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Mellanförskap 

- Striden med att befinna sig inom två kulturer 

 

Sabrin Fulaifil och Shahed Munjy 

Sammanfattning 
Vi vill med denna studie belysa och bidra med kunskap om mellanförskap, samt hur den kan 

påverkas av könsskillnader. Vi vill även undersöka vilka svårigheter och styrkor de två biologiska 

könen upplever med mellanförskap. Studiens syfte är att undersöka hur kön och identitet påverkas 

av mellanförskap. Detta görs genom att undersöka hur kvinnor och män upplever mellanförskap. 

Denna studie använder sig av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer av 

åtta personer, fyra kvinnor samt fyra män som är födda eller uppväxta i Sverige med ett irakiskt 

ursprung. Studien använde sig av en induktiv metod samt en meningskoncentrering som 

analysmetod. Genom en meningskoncentrerings analys metod har vi kunnat hitta viktiga teman i 

intervjumaterialen som blev sedan grunden till studiens analys. Teman som vi hittade blev 

avgränsade endast till det som besvarar studiens syfte och frågeställning.  

 

Studiet resultat visade att det finns både nack- och fördelar med upplevelsen av mellanförskap 

hos både könen, men upplevelsen ser annorlunda ut hos både män och kvinnor på grund av 

könsskillnaderna som finns etablerade i både den svenska samt irakiska kulturen. Ett annat 

resultat denna studie visade, är att det har skapats en ny kultur som inkluderar traditioner, normer 

och värderingar från både den irakiska och svenska kulturen som informanterna kallade för ny 

sorts irakier 

 

 

 

Nyckelord 
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Inbetweenship 

- The struggle with being within two cultures 

Sabrin Fulaifil och Shahed Munjy  

Abstract 
 

With this study, we want to shed light on and contribute with knowledge about inbetweenship, 

and how it can be affected by gender differences. We also want to investigate what difficulties 

and strengths the two biological genders experience with inbetweenship. The purpose of the study 

is to investigate how gender and identity are affected by inbetweenship. We do this by examining 

how women and men experience inbetweenship. In this study, we chose to use a qualitative 

research method with semi-structured interviews of eight people, four women and four men who 

were born or raised in Sweden with an Iraqi origin. The study used an inductive method as well 

as a sentence concentration as the method of analysis. Through a meaning concentration analysis 

method, we have been able to find important themes in the interview material that became the 

basis for our analysis. The themes we found were limited only to what answers our purpose and 

study question. 

  

The study's results showed that there are both disadvantages and benefits to the experience of 

inbetweenship with both genders, but the experience looks different with men and women because 

of the gender differences that are established in both Swedish and Iraqi culture. Another result 

this study showed, is that a new culture has been created that includes traditions, norms and values 

from both the Iraqi and Swedish culture that the informants called new kind of Iraqis. 

 

 

 

Keywords 

Culture, ethnicity, exclusion, gender, identity forming, inbetweenship, integration, social 

background, traditions, religion

 

 

 



   

 

 

 

 

FÖRORD 
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Vi tacka alla våra underbara informanter för all information och älskvärd bemötande i exklusiva 

intervjuer. Med deras stora intresse för deltagandet i intervjuerna samt fantastiska förståelse för vad vi 

vill undersöka. De har bidragit med viktig och intressant information som har hjälpt oss att utföra en 

värdefull studie som kan bidra med viktig information för förståelsen av mellanförskap. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss och motiverat oss att göra 
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Inledning och problemformulering 

Jag vill hellre studera sa jag till min familj, svaret jag fick var att jag bör gifta mig så snabbt så möjligt. 

Du är 30 år gammal inte ung längre, det är redan rätt sent för dig att gifta dig så om någon kommer 

hem till oss och firar så får du ge en chans och sluta vara kräsen. Är man verkligen kräsen om man vill 

hellre vara utbildad och självständig utan en man? Är man verkligen gammal om man är över 25 år? 

En kvinna måste gifta sig och bilda en familj, det är vad vi kvinnor från ett irakiskt ursprung har växt 

upp med att höra. Jag förstår inte varför min familj, släkt och vänner med irakiskt ursprung ser mig 

som konstig och avvikande? Är det på grund av att jag inte lever upp till de normer och oskrivna reglar 

som finns etablerade i den irakiska kulturen?  

Jag funderar ofta på varför jag är så annorlunda från mina systrar, kvinnliga kusiner samt andra unga 

kvinnor med samma ursprung. Varför känner jag att jag inte hör hemma i min ursprungliga kultur? 

Trots att jag nästan har levt hela mitt liv i Sverige, kan jag inte heller identifierar mig själv som svensk 

till hundra procent, dock anser min familj att jag beter mig som en svensk. Vad är jag, är jag svensk? 

Är jag en irakier? Hur kan jag beskriva denna känsla av att hamna mellan två olika kulturer?  

I början av 1970-talet ökade invandringen till Sverige markant. Denna invandring motsvarade en 

arbetskraft som var främst från Norden men även från övriga Europa. under 1960 - 1970-talet invandrade 

stort antal finländare, på grund av kriser i Finland. Sedan dess har Sverige haft mer eller mindre flera 

invandringsvågor under olika tidsperioder (migrationsverket.se). Numera anses Sverige som ett 

mångkulturellt land. Enligt statistiken har varje femte person i landet en utländsk bakgrund 

(forskning.se, 2009). I samband med denna invandrings utväxt uppstod ett nytt fenomen så kallat 

mellanförskap. Personer som hamnar i mellanförskap är individer som är adopterade, födda eller 

uppväxte i Sverige och har den ena eller båda föräldrarna från en annan kultur än den svenska kulturen 

(Hübinette, Hörnfelt, Farahani, Rosales, 2012). Mellanförskap skapas när individen känner att han eller 

hon inte fullständigt tillhör en specifik kulturell grupp.  

 

Det finns olika sorters mellanförskap, det vill säga att det inte är nödvändigt att man kommer från ett 

annat land för att uppleva mellanförskap. Exempelvis så kan samer i Sverige uppleva mellanförskap. 

Fast än samer är en minoritetsgrupp samt ett urfolk i Sverige och andra nordiska länder kan de utsättas 

för diskriminering och utanförskap. Efter andra världskriget började folk ras behandla varandra, där 

kroppsliga markörer blev viktiga och mer synliga. Då samer inte har det typiska kropps markörerna som 

gjorde en till svensk utselutades de. Inte förens 2011 erkände man att samerna är ett folk i Sveriges 

grundlag (sametinget.se).  

 

Mellanförskap behandlar frågan om identitet. Identitet skapas dels från individens ursprung dels från 

den platsen man växer upp i, samt individens egna val och habitus (Bourdieu 2004). En person med 

samiska förfäder inte nödvändigt uppfattar sig själv eller identifierar sig som same. Dock kan de ha 

blandade identiteter, att man är både svensk och same genom att utbyta kulturella koder i olika 

situationer och då kan mellanförskap upplevas hos bland annat samer (samer.se)   

 

Kallifatides (2001) beskriver i sin bok Ett nytt land utanför mitt fönster problematiken med att flytta till 

ett nytt land samt sin upplevelse av mellanförskap. Kallifatides som har ett grekiskt ursprung berättar 

https://www.migrationsverket.se/
https://www.sametinget.se/samer
http://www.samer.se/1147
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om sin identitetsförändring samt vägen till mellanförskap i några steg.  Han beskriver hur han genom 

att komma in i det svenska samhället hamnade i utanförskap och ju längre tid det går, desto djupare in i 

utanförskap hamnar han. Med tiden kände Kallifatides (2001) sig mera och mera som en främling än 

vad han gjorde i början. Han förklarar att när han var ny i Sverige, var han främling på ett yttre plan, 

men med tiden blev han också en främling på en inre plan. Han kände med tiden en obehaglighet att tala 

sitt ursprungliga språk med sina landsmän när en etnisk svensk var med, då Kallifatides (2001) inte ville 

utmärka sig själv som en främling bland svenskar. I sin första tid i Sverige förklarar Kallifatides att han 

inte ville känna sig som en främling i sina landsmäns ögon och med tiden kände Kallifatides att han inte 

ville bli främling i svenskarnas ögon. Till slut blev han främling inför båda samt blev han även främling 

inför sina egna ögon. Kallifatides (2001) fick en hopplös känsla av utanförskap (Kallifatides, 2001). 

