid möten med människor 
från andra kulturer. Phillips-Martinsson (1992) forskar också kring svensk kultur. Hon har 
under många år försökt sammanfatta vad som är typiska svenska nationaldrag för att öka 
medvetenheten och underlätta för svenska affärsmän som bosätter sig utomlands. I sina 
studier har hon kommit fram till att svenska affärsmän beskriver sig själva som:  

välorganiserade jämlika  likriktade 
pålitliga  lojala   tysta 
effektiva   korrekta   artiga 
rationella   seriösa   tillbakadragna 
strukturerade  punktliga   välutbildade 
hederliga   hämmade   diplomatiska 
etiska  sansade   ”lagom”   

De flesta av dessa drag ses av svenskarna själva som positiva då det beskrivs som beteenden 
som förväntas enligt det svenska värdesystemet. Enligt Phillips-Martinsson är svenskarna 
också självkritiska och väl medvetna om att de beskrivna karaktärsdragen även kan göra dem:  

Oflexibla  överdrivet försiktiga osällskapliga 
Trångsynta  blyga  inbilska 
Stela  avundsjuka  rädda för att göra bort sig  

Phillips-Martinsson menar att det finns mycket som talar för att dessa karaktärsdrag kan ses 
som ”typiskt svenska”. T.ex. menar hon att beskrivningen lagom på ett bra sätt symboliserar 
svenskarnas sätt att anpassa sig till samhällets oskrivna regler för att inte utmärka sig. Man 
bör inte prata för mycket, inte skratta för högt, inte riskera att tappa ansiktet genom att 
uttrycka vad man tycker offentligt. Helst ska man förhålla sig diplomatisk och inta en 
avvaktande hållning.   

Forskning som visar på hur utländska affärsmän har upplevt svenskar visar på delade åsikter. 
Den ”internationella” svenska affärsmannen som antas ha studerat utomlands och nu är 
utlandsstationerad ses som ärlig, pålitlig, effektiv och i det stora hela bra att samarbeta med 
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och arbeta för. Men den mer medelmåttige svensken, som i enstaka sammanhang är på besök i 
utlandet, har rykte om sig att vara: ”oflexibel både som förhandlare och i sitt uppträdande, 
ovillig att diskutera och anpassa sig, långsam när det gäller att fatta beslut, överdrivet 
försiktig, rädd för konflikter och pedant när det gäller punklighet. Dessutom svår att lära 
känna, svår att samarbeta med och att arbeta för, stel, ingen lustkurre direkt, trög och 
självgod” (Phillips-Martinsson, 1992).  

Huruvida detta stämmer kan diskuteras menar Phillips-Martinsson (1992) men helt klart är det 
svårt att försvara att svenskar tenderar att vara misstänksamma mot sådant som är okänt, 
ibland kanske lite väl försiktiga, konfliktundvikande och noggranna med tiden. Hon menar 
samtidigt att detta stereotypa tänkande är mycket vanligt vid mötet mellan olika kulturer. Det 
uppstår ofta då vi inte kan hantera all tillgänglig information och därför tenderar att koppla 
ihop information som stärker vårt eget självförtroende och får vårt uppträdande att framstå 
som bättre än det man jämför med (Triandis, 1994). Att möta människor från andra kulturer 
handlar i allmänhet om att möta andra synsätt, beteenden och normer än vad man är van vid. 
Det är inte alltid så lätt att förstå den andra partens motiv och beteenden menar Phillips-
Martinsson (1992). Föga förvånande medför kulturell kontakt därför inte sällan missförstånd, 
oenighet eller samarbetsproblem (Torbiörn, 2006).   

Kulturmötet  

Under den första tiden som en människa befinner sig i en ny kultur är det vanligt att denne 
använder samma normer och beteenden som ”hemma” och har tillit till att de är riktiga. Men 
efter hand tappar många tilltron till sina egna normer eftersom de gång på gång ger fel 
signaler, riktlinjer och tolkningar. I denna process är det vanligt att försvarsmekanismer för 
det ”egna” uppstår som ett skydd mot det som är främmande. Så småningom kan de flesta 
människor som hamnat i denna situation omtolka verkligheten och använda sig av de normer 
och beteenden som är bättre lämpade i den nya miljön (Torbiörn, 1994).   

Bennett´s Sensitivitetsmodell (Developmental Model of Intercultural Sensitivity) beskriver 
människors reaktioner på kulturella skillnader. Det grundläggande antagandet bakom 
modellen är att interkulturella svårigheter ger sådana erfarenheter att en individ blir mer 
kompentent att hantera interkulturella kontakter. Modellen består av sex steg tänkta att 
symbolisera en individs väg i ett nytt kulturellt sammanhang (stegen följer inte nödvändigtvis 
samma ordning för alla individer). Stegen är organiserade i två dimensioner; den 
etnocentriska och den etnorelativa. Den etnocentriska dimensionen är tänkt att spegla den 
period i det nya landet där den egna kulturen upplevs vara dominerande för 
verklighetsuppfattningen. Den etnorelativa dimensionen visar istället på den period när den 
egna kulturen upplevs i ett sammanhang av den nya. De tre första steget hör till den 
etnocentriska dimensionen:  

1. Förnekelse av skillnader – individen förnekar att skillnader existerar och ökar 
toleransen mot människors beteende.    

2. Försvar mot skillnaderna – individen erkänner att skillnaderna finns men utvärderar 
dem negativt t.ex. genom ”vi – dom”- tänkande eller genom att skapa negativa 
stereotyper etc. 

3. Minimera skillnaderna – individen betonar likheterna och ser skillnaderna som ytliga.  
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De sista tre stegen hör till den etnorelativa dimensionen:  

4. Acceptans av skillnaderna – individen börjar känna igen, respektera och uppskatta de 
kulturella skillnaderna.     

5. Anpassning till skillnaderna – individen försöker medvetet ta den andra partens 
perspektiv och kan lättare integrera sig bland människor från den andra kulturen. 

6. Integrerar med skillnaderna – en person som når detta steg har tagit till sig mer än en 
kulturell världsbild och har utvecklat en identitet som kan flytta sig mellan olika 
kulturella ramar. På denna nivå är individen bäst anpassad och har bäst förutsättningar 
för att lösa interkulturella konflikter (Bennett, 1994). 

Bennett´s modell representerar enligt Endicot, Bock och Narvaez (2003) det kritiska skiftet 
mellan strikt och mer flexibelt tänkande. Flexibelt tänkande spelar en viktig roll när det gäller 
att förstå och anpassa sig till mer än en kulturell ram. Författarna likställer flexibelt tänkande 
med att ”tänka utanför boxen”, vilket innebär att flytta utanför restriktioner och gränser kring 
sin egna kulturella ram för att nå en ny nivå av förståelse som ofta skapar en utvidgad ram. 
Ofta måste vi anpassa vårt beteende när vi rör oss i andra kulturer. Orsaken är att 
förväntningarna på hur vi ska bete oss är andra än vad vi är vana vid. Problemen med detta är 
att de tankesätt och ramar vi har ofta är bundna till vår kulturella identitet vilket kan resultera i 
etiska och interkulturella konflikter inom oss. Därför kräver förändringar efter nya kulturella 
ramar ofta även konflikthantering och omvärdering av sin kulturella identitet.  

Enligt Hess (1994) är processen att förflytta sig från den etnocentriska till den etnorelativa 
dimensionen helt beroende av hur bra personen handskas med de kulturella skillnaderna. Den 
som snabbare kan lägga undan sina egna normer och acceptera levnadssättet i den nya miljön 
kan också snabbare nå integration. Greenholtz (2005) poängterar att det även krävs ett intresse 
för den andra kulturen och en mottaglighet att uppfatta kulturskillnaderna för att 
framgångsrikt kunna integrera i en ny kultur.   

Kulturella identiteten påverkas av kulturmötet  

Hur den kulturella identiteten påverkas och förändras av ett kulturmöte beror enligt Berry 
(2004) på vilka strategier individerna använder sig av, hur de socialiserar sig (acculturation) 
och hur de på sikt anpassar sig.  

Strategier i detta sammanhang handlar om hur individer eller grupper försöker lära sig att leva 
med två kulturer. Olika individer antar olika beteenden vid ett kulturellt möte, vissa söker inte 
kontakt eller försöker förändra sitt beteende för att bättre passa in i den främmande kulturen. 
Berry (1970) var en av de första att i detta sammanhang särskilja mellan assimilering och 
integrering, samt mellan separation och marginalisation. Dessa begrepp beskriver olika sätt 
som en individ eller grupp kan ”socialisera” sig på när de kommer till en ny kultur. 
Distinktionerna involverar två dimensioner; hur en person eller grupp orienterar sig mot sin 
egna sociala tillhörighetsgrupp samt hur de orienterar sig mot den nya samhällsgruppen.        
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Figur 1. Socialiseringsstrategier för den person eller grupp som kommer till en ny kultur 
(Berry 2004).  

Individer som inte försöker behålla sin kulturella identitet och dagligen söker interaktion med 
den andra kulturen använder assimilationsstrategin enligt Berry (2004). Kontrasten, d.v.s. 
strategin att hålla fast vid sin ursprungliga kultur och samtidigt försöka undvika kontakt med 
den nya kulturen, kallas för separation. När det finns ett intresse att både behålla sin 
ursprungskultur och att ha daglig kontakt med den andra kulturen kallas strategin integration, 
medan marginalisation tillämpas när det varken finns intresse att behålla sin egen kultur eller 
att integrera sig i den nya kulturen. De flesta studier som gjorts på dessa 
socialiseringsstrategier talar för att integrationsstrategin är den mest önskvärda för god 
anpassning, medan marginalisation är den minst önskvärda för detta. Vilken strategi som 
används av den person eller grupp som kommer till en ny kultur är dock inte alltid ett frivilligt 
val. Att kunna integrera sig i ett nytt kulturellt sammanhang kräver även att samhället är öppet 
och positivt inställt till kulturell mångfald.  

Socialisering handlar om de förändringar och psykologiska processer som individen 
genomgår vid mötet med en ny kultur. Beteendemässiga förändringar delas oftast upp i förlust 
av beteenden, s.k. kulturell ”shedding” och kulturellt lärande. Det första begreppet handlar 
om avsiktlig eller oavsiktlig förlust av existerande kulturella beteenden över tid som en följd 
av kontakt med den nya kulturen. Denna förlust behöver inte vara negativ utan är snarare en 
naturlig konsekvens av att anpassa sig till en ny kultur. Det andra begreppet, kulturellt 
lärande, berör avsiktligt eller oavsiktligt förvärvande av nya sätt att leva i den nya miljön. 
Fenomen uppstår ofta som en effekt av förändrade förebilder för vilka beteenden som man 
bör behålla och vilka som man bör ändra. Nya kulturella och beteendemässiga fenomen tycks 
skapas i interaktionen med det gamla, så att det som går förlorat ersätts av nytt. Generellt 
gäller att ju större skillnad som finns mellan de aktuella kulturerna i fråga (v.g. språk, religion 
etc.), desto svårare är socialiseringsprocessen då den påverkas av den kulturella distansen 
mellan länderna. Men oavsett kulturell distans är shedding- och lärandeprocesserna inte alltid 
enkla, de kan ofta innefatta psykologiska konflikter (Berry, 2004).  

