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Abstract 
 

Hellström, Kristina (2010) Min man från Mellanöstern – en religionsvetenskaplig analys av 

två skildringar om blandäktenskap. G2E-uppsats Avdelningen för kultur –, religion - och 

utbildningsvetenskap, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle. 

 

Måste det nödvändigtvis vara invecklat och svårt med interkulturella relationer? Innebär 

kärleksrelationer över gränserna mer komplikationer än andra förhållanden där man delar 

kultur, religion och etnicitet? Det finns uppenbarligen många människor som fattar tycker för 

varandra oavsett nationalitet och tro, men i flera skönlitterära romaner skildras en bild av att 

det är mer eller mindre omöjligt att få ett sådant förhållande att fungera. Jag vill dock gärna 

fortsätta att tro att kärleken beror mer på en sorts personkemi och attraktion människor 

emellan, något som man inte direkt kan sätta fingret på men som ändå finns där. I min uppsats 

skildrar och analyserar jag två populära och spridda romaner för att ta reda på vilken bild som 

framställs när det gäller kärleken mellan en mörkhyad muslimsk man och en vit kristen 

kvinna. I diskussionen redogör jag för mina egna tankar och åsikter om romanerna, samt 

beskriver hur jag tror de påverkar människor som tar del av dem genom bok eller film. 

Resultatet av romananalyserna visar att de båda redogör för en väldigt negativ och mörk bild 

vad det gäller de kärlekspar som det handlar om, och det är framförallt männen i historierna 

som presenteras på ett negativt sätt, och som kan bekräfta islamofoba och invandrarfientliga 

uppfattningar som finns i samhället.  

 

Does it always have to be complicated with intercultural relations? Is it so difficult with love 

when it comes to people with different religions, backgrounds and cultures? True, many 

persons fall in love whatever the nationality or faith happen to be, but is it like the popular 

books and movies describes – more or less impossible to fulfill a intercultural relationship? I 

don’t think so, and I will still keep on believing that love is something that depends on other 

things like the chemistry of human beings, and the strong feelings between two people, that 

make them cross the borders and just feel the love. In my essay I will analyze and describe 

how two popular and worldwide spread novels describes and presents the love between a 

dark-skinned Muslim man and a white Christian women, and I will also discuss what I think 

these two will represent, and what kind of signals they give to the people who read about 

them and see them on film. The result of the investigation turns out to be that these two novels 

describe a very negative and dark picture of the two couples that the novels are about. And it 

is particularly the two men in the stories who is presented in a negative way, and which also 

can confirm islamophobic and anti-immigrant views. 

Nyckelord: Blandäktenskap, islamofobi, kulturskillnader, gränsöverskridande kärlek, 

främlingsfientlig 

Keywords: Intercultural marriage, islamophobia, cultural differences, cross-border love, 

xenophobia 



3 
 

Innehåll 
Abstract ............................................................................................................................................................... 2 

1. Inledning......................................................................................................................................................... 4 

2. Syfte och frågeställning .................................................................................................................................. 6 

3. Avgränsning och material .............................................................................................................................. 6 

4. Forskningsmetod ............................................................................................................................................ 7 

5. Tidigare forskning .......................................................................................................................................... 8 

5.1 Gränslös Kärlek, av Kerstin Gustafsson Figueroa ........................................................................................ 9 

5.2 Motsättningar i blandäktenskap – en deskriptiv studie av äktenskap mellan personer med olika religiös 

och kulturell bakgrund, av Ilnaz Garshasbi. ..................................................................................................... 10 

5.3 Kalla det vad fan du vill, av Marjaneh Bakhtiari ........................................................................................ 11 

5.4 Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier, av Jonas Stier .................................................. 12 

6. Presentationen av romanerna ........................................................................................................................ 14 

Gömda .............................................................................................................................................................. 14 

Inte utan min dotter .......................................................................................................................................... 15 

7. Resultat och analys ....................................................................................................................................... 17 

7.1 Gemensamma nämnare ............................................................................................................................... 17 

7.2  Hur beskrivs männen i dessa två verk ........................................................................................................ 17 

7.2.1 Bilden av en ”typisk” man från mellanöstern ...................................................................................... 17 

7.2.2 Kluvenheten hos mannen .................................................................................................................... 18 

7.3 Hur skildras kvinnorna................................................................................................................................ 19 

7.3.1 Offer för sin kärlek .............................................................................................................................. 19 

7.3.2 Skuld och skam ................................................................................................................................... 19 

7.3.3 Styrka och mod .................................................................................................................................... 20 

7.4 Religionens roll i mötet............................................................................................................................... 21 

7.4.1 Kvinnans kläder – heltäckande eller inte ............................................................................................. 21 

7.5 Kulturens inflytande och ”kulturkrockar”................................................................................................... 22 

7.5.1 Mannens respektive kvinnans roll i förhållandet ................................................................................. 23 

7.5.2 Våldet mot kvinnan ............................................................................................................................. 23 

7.6 Kärlekens kraft och gestaltning .................................................................................................................. 25 

8. Diskussion .................................................................................................................................................... 26 

8.1 Skillnader i skildringen av mannen respektive kvinnan ............................................................................. 26 

8.1.2 Svartsjukan hos männen ...................................................................................................................... 28 

8.2 Skillnader i familjelivet .............................................................................................................................. 28 

8.3 Slutord ............................................................................................................................................................. 29 

8.3.1 Perspektivet vi ser det ifrån är avgörande ................................................................................................ 29 

9. Sammanfattning ........................................................................................................................................... 30 

10. Käll- och litteraturförteckning.................................................................................................................. 32 



4 
 

 

1. Inledning 

 

I dag lever vi i en tid då både resandet och in- och utvandringen är stor, och detta bidrar också 

till en allt vidare arena för oss människor att träffas på. Dagens EU gör att vi lättare kan 

förflytta oss, resa, jobba och studera i andra länder inom Europa. Men även världen i övrigt 

tycks ha blivit öppnare och mer lättillgängligt för många olika typer av resenärer och turister. 

Något som också har ökat om jag ser bara i min närmaste omgivning är den tilltagna lusten att 

skaffa sig ett permanent eller temporärt boende i något varmare land - som alternativ till den 

svenska sommarstugan eller som säsongsboende när snön och den svenska vinterns kyla sätter 

in. Både lust, nyfikenhet och nöd gör att vi reser kors och tvärs över meridianerna. Därtill blir 

gränsöverskridande kärlek inte längre någon sällsynthet, tack vare alla dessa tillfällen till 

kulturmöten så finner många en vän i en annan del av världen. Alla sammankomster behöver 

dock inte alltid ske i realiteten, utan många kontakter skapas och byggs också upp via internet 

och ”World Wide Web”. Men oavsett hur vi väljer att mötas så ligger det många gånger en 

spänning, nyfikenhet och lust i detta med att träffa människor från andra kulturer. Vi lockas 

ofta till det som för oss är annorlunda eller obekant, då det kan ge en känsla av nyfikenhet och 

ett tillfälle att lära något nytt. Många upplever att kulturmöten är både givande och 

inspirerande.  

För min egen del har jag en bekantskapskrets där människor med olika nationaliteter, 

religioner och kulturer ingår. Genom mina utlandsresor har jag bekantat mig med andra länder 

och dess invånare. Min lust och mitt intresse i att komma andra människor nära för att både 

dela och utbyta erfarenheter och livsöden gör att jag också får uppleva och lära känna många 

på djupet, vilket är både intressant och givande och i högsta grad lärorikt. I mitt närmaste 

släktskap finns flera ingifta nationaliteter med bland andra finsk, amerikansk, thailändsk och 

egyptisk bakgrund, för att bara nämna några. Jag har även personlig erfarenhet av 

gränsöverskridande kärlek, och har därför både förståelse och insyn i både kontraster, 

svårigheter, tillgångar och glädje som detta kan innebära.  

Ytterligare kunskap om kulturmöten och religion har jag även fått genom min utbildning, 

Människa -, Natur, – och Religionsprogrammet, där jag också valt att inrikta mina studier mot 

just integration och kulturmöten. Praktiken inom programmet valde jag att göra på en 
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integrations- och migrationsenhet, och allt detta har nu slutligen lett till att jag nu börjat arbeta 

på ett boende för ensamkommande flyktingbarn.  

Som man kanske kan se så ligger en stor del av mitt intresse i det som har med kulturmöten, 

människor, religioner och integration att göra, och jag har med detta i tanken valt att skriva 

min uppsats om kärlek över gränserna, det vill säga om par som funnit sin kärlek i en annan 

kultur. Gränsöverskridande kärlek kan vara en spännande och rik kunskapskälla, en stark och 

annorlunda passion, en fantastisk och spännande ny erfarenhet med inblick i en helt ny värld. 

Men det kan också uppstå en del problem, missförstånd, meningsskiljaktigheter och annat, 

som gör att det hela blir ohållbart och frustrerande, och det är just den här sidan jag uppfattar 

som ett populärt tema att skildra i moderna böcker och film. Även om många människor i dag 

upplever kulturmöten på olika sätt, så gäller detta långt ifrån alla. För åtskilliga blir böcker 

och film den möjlighet till kunskap om andra kulturer och religioner som förvärvas, och det 

som presenteras där blir därför den enda och sanna verkligheten då reella möten kanske sällan 

eller aldrig inträffar.  