Detta är en känsla som uppstår när man hamnar i mellanförskap samt som denna studie behandlar. 

På grund av olikheter som finns mellan olika kulturer riskerar personer som upplever mellanförskap, en 

strid inom sig kring vad som är rätt och fel, hur man ska bete sig samt vad man få göra och inte göra. 

Mellanförskap innebär alltså inte enbart hur andra människor betraktar en person som bär på flera 

kulturer, utan även hur personen själv upplever samt identifierar sig. Personer som hamnar i 

mellanförskap betraktas inte som fullt svenskar, men inte heller icke-svenskar och därför får de en känsla 

om att leva utanför eller mellan flera olika kulturer och etniciteter. På grund av detta upplever dessa 

personer att de inte hör hemma någonstans samt att de är så kallad bodies out of place på grund av sin 

blandad identitet. Bodies out of pace innebär kroppar som inte hör hemma någonstans på grund av att 

man som individ bär på två eller flera olika kulturer samt olika former av gränsöverskridanden. 

Gemenskapen hos personer som upplever mellanförskap är känslan av att vara mellan eller utanför den 

etablerade normen, samt de föreställningarna som finns kring kulturella och nationella identiteter. 

Utseendet gör att minoritetsgrupper inte betraktat som svenskar. Det talas om att det finns specifika 

kroppsmarkörer som avgör om man blir inkluderad eller exkluderad inom en nationell och etnisk ram, 

såsom hud och hårfärg, ansiktsdrag med mera. Av denna anledning tenderar många med utländsk 

bakgrund att blondera håret samt bära färgade linser och så vidare (Hübinette, et. al 2012). 

 

Att leva i en mellanförskap innebär alltså strid mellan kroppsliga markörer samt kulturella uttryck. Dessa 

individer betraktas som invandrare i Sverige och svenskar utanför Sverige, i deras ursprungliga länder. 

Vart man hör hemma beror alltså inte enbart på personens känsla av tillhörighet utan även de socialt 

etablerade normerna som begränsar personer och avgränsar de i en vita och icke-vita sammanhang. 

Svårigheter för personer i mellanförskap kan variera hos de olika könen beroende på de kultur samt 

etnicitet de tillhör. Svårigheterna som kan skapas inom mellanförskap kan vara bland annat 

anpassningen till båda kulturerna och dess traditioner. Att bära flera kulturer kan betyda en inre konflikt 

hos personer som upplever mellanförskap. Detta eftersom olika kulturer kan säga emot varandra, därför 

uppstår det en kulturkrock som kan resultera allvarliga konsekvenser för den enskilda personen. I vissa 

kulturer får man absolut inte överskrida vissa traditioner, vilket kan betyda olika för olika män och 

kvinnor. Dock kan överskridandet av traditioner ske ändå när man lever mellan flera kulturer, eftersom 

människan är en social varelse samt tenderar till att vilja anpassa sig till andra människor. Ett bra och 

tydligt exempel på svårigheter som kan uppstå för kvinnor födda eller uppväxta i Sverige med en 

invandrar bakgrund är Fadime Sahindals fall. Det uppstod en kulturkrock som synliggjorde 

könsskillnader som ledde till Fadimas död. Fadime vaktades av de manliga släkten som ansåg att hennes 

västerländska livsstil inte stämde överens med familjens ursprungliga kultur och traditioner. Fadime var 

en ung 26-åring kvinna med en kurdisk bakgrund som sköts av sin pappa 21 januari 2002, i Uppsala på 

grund av hedersmords kulturen. Fadime flyttade till Sverige som sju åring med sin familj från en turkisk 

by. Under de första åren i Sverige hade Fadime levt ett påträngande livet som hennes familj krävde av 

henne. Fadime blev dock kär i en ung svensk man vid 22-åldern, men detta var inte acceptabelt då 
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mannen kommer från en annan kultur samt inte var en man hennes familj hade valt för henne (Kurkiala, 

2003). 

 

Mellanförskap är ett relativt nytt begrepp som vi anser är viktigt att belysa och därför vill vi skapa en 

förståelse av fenomenet. Vi ser ett delaktighetsproblem som uppstår här på grund av mellanförskap, 

vilket enligt oss gör det valda ämnet (fenomen) relevant inom en pedagogisk forskning. Dessutom går 

det att koppla mellanförskap till mångfald, då Stockholm är en större stad där det finns många 

nationaliteter samt där många kulturer möts. 

 

I denna undersökning fokuserar vi dock på att välja åtta individer att intervjua som är bosatta i Stockholm 

län och har irakisk bakgrund. Vi utgår även från de biologiska könen, kvinna och man för att undersöka 

mellanförskaps fenomenet. Detta eftersom i Irak utgår man bara från dessa två biologiska könen, andra 

kön förutom de biologiska könen är inte accepterade i det irakiska samhället. Orsaken till varför vi valde 

just personer med ett irakiskt ursprung, är för att vi som utför denna studie har en irakisk bakgrund och 

uppväxta i Sverige samt själva upplever mellanförskap.  

 

Tidigare forskning och teorier 

Det finns en brist på forskning inom området mellanförskap då begreppet är relativt nytt. Därför är 

tidigare forskningar som introduceras nedan avgränsad till forskning går att koppla till mellanförskap 

såsom forskningar om etnicitet, kön och identitet. Tidigare forskning introduceras utifrån teman: 

identitetsförändring och svårigheter.  

 

 

Sökvägar: 

Databaserna EDS (Stockholms universitetsbiblioteks databas), swepud samt Google Scholes användas 

för att hitta kunskapsmaterial. Uppsökningen begränsades till peer-reviewed vetenskapliga artiklar. 

Uppsökningen startade med sökordet mellanförskap, dock gav det inte något resultat, därför användes 

det istället begrepp som är relaterad till ämnet i det valda studie. De begreppen användes i uppsökningen 

var identitet, etnicitet, kultur samt migration, sökorden användes i både svenska och engelska. Sökorden 

kombinerades med varandra i sökning för att ge så ämnesspecifika träffar som möjligt. Artiklarna som 

träffades studerades med mål att begränsa till de mest relevanta artiklarna och som kopplades till 

pedagogiska fältet. Följande artiklar valdes som var mest relevanta för studien.  
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Identitiesförändring 

 

I artikeln Changing Identity Dimensions as a Result of International Migration beskriver Cormoş (2010) 

för hur identitets förändringar ske på grund av internationell migration. Cormoş (2010) analysera 

förändringarna i olika nivåer av kommunikation och språk. Detta sker främst på grund av integration i 

det nya landet samt förändringar i beteende, attityd hos migranter, förändringar i deras mentalitet, 

livsstilar och självkänsla. Immigranters identiteter förändras genom att de integreras i det nya samhället 

samt när de anpassar sig till den nya sociala miljön, lära sig ett nytt språk, få nya sociala relationer, 

accepterar samt assimilera nya normer, principer och regler. Med andra ord så är personliga identiteter 

kollektiva samt påverkas starkt av interaktion mellan människor, såsom att dela åsikter samt övertygelser 

med varandra. Artikeln beskriver språk som ett grundläggande element i nationell och kulturell identitet. 

Med språk kan vi uttrycka oss samt integreras i samhället, lättare kunna förutse framtida handlingar. Via 

kommunikation och interaktion skapar man en tolkning samt förståelse av hur vår omvärld ser ut. 

Migranter talar sitt modersmål exempelvis i institutioner som representerar dem, med familj eller vänner 

med mera. Denna artikel kommer att användas för att definiera begreppet identitet samt hur 

informanterna påverkas av att bära på två kulturer (Cormoş, 2010). 

 

Al-Baldawi (2018) beskriver artikeln familjestruktur i en förändrad miljö om hur invandrarfamiljer som 

flyttar till Sverige från Mellanösternländer av olika anledningar, stöttar på stort antal utmaningar. I det 

nya landet ska dessa familjer anpassa sig till en ny miljö, kultur, traditioner, normer, sociala strukturer 

samt nytt sätt att leva på som skiljer sig stort från det ursprungliga landet. Familjerelationer 

omorganiseras samt börjar ta en ny form som ser annorlunda ut i det nya landet jämfört med hur det såg 

ut i det ursprungliga landet. För att familjen ska kunna anpassa sig till det nya landet samt acceptera att 

leva på ett nytt sätt, måste alla familjemedlemmar vara förbereda samt bli flexibla med att göra denna 

förändring. Familjer med en djupt etablerad patriarkalisk struktur stöttar oftast på flera svårigheter och 

utmaningar i sin integrationsprocess. Detta påverkar negativt både barnens och vuxnas psykosomatiska 

och psykosociala status.   