Enligt Berry (2004) handlar anpassning om de relativt stabila förändringarna hos en individ 
eller grupp som en konsekvens av yttre krav i en ny kulturell omgivning. Man kan skilja 
mellan psykologisk och sociokulturell anpassning. God psykologisk anpassning påverkas av 
personlighetsfaktorer, livsförändringar och socialt stöd. Sociokulturell anpassning påverkas av 
kulturell kunskap, grad av kontakt med den nya kulturen och positiv attityd från denna 
värdkultur. God anpassning av båda slagen har korrelerats högt med integrationsstrategin och 
lågt med marginalisationsstrategin. 
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Torbiörn (1976) fann i sin studie att benägenhet att återvända till Sverige för dem som är 
utlandsstationerade minskade med tiden som man varit borta. En rimlig förklaring till detta 
skulle enligt Torbiörn kunna vara att förvärvande av andra synsätt och värderingar än de man 
hade med sig från början ökar med tiden. Detta talar för att förankringen av sin nationella 
identitet kan förändras i och med ett kulturutbyte.     

Problem vid kulturmöten  

Att komma till en kultur där samhället är organiserat på ett annat sätt än i det egna med 
annorlunda värden, beteenden, kommunikationsstil och tankemönster, är ofta svårt. Mycket 
som ligger till grund för de kulturella karaktärsdragen är automatiska och omedvetna 
processer som för de flesta människor antas vara universella. Ett möte med en sådan 
annorlunda kultur leder därför ofta till oväntade överraskningar. Inte nog med att saker 
betyder något annat än vad vi förväntar oss, utan dessutom kan vårt eget beteende lätt bli 
missförstått av den lokala befolkningen. Dessa upplevelser är ofta svåra att hantera, då 
känslan av vem vi är blir ifrågasatt (Hess, 1994).     

Vidare är det inte ovanligt att vad som är logiskt, viktigt och rimligt i en kultur kan ses som 
irrationellt, dumt och oviktigt i en annan. Människor ser saker som de har blivit tränade att se 
utifrån sina egna kulturella kartor. Då vi plötsligt står inför möten med helt nya beteenden och 
normer är vårt självklara sätt att agera kanske inte längre det mest önskvärda (Adler, 1991). 
Därför är känslor av ensamhet, oro, misstänksamhet och brist på självförtroende vanligt vid 
mötet med en ny kultur. Det finns en tendens att betrakta annorlunda uppträdanden som 
hotfulla och negativa, vilket ofta skapar fördomar (Harris & Moran, 1991). Torbiörn (2006) 
menar att inslag av risk och osäkerhet vid interkulturella kontakter kan ge fördomar för båda 
parter grundade i:  

 

Kognition – att inte förstå, se eller veta. Förbise relevanta alternativ. Skapa 
stereotyper. 

 

Värderingar – att inte acceptera, vara etnocentrisk. Normer, värden och prioriteringar i 
en kultur behöver inte vara relevanta i en annan.                                 

 

Identitet – misstänksamhet mot det som är annorlunda, obekant eller konstigt (”vi och 
dom”- tänkande), brist på självförtroende och kontroll vid agerande.  

Torbiörn anser att problem är en naturlig konsekvens när människor från olika kulturer möter 
varandra och varje individ agerar utifrån sin egen kulturella ram. Förmodligen de allra flesta 
som flyttar utomlands för att bo och arbeta vill anpassa sig till den lokala kulturen, men de 
flesta gör det ändå inte, i alla fall inte fullt ut. Det handlar dock inte om att de inte passar in, 
inte är framgångsrika på arbetet eller inte lär sig leva i det nya samhället. Snarare handlar det 
om att riktig anpassning och effektiv tvärkulturell interaktion är mer ogripbar än vi kan tänka 
oss menar Storti, (1990). Det finns en tendens hos många som bosätter sig utomlands att dras 
till ”likar” och därmed ofta undviker djupare kontakt med den lokala befolkningen för att 
slippa konfrontationer och oenigheter. Storti menar att detta kan liknas vid att kliva in i ett 
rum fullt av främlingar, och att anblicken av någon vi känner igen bland dessa gör oss lättade. 
Samtidigt menar han att detta ofta försvårar och förlänger integrationen. En stor barriär som 
de flesta människor stöter på när de kommer i kontakt med en annan kultur är problem med 
kommunikation. Att inte behärska det lokala språket är en viktig orsak till utanförskap och 
missförstånd. Många studier har visat att språket har stor betydelse för anpassning, lärande 
och förståelse i en ny kultur (Rotter, 1954; Triandis, 1994; Berry, 2004). 
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Fördelar med kulturmöten   

Det är dock viktigt att komma ihåg att vad som är annorlunda inte enbart behöver betyda 
barriärer eller problem. Tvärtom kan detta ofta skapa broar för förståelse och berika våra liv. 
Tvärkulturella erfarenheter gör att vi blir mindre fördomsfulla och mer toleranta mot sådant 
som är främmande (Harris & Moran, 1991). Triandis (1994) hävdar vidare att människor 
faktiskt är mer lika än olika världen över. Förutom alla biologiska likheter - som sömn, 
hunger, sjukdom och död - talar alla människor ett språk, de tillhör en familj och de har behov 
av kärlek och uppskattning. Alla människor känner även på samma sätt skillnaden mellan 
beteenden som är vänliga och ovänliga, intima och formella eller glada och ledsna. Det är 
bara detaljerna och innehållet i dessa känslor som skiljer sig åt menar Triandis. Att se och 
förstå likheterna mellan människor tillhörande olika kulturer och religioner breddar vår 
förståelse för det som är främmande och konstigt och det gör ofta vår egen livssyn mindre 
bunden till specifika normer. Det är inte ovanligt att människor som flyttar utomlands ”blir 
kära” i den nya miljön, människorna och levnadssätten och så småningom upplever det 
otänkbart att flytta hem igen (Harris & Moran, 1991).    

Lärandeprocessen   

Det finns flera olika modeller och synsätt på hur människor lär sig. En ofta citerad teori är 
Kolbs lärandeteori (Experiential Learning Theory). Denne framhåller erfarenhetens roll i 
lärandeprocessen och menar att kunskap och beteenden skapas genom erfarenhet, där den tas 
in antingen via direkt upplevd erfarenhet eller via indirekt analyserad erfarenhet. Sedan 
omvandlas den till kunskap eller beteende genom att antingen reflektera över erfarenheterna 
eller prova beteendena direkt (Baker, Jensen & Kolb, 2005). Även Triandis (1994) 
poängterar erfarenhetens betydelse för hur vi ser på saker som vi upplever. När vi bedömer ett 
fenomen gör vi det utifrån vad vi tidigare har sett. Våra erfarenheter hjälper oss att 
kategorisera det nya fenomenet. Något som kan se bra ut för en person kan sålunda vara 
fruktansvärt för en annan, allt beroende på deras tidigare erfarenhet. Vilken erfarenhet en 
person bär med sig har enligt Triandis stor betydelse vid kulturmöten.  

Berry (2004) menar att individer tenderar att vilja ha en positiv social identitet. Därför lär de 
sig genom att jämföra sig med människor runtomkring, de lär sig och försöker eftersträva 
vilka beteenden som är uppskattade samt vilka man bör undvika. I ett kulturellt sammanhang 
innebär denna process att individen först förlorar delar av sin egen identitet för att sedan 
bygga upp en förstärkande ny version av identiteten, bättre anpassad till den nya 
omgivningen. På liknande sätt menar Rotter (1954) att individen förändrar sitt beteende efter 
vilken förstärkning beteendet får av omgivningen. Detta innebär att en person som rör sig i en 
viss grupp tenderar att upprepa beteenden som får positiv förstärkning och sluta med 
beteenden som får negativ förstärkning. På så sätt lär sig denne vad som är önskvärt utifrån 
andras förväntningar. Alla människor har dessutom psykologiska behov som driver deras 
beteende mot vissa mål. En person kan t.ex. sträva efter att få andra att skratta, och därmed 
tenderar denne att söka beteenden och förväntningar som får just den responsen. Ett problem 
med att eftersträva positiv respons i ett interkulturellt sammanhang är att reaktionerna ofta ser 
annorlunda ut. Detta gör att det kan dröja ett tag innan den person som agerar förstår 
responsen, eftersom den inte nödvändigtvis ser ut som personen förväntar sig. Dessutom kan 
ett beteende vara önskvärt i en kultur, medan det är rent olämpligt i en annan. Rotter menar att 
det är precis så man lär sig att bete sig önskvärt -genom respons från sin sociala omgivning.  
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Schema- teorier används för att försöka komma fram till hur förståelse kan nås via tankar och 
lärdomar (Festinger, 1957). När det handlar om lärande menar denna tradition att en människa 
strukturerar sina uppfattningar om hur världen fungerar för att få dem att samstämma med 
situationer och upplevelser som denne känner till. Därmed finns det i varje människas 
långtidsminne nätverk av organiserad och sammanlänkade begrepp, information, erfarenheter, 
minnen och kunskap, s.k. scheman. Vår nya erfarenhet fortsätter att påverka redan existerande 
scheman och det är ofta kognitiva konflikter som omedvetet förändrar dessa scheman. Då vi 
möter problem och situationer som inte kan lösas med redan existerande scheman tvingas vi 
förändra och bygga ut de scheman som redan finns. På så sätt menar Festinger att allt lärande 
i själva verket handlar om schemaförvärvande och schemaförändring. Tillämpas dessa teorier 
på ett interkulturellt sammanhang behöver individen förvärva sociala uppfattningar, kulturella 
värden, förväntningar och antaganden som passar till den nya kulturen för att kunna förstå och 
lösa interkulturella problem, kontraster etc. När individen blir mer kompetent i ett nytt 
kulturellt sammanhang beror detta på att dennes scheman växt i storlek och djup. Att lära sig 
hantera kulturella skillnader kommer därmed, enligt schema- teorierna leda till mer komplexa 
scheman, flexibelt tänkande och en större förståelse för den mångkulturella värld vi lever i. 
Att utveckla komplexa scheman i ett interkulturellt sammanhang handlar till stor del om att 
erfara och lära sig den nya kulturen (Endicott, Bock & Narvaez, 2003).   

Konsten att lära sig om en ny kultur  

Vägen till lärande för en person som verkar i en annan kultur innehåller en lång rad 
psykologiska processer och strategier. Det kan handla om att tvingas acceptera saker och 
beteenden som i ett normalt sammanhang tycks otänkbara, t.ex. att förbise fördomar eller att 
ifrågasätta värden och attityder kopplade till den egna tillhörighetsgruppen (Berry, 2004). 
Storti (1990) har utvecklat följande modell tänkt att representera förändrings- och 
lärandeprocessen vid mötet med en ny kultur:       

Vi förväntar oss att andra ska vara som oss 

En kulturellt färgad händelse inträffar 

 

Orsakar en reaktion hos oss (ilska, rädsla etc.) 