Min avsikt är att analysera två verklighetsbaserade romaner, båda mycket populära, lästa och 

sedda världen över, för att se efter hur man beskriver dessa kulturöverbryggande relationer. 

De flesta i min omgivning känner till verken, och jag uppfattar dem som mycket gripande och 

omtalade. Här beskrivs två fall där gränsöverskridande kärlek har skapat problem och lett till 

många otrevligheter. Dessa tragiska historier tror jag har stor inverkan på ett flertal 

människor, och till och med skapar en viss känsla av rädsla och avståndstagande. Naturligtvis 

är det här inte den enda och rätta bilden av gränsöverbryggande kärleksrelationer, utan det här 

är två fall i mängden, och som man valt att skildra kanske just på grund av det som sker i 

dem.  

Vad är det då som gör att så många blir tagna av berättelser som dessa? Och vilka 

uppfattningar och följder medverkar de till, främst med tanke på att de är lästa och sedda av så 

många? Min egen uppfattning ska jag redogöra för i min diskussion, men först ska jag ge dig 

som läsare en inblick i historierna och söka beskriva vad som framställs. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Vad är det då som beskrivs i skönlitterära verk och populära filmatiseringar i modern tid när 

det gäller kulturmöten, kulturkrockar och gränsöverskridande kärlek? Hur påverkar det oss, 

främjar eller hindrar det oss till att ta steget att lära känna nya människor och kulturer? I mitt 

arbete ämnar jag undersöka hur man beskriver gränsöverskridande kärlek i de två populära 

romanerna; Gömda och Inte utan min dotter, för att sedan diskutera och analysera eventuella 

likheter och syften med innehållet. Jag ska främst fokusera på hur författarna skildrar 

motsättningar och kulturskillnader och dess följder i kärleksrelationer, för att sedan övergå till 

att diskutera mina egna tankar och känslor runt detta. 

 

Min huvudfråga blir således: 

 Hur beskrivs relationer mellan människor från olika kulturer och/eller med olika 

religioner i modern skönlitteratur och film? 

 

3. Avgränsning och material 
 

Min studie grundar sig främst på de två utvalda romanerna som jag ovan nämnde, nämligen 

Gömda av Liza Marklund, och Inte utan min dotter av Betty Mahmoody – och de utgör en 

bok och en film. I mitt arbete har jag även använt mig av andra böcker, både student- och 

skönlitteratur samt tidigare forskning som behandlar kulturmöten, blandäktenskap och 

integration. Jag har även inkluderat egna observationer, egen erfarenhet, mina studier och 

tidigare egna fältstudieundersökningar för att få en så bred och gedigen tolkning som möjligt i 

utvärderingen. Båda dessa romaner är verklighetsbaserade berättelser, och varför jag valt att 

använda mig av både bok och film beror på att jag vill optimera möjligheterna att skapa en 

rikare och tydligare bild av det som framställs. Alla läser inte böcker, och inte heller alla 

föredrar film, så för att få en mer nyanserad vinkling på materialet så valde jag båda 

alternativen. Mina avgränsningar i arbetet ligger i att använda mig av just de två romanerna 

jag valt ut, och i dem studera kärleksrelationen mellan kvinna och man, samt olika aspekter 

och teorier som kan härledas till kärlekens motsättningar i dessa fall. Jag vill försöka finna ut 

de gemensamma dragen i de båda historierna, för att sedan diskutera detta i min analysdel.  
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4. Forskningsmetod 

 
Jag har använt mig av en fenomenografisk metod i min undersökning, dock har jag inte följt 

den fullt ut, utan jag har anammat en modifierad version av den fenomenografiska ansatsen. 

För att försöka klarlägga vad jag menar med modifierad så ska jag först ge en kortare 

utläggning till vad den metoden i grunden innebär. En fenomenografisk ansats är en 

utveckling av den kvalitativa metoden, som i sin tur betyder att man i sitt arbete inriktar sig på 

att söka karaktärisera något, det vill säga försöka gestalta och beskriva dennes egenskaper. 

Man gör inte liksom i den kvantitativa metoden – det vill säga beskriver storlek, mängd eller 

kvalitet, utan man vill i stället hitta beskrivningar, modeller och kategorier som på ett bra sätt 

kan förklara ett fenomen eller ett sammanhang i omvärlden, och man går också därför in mer 

på djupet i sin undersökning samt har ett nära förhållande till det man studerar. Själva ordet 

fenomenografi kommer ur grekiska benämningarna phainomenon som betyder ”det visar sig”, 

samt grafia som står för ”beskriva i ord eller bild”, och tillsammans leder de till att 

fenomenografin ”beskriver det som visar sig”.
1
 Den fenomenografiska metoden innebär 

vidare att man använder sig av något som kallas andra ordningens perspektiv – med andra ord 

en beskrivning av hur någon upplever något. Det är därför inte intressant ur den här 

synvinkeln varför eller hur saker och ting är som de är, utan vad och hur omvärlden uppfattar 

dem.
2
  

När det insamlade materialet ska analyseras koncentrerar man sig i huvudsak på hur-aspekten, 

och detta gör det enklare att å ena sidan beskriva vad huvudpersonerna talar om och å andra 

sidan hur de uppfattar den företeelse som behandlas. En central utgångspunkt för 

fenomenografin är att det varken finns lämpliga eller rätta svar.
3
  

Det vanligaste tillvägagångssättet för att insamla information till sin undersökning är genom 

att använda sig av intervjuer, men det kan även ske med hjälp av datainsamling, öppna 

enkäter, observationer, uppsatser och annat.
 4

 När man väl samlat in sitt material är ett 

tillvägagångssätt med fyra olika steg att föredra då det underlättar vid bearbetningen av det 

insamlade. Det första steget innebär att man bekantar sig med materialet och skapar sig ett 

helhetsintryck, det andra blir att försöka göra sig uppmärksam på likheter och skillnader. Det 

tredje att kategorisera sina uppfattningar i beskrivningskategorier, för att slutligen, i det fjärde 

                                                           
1
 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994), s 111-112 

2
 Larsson Staffan (1986) s 12-13 

3
 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994), s 119, 123 

4
 Larsson Staffan (1986) s 26 
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momentet studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.
5
 Detta fyrstegssystem har 

jag använt mig av i mitt arbete då jag har analyserat en bok och en film, skapat mig ett 

helhetsintryck och funnit ut likheter och skillnader i dem, som jag vidare kategoriserat under 

olika sammanfattande rubriker och slutligen studerat den underliggande strukturen till dessa 

gemensamma nämnare. Religionen och kulturen, respektive mannen och kvinnans roll är det 

som jag fokuserat mest på, och som jag beskriver och diskuterar i mitt resultat samt analys. 

 

Min metod som dock varken består av intervjuer, datainsamling eller öppna enkäter – innebär 

istället som jag ovan nämnde en analys av litteratur, vari jag försöker finna ut hur författarna 

framställer ett fenomen – som i det här fallet är kärleksrelationer över gränserna, och detta 

fenomen diskuterar jag sedan hur omvärlden kan tänkas uppfatta det i och med dessa verk. 

Mina svar grundar jag på mina egna tolkningar av dessa romaner, men även på observationer 

av människor och omvärlden runt omkring mig, samhällets ordning och struktur, samt att 

kompletterat med utvald lämplig litteratur. Därför menar jag att den till grunden 

fenomenografiska metoden, får en något förändrad vinkling i mitt arbete, då 

tillvägagångssättet är något annorlunda, men tanken att beskriva ett fenomen och människors 

uppfattning av fenomenet enligt fenomenografins grunder och principer ändå kvarstår.  

 

5. Tidigare forskning 

 
När det gäller tidigare forskning om kulturmöten i just kärleksrelationer mellan människor så 

finns några böcker och även en tidigare c-uppsats som jag tagit del av, och som jag kort ska 

beskriva. En inventering av tidigare undersökningar likt denna, det vill säga analysering av 

relationer mellan människor från olika kulturer och/eller med olika religioner i just utvald 

modern skönlitteratur och film, har inte gett några större resultat. Men det betyder inte att det 

inte förekommer, utan det innebär att jag i mina efterforskningar inte fått någon uppfattning 

om detta. 

 

                                                           
5
 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994), s 125 
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5.1 Gränslös Kärlek, av Kerstin Gustafsson Figueroa 

 
Boken Gränslös Kärlek 

6
, är en av de böcker som jag vill belysa, och som på flera olika sätt 

beskriver gränsöverskridande kärleksrelationer. Författaren, som också är journalist, har 

intervjuat ett flertal par med olika bakgrunder och nationaliteter, som hon publicerar i sin bok. 

Till sin hjälp har hon Lena Gerholm, professor i etnologi, som diskuterar och ger sin 

synvinkel i de olika fallen boken igenom. Den knyter an till tv- och radioserier från UR med 

samma namn, men med ytterligare kärlekspar skildrade i boken. Relationerna gäller här inte 

bara mellan muslimer och västerlänningar, utan det är transkulturella förhållanden där 

människor från hela världen ingår, Asien, Afrika, Ryssland, Chile, Finland och Kanada med 

flera, med gemensam nämnare att de alla har en svensk person som partner. Intervjuerna i 

boken skildrar båda sidor i dessa relationer – både bra och mindre bra, men något som präglar 

samtliga är att kärleken är stark och övervinner, om inte allt, så det mesta.  