 

I denna studie undersöker informanternas upplevelser av att genomgå en identitetsförändring samt att 

leva med olika normer från två skilda kulturer, därför är denna artikel relevant till denna studie. Artikeln 

visar på förändringen på identiteten hos invandrare genom att adaptera ett nytt sätt att leva på. Detta kan 

även påverka familjestrukturen som Al-Baldawi (2018) talar om i sin artikel.  

Informanternas position i familjen kan påverkas av att bära på två kulturer, med andra ord den irakiska 

samt den svenska kultur. Denna artikel är relevant då denna studie vill undersöka hur skönskillnader kan 

påverka upplevelsen av mellanförskap. Hur de manliga och kvinnliga positioner samt identiteter 

förändras i relation till nya normer och traditioner som finns i Sverige som skilja sig från de normer och 

traditioner som finns i Irak, och som familjer har från det ursprungliga landet. 

 

Svårigheter  

 

Artikeln om blandade i Sverige och världen, och i historien och samtiden lyfter fram svårigheterna som 

barn med blandad härkomst kan drabbas av. Hübinette (2010) beskriver en rapport om hur 

invandrarbarnen är mest drabbade av hög dödlighet i jämförelse andra minoritetsgrupper i Sverige. 
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Samtidigt som både blandade och andra generationens invandrare föder färre barn, både i förhållande 

till sina utlandsfödda föräldrar samt i jämförelse med minoritetsgrupperna i Sverige, detta gäller särskilt 

kvinnor. Hübinette (2010) skriver också att blandade personer, det vill säga personer som har föräldrar 

eller ser något avvikande ut såsom adopterade barn har inte samma privilegier som en person som har 

svenskfödda föräldrar, eller Europa och västvärlden när de kommer till utbildning och jobb (Hübinette, 

2010). Hübinette (2010) belyser i sin artikel svårigheterna för blandade och invandrarbarn och hur det 

går för dem längre fram i livet i Sverige. Hübinette (2010) använder sig bland annat av tidigare 

kvantitativa studier, artiklar, forskningsrapport samt statistiker vid genomförandet av artikeln. 

Författaren skriver att det fortfarande saknas kvalitativa studier om vuxna icke-vita blandade. Detta 

enligt Hübinette (2010) beror på att forskningen om blandade har fokuserat på de blandades föräldrar 

och deras upplevelser samt svenska majoritetssamhällets uppfattning på blandäktenskap och par med 

olika härkomst. 

 

Denna artikel belyser på svårigheter som kan uppstå för personer med invandrarbakgrund, när det gäller 

utbildning, arbete samt svårigheterna med att skaffa barn som kan orsakas av olika faktorer, såsom att 

man vill studera och skaffa karriär med mera. Personer med invandrabakgrund har mindre privilegier i 

samhället, vilket gör att de behöver jobba hårdare för att uppnå något i samhället. Dessa svårigheter kan 

påverka Identitetsskapandet hos personer med invandrarbakgrund. Denna artikel har en relevans till 

studien eftersom den undersöker bland annat svårigheter som kan uppstå hos personer med irakisk 

bakgrund samt som upplever mellanförskap  

 

Teorier 

I koppling till denna studie valdes det ett antal teorier samt begrepp som berör ämnet mellanförskap, så 

som identitet och kultur då dessa begrepp är centrala inom denna studie för att förklara informanternas 

upplevelser. Allt eftersom mellanförskap orsakas av att personer bär på flera olika kulturer, vilket också 

innebär flera olika identiteter (Hammarén & Johansson, 2009). Denna studie kopplas även till kön, då 

denna studie undersöker även könsskillnader mellan mäns och kvinnors som upplevelser mellanförskap. 

 

Identitet  

Det finns olika teorier kring identitet men identitet är komplex, allt eftersom identitet kan betyda olika 

för olika personer. Dessutom finns det flera typer av identiteter. Identitet berör olika områden i 

individens liv, samt kan påverkas av flera faktorer, såsom kön, arbete, etnicitet, kultur, religion med 

mera. Dessa faktorers skiljer sig från person till person beroende på kultur, sammanhang och historiska 

perioder. Identiteter är också relationella och är skapade i relation till det man inte är. det vill säga att 

om man inte är en kvinna då är man en man, då vi utgår från de biologiska könsdelning (Hammarén & 

Johansson, 2009).  
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Westin (2003) skriver att identitet är människans känsla av vem man är, men påverkas även av andra 

människors uppfattning av vem personen är. Individens självuppfattning påverkas även av vad personen 

tror andra människor uppfattar en. Det finns en oeniga kring identitetsbegreppet samt hur det ska 

betraktas. Å ena sidan menar en del forskare att identiteter är kollektiva samt att de är präglade och 

influerade av samhället och kultur. Å andra sidan sägs det att identitet är individuellt samt varje person 

har en unik identitet (Hammarén & Johansson, 2009).  

När det kommer till kollektiva identiteter så talas det om bland annat sociala identiteter och kulturella 

identiteter (Hammarén & Johansson, 2009). Sociala identiteter kopplas till självkategorisering där vi 

identifiera oss med grupper som vi har en gemenskap med. Det vill säga, identitet skapas genom att vi 

identifiera sig med vissa grupper (Westin, 2003).  Hammarén och Johansson (2009) diskuterar kulturella 

identiteter utifrån essentialistiskt och konstruktionistiskt perspektiv. I det essentialistisk perspektivet 

anses att kulturella identiteter är fasta och oföränderliga, samt hänvisas det till föreställningar om ett 

gemensamt och den äkta ursprung, blodsband och etnicitet. Från en konstruktionistiskt perspektiv ses 

däremot på kulturella identiteter som ofasta, föränderliga och kontextberoende. Kulturell identitet är en 

positionering som är beroende av ett specifikt sammanhang samt tilldelas, påtvingas eller blir självtagen. 

Hammarén & Johansson (2009) nämner hur yngre män i Göteborgs förorter beskriver sig själva som 

invandrare, svartskalle, blatte trots att de har olika bakgrunder, hudfärg, språk och religion.  

Identitet är en essentiell teori i denna studie, då hela studien bygger på informanternas beskrivning av 

deras identitet samt hur deras identitetsskapande har påverkats av att bära på två kulturer. Att bära på 

flera kulturer innebär även att bära på flera kulturella identiteter. Genom att analysera informanternas 

upplevelser med hjälp av bland annat identitets teori går det att ta reda på hur dessa två kulturer har 

påverkat informanternas identitetsskapande. 

 

Kultur 

Ett annat viktigt begrepp som denna studie fokuseras är kultur. Begreppet kultur är mångtydig och är 

både användbar men även ses som en problematik. Det uttrycker en gemenskap hos människor, vilket 

styr deras beteende och ger deras liv en mening, men belyser även på skillnader mellan människor. 

Enligt Gruber (2008) är människor fastlåsta i sin kultur, vilka egenskaper människor blir tillskriven 

beror på det kultur de bär. Kultur förklarar dessutom människors handlande och sociala positioner. 

Författaren talar även om etnicitet i samband med kultur samt hävdar att begreppet etnicitet kan likställas 

med det historiskt skapat rasbegrepp. Ras begreppen är enlig Gruber (2008) har samma sociala betydelse 

som etnicitet. Förr i tiden talade man om rasbiologi och skillnader mellan olika raser och idag talas det 

istället om etniska skillnader. I denna studie ansluter vi oss till Grubers (2008) synsätt om etnicitet, 

därför kommer vi att fokusera på etnicitet och utesluta ras begreppet. Etnicitet kopplas till kultur som i 

sin tur avgränsas till traditioner samt kulturella normer och värderingar med mera. 

Kultur är ett väldigt stort och komplicerat begrepp. Fornäs (2012) skriver att närma sig begreppet kultur 

kan liknas med att man tar vatten över huvudet och drunkna i det, därför måste man vara tydlig med att 

förklarar vad man menar med begreppet kultur om man vill använda det. Författaren delar in kultur i 

fyra olika betydelsesfärer. Den första är ontologi, kultur som odling. Den andra är antropologi, kultur 

som livsformer. Den tredje är estetisk, kultur som konst. Den fjärde och sista är hermeneutik, kultur som 

meningsskapande och går att anknyta till de tre första betydelsesfärerna, då alla de fyra kulturformer är 
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mer eller mindre meningsskapande. Dock omfattar hermeneutiska perspektivet hela kulturbegreppet. 