 

Vi blir medvetna om våra reaktioner 

 

Vi reflekterar över dess orsaker 

 

Våra reaktioner sjunker undan 

 

Vi drar oss tillbaka 

Vi ser situationen igen 

Den här gången har vi utvecklat kulturellt lämpliga förväntningar 
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Figur 2. Stortis grafiska modell över förändringsprocessen (Storti, 1990).  

Det första steget i Stortis modell handlar om att bli medveten om att alla människor inte 
tänker, känner eller beter sig som oss själva. Detta inkluderar dels insikten men också steg 
två, att erfara det med egna ögon. Ofta blir vi inte medvetna om vilka förväntningar vi har på 
andra människor förrän vi ser tillbaka på olika situationer långt senare. Det kan ofta vara 
nödvändigt att i efterhand försöka framkalla de upplevelser som gjort oss upprörda för att bli 
medveten om vilka förväntningar vi då hade. Det är nämligen bristen på samstämmighet 
mellan våra förväntningar och det vi ser som framkallar känslor av hjälplöshet och irritation, 
enligt Storti. När vi nått denna insikt släpper ofta irritationen för ett tag. Nästa gång vi möter 
samma eller en liknande situation är våra förväntningar andra. Det kan dock ta flera omgångar 
innan vi börjar förvänta oss det beteende som faktiskt möter oss. Även Triandis (1994) har 
studerat förväntningarna vi ställer på människor i den nya kulturen. Han håller med om att det 
är just dessa som är en av de viktigaste faktorerna för att försöka anpassa och förändra sig, om 
man ska lyckas acceptera beteenden i en ny kultur.  

Det kan vara svårt att föreställa sig att kulturer är något som man kan lära sig. Istället kan man 
se på kulturellt lärande som att ta sig fram och kommunicera effektivt i den nya kulturen. Det 
kan ses som att gå över sin normalt gällande nivå av förståelse och därmed försöka förstå 
kulturens grundläggande världssyn, värden, tankesätt, beteenden etc. samt att ständigt 
förbättra sin kommunikation med människorna från den andra kulturen. Kulturellt lärande 
innefattar därmed både kognitiv, känslomässig och beteendemässig kunskap. Många 
människor som bott åratal i andra länder kommer hem och anser att klyftan mellan sin egen 
och den nya kulturen vara oöverstiglig (Hess, 1994).   

Hess trycker i detta sammanhang på värdet av kulturell kunskap för att bli en mellanhand 
mellan kulturer istället för att se gap mellan dem. Kulturellt lärande innebär inte bara att 
studera kulturer, även om detta ofta är medlet för att nå kulturellt lärande. Det handlar också 
om att hitta metoderna för at lära sig att röra sig mellan kulturella gränser och att lyckas bygga 
broar mellan kulturella ytterligheter.   

Att skapa möjligheter till kulturellt lärande är dock inte alltid enkelt. En kultur är ett kraftfullt 
fenomen, dynamiskt och skapat under en lång tidsperiod. Då en kultur dessutom är uppbyggd 
för sina medlemmar är den full av intern logik och oskrivna regler.  Skälet till att kulturellt 
lärande är svårt är därmed inte bara att det är mycket att komma ihåg, utan det man ska lära 
sig är svårfångat. Speciellt för den som är främling i den nya kulturen, naiv och ovetande om 
vad den lokala befolkningen tar för givet. En annan svårighet är att människor i allmänhet är 
omedvetna om sin egen kultur (de tar den för givet). Detta innebär problem eftersom deras 
objektiva syn är starkt färgad av den egna nationella identiteten (Hess, 1994). 
Phillips- Martinsson (1992) menar att kulturell anpassning och lärande underlättas av att söka 
följande:  

1) Tvärkulturell medvetenhet – kunskap om de rådande skillnaderna och hur dessa kan 
påverka relationen mellan en själv och människorna i den lokala befolkningen. 

2) Tvärkulturella färdigheter – koder och beteenden i den nya kulturen, samt språket. 
3) Kulturell självmedvetenhet – de delar av det egna beteendet som har grund i den egna 

nationella bakgrunden.   
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Även andra författare har tryckt på denna sista punkt. Dvs. att en nyckelfaktor för att kunna 
lära sig önskvärda beteenden och skillnader i en ny kultur är att vara medveten om hur man 
själv agerar utifrån sin egen nationella identitet (bl.a. Harris & Moran, 1991).  

Att lära sig om den egna kulturella identiteten  

En individ som förstår begreppet kultur och dess karaktäristiska, och känner till sin egen 
kultur, kan lättare förutse och hantera, potentiella barriärer i den nya kulturen (Harris & 
Moran, 1991). Det handlar dels om att lära sig att acceptera beteenden hos den lokala 
befolkningen vilka irriterar och förvirrar eller sätter oss ur balans. Dels är det lika viktigt att 
lära sig sitt eget beteende, så att detta inte irriterar eller förvirrar människorna i den nya 
kulturen (Storti, 1990).   

Att lära sig om sin egen kultur genom att förvärva synsätt från andra kulturer behöver inte 
betyda att man överger den egna kulturen. Snarare handlar det om att berika vår livssyn och få 
skäl att ifrågasätta vår egen kulturs normer och värden (Hess, 1994). Att gå bakom kulturell 
medvetenhet brukar innebära att individen på sätt och vis omkonstruerar sin identitet, vissa 
delar går förlorade för att ersättas av nya tankesätt och beteenden. Hess menar att kulturellt 
lärande på så sätt är en språngbräda för att skapa en ny multikulturell identitet.  

Det är bra att innan ett kulturellt möte fundera och reflektera över vad som är typiskt för den 
egna kulturen. Finns kunskap om detta kan man lättare förstå varför man reagerar över vissa 
saker i den nya miljön (Harris & Moran, 1991). Viss vetskap om den kulturella identiteten 
finns givetvis redan innan kulturmötet, men Berry (2004) menar att denna kunskap ofta är 
svår att precisera med ord och oftast kommer fram först i vårt sätt och se på och hantera olika 
situationer. Både Hess (1994) och Berry (2004) trycker på att det största lärandet om sin 
kulturella identitet sker just som en följd av att möta och verka i en annan kultur och därmed 
få alternativ till de egna synsätten.  

Syftet med denna studie är därför att försöka få en bild av hur man lär sig om sin svenska 
identitet i ett kulturellt möte.    

M e t o d  

Kvalitativ metod användes i studien för att få en så detaljerad bild som möjligt av detta 
relativt outforskade och svårfångade ämne. Syftet var att kunna utläsa intervjupersonernas 
tankeprocesser och reflektioner kring lärandet om sin svenska identitet vilket skulle ha varit 
svårt att få fram med annan metod.   

Undersökningsdeltagare  

Intervjupersonerna var femton svenskar bosatta utomlands. Av dessa bodde fem personer i 
Norge, fem i Kina och fem i Israel. Åtta personer var kvinnor (53,3 %) och sju var män (46,7 
%). Åldern var mellan 24 och 45 år, med ett medelvärde på 31,7 år. Intervjupersonerna var 
alla medlemmar i organisationen Svenskar i världen och bosatta utomlands av orsaker som 
följande: utlandsplacering inom arbetet, drivandet av eget företag, studier, partner från det 
andra landet och religion. Personer som av sin presentation på hemsidan tycktes 
informationsrika för studiens frågeställning, -samt stämde in på en jämn könsfördelning, 
bodde permanent utomlands och hade en svensk nationalitet, valdes ut. De kontaktades via e-
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mail fem i taget från respektive land. Innan 15 personer hade hittats kontaktades totalt 22 
personer (7 personer ville inte delta i studien eller svarade inte på förfrågan).   

Material  

Den situationsbeskrivande metoden ”Critical incident” användes vid intervjuerna. Metoden 
innebär att intervjudeltagarna fokuserar på specifika situationer och upplevelser de varit med 
om i det förflutna för att sedan svara på följdfrågor kring dessa upplevelser (Brookfield, 
2005). Metoden var motiverad i studien då den ger insikt i betydelsefulla upplevelser som 
personerna genomgått i mötet med den nya kulturen. Därmed kan man utläsa hur de 
reflekterat över sin egen nationella identitet i samband med dessa upplevelser. De indikatorer 
som användes för att få igång psykologiska tankeprocesser kring lärandet om den egna 
nationaliteten var situationer som intervjudeltagarna upplevt som vara: felaktiga, svåra att 
förstå, svåra att acceptera, där de känt sig utanför eller där deras eget beteende uppfattats som 
konstigt eller felaktigt (se appendix 1, del 2).   

Procedur  

Försökspersonerna kontaktades via hemsidan för organisationen ”Svenskar i världen” 
(www.sviv.se). De fick ett e-mail med en kort presentation av mig och studien samt en 
förfrågan om de ville delta (se appendix 2). De intervjudeltagare som var intresserade av att 
ställa upp svarade på förfrågan och via e- mail utbyttes sedan kontaktuppgifter. 
Försöksdeltagarna fick omkring en vecka innan intervjun ta del av vissa frågor (appendix 1, 
del 2) för att få tid att fundera på situationer de upplevt. Strukturerade intervjuer utfördes 
sedan på, en för deltagarna, bekväm tid och plats i respektive land (samtliga på dagtid, i 
hemmet, på arbetet eller på café). De fick även upplysning om att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt. Intervjuerna tog mellan 45 och 70 minuter och spelades in med bandspelare. 
Vid intervjuerna ombads försöksdeltagarna att berätta om situationer de upplevt som 
felaktiga, svåra att förstå etc. (enligt appendix 1, del 2). Följdfrågor ställdes sedan efter varje 
berättelse (enligt appendix 1, del 3) för att få fram försöksdeltagarnas reflektioner och 
tankeprocesser kring upplevelserna. Vid vissa intervjuer (främst i Norge) var det svårt för 
intervjupersonerna att komma på situationer som varit svåra att förstå, felaktiga etc. eftersom 
kulturerna var så lika. Detta gjorde att dessa intervjuer blev mer öppna och mindre bundna till 
frågeschemat.  

Databearbetning    

För att underlätta analysen av intervjuerna skrevs dessa ner ordagrant. Sedan användes en 
tematisk kvalitativ analysmetod för att finna specifika teman i materialet och strukturera 
informationen efter dessa. Tematisk analys kan göras antingen genom att man på förhand 
bestämmer teman och relaterar materialet till dessa eller att, som i denna studie, göra en 
induktiv tematisk analys. Den senare innebär att fritt söka efter teman i materialet utifrån 
studiens frågeställning (Hayes, 2000). Processen gick till så att samtliga utskrivna intervjuer 
lästes flera gånger för att skapa en översikt av materialet. Nästa steg var att för hand gå 
igenom intervju för intervju för att söka efter intressanta uttalanden i texten. Dessa uttalanden 
sorterades sedan i olika teman utifrån likhet med varandra. Sedan analyserades varje tema för 
att se vad uttalandena inom denna grupp handlade om. Temana fick ett preliminärt namn. 
Samtliga intervjuer lästes sedan igen för att se om de kunde tillföra något mer till varje tema. 
Den slutliga fasen var att åter gå igenom varje tema för att kunna ge dem ett lämpligt namn 
och en definition.  

http://www.sviv.se
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Fyra teman framkom:   

Tema 1: Upplevelser som leder till lärande om den egna identiteten  
Tema 2: Reaktioner på upplevelserna  
Tema 3: Tankeprocesser kring lärandet  
Tema 4: Faktorer som verkar påverka lärandet   

Under varje tema skapades sedan undergrupper som sammanfattade likheter i 
intervjupersonernas upplevelser. De citat som redovisas har bedömts bäst symbolisera de 
olika temana och deras undergrupper.   