Något som både författaren, professorn och flera av de berörda paren omtalar är att den 

kanske största svårigheten och utmaningen i relationen ligger i att bli accepterade av 

omgivningen. Inom familjen hanteras både värdemotsättningar och konflikter, och det är 

dessa ständiga förhandlingar som kännetecknar transkulturella äktenskap och som gör att 

dessa förhållanden sällan blir tråkiga eller förutsägbara (s. 39). Men de här äktenskapen 

utmanar omgivningen, och ju större olikheterna är paren emellan – desto större blir 

reaktionerna från samhället och omvärlden. En svensk och en dansk som gifter sig väcker inte 

lika stor uppmärksamhet som när en svensk stiftar äktenskap med exempelvis någon från 

Gambia. Men den största uppståndelsen verkar ett äktenskap mellan en svensk kvinna och en 

muslimsk man utlösa, och Gerholm menar att ”orientalismen och islamofobin bär skulden till 

att de här stereotypa och negativa föreställningarna finns.” Många av paren i boken menar att 

de sinsemellan inte upplever några större problem, utan svårigheterna hänger alltså samman 

med omgivning och deras reaktioner (s. 40) 

 

                                                           
6
 Gustafsson Figueroa Kerstin ( 2005) 
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5.2 Motsättningar i blandäktenskap – en deskriptiv studie av äktenskap 

mellan personer med olika religiös och kulturell bakgrund, Ilnaz Garshasbi. 

 
Annan tidigare forskning som berör så kallade blandäktenskap är en C-uppsats

7
 skriven av 

Ilnaz Garshasbi.
 
I detta arbete frågar sig författaren om blandäktenskap med olika religiösa 

och kulturella bakgrunder kan fungera, vad kultur och religion är - samt vad dessa två har för 

roll i blandäktenskapet, och gör därmed en undersökning baserad på bland annat intervjuer, en 

tv-dokumentär samt egen erfarenhet. Densamme undersöker även likheter och skillnader 

mellan islam och kristendomen. Resultatet i uppsatsen visar att så kallade blandäktenskap har 

sina problem, men det har även andra äktenskap, och med hjälp av förståelse och kunskap om 

andra kulturer och religioner kan man övervinna både problem och fördomar (s. 3).  

I sina undersökningar av Bibeln respektive Koranen finner författaren ut att det i Bibeln inte 

finns några raka direktiv huruvida det är okej eller inte att ingå äktenskap med en person med 

annan religion, det finns dock några rader som kan tolkas på så sätt att det bästa är att gifta sig 

kristet. Men i det stora hela ser ut som att det är kärleken som räknas och inte religionen. I 

Koranen däremot, hävdar författaren, finns anvisningar som pekar på att det är okej för en 

muslimsk man att gifta sig med den kvinna han behagar, men helst inte en som är 

månggudadyrkande, men för kvinnans del är det inte tillåtet att gifta sig med en man som inte 

är muslim. Hon menar samtidigt att båda dessa religiösa verk kan tolkas på olika sätt, och att 

det är högst individuellt hur man väljer att leva efter dem. (s. 10).  

 Slutsatsen blev vidare att blandäktenskap kan övervinna allt, då det är kärlek mellan två 

personer det handlar om – och inte kärlek mellan två kulturer eller religioner. Hon menar 

också att de problem som finns inom vigsel, barnuppfostran, levnadssätt med mera kan lösas 

på ett enkelt sätt, nämligen genom att paret kompromissar med varandra, samt genom att släkt 

och vänner har och visar förståelse för dem. Författaren avslutar sitt arbete med ett citat från 

Lena Gerholm, professor i etnologi, samma Gerholm som diskuterar i ovan nämnda bok 

Gränslös Kärlek, och hon menar; ”Egentligen är alla äktenskap på något sätt blandade, 

klassmässigt, etniskt, åldermässigt och om inte annat så åtminstone genetiskt” (s. 30). Och 

med det citatet vill jag bara instämma, och jag tror också att många blandäktenskap kan bli 

både mer givande och stimulerande än vanliga inomkulturella äktenskap, just på grund av att 

man har mer att tillföra varandra. 

                                                           
7
 Garshasbis Ilnaz (2009)  http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:232933 

 

http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:232933
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5.3 Kalla det vad fan du vill, av Marjaneh Bakhtiari 

 
Boken Kalla det vad fan du vill 

8
 är ytterligare en bok som tar upp kulturmöten och den 

beskriver en iransk familjs strävan efter ett nytt liv i Sverige. Boken redogör på ett 

humoristiskt, naturligt men krasst sätt för alla de svårigheter till anpassning det kan innebära, 

liksom de kulturskillnader som finns men som kanske inte vi infödda svenskar tänker på ur 

vårt (ibland trångsynta?) perspektiv. I boken skildrar man kultur på ett relativt enkelt men 

förvisso adekvat sätt, när man inleder ett kapitel som följer; ”Varför äter man sylt till 

köttbullar? Det sägs att man är vad man äter. Så vad är man när man äter kött, brunsås, 

potatis… och sylt? Det kan ingen riktigt förklara. Man bara gör det för att man alltid gjort det. 

Man har lärt sig att det är gott. Det är kultur.” (s. 23) 

I ett annat avsnitt i boken får läsaren följa familjen när de för första gången väljer att vara med 

och fira midsommar i Sverige, efter att ha bott i landet i fyra år och fortfarande inte tagit del 

av denna högtid. Väl framme på platsen betraktar familjen vuxna berusade människor som 

skuttar runt en majstång, och som påstår sig varken ha öron eller svansar, utan vara små 

grodor. Flera trevliga danser visas upp, och familjen knäpper kort som de ämnar skicka till 

hemlandet för att visa den svenska kulturen. Däremot låter de bli att skicka tidigare tagna kort 

från en kräftskiva på Stortorget under Malmöfestivalen, då människor samlats runt långbord 

och hämningslöst krossade och sög i sig kräftor (s.28-30) Sådant här vill jag mena hör vår 

kultur till, och jag kan utan problem förstå om andra utifrån ser skeptisk och förundrat på 

detta. För visst är det ändå lite anmärkningsvärt hur vi svenskar uppför oss runt vissa 

högtider? 

En annan intressant aspekt som tas upp i boken är hur familjens också immigrerade vänner ser 

på Sverige och livet här. Det finns bland annat de som trivs i Sverige, men mer än gärna åker 

tillbaka till Iran, så fort regeringen i Iran störtas och läget får en chans att förändras i landet. 

Sedan finns det de som är raka motsatsen, nämligen inte har några som helst planer på att 

lämna Sverige, och som uttrycker sig så här; ” Vi har nästan bara svenska grannar. Det är 

verkligen ett lugnt och fint område. Och våra barn har bara svenska kompisar. /…/ Om jag 

skulle åka till Iran i dag…Gud, jag skulle vara som en turist.” Sedan finns det tredje grupp, 

och det är de som hatar Sverige, svenskar och det svenska språket, och som skyr det mesta 

                                                           
8
 Bakhtiari Marjaneh  ( 2005) 
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som det innebär att bo i Sverige. Deras motgångar i landet bemöter dem själva oftast med; 

”De är rasister allihopa” (s 71-72). Det här tycker jag visar på olikheten hos människorna som 

kommer hit, på hur man vill, kan och har möjlighet till integration. Alla är inte lika i alla 

avseenden, det finns de som kan och det finns de som inte kan – och det finns de som inget 

hellre vill än att försöka skapa sig en dräglig tillvaro i Sverige, samtidigt som det finns dem 

som bara vill tillbaka så fort som möjligt. Frågan är bara hur vi ska kunna bemöta och 

acceptera varandra, samt samverka i de olika situationerna som uppstår? Även om vi kommit 

långt kanske det är en omöjlighet att nå fullt ut? Och har vi egentligen kommit långt när det 

gäller integrationen? Det är frågor som tåls att fundera över. 

 

5.4 Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier, av Jonas Stier 
 

En bok som jag också valt att ta med som tidigare forskning i ämnet är Kulturmöten – en 

introduktion till interkulturella studier
9
. Den behandlar inte direkt det jag i min uppsats 

beskriver – kärleken mellan man och kvinna med olika kulturella bakgrunder – men den tar 

upp många viktiga delar som ändå ingår i alla typer av kulturmöten när det gäller just 

interkulturella studier. Han redogör för olika begrepp rörande kultur, som bland annat språk, 

stereotyper, fördomar och främlingsfientlighet, rasism, internationalisering och 

kulturkompetens. Han beskriver själva kulturmötet som ett mångfasetterat fenomen, där 

människor i en mängd olika situationer försöker hantera relationer och utmaningar i vardagen 

och samtidigt söker skapa mening och glädje utan alltför många problem och konflikter, och 

han menar att människor i mötet ofta är dåligt insatta i varandras kulturer. Författaren 

penetrerar begreppet ”kulturmöten” på en mängd olika sätt, och gör en egen studie i 

innebörden att studera detta fenomen. Kulturmötet som fenomen, menar han är både spretigt 

och full av frågeställningar, men desto svårare att rama in och ge tydliga svar på (s. 15-16). 