Här ses kultur som meningsskapande praktiker, där samspel mellan texter, människor och olika 

sammanhang formar betydelser, identiteter och sociala världar. Kultur utgör enligt den hermeneutiska 

perspektiv, alla dela i livet och samhället som har med mening, kommunikation och tolkning att göra, 

samt som genomsyrar och grundlägger all mänsklighet (Fornäs, 2012). Denna studie utgår från kultur 

som meningsskapande. Med hjälp av kultur som teori, analyseras det hur informanterna skapar mening 

i sin sociala vardag samt genom de två kulturen som de bär på och som många gånger säger emot 

varandra.  

Centrala begrepp 

 

Mellanförskap 

Begreppet mellanförskap innebär känslan av att inte fullt tillhöra en viss kultur, utan att man känner 

samhörighet till både kulturerna och verken eller. Man kan vara uppväxt, adopterad eller född i Sverige 

och har en eller både föräldrarna med en invandrar bakgrund. Dock om man befinner man sig i Sverige 

anses man som invandrare och om man är sitt ursprungliga land så anses man vara svensk (Hübinette, 

et. al 2012). År 2007 bildades en internetbaserad grupp Mellanförskap. Föreningen bildades på grund 

av många personer upplevde en känsla av att inte tillhöra en viss kultur. Dessa personer arbetade 

tillsammans med att finna en plats i samhället där deras identitet inte blir ifrågasatt. 

Mellanförskap är det mest centrala begrepp i denna studie, eftersom studien undersöka informanternas 

upplevelse av att bära på flera kulturer. Mellanförskap kopplas inte enbart till identitet utan också kultur 

och vad det innebär för traditioner, normer, värderingar samt könsskillnader etcetera. 

 

 

Kön 

Kön används för att uppmärksamma vad som skulpterar kvinnors och mäns beteende. Kön grundar sig 

på normer och samhällets förväntningar om vad som är manligt och kvinnligt. Maskulinitet och 

femininitet är uttryck för vad manliga och kvinnliga kroppar gör. Enligt författarna Hammarén och 

Johansson (2009) finns det ingen självklarhet i vilket kön man blir till när man föds, utan kön måste 

förstås historiskt samt kontextuellt (Hammarén & Johansson, 2009).  Genom att tillskriva kön (manligt 

och kvinnligt) specifika innebörder och egenskaper skapas diskursiva sanningar om dessa, samt vid 

upprepning av detta skapas en normalbild, vilket senare blir självklar och naturlig. Könsskillnads diskurs 

naturliggörs i den kulturella kontexten. Föreställningen kring kön går att knyta till flera olika 

försanthållande, som anses legitimerar vissa sociala partiklar eller handlingsmönster. På individuell 

nivå, påverkar könsskillnaddiskursen människors olika livsvillkor och handlingsutrymmen samt gör oss 

olika. Kön görs i en kontinuerlig pågående process och varierar i tid och rum (Fahlgren & Edvall, 2006). 

https://www.synonymer.se/sv-syn/kontinuerlig
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I denna studie kommer intervjumaterialet analyseras utifrån ett genusperspektiv för att bidra med 

förståelse av betydelse för hur könsskillnader kan påverka informanternas upplevelse av mellanförskap. 

 

Social bakgrund och habitus 

Social bakgrund innebär det social kapitala människor har. En vanligt förekommande social bakgrund 

som människor har är att tillhöra en arbetarfamilj, akademiskt orienterad släkt, en musikerfamilj eller 

en hantverkarsläkt med mera. Forskning om social bakgrund sker ofta i samband med skolforskning 

eller forskning om invandrare och integration. Nu mera kopplas forskning om sociala bakgrunder till 

det ekonomiska kapitalet samt kallas för socioekonomin. Social bakgrund går att sammankoppla till 

habitus (Bourdieu, 2004). Habitus är enligt Bourdieu (2004) förstås historiskt samt producerar både 

individuella och kollektiva vanor. Genom upprepning befästas dessa vanor och blir till ett naturligt 

förhållningssätt för individer och blir därefter deras framtida positioner. habitus går att ärva till sina 

barn. Habitus går att föra vidare sin habitus till sina barn genom olika kapital så som sociala, kulturella 

och ekonomiska etcetera. Kapitalen återspeglas genom den symboliska kapitalen (Bourdieu, 2004). 

Habitus går alltså att sammankopplas med social bakgrund.  

I denna studie studeras den kulturella aspekten av informanternas liv, kulturella traditioner, värderingar 

och normer skapa habitus hos informanterna. Eftersom informanterna bär på två kulturer, den irakiska 

samt svenska kulturen blir det viktigt att analysera hur dessa kulturer samt sociala bakgrund påverkar 

deras habitus. 

 

Religion 

Giostra (2020) beskriver religion som en samhällsfenomen som går lång tillbaka i historien. Religion är 

direkt kopplad till alla frågor som behandlar människans existens. Den religiösa tron är något osynlig 

och kännetecknas av människors behöv av att förstå vad som är viktig samt vad som är viktigt att ha i 

ens liv. Religionens osynlighet förstärka människans mentala utveckling och genom fantasin föreställer 

vi det vi tror på. Denna fantasi blir till en gemensam kunskap samt har en stor betydelse, eftersom denna 

kunskap av det religiösa fenomenet kommer från heliga texter som en produktion av en mänsklig kultur 

som måste tolkas. Kulturuttryck och vardagliga handlingar inspireras av religiös tro. Eftersom heliga 

texter involvera sociala institutioner och den allmänna vardagliga levnadssätt går det inte att urskilja 

religion från politiken. Denna interaktion mellan religion och politik är ett resultat av människans 

medfödda känsla av att söka rättvisa samt förstå ondskapens plats i universumet, genom att avslöja 

ett budskap från en allsmäktig varelse. Följaktligen framträder den tvärvetenskapliga undersökningens 

behov av sammansatthet i kulturuttryck och vardagliga handlingar inspirerade av religiösa övertygelser 

(Giostra, 2020).  
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Utanförskap 

I dagens politiskdebatt talas det om utanförskap som ett alvarligt problem i det svenska samhället. Det 

som kallades förut för invandrares förorter lyfts upp idag som utanförskapsområden. 

Utanförskapsområden växer och sprider ut sig i stora och medelstora svenska städer. 

Utanför i själva verket är del av innanför samt förstås i relation till varandra, det är en fråga om 

gemenskap. Dahlstedt (2018) skriver att både inrikes födda och svensk medborgare med 

invandrarbakgrund betraktas och bemöts som icke-svenskar som att de inte fullt tillhör den svenska 

gemenskap. De betraktas snarare som främmande partiklar i den svenska samhällsgemenskapen, på 

grund av att de eller deras föräldrar har en utländsk bakgrund. Dessa personer är svenskar enligt lagen, 

men i verkligheten har de inte samma möjligheter att utnyttja sina medborgliga rättigheter. Utanförskap 

handlar inte enbart om arbetslöshet och fattigdom utan kan förstås även som en socioekonomisk och 

sociokulturell realitet. En viktig sida av utanförskap som denna studie fokuserar på är den emotionella 

sida som skapar en känsla av maktlöshet, utsatthet, känsla av främlingskap samt misstro, både mot sig 

själv och mot andra människor. Dahlstedt (2018) menar att denna misstrohet samhället kan leda till en 

självvald isolering. Eftersom utanförskap alltid går hand i hand med mellanförskap, blir begreppet 

relevant att utgå ifrån i denna studie. 

 

Mångfald 

Mångfald omfatta flera aspekter men handlar huvudsakligen om inkludering. Mångfald är en variation 

av olika egenskaper hos individerna i en social grupp och knytts till allt som gör en individ ensam 

i sitt slag. Detta innefattar bland annat kultur, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning samt 

funktionsnedsättning, men också andra saker som är viktiga och som betackar individens personlighet 

än bara ovan benämnda egenskaper. Hur individens sociala bakgrund ser ut är essentiellt, såsom 

individens uppväxt, arbetserfarenheter, familjeförhållande, klass, utbildning, habitus med mera har en 

inverkan på ens personlighet (mangfald.org.)  