R e s u l t a t  o c h  t o l k n i n g a r  

Resultatet presenteras enligt följande: en genomgång av de faktorer/situationer/upplevelser i 
det kulturella mötet som för intervjupersonerna har lett till att de reflekterat och lärt sig om sin 
svenska identitet. Sedan presenteras intervjupersonernas reaktioner på dessa upplevelser följt 
av deras egna reflektioner och tankeprocesser kring sina reaktioner. Slutligen redovisas 
faktorer som verkar ha påverkat och haft betydelse för lärandet. Bland citaten presenteras 
sammanfattande tolkningar av intervjupersonernas upplevelser.   

Upplevelser som leder till lärande om den egna identiteten  

Upplever sig vara annorlunda    

En av de kanske mest naturliga orsakerna till att tänka på sin svenska identitet i det nya landet 
var upplevelsen av att se ut och känna sig annorlunda. Både känslan av att ens eget beteende 
skiljde sig åt från de lokalas, men också andra människors reaktioner på det egna utseendet 
och beteendet. Som en intervjuperson uttryckte det:  

Man är och ser konstig ut för dem. Det är förstås det första som slår en när 
man bosätter sig i det nya landet.  

Vissa av intervjupersonerna tyckte att detta omedelbara utanförskap problematiserade deras 
anpassning i det nya landet. Exempelvis nämnde någon att det är klart det blir fel när 
människor utgår från att man ska bete sig konstigt eller att man t.ex. är rik bara för att man är 
vit. Flera intervjupersoner upplevde denna särbehandling som orättvis och diskriminerande då 
de synliga skillnaderna inte är möjliga att påverka.   

Många andra menade att de njöt av uppmärksamheten och drog många fördelar av att vara 
västerlänningar, de fick t.ex. ofta passera köer och fick bättre service än de lokala 
människorna. Dessa intervjupersoner upplevde också att människor i det nya landet varit 
ödmjuka och intresserade av dem, och att deras ”konstiga” beteende accepterades just för att 
det var så tydligt att de var utländska. En person beskrev det så här:  

Kineser kan verkligen stirra ut en. Man reagerar lite olika, i början är det 
kul, sen blir det skitjobbigt och man blir förbannad. Men senare när man 
kommer till Sverige och det plötsligt inte är någon som tittar på en, kan man 
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känna att det är lite tråkigt och man kan nästan längta tillbaka till ”stjärn-
imagen”.   

Kan inte språket  

Samtliga intervjupersoner nämnde språket som en av de allra största kulturkontrasterna. Att 
inte kunna det lokala språket upplevdes med stor frustration. Det var en stor orsak till 
utanförskap och till att det var svårt att förstå många saker i den nya kulturen. Många 
intervjupersoner menade att språkproblemen var den i särklass största orsaken till att 
anpassning och interaktion var så svårt. Även hos de intervjupersoner som delvis pratade det 
lokala språket uttrycktes känslor av att de trots detta inte kände sig språkligt delaktiga i det 
nya landet.   

Känner sig utanför mest för språket. Du blir aldrig helt accepterad, för du 
är inte kines.  

Språket är den absolut största orsaken till att vi inte kan förstå varandra, 
varken verbalt eller kulturellt.  

Hos de försökspersonerna som bodde i Norge var språket ett, för många, oväntat problem. 
Samtliga intervjupersoner upplevde språket som en av de allra största orsakerna till 
utanförskap i den norska kulturen. Någon nämner att de höga förväntningarna på likheten 
mellan språken är en stor orsak till ”konflikten” mellan norskar och svenskar om att bådadera 
är dumma.  

Språket har varit ett jätteproblem. Det talas om att Sverige och Norge är 
gränslöst, men språkmässigt är det mycket större skillnad än vad jag trodde. 
Det har gett mig enorm förståelse för det här med att vi svenskar tycker 
norskar är dumma och viseversa. Det grundar sig mycket i språket, man har 
så höga förväntningar på att förstå varandra, men det gör man inte.    

I Kina, där de engelska färdigheterna är dåliga, menade vissa intervjupersoner att även om 
man har viljan, så finns det inte någon möjlighet att integrera med kineserna då man inte kan 
förstå varandra. En av intervjupersonerna i Israel uttryckte att hon blivit passiv i det nya 
landet för att hon inte förstår språket. Hon lämnade över det mesta till sin man (som pratade 
hebreiska) istället för att försöka själv. För många verkar språkproblemet ha varit ett stort skäl 
till att de dragit sig undan och inte sökt kontakt med de lokala människorna.   

Upplever kulturkontraster  

Kulturskillnaderna upplevdes av de flesta intervjupersonerna som en av de allra största 
orsakerna till att se tillbaka på sin svenska identitet. Personerna som bodde i Israel och Kina 
upplevde stora kulturkontraster, de som bodde i Norge upplevde också kontraster, men i 
mindre grad. Däremot tyckte intervjupersonerna i Norge att de inte hade förväntat sig att det 
skulle vara så stora kulturkontraster som de ändå upplevt, de uttryckte några av kontrasterna 
mellan Norge och Sverige som:  

Norge känns litet.  

Saknar vissa matprodukter i butikerna. 
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De äter bara mackor till lunch.  

De kan inte köra bil här, inte ens bilskolorna vet hur man kör 
rondellkörning.  

Många av de intervjupersoner som var bosatta i Kina upplevde kulturkontrasterna som stora, 
ibland svåra att acceptera och ofta tuffa att anpassa sig till. Samtidigt verkade det finnas en 
förståelse för den politiska och historiska bakgrunden som Kina bär på. Många uttryckte 
dubbelheten i att mycket i kulturen är tröttsamt, men å andra sidan finns en förståelse för att 
kineserna aldrig fått lära sig t.ex. hyfs och självständighet.        

Man tar inte saker förgivet här, systemet är otroligt byråkratiskt, inte förrän 
saker är helt klara kan man pusta ut.  

Man blir väldigt less på att folk trängs hela tiden, att de inte har den minsta 
tanke på den som står där och blir trampad på foten.  

Hygien är inte kinesernas starka sida, de spottar på marken, nyser och 
hostar rakt ut, helt oacceptabelt för en annan.  

Kineserna kan inte tänka själva, säger man till de en sak, har de glömt det 
nästa dag. De är helt beroende av att bli styrda för att fungera i samhället.  

Intervjupersonerna i Israel uttryckte också att de upplevde stora kulturkontraster. Många saker 
var svåra att acceptera och förstå. Mentaliteten lyftes fram som en av de stora skillnaderna, 
samt den judiska traditionen som påverkar mycket av det vardagliga livet. En annan faktor var 
den politiska situationen.  

Människor är väldigt öppna med vad de tycker och tänker, det är lite 
kalabalik, man skriker på gatan, tutar hej vilt.  

Svårt att förstå att människor orkar leva med detta ständiga hot över sig. 
Man blir påverkad förstås, blir själv rädd och misstänksam.   

Den största skillnaden man verkligen noterar är att folk ofta är 
oförskämda, tränger sig på, det verkar inte finnas några gränser för hur 
påträngande man är mot människor man inte känner.  

Det har varit svårt att acceptera att religionen styr så mycket av samhället 
här trots att man får intrycket att majoriteten av människorna inte är 
religiösa alls. Att allt är stängt på "Shabat" t.ex. Har man som jag, ingen 
bil, blir konsekvenserna förstås stora eftersom man inte ens kan 
transportera sig.   

Hur intervjupersonerna hanterade kulturkontrasterna var lite olika. Vissa hade anpassat sig 
och accepterat att saker var som de var. Andra blev fortfarande upprörda när de upplevde 
situationer som var svåra att förstå. Hos de flesta intervjupersoner verkade det ändå ha växt 
fram någon slags förståelse för att saker är annorlunda, och i de fall det inte fanns förståelse 
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över hur saker var, fanns det i alla fall någon slags acceptans över att inget kunna göra och att 
det är meningslöst att bli irriterad.   

Upplever kulturella likheter  

Vid sidan av kontrasterna upplevde många av intervjupersonerna att de blivit förvånade över 
hur mycket likheter det trots allt fanns mellan kulturerna. Framförallt intervjupersonerna i 
Norge upplevde likheter mellan den egna och den lokala kulturen. Men även flera av 
intervjupersonerna i Kina och Israel hade förvånats över hur många beteenden som kändes 
igen och skapade känslan av att människor jorden runt ändå inte skiljer sig så mycket från 
varandra.  

Jag har lärt mig att folk oftast är som en annan, man är jäkligt lika, 
samtidigt som så många saker är olika.  

Blir så glad varje gång jag åker taxi, kineserna skulle enkelt kunna köra 
runt en i hela stan men ändå kör de en alltid direkt hem. Då känner man 
glädje och gemenskap, de är också ärliga.  

De känslor som uttrycktes i samband med dessa ”likhetssituationer” var trygghet, lättnad och 
gemenskap. Att känna igen beteenden och normer hemifrån verkade få de flesta av 
intervjupersonerna att tänka tillbaka på sin svenska identitet.   

Upplever positiva kontraster  

Det framkom att intervjupersonerna upplevde situationer som ledde till ifrågasättande och 
kritik mot saker som alltid varit ”rätt”, enligt den svenska kulturen. Framförallt tycktes det 
handla om att uppleva situationer av positiva skillnader. Upplevelserna verkade få 
konsekvensen att intervjupersonerna jämförde och kritiskt granskade ”det svenska” vilket 
tycktes leda till omvärderingar av vad som var bra och dåligt/rätt och fel. I många fall var det 
svenska faktiskt inte så överlägset vid jämförelsen.  

I Sverige kanske det inte skulle skada att säga lite mer vad man tycker, 
bjuder någon på kaffe och man inte vill ha kan man faktiskt säga nej.  

Jag älskar värmen hos människorna här, alla är så öppna mot varandra, 
det får mig att undra varför vi i Sverige är så rädda för att ta kontakt med 
främlingar.   