Att tillägna sig en kultur, sin egen eller en annans, innebär att man går igenom en 

socialisationsprocess, och den beskriver Stier äger rum genom ”såväl formaliserad utbildning 

som genom informell påverkan”. Socialisationsprocessen gör att kulturen överförs från 

generation till generation, och går till på lite olika sätt beroende på kulturen i sig. Han 

bedömer att det är genom samspelet som vi lär oss om oss själva och andra, och det blir för 

oss både ett sätt att leva och ett sätt att tänka (s. 95-96). När en människa då emigrerar, reser 

eller upplever kulturella möten på olika sätt kan jag tänka mig att det krävs ytterligare en 

                                                           
9
 Sier Jonas ( 2009) 
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socialisationsprocess, där man genom inlärning och socialt samspel tillägnar sig den nya 

kulturen. 

Stier diskuterar också begreppen främlingsrädsla, rasism, främlingsfientlighet och 

etnocentrism. Han menar bland annat att kulturmöten – som i sig kan beskrivas som ett 

samspel med det främmande, obekanta eller annorlunda – ibland kan skapa en osäkerhet som 

uttrycker sig som en negativ känsla inför det okända. Det kan även ge konsekvenser som 

rädsla och rashat, som i sin tur kan leda till otrevliga eller fientliga beteenden gentemot andra. 

Etnocentrismen handlar mer om att se på sin egen och andras kultur som ”vi” och ”de”, där 

man identifierar sig med sina gelikar samtidigt som man motidentifierar sig med andra, det 

vill säga med dem som till exempel har avvikande kultur (s. 103-122).  

Slutligen vill jag redogöra för en annan viktig del som Stier tar upp när han berör kulturmötets 

utmaningar och möjligheter, nämligen interkulturell kompetens (s. 151), och vilket jag i en 

tidigare skoluppgift utifrån hans bok har sammanfattat så här: ”Det innebär att man har 

kunskap om och förmågan att förmå förstå sig själv och sin egen kultur, och samtidigt har 

förståelse och kunskap om den andre, i ett kulturmöte. Dessutom innebär det att kunna se 

saker ur olika synvinklar, att känna till och styra sina känslor och tankar för att undvika 

förhastade uttalanden och/eller handlingar och förhindra konflikter. Den interkulturellt 

kompetente har en möjlighet att på ett bra sätt behärska ett kulturmöte, och samtidigt få ut 

något av mötets olika inneboende möjligheter och faktiska förutsättningar. Det är ett samspel 

av ömsesidighet och lärdom av och om varandra. Den interkulturellt kompetente vet hur man 

ska bete sig i olika kulturmötessituationer och hon har förmågan att läsa outtalade koder och 

förväntningar samt att se objektivt både på den andres – men även sin egen kultur. Att kritiskt 

granska sig själv och att kunna leva sig in i den andres situation är inte alltid lätt, men absolut 

en stor fördel i kulturmöten. Det handlar helt enkelt om att kunna förhålla sig till både sig 

själv och andra, och det behärskar den som har interkulturell kompetens.” Allt detta som jag 

beskriver utifrån Stiers bok menar jag har på fler än ett sätt med relationen 

gränsöverskridande kärlek att göra, ett kärleksmöte är ett möte i allra högsta grad, och 

antagligen det allra intimaste i sitt slag. 
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6. Presentationen av romanerna 

 

För att sätta in dig som läsare i det material, det vill säga de romaner jag valt ut som 

huvudmaterial till min uppsats, så kommer först en kortare presentation av var och en av dem. 

Gömda 

Boken handlar om en svensk tjej från en stad i Mellansverige som träffar och förälskar sig i en 

kille från Libanon, född i Syrien, och detta visar sig snart få dramatiska följder. Maria 

Eriksson, som boken handlar om, var 23 år och sedan en tid aktiv i ett riksomspännande 

nätvärk som gömde undan flyktingar, och hon umgicks med flyktingar och invandrare så gott 

som varje dag.  Genom en svensk vän blev hon bekant med ”mannen med de svarta ögonen”, 

och så småningom, efter en nyårsfest som arrangerades av flyktingförläggningens 

festkommitté (s. 70-79), började de två träffas allt oftare. Maria blev förälskad i mannen hon 

mött, och han uppvaktade henne till en början flitigt med blommor, choklad, scarfar och 

godis. Han betedde sig likt en gentleman, drog ut stolar, höll upp dörrar och uppvaktade 

henne på sätt som hon aldrig varit med om förr, och vilket Maria också uppskattade. Hennes 

svenska vän Helena, som var den som arrangerade det första mötet mellan paret, hade också 

själv nyligen skaffat sig en man som var arabisk och muslim – detta upplevde hon förde med 

sig en hel del fördomar från omgivningen (s. 68). Dessa interkulturella relationer visade sig 

sedan innebära en hel del problem för de båda tjejerna, men det är främst bokens huvudperson 

Marias liv som vi får följa. 

Efter en tid med flitigt uppvaktande och heta och innerliga kärleksmöten börjar så småningom 

verkligheten te sig annan. Snart börjar problemen hopa sig när andra tendenser från mannens 

sida börjar bli synliga. Han visar sig vara mycket svartsjuk, kontrollerande och våldsam, och 

Marias liv blir snart mer eller mindre en kamp för livet. När paret också får en dotter inser 

Maria att det inte bara längre handlar om en kamp för hennes eget liv, utan även dottern råkar 

illa ut på många sätt. Nära, kära och andra i omgivningen börjar snart inse att allt inte står rätt 

till då Maria kommer med blåslaget ansikte och kropp, och socialen, sjukhuset, kvinnojouren, 

polisen och många andra instanser kommer snart att vara en stor del av Maria och dotterns 

vardag (s. 111-112, 120).  

 

I boken Gömda, och de efterföljande böckerna i samma serie, får vi följa Maria, hennes dotter 

och den nya mannen Anders kamp för livet och för en dräglig tillvaro. De lever under ständig 

flykt och tvingas till slut söka asyl i ett annat land (s. 371-372). De måste på alla villkor bryta 
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all kontakt med hemlandet, familjen och vännerna för att leva med nya identiteter i en annan 

del av världen. Men inte heller där får de leva i lugn och harmoni av olika anledningar, utan 

Maria tvingas nu själv leva under samma förhållanden som så många av de flyktingar som 

hon tidigare stöttat och hjälpt. Maktlöshet, de bristande svenska rättssystemen och 

inkompetensen hos myndigheterna framstår tydligt i boken (böckerna). Det är ett synnerligen 

tragiskt och fruktansvärt öde som drabbar Maria, dottern och hennes andra nära anhöriga.  

 

Inte utan min dotter 

 

I den andra verklighetsbaserade romanen, som jag här valt som film, får vi följa en annan 

kvinna, Betty, som härstammar från och bor i USA, och som förälskar sig i en man från Iran. 

Mannen har också han bott i USA de senaste 20 åren, och arbetar där som läkare på ett 

sjukhus. Paret bor tillsammans med sin 4 åriga dotter i ett fint och stort hus som ligger vid 

vattnet, och familjen upplevs som både trygg och kärleksfull (tid 02.00 min.). Det man kan 

ana bakom ytan hos den vänlige och hängivne fadern är att han hela tiden måste kämpa och 

stå ut med fördomar och förtryck från både omgivningen och arbetskollegor, just av den 

anledningen att han är iranier (tid 04:25 min.). Sitt hemland Persien, numera Iran, har han inte 

besökt på tio år, och han känner ständiga påtryckningar från familjen där hemma att han borde 

komma hem och försörja och hjälpa dem, utbildad läkare som han är. I Iran finns många 

krigsoffer som ständigt behöver läkarvård, och även hans egen familj och släkt menar att han 

borde känna mer ansvar för dem (tid 08:2 min.). Efter en tids funderande övertalar han sin fru 

att familjen ska ta en semesterresa till Iran för att hälsa på släkten. Betty ställer sig mycket 

tveksam till förslaget, främst för att Iran är i krig och därför känns det väldigt osäkert att åka 

dit. Men då hennes man tar upp den heliga Koranen, och lägger sin hand på den samtidigt som 

han svär att inget ska hända dem, och att de ska komma tillbaka hem till USA efter två 

veckor, så går hon till slut med på resan (tid 11:52 min.) 

Tiden i Iran blir mer än två veckor, dottern får fira både sin fem- och sexårsdag där. När 

familjen väl kommer till Iran ändrar nämligen mannen på planerna, och menar att de nu ska 

bosätta sig i landet. Trots Bettys många protester och bedjanden går inte mannen med på att 

familjen ska återvända. Kulturskillnaderna börjar göra sig påminda, redan på flygplatsen möts 

familjen upp av mannens stora släkt, och redan där får Betty ett paket att öppna, innehållande 

en chador, som är en heltäckande klädsel med sjal till håret (tid 12:50 min.). Mannens 

beteende börjar snart förändras, och han ställer mer och mer in sig i övriga familjens seder 
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och vanor. Både Betty och dottern tvingas snart att gå på Koranskola och Betty får lära sig 

vara ”en god hustru” enligt deras sett att se på saken. Betty vantrivs och gör allt i sin makt för 

att försöka fly med dottern. Misshandel och dödshot från mannens sida blir allt vanligare, och 

Bettys kamp om sin och dotterns frihet och tillvaro blir hård.  