 

Den kulturella mångfalden som informanterna bära på, gör begreppet mångfald relevant till denna 

studie, då studien undersöker bland annat informanternas upplevelse av att bära på flera kulturer.  

Syfte och frågeställningar  

Vi vill med denna studie belysa och bidra med kunskap om mellanförskap, samt hur den kan påverkas 

av könsskillnader. Vi vill även undersöka vilka svårigheter och styrkor de två biologiska könen upplever 

i mellanförskap. Studiens syfte är att undersöka hur kön och identitet påverkas av mellanförskap. Detta 

gör vi genom att undersöka hur kvinnor och män upplever mellanförskap. 

 

• Hur upplever de två könen mellanförskap? 

• Hur påverkas identitetensskapande av mellanförskap? 
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Metod  

Denna kvalitativa undersökning utgått från intervjuer, tidskrifter samt litteratur för insamling av 

empiriskt material.  Undersökningen genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjumetod. Åtta 

intervjuer genomfördes med fyra kvinnor och fyra män som är födda eller uppväxta i Sverige, 

Stockholm, samt tillhör två eller fler kulturer. Vi använde därefter informanternas egna upplevelser och 

resonemang som grund i denna undersökning. Med en semistrukturerad intervjumetod har vi kunnat 

sätta oss in i informanternas sätt att se på sin tillvaro samt hur de skapade mening i deras erfarenheter. 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver forskningsintervjuer som en produktionsplats för kunskap. 

Intervju kunskap skapas socialt och i interaktion mellan intervjuaren och informanten samt genom 

frågor och svar (Kvale & Brinkman, 2014).  Till skillnad från andra typer av kunskaper blir 

intervjukunskapen rikare, då både forskaren och informanten finns fysiskt på plats. Detta gör att 

forskaren kan se samt avläsa olika kroppsspråk så som att nicka, skaka med huvudet och ansiktsuttryck 

med mera som kan säga vad informanten vill förmedla, vilket är en form av kunskap. 

 

Formen av forskningsintervjun har sitt utgångsläge i att skapa en förståelse av informanternas perspektiv 

samt forma en bild av deras upplevelse av att bära flera kulturer. Genom en kvalitativ intervjumetod 

kunde vi söka fram kvalitativa kunskaper som behandlar den normala vardagligheten (Kvale & 

Brinkmann 2014). Formen av intervjuerna gav oss möjlighet att ställa mer öppna frågor för att ge 

informanterna mera utrymme att uttrycka sig fritt samt lättare kunna utforma sina svar. I denna form av 

intervjuer behövde vi följa en intervjuguide, samtidigt kunde vi ställa följdfrågor som vi anknyta till 

svaren vi fick av informanterna (Bryman, 2011). 

 

 

Genomförande 

För att samla empiriskt material till denna studie, utfördes det semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

utfördes vi möten där informanterna valde plats där de kände sig bekväma att utföra intervjun i. 

Intervjuerna varierade mellan 45 – 60 minuter person samt spelades intervjuerna in för transkribering 

samt för att inte missa viktig information. Intervjuerna påbörjades med att vi introducerar ämnet vi 

studerar samt förklarade begreppet mellanförskap. För att göra begreppet ännu tydligare samt se till att 

informanterna har förstått innebörden förklarades begreppet mellanförskap på både svenska och 

arabiska innan vi började med intervjufrågorna. Vi turades om med att ställa frågorna i intervjuerna, den 

andra som inte ställde frågor antecknade samt spelade in. 

Vi använde oss av en intervjuguide där vi ställde samma frågor. Frågorna ställdes alla i samma följd i 

till informanterna. Dock hade vi även anpassat samt tillagt vissa följdfrågor till varje person beroende 

på deras svar på huvudfrågorna. 

 

Urval  

Studiet inriktar sig på personer med en irakisk bakgrund invandrarbakgrund som är födda eller uppväxta 

i Sverige. För att kunna skapa en tydligare bild av hur de två biologiska könen man och kvinna upplever 
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mellanförskap, valde vi att intervjua åtta personer, fyra kvinnor samt fyra män. Då könshierarkin upplevs 

annorlunda i Irak jämfört med Sverige, hjälpte urvalet oss att nå en högre förståelse för könshierarkin 

mellan kvinnor och män som hamnat i mellanförskap som har en irakisk bakgrund och som bor i 

Stockholm. 

Urvalet av informanterna skedde genom ett snöbollsurval, det vill säga valet av informanterna är 

målstyrt och inte är ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011). Informanterna hittades vi annons på 

Facebook, där syftet med intervjuerna beskrevs, vilken ursprung personerna ska ha, hur många personer 

från varje kön som behövs för att genomföra undersökningen och slutligen vart personerna ska vara 

bosätta. Vi fick respons via annonsen från fyra personer med irakiskt ursprung som intresserade sig för 

att delta i undersökningen. Dessa personer hade därefter rekommenderat ytterligare sex personer som 

ansågs vara relevanta samt skulle kunna vara intresserade av att delta i undersökningen. De ytterligare 

sex personer kontaktades via privat meddelande via Facebook. Eftersom målet var att intervjua endast 

åtta personer och tio personer har visat intresse för deltagandet, fanns det en möjlighet att plocka de 

mest relevanta personer för undersökningen.  

 

Etiska aspekter på studiens genomförande 

Det har lagts stor vikt vid att uppfylla forskningskraven och för att uppnå hög kvalitet på studien.  

Dessutom har vi av etiska aspekter har vi valt att intervjua personer som är över 18 år, samt utgick vi 

från de fyra etiska aspekterna informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Enligt informationskravet fick informanterna information om undersökningens syfte samt hur intervjun 

skulle gå till. Informanterna blev även informerade om hur den insamlade informationen som berör dem 

kommer att behandlas. Dessutom informerades informanterna om att deltagandet är frivillig samt att de 

har rätt att avbryta sitt deltagande i undersökningen vid önskan (Bryman, A. 2011).  

 

Informanterna behövde även skriva på blankett enligt samtyckeskravet om deras samtycke att förvara 

samlade datainformationen som kommer endast att användas i forskningssyfte. Det är viktigt att varje 

informant känner sig trygg i sitt deltagande och därför är en samtyckesavtal en viktig del av intervjun 

(Bryman, A. 2011).  

 

Informanternas insamlade information behandlades med konfidentiellt i överensstämmelse med 

konfidentialitetskravet. Detta betyder att de uppgifterna om informanterna behandlades med största 

möjliga konfidentialitet. Det vill säga uppgifterna som berör informanterna bevarades på ett säkert sätt 

så ingen obehörig kan komma åt uppgifterna (Bryman, A. 2011). Alla informanter som nämns i denna 

studie fick fixerade namn. Detta för att anonymisera personerna för att undvika problematik som riskeras 

att uppstå för informanterna, i fall någon känner igen deras namn. 

 

All insamlade data behandlas även utifrån nyttjandekravet, det vill säga att all insamlade data användas 

endast i forskningsändamål för denna studie (Bryman, A. 2011). För att undvika risken att skapa 

problematik för informanterna samt den gruppen de representerar har försöker vi förutse konsekvenser 

som kan förekomma (Kvale & Brinkman, 2014). 
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Tillförlighet och trovärdighet 

För att få en hög tillförlitlighet och tillförlighet i denna studie har vi steg för steg beskrivit hur vi har 

gått tillväga med undersökningen samt vilka val vi har gjort. Inga ledande frågor användes i intervjun 

för att undvika att påverka deltagarnas svar på intervjufrågorna med mål att ha en hög trovärdighet i 

studien. Dessutom användes tydliga frågor för att undvika missförstånd. En pilotstudie genomfördes där 

intervjufrågorna testade innan studiens genomförande. Begrepp som används i undersökningen 

definieras så att vi är överens om vad som menas med de olika begreppen, för att undvika en brist på 

trovärdigheten och tillförlitlighet (Eliasson, 2018). Vi exkluderade sådant som inte besvarade studiens 

syfte och frågeställningar. Detta är för att mäta det vi har som syfte att mäta, samt säkerställa en hög 

tillförlighet.   

 

Analysmetod 

De insamlade datamaterial analyseras med hjälp meningskoncentrering, vilket underlättar 

analysprocessen av studiens omfattande och komplexa intervjuer, genom att söka i intervju materialen 

efter naturliga meningsenheter som sedan ges teman och därefter används för tolkningar och teoretiska 

analyser. Det bygger på kodning av intervjumaterialet, som fångas i texten genom att summera 

informanternas svar i några ord som talar om budskapet som informanten vill förmedla (vale & 

Brinkmann, 2014). 