Ett bevis för dessa omvärderingar var t.ex. att samtliga intervjupersoner trivdes med att bo 
utomlands. De flesta ville visserligen någon gång återvända till Sverige, av skäl som att de 
ville låta sina barn ta del av det svenska skolsystemet eller att de saknade närheten till naturen. 
Men nästan ingen ville flytta hem just nu. Vissa hade t.o.m. blivit rätt kritiska mot Sverige 
efter utlandsvistelsen:  

Ju mer jag reser desto mer vill jag inte bo i Sverige, Jantelagen och 
avundsjukan, man får inte vara framgångsrik, man får inte tjäna pengar, 
jag avskyr det. Vad jag kan göra här på 1 år kan jag göra hemma på 10 år. 
Har svårt för denna trångsynthet.  
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Upplever utanförskap  

Nästan alla intervjupersoner hade någon gång känt sig ensamma eller utanför i den nya 
kulturen. Många menade att det var svårt att få lokala vänner p.g.a. kulturskillnaderna. Även 
de som var sociala och aktivt kämpade för att få vänner upplevde att de stötte på svårigheter. 
Detta faktum fick flera av intervjupersonerna att känna sig ledsna och kritiska, dels mot den 
lokala befolkningen men också mot sig själva. Det uttrycktes en undran om vad de gjorde för 
fel.   

Det har varit svårt att få norska vänner här, det känns tufft och man undrar 
om det är något fel på en själv eller om det bara har att göra med att man 
är svensk.   

Andra kände att utanförskapet var direkt kopplat till omständigheter ”utanför” de själva som 
de inte kunde styra över, som religion eller traditioner.   

Många reagerar på att man inte är judinna här i Israel. Jag har ofta fått 
känna mig annorlunda och utanför på grund av detta.   

Samtidigt tyckte många att denna motsatta diskriminering varit lärorik. Det uttrycktes 
funderingar kring hur de själva ser på människor som är annorlunda, t.ex. invandrare som 
kommer till Sverige. Någon nämnde att denna erfarenhet lärt henne att det är lättare än man 
tror att sträcka ut en hand till någon som känner sig bortkommen.   

Upplever reaktioner på det egna beteendet  

Några intervjupersoner upplevde att de har stött på situationer där de lokala människorna 
reagerat på deras eget beteende eller påpekat att de gör på fel sätt. Dessa upplevelser tycktes 
göra intervjupersonerna stötta. Samtidigt verkade upplevelsen ha varit effektiv för att se 
tillbaka på sina självklara normer.  

Får ofta höra att jag är så artig. Min svärmor säger ofta ”säg inte tack, det 
säger man till främlingar”. Konstigt för mig, i Sverige får man ju lära sig 
att alltid säga så.   

Reaktioner på upplevelserna  

Favoriserar Sverige  

Ett mönster hos nästan alla intervjupersoner var att de hade en stark nationalkänsla och 
favoriserade det som var svenskt. Det fanns hos många ett medvetet eller omedvetet ”vi och 
de” tänkande. Det tycktes vara lättare att se det som var annorlunda och svårt att förstå som 
felaktigt, medan det svenska lyftes fram som bättre eller eftersträvansvärt.   

Man tänker ofta; vad konstiga de är, sånt där skulle aldrig hända hemma.  
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Vissa av intervjupersonerna gav intrycket av att de kände rädsla kring att förlora moral och 
normer, varför deras försvarskänsla för det svenska var stark. Följande exempel symboliserar 
just denna försvarskänsla:   

Här spottar och fräser man, får mig att tänka om Sverige hur duktiga och 
fina vi är.  

Vardagen här känns otrygg. Tacka vet jag lugna, trygga, fredliga Sverige.  

Vissa av intervjupersonerna försökte bibehålla sina beteenden och normer genom att ”lära” 
människorna i den nya kulturen vad de ansåg vara rätt och fel.   

Håller man upp dörren för någon blir de ”åh tack så mycket”. Försöker 
verkligen behålla ”hyfset”, man hoppas väl att det ska smitta av sig på 
någon.     

Däremot upplevde dessa intervjupersoner att den respons de skulle önska sällan infann sig. 
Många blev irriterade över att de lokala människorna ständigt bröt mot de regler som 
intervjupersonerna upplevde vara de rätta. Flera intervjupersoner menade att de lärt sig att i 
Sverige respekterar vi varandra i mycket hög utsträckning. Frånvaron av denna respekt i den 
nya kulturen uttrycktes som irritation över att bli överkörd och bortglömd. Många verkade 
hantera detta genom att använda sig av samma metod tillbaka:  

Jag tycker det är fel att människor inte kan stå i kö. I början blev jag 
skitirriterad och sa till, reaktionerna var förvånade (skratt). Det var innan 
jag förstod att det är så det funkar här. Nu har jag också slutat stå i kö.  

Det fanns vissa situationer framför andra där intervjupersonerna kände av sin svenska 
identitet. Speciellt stark verkade nationalkänslan vara bland de intervjupersoner som var 
bosatta i Norge. Någon förklarade detta med att kontrasterna inte är så stora mellan Norge och 
Sverige. Därför förekommer det relativt få situationer när man verkligen får känna sig svensk, 
men att nationalkänslan då infinner sig desto starkare. Typiska situationer när 
grupptillhörigheten hos intervjupersonerna var stark, var vid sportevenemang och högtider.   

När det är sport på TV då är man jäkligt svensk.  

Dessa situationer kännetecknades inte bara av stolthet över sitt kulturella ursprung, utan 
många uttryckte även saknad och tankar på dem där hemma. Någon sa att det är just vid dessa 
tillfällen som önskan att vara tillsammans med människor som delar samma kultur och 
traditioner är som starkast.   

Anpassar sig till det nya  

Många intervjupersoner uttryckte att det inte går att ändra på hur saker är. För att orka leva 
vidare bland sådant som är obegripligt och konstigt, krävs det därför anpassning och 
acceptans.     

Det är många saker man inte kan bearbeta, det gäller att vänja sig vid det 
som är konstigt för en själv.   
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Man måste anpassa sig till de rådande normerna, ibland är det svårt, men 
det är det enda man kan göra för att komma över sina egna principer.  

Denna anpassning tycktes för många vara motstridig. Det handlade om att acceptera 
beteenden som i ett normalt sammanhang aldrig skulle vara acceptabla. Men som några 
uttryckte det: vad ska man göra? Någon sa:  

Jag har nog lärt mig acceptera att det är så livet är här i Israel. Ska man 
leva i en annan kultur får man väl också anpassa sig till de rådande 
normerna.  

De flesta av intervjupersonerna verkade ha varit förberedda på att skulle vara annorlunda i det 
nya landet och detta inte bara till sin fördel. Men även om denna insikt har funnits upplevde 
ändå många att det inte alltid varit så lätt att förändra sig själv och sådant man alltid trott på 
för att passa in och leva i ett nytt land. Samtidigt menade de flesta att de till viss del tvingats 
anpassa sig till beteenden som fungerar bättre i den nya kulturen.  

Det går inte att vara en svensk chef här i Kina. Man kan inte vara kompis 
med sina underordnade, man måste vara chef i rätt bemärkelse, ge order, se 
till att saker blir gjorda. Tyvärr skrika åt dem och säga att det här måste 
göras. Annars kan man inte driva företagande här. Kineserna kan inte tänka 
själva, de är ju vana att man ska följa ledaren. Säger man något i dag har 
de glömt det imorgon.  

Dras till sina egna  

Det fanns ett tydligt mönster som gick igen i samtliga intervjupersoners berättelser. Det var att 
de frivilligt eller ofrivilligt drogs till sina egna, och gärna umgicks med människor från 
Sverige eller åtminstone med andra utlänningar i det nya landet. Det verkade som om 
intervjupersonerna upplevde en tröst i att finnas omkring människor som rent kulturellt 
liknade dem själva. En annan förklaring verkade vara att många rörde sig i internationella 
miljöer (arbetsplatser, universitet etc.) och där mestadels träffade andra inflyttade. En 
intervjuperson uttryckte det så här:  

Det finns en trygghet i att umgås med andra utlänningar, dels är de mer lik 
en själv, är kanske där av samma orsaker eller så. Men sen är de ju också 
nykomlingar i kulturen, vilket gör att man genast har något gemensamt.     

En annan menade att den samhälliga uppdelningen av utlänningar och lokal befolkning gör 
integreringen svårare. Han konstaterade att det givetvis är svårare att lära känna lokala 
människor om det inte ges några naturliga möjligheter för det.   

Som det ser ut nu beblandar sig inte kineser och västerlänningar, de går i 
andra skolor, bor i andra områden. Själv är jag inte bättre, umgås i princip 
inte med några kineser alls.  

Någon nämnde att de tror stereotypa uppfattningar och fördomar blivit större på grund av 
denna segregering, då man inte ges möjlighet att bekräfta motsatserna. Många uttryckte vikten 
av att behålla ”sig själva” och sitt levnadssätt och att valet att dras till sina egna kanske ändå 
till viss del var medvetet för att kunna uppfylla detta. 
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Man håller sig gärna till miljöer där det är mycket utlänningar, där smälter 
man in bättre och kan leva som man vill.  

De intervjupersoner som var i det nya landet av andra skäl än förflyttning med arbetet 
uttryckte en större önskan om att socialisera sig med lokalbefolkningen än de intervjupersoner 
som både arbetsmässigt och boendemässigt befann sig i internationella miljöer. Samtidigt 
nämnde någon att valet att dras till ”sina egna” även beror på att det faktiskt är svårt att skaffa 
lokala vänner.   

Tankeprocesser kring lärandet  

Det fanns olika tankegångar kring hur intervjupersonerna själva såg på sitt lärande om den 
svenska identiteten. Vissa var medvetna om vad och hur de lärt sig, och tyckte att de lärt sig 
mycket om sig själva och sin svenska identitet. Andra var helt omedvetna om ifall lärande 
hade ägt rum och tyckte inte att de lärt sig så mycket. Här redovisas några av 
intervjupersonernas reflektioner kring sitt lärande:   

Man förändrar och lär sig mycket efter interaktionen med andra människor. 
Hur jag är mot andra, hur de reagerar på detta och hur jag därmed kommer 
på att jag måste förändra mitt sätt att vara till nästa gång.  

Man lär sig saker varje dag, kanske mest av det som inte fungerar. Det är 
klart man går hem och tänker på om och hur man kan förändra sig.  

Stöter ofta på saker som är obegripliga, det får en att tänka till, jag försöker 
tänka: ”varför?”.  

Många av intervjupersonerna uttryckte att de börjat reflektera när de blivit känslomässigt 
påverkade av något i den nya kulturen. Upplevelsen av ”konstiga” eller svårförståeliga 
situationer tycktes i många fall resultera i en stark negativ reaktion, som senare ledde till 
reflektion. Reflektionerna verkade leda fram till personens insikt om kulturkontraster, om att 
”detta är de” och ”det här är jag” och att orsaken till den egna reaktionen därmed berodde på 
att man var svensk och t.ex. inte israel. När chocken lagt sig verkade intervjupersonerna i stor 
utsträckning kunna lära sig att acceptera sådant som till en början tycktes oacceptabelt.   

Ibland blir jag arg på det som är annorlunda, säger till. Sen skäms jag, 
tänker att det är ju säkert typiskt norskt, att det är ju jag som är annorlunda.  

När folk kör över en, reflekterar man. Först blir man förbannad, sen 
försöker man förstå.  