Efter några år lyckas Betty slutligen fly med sin dotter, tillbaka till USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

7. Resultat och analys 

7.1 Gemensamma nämnare  

 
Historierna har flera gemensamma nämnare och är sammanfallande på fler än ett sätt. De är 

båda tragiska och de beskriver kärleken mellan en man och en kvinna från skilda kulturer, där 

kvinnan är västerländska och mannen från mellanöstern. Till en början fungerar allt fint, men 

så småningom börjar problemen hopa sig, och till synes verkar det till stor del bero på 

kulturella och religiösa skillnader och motsättningar. Men det stoppar inte här, utan i båda 

fallen får kvinnan slåss för sitt liv, de båda paren får också en dotter som mamman tar med sig 

på sin flykt från mannen. Mannen respektive kvinnan skildras på liknande sätt i båda verken, 

och hur man beskriver dem ska jag redogöra närmare för här i mitt resultat. 

 

7.2  Hur beskrivs männen i dessa två verk 
 

I de utvalda romanerna beskrivs mannen som tämligen dominant och kontrollerande. I Gömda 

visar han sig även vara mycket svartsjuk. Han beskrivs som den ”onde”, och på grund av 

honom blir kvinnan därför oskyldigt offer som får betala dyrt för sitt val av man, och både 

psykisk och fysisk misshandel förekommer. Framställningen av mannen är inte direkt till 

någon fördel för muslimska män i allmänhet. Och hur påverkar det då oss som läsare och 

betraktare? Kanske rädslan för muslimska män ökar? Och detta tillsammans med den övriga 

islamofobin i samhället kanske gör att klyftorna mellan framförallt islam och kristendomen 

hotas att bli allt större? Det är tragiskt och hemskt att dessa två män är som de är, men för den 

delen bör man ha i beaktande att de inte utgör en stereotyp för hela det muslimska 

manssläktet. Man kan tänka sig att det är individuella personlighetsdrag som kommer till 

uttryck i deras sätt att förhålla sig till kvinnor. 

 

7.2.1 Bilden av en ”typisk” man från mellanöstern 

 

Mannen beskrivs som sagt vara väldigt våldsam, främst fysisk våld utövas, men även psykisk 

då kvinnorna blir både kontrollerade, nedtryckta och förklarade som mindre värda. Han 

framställs till en början som omtänksam och snäll, för att sedan vända om och bli aggressiv, 

okontrollerbar, dominant, bestämmande, kvinnoförtryckare och allmänt ”typisk” för sin kultur 

och religion. Med det sagt menar jag inte min personliga åsikt, utan jag menar den bild som 
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finns ute i vårt samhälle, vilka även återges i dessa verk som ”den typiska mannen från 

mellanöstern”. Varför man har den illustrationen vet jag inte med säkerhet, men jag tror att 

det på grund av okunskap och rädsla finns en stor risk att många får denna allt som oftast 

missvisande bild. Kanske finns spår kvar ifrån gamla uppfattningar och som funnits hos folk 

genom tiderna, nämligen att den som inte tillhör det egna folket - utan hör till ”de andra” - han 

verkar mer farlig och otämjd, och är en så kallade primitiv och barbarisk vilde.  

 En trolig anledning till fruktan och misstänksamhet inför just muslimer beror antagligen på 

de muslimska terroristgrupper (som vid attacken 11 september 2001), vilka kan få islam att 

framstå för många som en våldsreligion. Men jag vill starkt hävda att inte heller denna bild 

stämmer med muslimer i allmänhet, utan det är vissa extrema minoritetsgrupper som har den 

avvikande inställningen och trosuppfattningen, medans resterande muslimer menar att den 

tolkningen inte ens har med islam att göra överhuvudtaget. Islam uppfattar jag vara en fredlig, 

kärleksfull och lojal troslära.  

 

7.2.2 Kluvenheten hos mannen 

 

I filmen Inte utan min dotter är det väldigt tydligt hur kluven och osäker individualiteten hos 

mannen är då han påverkas av sin omgivande kultur och dess förväntningar, först i Amerika 

och sedan i hemlandet Iran. Efter att ha bott och levt länge i USA blir han ”typiskt” 

amerikaniserad, lever efter landets och människornas normer, och han upplevs här som en 

trygg och kärleksfull familjefar. I hemlandet Iran har han dock andra förväntningar på sig, här 

är han familjeförsörjaren i första hand, och det förväntas av honom att han har en lydig och 

god hustru som tar hand om barnet och familjen, samt finner sig i hans och de andra männens 

dominanta välde. Kvinnan i filmen, som gör allt för att försöka övertala sin man att familjen 

ska resa tillbaka till Amerika, blir mer och mer snärjd och tillslut även fånge i den iranske 

familjens hem. Detta är på alla sätt och vis förfärligt och tragiskt, men för de allra flesta 

iranier är detta helt främmande, menar bland annat en iransk kvinnlig vän och kollega till mig, 

och dessutom förekommer liknande beteenden även hos svenska män.  

Kluvenhet och svårigheter till integration kan man även tänka sig att mannen i Gömda 

upplever. Han kommer som flykting till ett helt nytt och annorlunda land - Sverige, och med 

det följer en hel del krav på anpassning samtidigt som samhällets krav är stora. Kanske kan 

det vara en faktor till varför han börjar göra brott, och har svårt med att hantera sitt humör och 

sina känslor. Hans uppenbara aggressivitet kan förstås även bero på den egna personligheten 
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eller annat, och som funnits med i hans tidigare bakgrund. Jag uppfattar det som att man i 

romanerna gärna vill koppla männens beteenden till deras religion och kultur, vilket jag 

personligen inte tror är helt korrekt, och framförallt beklagligt med tanke på människors 

uppfattningar och tankar om verken. 

 

7.3 Hur skildras kvinnorna  

 

7.3.1 Offer för sin kärlek 

 

Kvinnorna som skildras i dessa berättelser är båda ”offer” för sin kärlek. De beskrivs som 

starka, tappra, ödmjuka, kärleksfulla men också som otursamma, eller olyckligt och ofrivilligt 

utsatta i sin egen valda situation. Det är kvinnan i båda fallen som råkar illa ut, och det är för 

henne man känner mest empati och smärta. Men samtidigt som hennes öde är olyckligt och 

tragiskt, så är det på något sätt också förutsägbart, eftersom liknande dilemman ofta är just 

dem som skildras när det gäller gränsöverskridande kärlekssituationer. Faktorer som 

kulturskiljaktigheter, religiösa kontraster och olika seder och bruk är just ofta dem som 

beskrivs som käppen i hjulet i ett kärleksförhållande mellan individer med olika religioner och 

kulturella bakgrunder. Även om kvinnan i mina utvalda verk framställs som oskyldig, utsatt 

och drabbad, så äger hon även en enorm styrka och en orubblig kämparinstinkt när hon slåss 

för både sitt och sin dotters liv.  

 

Naturligtvis finns det tragiska och verkliga fall som dessa, men det representerar troligen inte 

det som hör till vanligheten. Det finns en betydligt vackrare och mer fridfull sida också, men 

den berättas tyvärr inte på samma sätt. Det är när det går illa som det verkar locka både läsare 

och filmentusiaster, och kanske många önskar få sina förutfattade meningar bekräftade genom 

att se och läsa om det här. Hur som helst så säljer de här verken en hel del upplagor. 

 

7.3.2 Skuld och skam 

 

Jag får en känsla av att den största skulden hos samtliga kvinnor är den att deras döttrar ska 

behöva genomlida allt det som sker, just på grund av moderns val av man, och som därför 

bidrar till deras öden. I boken Gömda beskriver kvinnan: ”Jag skämdes över min svaghet, 

över mitt idiotiska val av far.” (s 121). Här menar hon dotterns far, och skulden inför den egna 

familjen, vänner och andra i omgivningen är också påtaglig eftersom det blir många tidigare 
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band som måste brytas i och med den nya och annorlunda situationen. Samtidigt som de med 

säkerhet rannsakar sig själva och sina livsval så inser dem hur stark kärleken och framförallt 

passionen är, och tyvärr också vad den kan föra med sig. Trots allt fruktansvärt som händer 

dem så har ändå mötet en gång även inneburit spänning, åtrå, starka känslor och lycka, och 

med facit i hand, och som framförallt gett dem en underbar dotter, är nog deras tidigare beslut 

ändå svåra att helt och hållet ångra.  

Till skillnad från Gömda får man i filmen Inte utan min dotter inte se hur och på vilket sätt 

paret träffades, utan här kommer man direkt in i förhållandets vardagliga fas, med en 4 årig 

dotter, arbete, fin villa, trädgård, släkt och vänner. Det är när paret reser till mannens hemland 

Iran som problemen börjar. Kvinnans största skuld och besvikelse i det här fallet är den att 

hon låtit sig övertalas att resa dit med dottern och mannen, trots sin påtagliga oro över det 

instabila läge som faktiskt råder i Iran, med krig och korruption. Framför allt känner hon en 

stor besvikenhet inför sin man, som tidigare inte tycks ha visat några tendenser till den 

maktkontroll och dominans och även misshandel som i hans hemland blir vardag.  