 

Efter samtalen med informanterna, transkriberades intervjumaterialen, därefter användes 

intervjumaterialet i analysen genom följande analysmetod i fem steg: 

Första steget var att läsa igenom hela intervjun för att få en helhetsbild av innehållet. I andra steget 

konstrueras naturliga meningsenheterna som uttalas i intervjun. I tredje steget formuleras teman med 

hjälp av meningsenheterna. Denna tematisering baseras på de uppfattningar utifrån informanternas 

perspektiv. I fjärde steget ställs frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. Femte steget 

är att sammankoppla teman med rapporten (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom det var åtta långa 

intervjuer, delade vi på transkriberingen, där vi transkriberade fyra intervjuer var. Transkriberingen tog 

cirka två till tre timmar beroende på hur långa intervjuerna var samt hur snabbt informanterna talade. Vi 

transkriberade intervjuerna ordagrann och exkluderade inga meningar eller ord för att inte påverka 

resultatets helhet (Bryman, 2011) 

 

Utförandet denna undersökning inspirerades av våra egna upplevelser mellanförskap, där våra egna 

upplevelser skapade en större förståelse för informanternas känsla av mellanförskap.  

 

 

Pilotstudie  
För att säkerställa en hög trovärdighet och tillförlitlighet i studiens genomförande, utfördes det en 

pilotstudie. Intervjufrågor testades för att se om frågorna var lämpliga att användas till studiens 

intervjuguide. Personen som intervjuas för pilotstudien är uppvuxen i Sverige med ett irakiskt ursprung. 

Pilotintervjun påbörjades med att introducera fenomenet som studien undersökte, sedan ställdes 

intervjufrågorna i teman och i det ordning som det tänktes göras med de åtta personer som ska intervjuas 

inför denna undersökning. Redan i början av intervjun upptäcktes det problematiken med språket som 

var för avancerad för en person som inte är insatt i ämnet. Detta orsakade frågorna behövdes förklaras 

med ett enklare språk. Dessutom upptäcktes det att frågorna var någorlunda ledande samt slutna som 
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ledde till ja/nej svar. Analysen av intervjumaterialet utförde med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

samt genom en meningskoncentrering, där datamaterialet kodades och därefter skapades teman. I denna 

form av analys är det viktigt att ordagrant utgå från deltagarnas beskrivning av deras upplevelser för att 

senare kunna tolka deras upplevelser utifrån studiens syfte och frågeställning. För att kunna besvara 

studiens frågeställning samt se om det finns kopplingar till informanternas upplevelser av 

mellanförskap, har det skapats ett schema med tre huvudrubriker meningsenheter, kondenserad 

meningsenhet samt koder. Med hjälp av detta schema har det varit möjligt att tematisera analysenheten. 

Pilotstudie testade även metodens relevans till studiens syfte och frågeställning. Via detta gick det även 

att säkerställa att studiens valda metod och forskningsdesign kan besvara studiens syfte och 

frågeställning. 

 

För att förbättra studieguiden har det gjorts flera förändringar. De ändringar som skede var att utforma 

tydligare samt ytterligare relevanta frågor till intervjuguiden, som blev ett stöd till att få fram de 

information som bevarade studiens syfte samt frågeställning. Intervjufrågorna ändrades till fler 

öppnafrågor och icke ledande. 

 

 

 

Kort presentation av 

informanterna 
 

Nedan beskrivs en kort presentation av informanternas bakgrund. Detta är för att underlätta för läsaren 

att följa livssituation analysen och diskussionen. Dessutom kommer läsaren få möjligheten att skapa en 

bild av vilka informanterna är och om deras medmänniskor har en påverkan på informanternas 

upplevelser av mellanförskapsfenomenet. 

 

Laila är 18 år, född och uppväxt i Sverige. Lailas föräldrar kommer ursprungligen från Irak och har bott 

i Sverige i 22 år. Hon bor hemma med föräldrarna och sina tre syskon. Leila går sista året i gymnasiet, 

naturvetenskapsprogrammet. Planerar att studera vidare i universitetet 

 

Samara är 26 år gammal, född i Irak men uppväxt i Sverige. Flyttade med familjen till Sverige 1999. 

Samara har studerat till apotekare vid Uppsala universitet, jobba idag på apoteket som 

läkemedelsansvarig. Gift och har ett barn. 

 

Lara är 23 år gammal, studerade till tandhygienist vid karolinska institutet. Född i Irak, Bagdad. Flyttade 

till Sverige när här hon var 11. Lara bor hemma med sina föräldrar, har en storasyster som är gift. 

 

Maria är 25 år gammal, född i Irak och flyttade till Sverige med familjen när hon var 7 år. Hon har bott 

i Sverige i 17–18 år och jobbar som redovisningsekonom. Tidigare bodde hon i Eskilstuna med familjen, 

idag bor hon själv i Stockholm.  
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Josef är 32 år gammal och är född i Irak, Bagdad. Flyttade till Sverige med familjen april 1999. Han är 

idag gift och har ett barn. Josef har studerat data och systemvetenskap vid Stockholms universitet samt 

jobbar som projektledare inom IT branschen. 

 

Firas är 36 år, född och uppväxt i Irak. Han kom flyttade med sin familj till Sverige för 19 år sedan och 

då var han 17 år gammal. Idag har han en egen familj och barn samt jobbar inom bilbranschen som 

produktspecialist på en välrenommerad bilfirma i Sverige.  

 

Yas är 40 år, född i USA och uppväxt i både USA och Irak. Yas flyttade till Sverige när han var 22 och 

har idag två olika ingenjör utbildningar från både Irak och Sverige. Han är gift och har två barn.  

 

Noah är 30 år, född i Irak. Han flyttade med familjen till Jordanien när han var tre år och bodde där i ca. 

10–12 år. År 2002 flyttade han till Sverige med familjen. Han studerade språkvetenskap samt ekonomi 

och politik i Mellanöstern och Nordafrika vid universitetet. Noah jobbar idag som samhällsvägledare 

och handläggare för parkeringstillstånd. 

 

 

Resultat 

 

Mellanförskaps fenomenet är sammansatt, begreppets formulering kan ha olika inverkan på olika 

individers liv, således är det nödvändigt att man beskriver fenomenet på ett mindre konkret sätt. 

Analysens resultat är att mellanförskap är ett fenomen inom social relation, detta fenomen skapas via 

oöverenstämmelse mellan identiteten man upplever samt identiteten man blir tillskriven. Det existerar 

en interaktion mellan de två delarna av identiteten samt en gemensam inordning när de möts. Identiteten 

man blir tillskriven är grundad många gånger på ett antagande om grupptillhörighet samt skapas via 

uppfattningar av exempelvis kroppsmarkörer, såsom hud, hår, ögonfärg, namn samt handlingssätt. Hur 

andra uppfattar exempelvis ens kroppsmarkörer har vi inte någon direkt kontroll över, dock kan andras 

uppfattningar ändras när de kommer närmare och lär känna individens upplevda identiteter. 

Personer som upplever mellanförskap har oftast markörer som kan markera till vilken grupp man 

tilldelas av andra, samt tydas till olika grupptillhörigheter i vissa situationer. Det vill säga ens identitet 

är inte endast hur man uppfattar sig själv utan även hur andra uppfattar oss, vilket också påverka 

personens egen självuppfattning (Westin, 2003). Kvinnor och män som upplever mellanförskap, 

upplever både svagheter och styrkor med det. Styrkorna ligger i att man blir mera öppensinnad för nya 

kulturer samt att man lättare lär sig att anpassa sig till människor från olika kulturer och etniciteter. 

Genom att bära på olika kulturer lär man sig förstå att människor är olika samt att det inte behöver vara 

något dåligt. Svagheterna med mellanförskap visade sig upplevs olika samt i olika nivåer av män och 

kvinnor på grund av normer samt föreställningar kring könsskillnader, som finns etablerade i den 

irakiska kulturen. Män har sina privilegier på grund av den kulturella uppfattningen som finns kring 

deras biologiska kön, i både den irakiska och den svenska kulturen. 