Det fanns en vilja att förändra och anpassa sig hos många. Denna vilja tycktes inte endast 
uppkomma för att bättre passa in i den nya kulturen, utan också för sin egen skull, dvs. för att 
bättre kunna leva med sig själv i den nya kulturen.   

Jag har nog lärt mig att acceptera att det är så här det går till. Jag antar 
man vänjer sig efter ett par gånger. Jag tycker i och för sig fortfarande att 
de gör fel, men jag menar, vad ska man göra? Det blir jobbigare för en 
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själv om man ska gå runt och inte acceptera saker som dagligen sker 
framför ens ögon.   

Reflektionerna som uppkom kring vad intervjupersonerna lärt sig om den svenska identiteten 
var inte i första hand kritik mot det nya eller gamla, utan snarare acceptans av att ”vi är så 
här” och ”de är så där” och frågor som ”hur kan jag förändra mig för att bättre passa in”, eller 
”vad gör jag för fel”. Ett exempel:  

Vad jag har lärt mig? Svenskar är artiga, står i kö, tränger sig någon blir vi 
väldigt arga och skriver en insändare. Jag har absolut ändrat mig, tränger 
sig någon gör jag det tillbaka.  

Vissa av intervjupersonerna, främst de i Norge, uttryckte att de inte hade lärt sig så mycket 
om sin svenska identitet i och med utlandserfarenheten. De menade att de visserligen hade 
påverkats av det norska samhället och dess regler, men att de nog inte hade förändrats mer än 
de skulle ha gjort under samma åldersperiod i Sverige. Många saker upplevdes som väldigt 
lika mellan länderna och därför hade det inte funnits anledning att reflektera så mycket.   

Ett par av intervjupersonerna i Norge tyckte tvärtom att de reflekterat och lärt sig enormt 
mycket om sig själva i och med kulturmötet: Men de höll med om att den relativt lika kulturen 
ändå gjort att de inte blivit tvingade att kritiskt ifrågasätta sin svenska identitet så mycket. 
Reflektionerna skedde i så fall mer kring den egna personligheten och hur man fungerar i 
mötet med nya människor.  

Jag tänker ofta att jag inte kan skylla på skillnader mellan länderna när 
saker inte går som jag tänkt. Länderna är ju så lika. Dessvärre är 
alternativet ännu värre, det betyder att det är jag själv som på något sätt 
gör fel.   

Faktorer som verkar påverka lärandet  

Öppenhet   

Det fanns en tendens bland många intervjupersoner att vilja bibehålla sitt sätt att vara. Många 
hade en bestämd uppfattning om hur de ville leva, och var fast beslutna om att fortsätta med 
det.   

Jag är den jag är. De får acceptera mig som jag är.  

Andra menade att även om detta är vad man vill, så fungerar det inte fullt ut. Vissa personer 
uttryckte att det var något av en konflikt inom dem: de ville behålla den de var och samtidigt 
inte bli sedda som knäppa och konstiga i den nya kulturen.   

Jag försöker se mig omkring hur andra gör, vill ju inte bete mig helt tokigt, 
men jag fortsätter nog för det mesta att vara mig själv.  

Andra personer uttryckte motsatsen– de såg det kulturella utbytet som en möjlighet att 
förändra den de är, att bli en bättre människa och utöka och omvärdera tankar och värderingar 
de haft med sig. 
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Jag reflekterar mycket och lär mig otroligt mycket om mig själv. Jag 
försöker anpassa mig så långt som jag är beredd att göra. Och till de saker 
som jag inte tycker att jag kan anpassa mig till, så vet jag åtminstone 
varför.  

Det verkade som om de personer som var mer öppna för förändringar och omvärderingar 
också var dem som upplevde att de hade lärt sig mest om sig själva och sin svenska identitet. 
Kännetecknet hos dessa var att de var öppna, lyhörda, reflekterande och självkritiska. De 
analyserade ofta situationer som upplevdes konstiga för att kunna agera bättre nästa gång.   

Erfarenhet   

Det fanns ett mönster i intervjupersonernas berättelser som visade på att de personer som 
befunnit sig en längre tid i landet också upplevde att de lärt sig mer om den svenska 
identiteten än de som var relativt nyinflyttade. Dessa upplevde att det var erfarenheten av att 
leva i den nya kulturen som gett de goda insikterna i hur de själva var. På så sätt verkade 
lärandet öka med ökad erfarenhet. Typiska tankesätt grundade på erfarenhet var:  

Jag vet inte vad som är rätt och fel längre, man har ju anpassat sig för att 
bättre passa in. I början var man precis som man brukar. Men med mer 
erfarenhet har jag märkt att de beteenden som inte fungerar här, har jag 
faktiskt i stor utsträckning slutat med.  

Kön och ålder  

Studien visade även att graden av reflekterande, kritiserande och lärande hos 
intervjupersonerna i det befintliga urvalet skiljde sig åt mellan könen – så att männen tyckte 
sig ha reflekterat och lärt sig betydligt mindre än vad kvinnorna upplevde sig ha gjort. Vidare 
verkade åldern ha viss betydelse, så att de som var lite äldre (över 35 år) i många fall 
reflekterade mindre, var mer trygga i sin identitetsroll och var mindre villiga att förändra sig 
för att bättre anpassa sig till den nya kulturen.    

D i s k u s s i o n  

Diskussion kring upplevelserna  

Intervjumaterialet visar att det finns många situationer som leder till lärande om den svenska 
identiteten. Det är kanske inte så konstigt att intervjupersonerna upplever att de ser ut och 
beter sig annorlunda. Att denna oundvikliga erfarenhet inte enbart är negativ kan vara värt att 
fundera över. Som någon av intervjupersonerna nämner, så är det roligt att få känna sig 
speciell eller att få uppmärksamhet som man inte upplever hemma i Sverige. Samtidigt som 
intervjupersoner klagar över att bli ”uttittade”, så verkar det finnas många som insett att de 
också trivs med denna ökade uppmärksamhet. Frågan är om inte just denna känsla av att vara 
speciell, annorlunda, uppmärksammad etc. bidrar till att så många människor trivs med att bo 
utomlands?   

Att uppleva svårigheter och utanförskap som en konsekvens av att inte kunna det lokala 
språket är en faktor som har lagts fram i många studier av kulturmöten (Rotter, 1954; 
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Triandis, 1994; Berry, 2004 m.fl.). Det kan tyckas synd att en faktor som språk ska orsaka så 
stora komplikationer när det numera blivit så enkelt att röra sig över landsgränser. Men 
givetvis är detta ett centralt problem, eftersom språket ständigt används och hörs. En av de 
allra viktigaste faktorerna för att underlätta anpassning och undvika utanförskap, menar 
Phillips-Martinsson (1992), är just de tvärkulturella färdigheterna, som att lära sig språket. 
Detta bekräftas av denna studie, då samtliga intervjupersoner tycks uppleva språkbristerna 
just som ett hinder för anpassning och integration.  

Tendensen att reflektera när man stöter på situationer som skiljer sig från dem man är van vid 
hemifrån, är kanske den mest förutsägbara lärandesituationen. Det som startar reflektionen 
tycks i första hand handla om situationer som gör personen arg, ledsen eller där man inte kan 
förstå sammanhanget. Detta är i enlighet med vad Berry (2004) säger om att tillhöra en viss 
kultur och att så länge vi vistas inom denna kulturella ram märker vi inte av förväntningar, 
normer och värderingar. Det är först då vi kommer i kontakt med en annan kultur och andra 
sätt att uppträda som vår kulturella attityd kommer fram. Det är intressant att titta på vilka 
kulturkontrastssituationer som upprört intervjupersonerna, här verkar mycket handla om brist 
på respekt, framfusiga beteenden och avsaknad av regler. Schwarz (2005) beskriver i sin 
examensuppsats typiska karaktärsdrag hos kineser. Han menar att det är just faktorer som att 
det kinesiska samhället saknar grundläggande regler och normer, t.ex. vad gäller artighet och 
respekt för varandra, som är ett vanligt irritationsmoment för svenskar som besöker Kina. 
Dessa irritationsmoment är spännande att tillämpa på Phillips–Martinssons (1992) och Dauns 
(1994) forskning om vad som är typiska svenska karaktärsdrag. Det kan mycket väl tänkas 
vara frustrerande att vara korrekt, punktligt och artig i en miljö där dessa beteenden inte alls 
används i samma utsträckning.   

Det är tänkvärt att även de intervjupersoner som är bosatta i Norge upplever kulturkontraster 
och skillnader mellan länderna. Detta är helt i enlighet med tidigare forskning om likheterna 
mellan Sverige och Norge. Bl.a. menar Lilledal Bergqvist (2006) att de ytliga likheterna 
mellan länderna ofta resulterar i att vi inte är tillräckligt uppmärksamma på skillnaderna, utan 
utgår från att allt är som hemma. Problemet är att det finns faktiska skillnader i de 
grundläggande strukturerna mellan länderna. Dessa skillnader kan ofta leda till oanade 
bekymmer, eftersom man sällan uppmärksammar eller försöker undvika dem, vilket tycks 
vara något intervjupersonerna tydligt upplever.    

Att det även är situationer som liknar dem man stöter på hemma som får en person att 
reflektera kring sin svenska identitet är intressant. Att dessa ”likhetssituationer” 
uppmärksammats av intervjupersonerna i stor utsträckning skulle kunna förklaras av Storti´s 
(1990) resonemang om att människor i allmänhet tenderar att söka efter det de känner igen. 
Enligt Bennett (1994) skulle sökandet efter likheter även kunna uppstå som en 
försvarsmekanism för att minimera skillnaderna, som en konsekvens av att befinna sig i den 
etnocentriska dimensionen. Att likhetssituationerna dessutom verkar vara vanligt 
förekommande bekräftar Triandis (1994) teori om att vi människor världen över, trots alla 
kulturella skillnader, på många sätt är lika. Att mötet med likheter, som en kontrast till 
kulturskillnaderna, resulterar i reflektioner kring den svenska identiteten är kanske inte så 
konstigt. Att känna trygghet och gemenskap i en miljö där man annars känner sig som en 
främling är naturligtvis ett tillfälle för funderingar menar Hess (1994).  

De situationer som verkar ha fått störst konsekvens för intervjupersonernas omvärderingar av 
synsätt och normer är upplevelsen av positiva kontraster. Att de nya tankesätten uppkommit 
som en effekt av det interkulturella mötet verkar klart. Precis på samma sätt som Harris och 
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Moran (1991) beskriver att kulturella möten ger oss större förståelse och berikar våra 
tankesätt, så beskriver intervjupersonerna att upplevelsen av positiva skillnader i den nya 
kulturen fått dem att omvärdera saker hemifrån. Dessa omvärderingar skulle kunna vara ett 
tecken på moralisk utveckling, enligt Endicott, Bock & Narvaez (2003). De skulle även kunna 
liknas vid Bennett`s (1994) förflyttelse från strikt till flexibelt tänkande, dvs. att tänka utanför 
restriktioner och gränser kring sin egen kulturella ram och därmed bättre kunna anpassa sig 
till den nya kulturen.   