 

7.3.3 Styrka och mod 

 

I boken Gömda går mamman och dottern, men även deras närmaste familj och vänner, 

igenom en hel del traumatiska upplevelser och händelser. Livet i kvinnans egna hemland 

Sverige blir en ständig flykt, och en sekund av vilande uppmärksamhet kan kosta henne och 

dottern livet, och att människor dödar av svartsjuka är något som är patologiskt 

förekommande i alla kulturer. Men hon ger aldrig upp, vilket är ett särdrag vi hittar hos de 

båda kvinnorna i romanerna. Båda är beundransvärda och lätta att se upp till, men det är också 

sådant som ger läsaren och filmtittaren ännu fler bekräftelser på att det är den västerländska 

kvinnan som är den ”goda i sagan”, och samtidigt dras mannen från mellanöstern än mer ner i 

gyttjan, vilket är trist i flera avseenden 

I Inte utan min dotter tar kvinnan en enorm risk för sitt och barnets liv när hon slutligen flyr 

landet, på olaglig väg. Modet övervinner rädslan, och hon väljer att ta den stora risken mot att 

de ska leva som fångar i Iran. Kvinnorna i berättelserna utstår vad som helst för att skydda sig 

och sin dotter, och hon gör allt som krävs oavsett risker och egna lidanden.  
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7.4 Religionens roll i mötet 

 

 I båda fallen jag beskriver har religion till synes en relativt stor roll i det hela. I båda av dem 

är det kristendom och islam som ställs mot varandra. Kvinnorna är kristna, medan deras män 

är muslimer, och det visar sig inte bara innebära många spännande och nya inslag i livet för 

de inblandade, utan även en del problem, kanske framförallt för att männens religion tycks 

blir mer och mer dominant i förhållandet, vilket leder till en del brydsamheter. Kvinnorna har 

redan ifrån början räknat med att var och en ska fortsätta leva med sin religion, och tycks inte 

se några som helst problem med detta. Men deras antaganden visar sig inte stämma riktigt, 

utan det innebär i stället en hel del oväntade frågor och meningsskiljaktigheter som resulterar 

i många svårhanterbara situationer. Det här uppfattar jag som en vanlig föreställning hos 

många – att islam och kristendom inte ska gå ihop. Men från början har de ändå samma 

ursprung, båda är de Abrahamitiska religioner som ser Abraham som sin stamfader
10

, och 

läser man Koranen och Bibeln hittar man en hel del likheter i dem. Dessutom finns det finns 

naturligtvis åtskilliga bevis på par som lever och trivs ihop trots olika religiösa åskådningar.  

 

7.4.1 Kvinnans kläder – heltäckande eller inte 

 

Det kan ofta vara svårt att avgöra om det är kulturella eller religiösa motiv som ligger bakom 

vissa åsikter eller beteenden. Men i och för sig skulle jag vilja påstå att religionen är en del av 

kulturen, så därför utesluter det ena inte det andra enligt min mening. En argumentation som 

förekommer är bland annat när paren argumenterar om klädseln, det vill säga om kvinnornas 

kläder, och i båda fallen handlar det om exponeringen av kvinnokroppen. I Gömda 

uppkommer en diskussion paret emellan gällande en baddräkt. Det är sommar och semester 

och paret ska bege sig ännu en dag till stranden, och den här gången har kvinnan köpt sig en 

ny baddräkt, som även hennes man har varit med och valt. Hon är i full färd med att packa 

ned den i badväskan när mannen plötsligt uttrycker sitt missnöje med att hon ska visa sig i den 

offentligt. Hennes ifrågasättande gentemot honom utlöser sedan ett gräl som gör att han i ilska 

lämnar rummet(s 86). Just kvinnokroppen och kläder verkar vara sådant som engagerar och 

upprör många, och en sådan kontroversiell fråga som ovan skapar troligen många reaktioner 

då den framställs på det här sättet. 

                                                           
10

 http://islam-svarar.se/pages/content/view/31/35/, 2010-04-30 

http://islam-svarar.se/pages/content/view/31/35/
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I Inte utan min dotter får kvinnan i filmen bära chador, ett heltäckande plagg som är vanligt 

bland vissa muslimska grupper och som bärs av många kvinnor i Iran. Så snart familjen 

anländer till Iran möter släkten upp dem på flygplatsen, och en av de iranska kvinnorna 

kommer genast fram med ett paket till den amerikanska kvinnan, innehållande detta 

klädesplagg.
11

Mannen förklarar att hon bör sätta den på sig, hans familj har ju arbetat med 

den och lagt ner en massa besvär, dessutom är det bra kvalitet, menar han. Lagarna är sådana 

också, att bär hon den inte kommer hon att bli gripen av polis, tillägger han. I ett senare 

avsnitt i filmen ser vi hur kvinnan befinner sig i staden med familjen, och hennes hår sticker 

fram lite under sjalen på huvudet, vilket skapar stort pådrag med polis, och även gevär riktas 

mot henne. En man i familjen informerar henne då med upprörd stämma att ”varje litet hårstrå 

är som en dolk mot våra martyrers hjärtan”.  

Just kvinnans skyldighet (eller rättighet) att dölja sin kropp är för många som sagt en 

kontroversiell angelägenhet. I Koranen står tydligt hur kvinnan bör svepa om sig och sin 

kropp när hon vistas utomhus, främst för att förhindra att bli ofredad.
12

 Sedan kan förvisso 

diskuteras huruvida detta är en skyldighet eller rättighet, men det är också tydligt att det är ur 

betraktarens öga, och ur muslimskt respektive västerländsk synpunkt finns en klar särskillnad 

i hur man ser på saken. Detta kan naturligtvis skapa oenighet i en relation där parterna tycker 

olika. 

 

7.5 Kulturens inflytande och ”kulturkrockar” 

 

Vad är kultur egentligen? Beroende på var jag söker så finns lite olika benämningar på detta, 

men själva ordet kultur betyder odling, bildning och avser i vid mening all mänsklig 

verksamhet.
13

 Det kan vidare innebära en grupp av människor som har gemensamma regler, 

värden och symboler.
14

 Det kan även definieras som ett livsmönster hos en population, där 

man har gemensamt språk, konst, värderingar och institutioner. Men också som ett specifikt 

levnadssätt hos ett samhälle, där man räknar in seder, religion, beteendemönster, normer för 

                                                           
11

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Chador, 2010-04-14 
12

 ”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till [alla] troende kvinnor - att de [utanför hemmet] noga 
sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli 
ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig”.(33:59), 
http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=33&verseNr=59&langID=1, 2010-04-30 
13

 http://www.ne.se/kultur/1191561, 2010-04-24 
14

 Daun Åke/ Ehn Billy (1995), s 73 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Chador
http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=33&verseNr=59&langID=1
http://www.ne.se/kultur/1191561
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lagar och moraliska system liksom gemensamt trossystem och konst.
15

  Med dessa 

definitioner av kultur vågar jag påstå att den har inflytande i båda dessa berättelser, och man 

kan även spåra motsättningar dem emellan. Med motsättningar menar jag då konflikter på 

grund av kulturskillnader och diskrepanser i bland annat vanor, seder och bruk. I dessa 

skildringar väljer man att beskriva att detta har en stor betydelse, trots att det i många andra 

fall kan det betyda avsevärt mindre, om än något alls.  

 

7.5.1 Mannens respektive kvinnans roll i förhållandet 

 

Något som också förenar de båda skildringarna är uppdelningen av arbetsuppgifter och ansvar 

kvinnor och män emellan. Det är framför allt kvinnan som ansvarar för barnen, hemmet och 

hushållet. Mannen står för försörjningen av familjen, och avvikelser i synen på jämställdhet 

kan skönjas mer eller mindre om man ser det ur ett västerländskt perspektiv, framförallt 

kvinnan kan uppfattas som i ganska hög grad underställd mannen. Det finns också många 

spännande och berikande möten i och med dessa kärlekshistorier. Båda parterna får ta del av 

en främmande kultur som ger dem insyn i något nytt och detta leder till kunskap och lärdom 

om den andra. Dessutom upplever dem nog alla att den nya bekantskapen och kulturinsynen 

är både händelserik, berikande och dramatiska på olika sätt, både positivt som negativt. 

 

7.5.2 Våldet mot kvinnan  

 

Något som utmärker en av de mer negativa delarna i relationerna är när männen i 

berättelserna börjar bete sig som överhuvud och tar till hot och våld mot sin kvinna. I filmen, 

väl hemma i sitt hemland Iran tillsammans med sin familj, börjar mannen bete sig annorlunda 

mot sin fru. Han menar att hon nu måste börja lyda honom, och bete sig respektfullt gentemot 

honom och hans familj. Samtidigt som mannen i filmen verbalt tillrättavisar sin hustru ger han 

sig även på henne med slag och hotar med knytnäven. Hans utvecklade maktbehov verkar 

bero på att hans familj i Iran anklagar honom för att ha blivit allt för ”amerikaniserad” efter 20 

år i USA, och pressar honom till att ha pli på sin hustru. Det är också mycket tydligt hur 

mannen slits mellan de två olika kulturerna, och hur det påverkar hans personlighet, när han 

vacklar i sina känslor om vad som är rätt och fel. Vi får också se hur han tar av sin fru hennes 

checkhäfte, kreditkort och bilnycklar, allt för att försvåra för henne vid eventuella flyktförsök. 