Ett annat resultat är att identitetsskapandet hos kvinnor med irakiskt ursprung är svårare i 

utvecklingsgången tillskillnad från män, detta beror att kvinnor upplever en större strid mellan de normer 

och föreställningar som finns kring könsskillnader i den irakiska och svenska kulturen. I detta leder till 

att man ser kultur som en diskurs samt tillknyter detta direkt med könsskillnader. Det tillskriver män 

och kvinnor med vissa innebörder samt egenskaper och därmed skapas diskursiva sanningar som 
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begränsar kvinnor med irakiskt ursprung. Vid upprepning av denna beskrivning skapas en normal bild 

av hur kvinnor ska vara samt hur män ska betrakta kvinnor (Fahlgren & Edvall, 2006).  

 

Analys 
 

Denna studie använder sig av kvalitativa metod, samt semistrukturera intervjuerna. Vi har även använt 

oss av en induktiv ansats med teorier och centrala begrepp som stöd till detta. Då denna studie använde 

sig ut av en kvalitativ metod, skapades det nya samt fördjupande kunskaper om mellanförskaps 

fenomenet. Via intervjumetoden som användes i denna studie, var det möjligt att personligen träffa 

informanterna samt samtala om intressanta upplevelser och tankar som informanterna upplevde. 

 

Analysen utgår från studiens frågeställningar. Studien använder sig av informanternas gemensamma 

erfarenheter av mellanförskap som fokus. Intervjumaterialen har kodats samt så har teman skapats som 

då kommer att använda i analysen. Dessa teman är identitetsuppfattning som behandlar informanternas 

uppfattning av sina egna identiteter, integration som behandlar informanternas känsla av mellanförskap 

samt hur det kan påverkas av den socialbakgrund och familjens integration i det svenska samhället, 

könsskillnader som kommer att behandla hur de manliga och kvinnliga informanterna upplever 

mellanförskap. Traditioner som behandlar informanternas upplevelser av att bära på den irakiska och 

svenska kulturen. Studiens frågeställning är relaterad till de vardagliga upplevelserna hos individer som 

kan uppleva mellanförskap. Upplevelser händer ständigt i sociala kontexter, oftast så är andra individer 

också inblandade i upplevelsen. 

 

Informanternas upplevelser av mellanförskap 

 

Identitetsuppfattning 

Människan är en social varelse som tenderar att vilja inte känna sig annorlunda. Hon strävar alltid efter 

att hitta gemensamheter med andra människor samt vilja tillhöra en grupp hon känner samhörighet till 

och inte hamna i utanförskap. Vilka människogrupper vi tillskrivs beror inte endast på hur vi betraktar 

oss själva, utan även hur andra ser och betrakta oss. Samtliga informanter påpekade beroende på hur 

deras identiteter påverkas av hur andra uppfattade och betraktade dem. De beskriver att de uppfattar sig 

som både svenskar och irakier, och som verken eller beroende hur andra människor uppfattade dem. De 

menar att när de befinner sig bland irakier blir de påpekade som annorlunda och försvenskade, samt inte 

uppfyller de sociala och kulturella kraven för att betraktas som irakier, vilket gör att de hamnade i 

utanförskap. När informanterna befinner sig bland svenskar betraktas de som icke svenskar trots att 

majoriteten av informanterna har levt en stor del eller hela sitt liv i Sverige. De berättade att på grund 

av kroppsmarkörer samt språk, när de tala ett annat språk med familj, släktningar och vänner än det 

svenska språk, betraktas de som icke svenskar trots att de beter sig precis som en vanlig svensk. Trots 

att informanterna var av olika åldrar, samt att vissa flyttade till Sverige som barn och andra födda här, 

så upplevde de mellanförskap på samma sätt. När vi ställde frågan till informanterna om hur de upplevde 

deras identitet, beskrev alla att deras identitet förändrades beroende på vart de befann sig samt vilka de 
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socialiserade med. När informanterna beskrev sina upplevelser blev det tydligt hur de genom att anpassa 

sig till den svenska kulturen och normerna, kunde skapa en ny kultur som är en blandning mellan den 

irakiska och den svenska kulturen som de kallade för “ny sorts irakier”, med andra ord skapades en ny 

kultur. Informanter manade att de är irakier i bakgrunden men lever idag på sätt och vis med både svensk 

och irakisk mentalitet. En av informanterna talade om att han inte tillhör varken den gamla eller nya 

generationen utan någonstans där emellan, som han då kallar för “ny sorts irakier”. 

Informanterna Firas och Yas nämnde att de identifierade sig som irakier, dock när de besvarade andra 

frågor under intervjun så kunde man se att de inte endast hade den irakiska mentaliteten utan också en 

västländsk mentalitet. Maria berättar att hon känner att hon inte tillhör en specifik kultur utan en “ny 

modern vision”. Maria utvecklar att hon har en blandning av båden den svenska och den irakiska 

kulturen. Hon anser att sina värderingar, normer samt det tankesätt hon idag har kommer från sin familj 

samt ursprungliga kultur, men hon har ett nytt perspektiv och livsstil. Maria menar att om hon hade växt 

upp och bott i Irak i nu läget, hade hon fått ett annat perspektiv och livsstil.  Hon menar att hon inte lever 

enligt någon specifik kultur utan på ett nytt sätt. Man kan tolka Marias moderna vision på samma sätt 

som eller väldigt lik Yas och Firas beskrivning av “ny sorts irakier”. De beskriver egentligen 

mellanförskap, men då de inte tidigare har resonerat kring begreppet så tolkar informanterna 

mellanförskap med egna ord. 

Maria säger att hon kan relatera till många som kommer ursprungligen från Irak men har levt och växt 

upp i Sverige. Här skapades social identitet, denna sociala identitet är en blandning av deras ursprungliga 

kultur samt den svenska kulturen som de idag lever i. I analyseringen av identitetsskillnader mellan de 

kvinnliga och manliga informanterna, kunde man se stora skillnader. Kvinnorna kände sig mer vilsna 

när de kommer till att hitta sina identiteter. De kände sig också avgränsade, då kvinnor från en irakisk 

kultur är oftast underordnade enligt de manliga och kvinnliga informanterna. De kvinnliga informanter 

upplevde att de inte fick friheten att leva som de vill samt kände sig begränsade och kritiserade. Maria 

berättade att hon fick kritik av släkten för att hon valde att flytta till en annan stad för att studera samt 

arbeta då hon är en kvinna. Maria berättade dock att hennes bror alltid fick höra att han bör flytta ut 

snabbt och skaffa jobb och en flickvän.  

Då alla fyra kvinnliga informanterna upplevde liknande situationer, tolkar vi det som att kvinnor som 

kommer från Irak upplever större kulturkrock samt får större upplevelse av mellanförskap. De manliga 

informanterna kunde lättare identifiera sig som svensk eller irakier eller både, medan kvinnorna alltid 

svarade “känner mig som varken eller” eller “jag känner mig ofta vilse”. De manliga informanterna 

upplevde sig inte begränsade på samma sätt som de kvinnliga informanterna upplevde. De manliga 

informanterna hade mer frihet samt privilegier på grund av sitt biologiska kön.  

De kvinnliga informanter nämnde att de upplevde mellanförskap redan i tidig ålder, dock visste de inte 

hur de kunde beskriva känslan då de inte var medvetna om vad mellanförskap är. Maria berättade att i 

gymnasiet började hon känna det ännu tydligare på grund av att hon var annorlunda. Hon menade inte 

endast utseendemässigt utan hon upplevde att andra inte riktigt förstod henne, hur hon uttryckte sig eller 

när hon skämtade så hade hennes svenska kamrater svårt att förstå henne. Hon har dock i nu läget lärt 

sig att acceptera att hon är den hon är, detta har hjälpt henne att vara mer accepterande av andra samt att 

ha ett öppet sinne om att inte alla är lika och att det är ok att vara annorlunda. Detta ser hon som en 

fördel och utvecklar att det är bättre att bära på flera kulturer än att endast bära på en kultur. En nackdel 

som hon upplevde var svårigheterna som uppstod när hon befann sig bland vissa svenskar som inte ville 

umgås med henne för att de ansåg att hon var annorlunda och inte passade in. Detta orsakade att hon 

hamnade i utanförskap. Hon utvecklar att personer som är i den positionen och inte har andra alternativ 

och har bara svenskar runt om sig, hamnar lättare i utanförskap. Detta kunde flera av informanterna 
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relatera till både kvinnorna och männen. Tolkningen till detta är att känslan av mellanförskap kan skapas 

utifrån hur andra behandlar och betraktar en person som bär på flera kulturer.  