En nämndvärd aspekt av detta är att många intervjupersoner upplever att de inte bara har haft 
anledning att reflektera över-, utan även kritiskt granska, svenska normer och värderingar som 
en konsekvens av positiva upplevelser i den nya kulturen. Detta måste tyda på att ett 
interkulturellt möte leder till att vi kan se mer objektivt på vår egen kultur, precis som flera av 
författarna hävdar (Adler, 1977, Harris & Moran, 1991, Berry, 2004 m.fl.).   

Att någon gång känna utanförskap i ett interkulturellt sammanhang är enligt Adler (1991) 
vanligt. Hon menar att det även för den mest sociala och älskvärda person inte är så lätt som 
man kan tro att anpassa sig och integrera i en ny kultur. Det är inte svårt att föreställa sig att 
det för en person som är van att vara omringad av familj och vänner är lätt att känna sig 
ensam i ett nytt land, där inget av detta finns tillgängligt och personen dessutom inte känner 
till normer och beteenden. En reaktion på utanförskapet verkar hos vissa intervjupersoner ha 
blivit att kritisera och ifrågasätta sig själva då de upplever att de aktivt försöker knyta 
kontakter, men att detta ändå inte fungerar. Hess (1994) bekräftar att en vanlig konsekvens av 
kulturmöten är just detta ifrågasättande av sig själv. Samtidigt uttrycker flera 
intervjupersonerna att utanförskapet är en viktig erfarenhet för livet, att uppskatta och inte ta 
saker för givet samt att räcka ut en hand när någon annan behöver det. I enlighet med detta 
menar Harris och Moran (1991) att kulturella erfarenheter, samt svårigheter, leder till att vi 
blir mer toleranta mot sådant som är främmande och mindre fördomsfulla mot andra 
människor.  

Att någon klagar på det egna beteende och personen därmed blir förnärmad och går hem och 
funderar på vad de gjort för fel är kanske inte så oförutsägbart. Enligt Rotter (1954) är det 
naturligt att en person förändrar sitt beteende efter vilken förstärkning och respons beteendet 
får från omgivningen. Om dessutom alla människor strävar efter en positiv social identitet, 
som Berry (2004) menar, torde en sådan upplevelse resultera i att personen tar åt sig, funderar 
och tenderar att undvika samma beteende i en annan liknande situation.   

Diskussion kring reaktionerna  

Det är spännande att se hur intervjupersonerna hanterat upplevelserna som fått dem att 
reflektera kring sin svenska identitet. Att det svenska förskönas och lyfts fram som ett ideal, 
medan beteenden i den nya kulturen nedvärderas och ses som konstiga och felaktiga är enligt 
Triandis (1994) ett tecken på skapandet av stereotyper. Han menar vidare att stereotyper är 
vanliga vid mötet med en ny kultur. Idealiserandet av det egna kan också förklaras av 
Bennett´s sensitivitetsmodell, där en konsekvens av att befinna sig i den etnocentriska fasen 
och försvara sig mot skillnaderna i den nya kulturen, är just att utvärdera dem negativt 
(Bennett, 1994). Det kan även tänkas att en person i en ny miljö tenderar att faktiskt se det 
svenska som bättre, eftersom det okända är så främmande och svårt att ta till sig. Både Harris 
och Moran (1991) och Torbiörn (2006) poängterar att människor tenderar att se saker som är 
annorlunda som hotfulla och negativa. Också Hess (1994) menar att mötet med saker som är 
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annorlunda än det vi förväntar oss och vårat eget beteende därför blir missförstått, automatiskt 
sätter oss i en försvarsställning för det egna.  

Det är däremot viktigt att se att dessa oenigheter mellan de egna normerna och de nya i många 
fall verkar gå att lösa. Många av intervjupersonerna tycks ha lyckats lägga undan sina egna 
principer och värderingar och acceptera dem som råder i den nya miljön. Processen att 
förvärva nya tankesätt och utveckla sin egna kulturella identitet verkar hos intervjupersonerna 
följa en viss kedja. Till en början vill man försvara det egna, känslor av att det är otänkbart att 
det skulle kunna vara något fel på det som alltid varit rätt. Sedan kommer ett långsamt 
förvärvande av nya sätt att tänka och vara på. Detta följs av att man i vissa fall t.o.m. kan 
kritisera den egna kulturen, och sedan ofrivilligt eller frivilligt anpassar sig och accepterar den 
lokala kulturen. Denna kedja stöds av stegen i Bennett´s sensitivitetsmodell, dvs. att man först 
försvarar sig mot kontrasterna för att sedan acceptera, anpassa sig och integrera (Bennett, 
1994). Insikten av att ”vi är vi” och ”de är de” tycks för många intervjupersoner ha lett till 
acceptans av kulturskillnaderna och över att reagera på vissa saker. Kanske skulle detta kunna 
förklaras av att intervjupersonerna haft bra strategier för att lära sig leva med två kulturer, 
enligt Berry (2004).   

Samtidigt som anpassning sker tycks dock det moraliska tänkandet att ”detta är fel” finnas 
kvar hos många intervjupersoner. Detta bekräftar vad Evanoff (2006) hävdar; att interkulturell 
anpassning faktiskt inte behöver innebära att förlora sina egna normer, även om man blir 
tvungen att anpassa sig, utan att anpassningen snarare ger en möjlighet till utvidgad livssyn.   

En annan reaktion på upplevelserna är den starka tendensen att nästan endast umgås med 
andra utlänningar. Att bara umgås med ”sina egna” kan tänkas påverka både behoven och 
kraven på att anpassa sig till den nya kulturen, eftersom den internationella miljön knappast 
torde kräva det. Frågan är varför denna tendens att dras till ”sina egna” är så stark? Det är 
kanske inte konstigt att söka kontakt med de man har mycket gemensamt med. Storti (1990) 
uttrycker detta i liknelsen att vi blir lättade om vi ser någon vi känner igen i ett rum fullt av 
främlingar, och att vi på samma sätt söker likar i den nya kulturen. Men är inte denna tendens 
egentligen negativ för integrering och anpassning i den nya kulturen? Berry (2004) menar att 
separationssituationen, att hålla fast vid sin egen kultur och undvika den nya, kan uppstå 
lättare när det inte finns något tvång att socialisera sig. Detta är ju något som flera av 
intervjupersoner nämner som en negativ faktor, dvs. att uppdelningen mellan lokala och 
inflyttade är ett viktigt skäl till att de faktiskt mest umgås med andra inflyttade. De 
intervjupersoner som finns i det nya landet av andra skäl än förflyttning med arbetet, och 
därmed inte automatiskt hade delats in i någon grupptillhörighet verkade ha en högre önskan 
om att socialisera sig med den lokala befolkningen. Detta skulle kunna stödja denna syn. 
Frågan är om dragningskraften till de egna är en konsekvens av att det är svårt att socialisera 
sig med de lokala människorna, eller om det är ett medvetet val för att kunna fortsätta leva 
som vanligt?   

Diskussion kring tankeprocesserna  

Tankeprocesserna kring lärandet om den svenska identiteten tycks för många intervjupersoner 
vara omedvetna. Flera säger att de inte lärt sig mycket om sin svenska identitet, men sedan 
visar ändå intervjun att dessa personer kommit fram till klarsynta slutsatser om sin svenska 
identitet. En spännande iakttagelse av att läsa och analysera intervjumaterialet är att de allra 
flesta av intervjupersonerna reflekterat mycket över sin situation, utan att de konstaterat att 
det är sin svenska identitet de reflekterat över. För dem är det bara ”det enda rätta” som 
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naturligt går att jämföra med. Men att jämföra med ”sig själv” är förstås ett resultat av att se 
tillbaka på den kultur, de normer och värderingar som man växt upp i. Det är ju dessa som 
styr oss i våra val och värderingar och är därför en del av vår kulturella identitet (Torbiörn, 
2006).  

Medvetet eller omedvetet, lärandet om den svenska identiteten tycks i de allra flesta fall följa 
ett visst mönster. En upplevelse som på något sätt involverar känslor hos intervjupersonerna 
uppkommer. Denna upplevelse producerar en reaktion, följd av reflektioner kring varför man 
reagerar som man gör. Reflektionerna i sin tur påverkar förväntningarna, så att ju fler gånger 
personen exponeras för situationen desto lättare tycks det bli att acceptera den. Detta mönster 
är snarlikt både stegen i Storti´s anpassningsmodell och de i Bennetts sensitivitetsmodell 
(Storti, 1990; Bennett, 1994) vilket ger stöd för att detta är hur processen att lära sig om sin 
svenska identitet faktiskt går till.   

Diskussion kring faktorer som påverkar lärandet  

Det är betydelsefullt att konstatera att det finns vissa faktorer som tycks vara viktiga för 
lärandet i ett interkulturellt möte. Det finns en uppenbar skillnad mellan intervjupersonernas 
attityd inför att förändra sig själva för att bättre passa in i den nya kulturen. Vissa personer 
verkar villiga att förändra sig nästan hur mycket som helst, medan andra är fast beslutna att 
förbli precis som de alltid varit. Greenholtz (2005) menar att det är en stor fördel om man är 
villig att förändra sitt eget beteende i ett interkulturellt sammanhang för att nå effektiv 
anpassning. Men Endicott, Bock och Narvaez (2003) varnar samtidigt för att denna ”villighet” 
ofta kan leda till etiska konflikter inom oss, då det handlar om att släppa på normer och 
värderingar kopplade till vår personliga identitet och tillhörighetsgrupp. Resultaten kan tolkas 
som att de intervjupersoner som haft en mer öppen och förändringsbenägen inställning 
faktiskt har anpassat sig och lärt sig mer om sin svenska identitet. Detta bekräftar Endicott, 
Bock och Narvaez (2003) ord om att effektiv anpassning handlar mycket om att vara öppen 
och mottaglig för förändringar.   

Som Baker, Jensen och Kolb (2005) poängterar, visar studien att ökad erfarenhet tycks gå 
hand i hand med lärande, reflektion, acceptans och anpassning i den nya kulturen. 
Lärandeprocessen verkar underlättas och situationerna som till en början är svåra att förstå 
blir lättare att acceptera efter att man har exponerats för dem ett antal gånger. Även 
reflektionerna tycks bli klokare och mer realistiska med ökad erfarenhet av svåra möten med 
”kontraster”. Det verkar vara som Triandis (1994) nämner – att vi bedömer situationer utifrån 
vad vi tidigare har sett och då detta tillämpas på situationer som vid första åsynen gjort oss 
förskräckta, tycks erfarenheten mildra reaktionerna. Även Storti (1990) bekräftar att det ofta 
tar flera ”vändor”, innan vi börjar förvänta oss de beteenden som vi faktiskt möter och sedan 
kan vänja oss vid dessa.   

För att kunna dra några slutsatser om kön- och åldersskillnadernas påverkan på lärandet skulle 
det behövas ett större urval än denna studie erbjuder.     