Återigen speglas alltså kvinnans utsatthet och mannens herravälde, och eftersom detta gör sig 

                                                           
15

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur, 2010-04-21 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
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påmint så gott som i hela boken och filmen så är det svårt att få någon annan uppfattning än 

en starkt negativ. Det hela bidrar därför heller inte till någon munter inställning när det gäller 

kärlek mellan vit kvinna och mörk man, tyvärr. Sekvenser som de följande visar hur man 

framställer mannen och hans makt: 

Här är ett citat, hämtat ur filmen Inte utan min dotter:  

”Nu ska du lyssna på mig! Vi är i mitt land nu, och du ska göra som jag säger. Vi 

ska stanna här!” (ur filmen) 

Eftersom denna händelse utspelar sig när familjen anlänt till mannens hemland Iran, tolkar jag 

det som att i hans hemmiljö, i det muslimska landet Iran, är det fråga om helt andra 

värderingar vad gäller kvinnan och hennes undergivenhet till mannen. Och det är väl 

antagligen också just det man vill påvisa.  

 

I Gömda beskrivs också mannens dominans och försök till att få pli på sin kvinna. Två citat 

plockade ur Gömda:   

”Det var då märkvärdigt, sa han. Att du inte kan lära dig att uppföra dig som en 

anständig kvinna och lyda din man. Jag säger ju åt dig att du ska ställa dig upp på 

benen och gå ut i köket och laga mat. Att det ska vara så förbannat svårt att fatta.” (s 

110) 

                       ”Jag ska lära dig lyda.” (s 111) 

Dessa ord utrycks av mannen i parets hem, när kvinnan just kommit hem på permission från 

sjukhuset, där hon legat inlagd under flera månaders tid på grund av allvarliga problem under 

graviditeten. Hon är klen och får inte göra några ansträngningar, på läkarens order. Men 

hennes man tar ingen hänsyn till detta, utan förväntar sig att hon ska passa upp på honom och 

hans kompisar ändå.  

Med så många och starka negativa återgivanden som båda dessa romaner framställer så kan 

det vara svårt att känna empati och munterhet inför männen, men vill jag återigen påpeka att 

detta är vad som beskrivs i de här berättelserna, och utgör antagligen inget vanligt 

förekommande mönster i samtliga kärleksrelationer och familjer med blandade nationaliteter, 

och exempel som det ovan står i klar strid med både islamisk tro och iransk kultur. Men 

frågan är hur berättelser som dessa påverkar oss och vår syn på närmare kontakt med 
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människor från andra kulturer och framförallt då män från mellanöstern? Det är just sådant 

här jag tror många gånger orsakar förutfattade meningar, främlingsfientlighet, distansering 

och även rasism. 

 

7.6 Kärlekens kraft och gestaltning 

 

I samtliga berättelser, bakom allt elände, beskrivs kärleken som en enorm kraft, där kvinnan 

och mannen - som trots, eller på grund av, kulturella och religiösa skillnader – dras till 

varandra. Det finns mycket spänning, värme, passion, lust och även erotikiska inslag i 

historierna. Att kärleken är blind kan kanske sammanfatta de båda två, eftersom man här, 

åtminstone till en början, blundar för skiljaktigheterna och ger sig in i kärlekens vilda och 

gränslösa värld oavsett bakgrund och annat.  Kärleken beskrivs från kvinnornas sida som 

stark, förutsättningslös, fördomsfri och lojal. Från männen sida mer som passion, romantik 

och charm till en början, men som efter hand övergår till makt och kontroll över sin älskade, 

sin familj och över det gemensamma livet. 

I båda romanerna jag berättar om får kärlekshistorierna ett tämligen olyckligt slut, ingen av 

paren kan fortsätta tillsammans på grund av konflikter som utlöses och leder till oanade 

konsekvenser. Det påvisar i de här fallen att förälskelse över gränserna är mer eller mindre 

omöjlig, eftersom det är på grund av de stora skillnaderna kulturerna emellan som det går som 

det gör. I min diskussion ska jag redogöra närmare för hur jag uppfattar dessa verk, och hur de 

påverkar mig som läsare och betraktare. Och även hur jag tror att det påverkar många av det 

stora antalet människor som läst eller sett dem. 
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8.  Diskussion 
 

I det här avsnittet ämnar jag lägga in mer av mina egna uppfattningar och synpunkter utifrån 

de utvalda verken. Jag analyserar och diskuterar hur jag tror att de påverkar oss, främjar det 

verkligen kulturmöten och intimare interkulturella relationer? Dessa historier har berört mig 

på djupet, och jag känner extra starkt för kvinnorna som blivit utsatta på det sätt som beskrivs 

här. Att det är verklighetsbaserade verk gör att jag tar mer allvarligt på det som hänt, eftersom 

jag vet (tror mig veta) att det som står är till stor del sant. Något romantiserade och 

överdramatiserade tror jag dock de är, men historierna i sig är sanna. Jag dras även till parens 

olikheter, och attraktionen av det lite mer annorlunda slaget än det jag vanligtvis ser omkring 

mig, och tack vare det tror jag att det ger mer spänning och kanske delvis annorlunda 

förväntningar än om det handlade om exempelvis ett svenskt eller ett annat västerländskt par.  

Jag tycker samtidigt att det är synd att det är just kärlekshistorier som dessa, det vill säga när 

det inte går väl, som oftast är de som skildras och omskrivs, och dessutom ger det mig som 

läsare en ganska smal bild av just relationer hos människor med olika bakgrunder. Därtill är 

det kvinnorna i båda fallen som blir mest utsatta och drabbade, vilket ger betraktaren 

ytterligare påspädning av kanske redan tidigare misstänksamhet och rädsla inför 

kulturskiljaktigheter. Men jag tycker å andra sidan att dessa två absolut är värda att berättas 

om, och som jag uttryckte tidigare så griper dem båda tag i mitt hjärta, och jag upplever 

många egna emotioner och tankar genom de berörda personerna och i det som berättas. Jag 

kan också glädjas över all passion som uppstår och jag känner lycka över att människor, trots 

olika bakgrunder, ändå kan och vågar mötas och fatta tycke för varandra, och jag tror många 

gånger att just olikheterna ger extra krydda i ett förhållande. Dock får de olyckliga 

upplösningarna mig att känna sorg, främst för att så många far illa utifrån det som från början 

var ren och stark kärlek, men också för att de här historierna troligtvis ger en bekräftelse på de 

rädslor och antaganden som finns hos många, som till exempel att män från mellanöstern är 

våldsamma och kontrollerande, liksom att blandäktenskap är mer eller mindre omöjliga. 

 

8.1 Skillnader i skildringen av mannen respektive kvinnan 

 
 Varför väljer man då att skildra männen respektive kvinnorna på det här sättet? Jo 

naturligtvis för det är verklighetsskildringar, och detta är kvinnornas berättelser om vad som 
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har hänt i de här fallen. Men vad det gäller framställningen av framförallt de muslimska 

männen så kan man undra om de här två fallen verkligen hör till vanligheterna, och huruvida 

de skapar onödig rädsla och avståndstagande i samhället och världen, kanske till och med 

bidrar till samhällets islamofobi? Myten om mannen från Mellanöstern kan eventuellt också 

ha sina grunder i vissa omtalade delar från Koranen - där ett par avsnitt redogör för mannens 

dominanta ställning och rätt till makt och till och med våld
16

, Detta tillsammans med att det i 

många muslimska länder finns en bristande jämställdhet män och kvinnor emellan tror jag kan 

bidra till att filmer som dessa blir legitima mer en regel än ett undantag. Därtill finns möjligen 

ett samband med hur många uppfattar de muslimska kvinnorna - där många tror att de är 

nedtryckta av sina män och av sin religion eftersom de ”tvingas” bära slöja.  

Ser man till de kristna och Bibeln, så inser man snabbt att liknande avsnitt som koranen har 

om mannen som familjens överhuvud även finns i den kristna familjen.
 17

 Men för den delen 

ser vi av någon märklig anledning inte på samma sätt de kristna männen som kvinnans 

överhuvud, inte i dagens Sverige i alla fall, men kanske mer förr. Däremot finns fortfarande 

en viss brist i jämställdheten kvar även i Sverige, främst när det gäller maktpositioner inom 

olika yrken, samt i lönesättningen.  

Islamofobin och orientalismen har med stor sannolikhet ökat sedan den 11 september 2001, 

då man kan märka av en större skepticism och fientligt inställd attityd gentemot muslimer. 

Rädslan för mörka män, framförallt med skägg, är påtaglig ute i samhället, se bara till de 

många invandrarnas svårighet att få jobb, lägenhet, lån, eller bara få in så mycket som en fot i 

regering, riksdag och andra högre instanser. Denna missledande och felaktiga bild vill jag 

mena utgör ett hot här i världen, den leder till distansering och misstänksamhet människor 

emellan, och även ökad spänning på det internationella planet med risk för krig som en följd. 

Gömda och Inte utan min dotter är inte bara två starka, gripande och välgjorda romaner, utan 

de skrämmer och ger stöd för dem som redan hyser tvivel, och samtidigt skildrar de faktiskt 

                                                           
16

 ”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud 
har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför 
Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och 
varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem 
handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av 
de svagare”].(4:34), http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=4&verseNr=34&langID=1, 
2010-04-30 
 
17

 "En man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp. Som 
församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man" (Ef 5:23-24), 
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/hanohon.htm, 2010-04-30 

http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=4&verseNr=34&langID=1
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/hanohon.htm
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exempel på hur kulturskillnader kan vara svåra att bemästra i vissa situationer. Alla de fall där 

det går utmärkt att ha en relation av detta slag blir i regel inte skildrade eller 

uppmärksammade på samma sätt. Kanske få skulle tycka det är speciellt intressant eller 

spännande att läsa om, eller se på film, när kärlekspar lever mer eller mindre problemfritt och 

i ett lyckligt äktenskap, oavsett nationalitet.  