Slutsatser av lärande om svensk identitet i ett interkulturellt möte  

Studiens resultat visar att möten med en annan kultur för de allra flesta personer leder till 
ökad kunskap och reflekterande kring sin svenska identitet. Studien visar även att kunskap om 
sig själv och sin kultur tycks vara en stor fördel för integrering, anpassning och acceptans i ett 
nytt kulturellt sammanhang. Båda dessa resultat bekräftas av Hess (1994), som menar att 
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kunskap om den egna kulturella identiteten är viktigt för anpassningen samt att lärandet om 
identiteten uppstår som en effekt av att vistas i en annan kultur. Samtidigt visar studien att 
reflektioner kring den egna identiteten inte är oproblematiska, eftersom de ofta startar 
försvarsmekanismer och konflikter inom individerna. Att interkulturellt lärande är svårt och 
att det ofta leder till identitetsprövningar har även tidigare författare konstaterat (Hess, 1994, 
Endicott, Bock & Narvaez, 2003, Berry, 2004).   

Av detta kan slutsatserna dras att lärande om en individs kulturella identitet sker i ett 
interkulturellt möte samt att lärandet är betydelsefullt, men svårt.  

Frågan kring hur lärandet om den svenska identiteten sker, handlar bl.a. om när detta sker, 
dvs. vilka situationer som utlöser reflektionerna. Studien visar att situationerna för lärandet är 
många och olika. Detta tyder på att det kulturella mötet innehåller ett dagligt lärande, 
reflekterande och omvärderande. Men även om situationerna är olika har de en gemensam 
faktor: på något sätt involveras negativt eller positivt emotionella känslor hos 
intervjupersonerna. Vissa upplevelser, främst kulturkontrasterna, gör intervjupersonerna arga, 
irriterade eller upprörda. Andra upplevelser gör att de känner sig sårade eller otillräckliga: de 
ser annorlunda ut, kan inte språket, känner sig utanför eller känner att andra reagerar på deras 
eget beteende. Det finns även upplevelser som framkallar känslor av glädje och gemenskap: 
de upplever likheter och positiva skillnader.   

Av detta kan man dra slutsatsen att reflektion uppstår när personerna upplever situationer som 
drar till sig deras uppmärksamhet och involverar känslor.   

Lärandet om den svenska identiteten handlar även om vilka tankeprocesser 
intervjupersonerna genomgår – här är det tydligt att lärande och anpassning följer 
reaktionskedjor. Vissa upplevelser startar en känslomässig reaktion hos intervjupersonerna 
och de upplevda känslorna leder till en medvetenhet och en reflektion kring varför känslorna 
uppstått. När det står klart varför intervjupersonen reagerat på situationen, verkar följden bli 
reflektioner kring dem själva och varför just denna situation ger dem så starka rektioner. När 
intervjupersonerna är klara med denna insikt, så tycks samma upplevelser få mildare 
känslomässiga reaktioner. Med ännu mer exponering, erfarenhet och tid verkar 
intervjupersonerna kunna acceptera och anpassa sig till den nya kulturen.   

Slutsatsen av detta är att tankeprocessen intervjupersonerna genomgår efter en känslomässig 
reaktion följer ett kedjemönster. Reaktionerna är starkast i början och avtar sedan med tid och 
ytterligare exponering och leder i många fall så småningom till acceptans. 
            
Av betydelse är även vilka konsekvenser lärandet fått för intervjupersonerna. Att många till en 
början vill försvara det svenska är enligt vissa författare en normal försvarsmekanism vid 
mötet med saker som är annorlunda (Triandis, 1994, Bennett, 1994). En annan tydlig reaktion 
är att dras till sina egna och i denna krets i stor utsträckning kunna fortsätta det vanliga livet. 
Men den kanske viktigaste konsekvensen är att de flesta intervjupersoner ändå tycks ha 
anpassat sig och accepterat saker som till en början har varit svåra att förstå. Det är även 
många som har förändrat sitt beteende för att bättre ”passa in”, vilket enligt Greenholtz (2005) 
är en god väg för att nå effektiv anpassning. Vissa intervjupersoner har t.o.m. börjat kritiskt 
granska och se nackdelar med Sverige som en effekt av utlandserfarenheten.   
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Slutsatsen av vilka konsekvenser upplevelserna, tankeprocesserna och lärandet fått hos 
intervjupersonerna är en vilja att försvara det egna, att dras till andra likar men även att 
anpassa sig, omvärdera och kritisk granska det svenska som en följd av utlandserfarenheten.    

Avslutande kommentarer  

Resultaten visar att kunskap om svensk identitet både underlättar och är betydelsefullt för 
anpassning och integration i en ny kulturell miljö. Med denna vetskap borde det för varje 
svensk som ska flytta utomlands läggas mer vikt vid att öka kunskapen om sin svenska 
identitet. Bl.a. genom att lära sig en del om de typiskt svenska beteendena redan innan man 
lämnar Sverige, men även skapa möjligheter för lärande när man väl är på plats i det nya 
landet.   

Dagens ”utsuddade” gränser mellan länderna gör att människor flyger till alla världens hörn 
och möter andra kulturer, språk och levnadssätt. Forskning visar att det finns många 
svårigheter med att möta och lära sig leva i en annan kultur. Därför bör det vara värdefullt att 
lära sig mer om de faktorer som kan underlätta anpassning och integration. Denna studie 
pekar på att kunskap om sin egna kulturella identitet är just en sådan faktor. Detta borde vara 
en tankeställare. För torde det inte vara både lättare och mindre tidskrävande att lära sig hur 
man själv agerar utifrån sin svenska identitet, för att därigenom kunna förstå sina reaktioner 
på andra kulturer? Alternativet känns ändlöst; att försöka lära sig alla andra kulturella 
beteenden i den stora mängd länder som många av oss besöker i vår globetrotter värld.  

Framtida forskning  

Framtida forskning inom detta område skulle kunna vara att ta reda på vilka kunskaper om 
den svenska identiteten som utlandsboende själva upplever hade kunnat underlätta deras 
kulturmöte. Samt, på vilket sätt får man nytta av denna kunskap vid mötet med den nya 
kulturen. Ett annat framtida forskningsämne skulle kunna vara att studera huruvida kön och 
ålder verkligen har betydelse för graden av lärande.    

Validitet och reliabilitetsdiskussion  

Studiens validitet kan ha påverkats av att fenomenet ”lärande om sin svenska identitet” till 
stor del är en omedveten process. Därför gäller det i analysen att läsa ”mellan raderna” i 
intervjupersonernas berättelser och försöka dra slutsatser om deras resonemang. Detta gör att 
de slutsatser som dragits här inte behöver överensstämma med intervjupersonernas 
uppfattning om ”poängen” i deras berättelser. Intervjuguiden har byggts upp med syftet att 
söka psykologiska processer och resonerande kring respektive intervjupersons egen nationella 
identitet utifrån ett antal faktorer som forskning visat utlöser reflektioner. Detta bör ändå ge 
mätningen god validitet.   

Att lärande om den svenska identiteten sker samtidigt som en rad andra psykologiska 
processer uppstår vid mötet med en annan kultur, t.ex. anpassning och integration, gör att det 
inte går att utesluta att dessa processer kan ha påverkat lärandet i olika faser. Samtidigt är 
lärandet om den egna nationella identiteten ett relativt diffust begrepp, som innefattar 
processer och känslor. Dessutom sker lärandet under en relativt lång tidsperiod och påverkas 
därmed av en massa andra faktorer. Allt detta gör det svårt att renodlat kunna beskriva 
lärandet. Det går inte heller att garantera att alla delar som påverkar fenomenet lärande om 
den svenska identiteten är presenterade i denna studie.  Orsaken kan vara att urvalet ändå är 
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förhållandevis litet och processerna verkar se olika ut för intervjupersonerna, beroende på 
tidigare erfarenhet, inställning och personlighet.   

När det gäller reliabiliteten, så bör den vara relativt hög. Mätningarna har gjorts under så lika 
omständigheter som möjligt. Intervjupersonerna har kontaktats på samma sätt, de har alla tagit 
del av samma material innan intervjun och intervjuats med samma frågeschema. Trots att 
intervjuerna genomförts i olika miljöer, har det känts som om samtliga intervjupersoner varit 
uppriktiga och avslappnade, även när intervjun rört känsliga ämnen. Det har heller inte funnits 
någon risk för att människor runtomkring skulle förstå då vi talat svenska under intervjuerna. 
De intervjuer som genomförts i Norge kan dra ner reliabiliteten något, eftersom de har varit 
mindre bundna till frågeschemat. Däremot har alla personerna i Norge befunnit sig ensamma 
med intervjuaren, eftersom människor runt omkring annars kunde ha förstått språket. Detta 
kunde ha fått effekter på intervjupersonernas uppriktighet. Det är också viktigt att konstatera 
att i de flesta av intervjupersonernas berättade upplevelser finns likheter och mönster.   

Den psykologiska generaliserbarheten av resultatet skulle eventuellt ha kunnat påverkas av att 
alla intervjupersoner har varit medlemmar i organisationen ”svenskar i världen”. Därmed 
skulle de kunna tillhöra en grupp utlandssvenskar som är intresserade av sitt svenska ursprung 
eller som har stora tidigare erfarenheter av vistelser utomlands. Att intervjupersonernas 
medelålder var relativt låg kan tänkas påverka att resultatet i större utsträckning är giltigt för 
yngre utlandssvenskar. Men samstämmigheten i de flesta intervjupersoners upplevelser borde 
ändå tala för att de psykologiska processerna är giltiga, och generaliserbara åtminstone till 
denna och liknande grupper.    
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Appendix 1.   

DEL 1  

Bakgrundsfrågor  

Ålder 
Orsak till utlandsvistelse 
Tid i detta land nu/planerar stanna   

DEL 2  

Kulturkontraster  

Om du tänker på att du befinner dig i en kultur med andra normer och värderingar, andra 
traditioner, vanor och beteenden än vad vi är vana vid i Sverige. Kan du fundera över 
specifika situationer/upplevelser du varit med om här som du upplevt vara:  

1. Felaktiga?   

2. Svåra att förstå?   

3. Svåra att acceptera?   

4. Där du känt dig utanför?  

5. Där du känt att ditt beteende uppfattats som konstigt eller felaktigt?   

DEL 3  

Reaktioner/konsekvenser  

Hur reagerade du spontant? 
Hur tänkte/kände du? 
Hur tänkte du efteråt/hur bearbetade du dina reaktioner? 
Vilka konsekvenser fick denna upplevelse för dig? Har denna situation påverkat ditt senare 
beteende? 
Vilka erfarenheter/lärdomar har situationen/upplevelsen gett dig? 
Vad får denna situation/upplevelse dig att tänka om din egen nationalitet?         
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Appendix 2.  

Hej! Jag heter Åsa Agebäck och jag skriver min magisteruppsats (vid Stockholms 
universitet) om kulturkontraster för svenskar som bor utomlands, för detta syfte 
behöver jag intervjupersoner i Norge, Kina & Israel och jag tänkte höra om du skulle 
vara intresserad av att ställa upp för en intervju? Intervjuerna görs på valfri plats i 
respektive land.  

Osa till asaageback@hotmail.com 
Tack på förhand! 
Mvh Åsa Agebäck  
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