 

8.1.2 Svartsjukan hos männen 

 

Den svartsjuka som kan skönjas i verken är tydlig, i framför allt Gömda. Familjelivet inom 

islam kan många gånger innebära något helt annat än det som kan iakttas i det västerländska 

samhället. Kanske är det mycket det som ofta betonas inom islam, som vissa restrektioner på 

hur och vem respektive kön umgås med och besöker genom hemvisiter, som gör det så 

kontroversiellt i väst. Det är till exempel inte brukligt att kvinnor inom islam släpper in män i 

bostaden om hon är ensam hemma, med undantag om kvinnans bror spontant kommer på 

besök, utan umgängeskretsen över huvud taget är ofta strängt könsbunden. Man undviker 

möten med det motsatta könet för att förhindra att tycke uppstår. Äktenskapsbrott är något 

man inom islam ser mycket allvarligt på, hos båda könen, och mannen är ofta mycket 

beskyddande när det gäller sin kvinna, det finns många gånger klara restriktioner om vad 

kvinnan tillåts göra utanför hemmet.
18

 Dock måste vi ha i åtanke att detta inte gäller alla, eller 

endast muslimer, det finns ju en hel del västerländska män (och kvinnor för den delen) som är 

enormt svartsjuka, och som till och med dödar sin partner eller annan misstänkt på grund av 

detta. Dessutom är det starkt kulturellt betingat hur vi ser på familjen och samhället, och vår 

traditionella västerländska syn är inte den enda och sanna bara för att man ur vår synvinkel 

kanske gärna ser det så.  

 

8.2 Skillnader i familjelivet 

 
Förutom att man även skildrar att muslimer inte äter griskött, ber flera gånger om dagen och 

har andra religiösa traditioner och högtider än de kristna, så finns här även en annan aspekt 

som belysts i mina utvalda verk som delvis kan härledas till religion och kultur. Många 

muslimer som invandrar till Sverige kommer ofta från ett samhälle eller land, där man har helt 

andra uppfattningar angående individen och familjen än vad vi i Sverige har. I Sverige, och i 
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västvärlden, är det oftast kommunen och staten som har ett stort ansvar för den enskildes 

skydd, och då tänker jag på sjukförsäkringar och andra förmåner som hjälper upp oss i olika 

situationer genom ekonomiska bidrag och annat. Bland muslimerna finns ett avsevärt större 

egenansvar, eller kanske framförallt familjeansvar, där familjen – i vilken individen är en del 

av – ansvarar för att varje familjemedlem står bi i olika situationer. Liksom varje val som 

individen gör, är och blir en familjeangelägenhet.
19

 Det här tycker jag man kan skönja i 

romanerna, från muslimernas sida blir parets angelägenheter en privat sak där familjen och 

nära vänner kan ge synpunkter och även ”hjälpa till”. Men de kristna och västerländska 

kvinnorna däremot söker hjälp utifrån, hos myndigheter och utomstående som de tror kan 

hjälpa dem i deras situationer. 

Andra faktorer förutom religiösa och kulturella, och som också spelar in i gränsöverskridande 

kärleksrelationer tror jag kan vara socioekonomiska och de olika traditionerna som finns inom 

kulturen. Dock har jag valt att inte beröra dem i så hög grad eftersom jag anser mig inte ha 

tillräckligt stort faktaunderlag när det gäller de analyserade fallen. 

8.3 Slutord 

 

8.3.1 Perspektivet vi ser det ifrån är avgörande 

 
En sak som slagit mig under arbetes gång är hur dessa romaner skulle berättas om det i stället 

var mannen i de båda fallen som var författarna? Lek med tanken att det vore männen som 

skrev det här, med sin bakgrund och sin syn på det hela utifrån sitt Mellanösternperspektiv? 

Hur skulle romanerna tas emot ifrån männens egna hemländer och det egna folket, och hur 

skulle västerlänningarna uppfatta det? Hur skulle man då se på kvinnorna respektive männen i 

verken? Jag tror att bilden skulle bli helt annorlunda. Kvinnorna skulle antagligen inte alls få 

samma empati och förståelse, männen skulle heller inte framstå som våldsamma monster. 

Med det menar jag att det vi har sett och läst har vi fått berättat för oss ur endast ett perspektiv 

– det vill säga kvinnans. Och därför ger det oss också bara en sida av saken. Allt framstår och 

bedöms till syvende og sidst endast ur och i betraktarens öga. Dock vill jag understryka att 

misshandel och våld inte ska tolereras i någon form eller i något avseende.  
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9. Sammanfattning 
 

De berömda och omtalade romanerna Gömda och Inte utan min dotter, har gripit tag i många 

människors hjärtan. De är dessutom väl spridda världen över, och många har sett och läst 

verken. Båda redogör för en berättelse med gränsöverskridande kärlek, och det handlar om en 

vit kristen kvinna och en mörk muslimsk man, en kombination som i de här fallen visar sig 

innebära svårigheter. Kulturskillnader, religiösa motiv och andra spörsmål gör relationerna 

ohållbara. Mannen i båda fallen beskrivs som våldsam, kontrollerande och svartsjuk, medan 

kvinnan i stället är den oskyldiga, snälla, otursamma och olyckliga i situationen. Barn får 

paren också, en varsin dotter, och henne går det inte heller särskilt väl för eftersom hon 

hamnar i kläm mellan två olika kulturer där hennes föräldrar drar åt varsitt håll. Eftersom de 

berörda kvinnorna också är dem som tagit initiativ till att få berätta sin historia för folket så är 

det förstås utifrån hennes perspektiv som händelserna belyses och skildras.  

Historierna är tragiska och det är inte svårt att känna empati och sorg gentemot kvinnorna och 

barnen, inte heller är det svårt att tycka desto sämre om männen. Han bli ett otyglat monster i 

betraktarens ögon, och han utgör den bild av en ”typisk man” från mellanöstern som många 

redan har förutfattade meningar om, som innefattar just en svartsjuk, kontrollerade och 

maktutövande man, som både charmar och styr sin kvinna. Både omtalade avsnitt i Koranen 

angående mannens makt över kvinnan, bristande jämställdhet i många muslimska länder när 

det gäller kvinnor och män, samt den överhängande islamofobin gör att många får en dålig 

och missvisande bild av muslimska män. Kanske finns det också andra bakomliggande 

faktorer som gör att många väljer att tro på den bilden av en muslim. Personligen har jag en 

annan uppfattning om muslimer, och övervägande delen av mina vänner med samma religiösa 

eller kulturella bakgrund passar inte in i den mallen. Just kombinationen vit kvinna och 

muslimsk man verkar också vara något som utlöser känslor och tankar hos många, det är 

relativt vanligt inom rasistiska och invandrarfientliga grupper att man riktar sin kritik mot 

blandäktenskap. Det vet jag också av personlig erfarenhet, då jag själv haft ett sådant 

förhållande. Dock vet jag flera ”blandpar” där det fungerar fantastiskt bra på alla sätt trots 

olikheter. 

Att man väljer att skildra just kärlekshistorier som dessa, där det inte går särskilt väl, är 

antagligen mycket för att de säljer bra på marknaden. Många vill läsa och få bekräftat de 

värderingar som de håller för sanna men som kanske i grunden är islamofoba eller 

invandrarfientliga. Men samtidigt finns säkert ett behov att från kvinnornas sida få berätta sin 
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historia, och kanske få någon form av upprättelse genom detta. Fallen i sig är väldigt starka 

och utlämnande, och de beskriver samtidigt hur komplicerat det kan vara i vissa fall att ha ett 

interkulturellt förhållande. Samtidigt måste man ha i tanken att varje fall unikt och inget är det 

andra likt. Personkemin och samarbetsförmågan beror säkerligen inte bara på nationalitet, 

religion och kultur, utan människor kan passa mycket bra för varandra även tack vare 

olikheterna.  

Vad ger det då för signaler när vi ser och läser om fall som dessa? Tyvärr tror jag de ger 

intryck av att det är mer eller mindre omöjligt med interkulturella relationer, samt att myten 

om den muslimska mannen förstärks. Till detta tror jag även att islamofobin växer sig än 

starkare, och att distanseringen muslimer och kristna emellan också ökar. Bidrar skildringarna 

kanske också till främlingsfientlighet och rasism? En del människor undviker eller har inte 

möjlighet till reella möten med människor från andra länder, och för dem kan det här bli den 

enda och sanna verkligheten. I de fallen tror jag de här romanerna bidrar till ytterligare 

avståndstagande och rädsla. 

Kulturmöten kan i sig vara komplicerade många gånger, men inte desto mindre spännande, 

intressanta, lärorika och givande. Kunskap och tolerans om och gentemot andra människor 

lönar sig, vi har så mycket att bidra med till varandra, och vår verklighet och vårt sätt att se på 

saker är inte den enda och riktiga. Vi vinner mycket på att våga vara öppna och nyfikna, 

samtidigt som vi lär oss om andra – lär vi oss också oerhört mycket om oss själva och vår 

egen kultur. Det är ju i mötet som vi upptäcker skillnader och likheter. Personligen har mina 

egna möten med människor från andra länder verkligen förändrat och många gånger berikat 

mitt liv. Det har gett mig en ny syn på tillvaron som jag inte skulle vilja vara utan. 
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