 

Laila berättade att hon betraktade sig själv som svensk. Dock kunde hon känna sig mindre svensk på 

grund av hur hennes vänner betraktade henne när hon talade arabiska i telefonen med sin pappa. Hon 

kände sig mindre svensk när hennes lärare tillskrev henne en identitet som hon inte identifierade sig 

med. Med andra ord så kan känslan av mellanförskap skapas på grund av andra, och inte endast för att 

man talar flera språk, har föräldrar från ett annat ursprung eller har fler traditioner än de svenska 

traditioner med mera. Samtliga informanter tyckte att man ska ta det bästa från både kulturerna och 

skapa något ännu bättre av det och att detta hjälpte dem att forma deras identitet till de individer de är 

idag.  

 

När vi talade med informanterna om deras upplevelser om att prata arabiska inför sina svenska vänner, 

svarade samtliga att de kan upplevda det som obehagligt eller jobbigt då de inte ville att deras svenska 

vänner ska betrakta dem som annorlunda. Informanterna menade att det kändes obehagligt att tala 

arabiska med de unga arabiska vänner framför sina svenska vänner. Dock kände informanterna att det 

var ok att tala arabiska med de äldre samt de personer som inte kunde prata svenska, de kände sig inte 

dömda i sådana situationer. Informanterna påpekar att de brukar tala om för sina svenska vänner att 

dessa individer inte kan tala svenska samt översätter vad som blir sagt då och då, så att de inte känner 

sig utanför. Detta kan tyda på att språk kan både ses som merit och förhinder. Språk kan vara merit vid 

behov, exempelvis när en person inte kan kommunicera på svenska. Däremot kan det vara ett förhinder 

när en person som kan talar det svenska språket väljer att endast tala arabiska, när man befinner sig 

bland svenska vänner. Känslan av obehag som informanterna talade om kan uppstå här då man inte vill 

hamna i utanförskap eller bli dömd och utpekad som annorlunda. Detta tolkar vi som ett förhinder för 

identitetsskapandet, då informanterna inte kan vara sig själva utan behöver ständigt anpassa sig till andra 

för att inte riskera att hamna utanför. 

 

Integration 

Samtliga informanter talade även om integration samt menade att det innebär att delta och bidra i 

samhället för att kunna integreras. Integration handlar om samspel med andra människor i samhället. 

Språk, utbildning, arbete och kulturell medvetenhet med mera, är redskap som kan vara viktiga för 

integration. 

Enligt informanterna, har deras sociala bakgrund samt familjens integration en påverkan på deras egen 

integration i det svenska samhället. Samara berättade under intervjun med att det var lättare för henne 

och hennes lillebror att komma in i den svenska samhället på grund föräldrarnas integration i samhället. 

Samaras föräldrar arbetade hårt med att integrera sig snabbt efter att de hade flyttat till Sverige från Irak, 

genom att lära sig språket samt komma in i arbetsmarknaden. Föräldrarna uppmuntrade Samara samt 

hennes bror att lära sig språket snabbt och fortsätta sina studier. Detta har flera av informanterna påpekat, 

att föräldrarnas roll hade stort inverkan på deras integration.  

När informanterna talade om deras integration påpekade de på hur den egna sociala bakgrunden har 

påverkad integrationen i det svenska samhället. Majoriteten av informanterna hade akademiska 

föräldrar, som har rest runt världen och upplevt mycket från olika kulturer, vilket gjorde det lättare för 

dem att integreras i det svenska samhället samt komma in i arbetsmarknaden. De nämnde även hur 

viktigt språk var för deras integration, samt påstod många av informanterna att deras föräldrarna kunde 

redan engelska när de kom till Sverige, vilket har hjälpt deras integration. Firas berättar att sin livsstil 

och mentalitet förändrades när han flyttade till Sverige. Han jämförde sig med de äldre i familjen samt 
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tyckte at det är roligt hur de tycker och tänker, Firas utvecklade att de äldre kommenterade en gång hans 

trasiga byxor och frågade om han inte har pengar att köpa nya kläder. Dessa normer är enligt Firas fasta 

hos de äldre och går inte att förändra hur mycket än han nu försökte ändra på dem. Han menar genom 

att ha flera kulturer har han kunnat vara mera flexibel, att vara öppensinnad samt ha förståelse för andra 

människor, vilket gjorde att han idag lättare kan anpassa sig till olika människor och situationer. Detta 

upplevde både Firas och de andra informanter som något positivt.  

Samtliga informanter upplevde även att deras identitet förändring beroende på vilka de befinner sig med. 

När de befinner sig med svenskar är de på ett vist sätt och när de befinner sig med familjen följer de 

traditioner och reglar enlig den ursprungliga kulturen. Firas och Josef berättade att de är flera svenskar 

än svenskarna på jobbet. Sättet de talar på samt beteendet blir annorlunda än hur de skulle i vanligt fall 

vara hemma med familj och vänner. Josef påpekade även att hans kollegor säger att han är för svensk 

på jobbet, att han talade och betedde sig svenskt. Detta går att tolka som att männen känner sig tryggare 

med att bli kallade för svenskar när de befinner sig på jobbet än som invandrare. Detta kan tyda på att 

de inte vill hamna i utanförskap och därför anpassar de deras identitet efter miljön och individer de 

befinner sig bland. 

Samtliga informanter berättade att aldrig har resonerat kring mellanförskap samt hur det kan detta 

påverkar deras identitet. Informanterna analyserade sin vardag genom att resonera kring deras 

upplevelser och blev mera medveten om att de i har flera identiteter på grund av att de bär på fler 

kulturer. Detta kunde man se innan, under och efter intervjun att beteendet hos vissa informanter 

ändrades.  

Författarna Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att man börjar analysen redan under intervjun, 

dessutom att analysen sker från både sidorna den som intervjuar samt informanternas sida. Redan under 

intervjuerna kunde vi se hur informanterna ändrade beteende och attityd. Innan talade informanterna 

med oss inte så särskilt formellt, utan mer vänligt och glatt. När vi satte igång med intervjuerna la vi 

märke till att språket och uttalet blev tydligare samt beteendet blev mer formellt. När vi avslutade 

intervjun blev informanterna mindre spända och var mer avslappnade i språket och i beteendet. Detta 

tolkar vi som omedvetet beteende samt kan bero på att de har blandade identiteter som orsakar att de 

växlar identitet omedvetet beroende på vilka personer de är med, i vilket sammanhang samt plats man 

befinner sig i. Då informanterna har blandade identiteter samt tidigare påpekat att de hade svårt att 

identifiera sig som verken svensk eller irakier, så kan det omedvetna växlandet av sin identitet kopplas 

till mellanförskap, som då i sin tur handlar just om personer som bär på flera kulturer samt har blandade 

identiteter. 

 

Traditioner   

Traditioner är viktiga delar av varje kultur. Det är något som människor inom en viss kultur upprepar 

regelbundet. Traditioner kopplas många gånger till olika religiösa, historiska, kultur och nationella 

händelsen samt även sådant som är allmänt bestämt. Att bära på flera kulturer innebär även att bära på 

traditioner från olika kulturer.  

Samtliga informanter upplevde att det är positivt med att ha flera kulturer. För dem innebär det en 

förmåga att förstå och anpassa sig till olika människor och situationer med olika kulturer och språk. 

Detta beskrev dem som en socialmerit. Dessutom upplevde en del av informanterna att det också kan 

vara negativt att ha flera kulturer, då de kan känna sig vilse och inte vet hur de ska identifiera sig.  

Eftersom informanterna lever mellan olika kulturer kan detta vara anledningen till att de känner sig vilse 

i sin identitet. 
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När informanternas svarade på intervjufrågorna om identitet och kultur kunde man se en stark koppling 

mellan dessa två begrepp. När de beskrev sig själva, hänvisade de konstant till både svenska och den 

irakiska kulturen. Dessa kulturer speglade i deras traditioner och livsstilar. Noah och Firas berättade att 

traditioner inte var viktiga för dem, utan att de blev en livsstil för dem på grund av familj och vänner. 

De religiösa högtiderna firades endast för sällskapets skull och inte på grund av tro.  

Maria och Lara berättade att traditioner är viktiga för dem, både de svenska och de irakiska traditioner. 

De är inte enbart en livsstil för dem utan också en del av deras tro samt något som kopplar dem till 

familjen och släkten. Alla informanter firade traditioner från både den svenska och från den irakiska 

kulturen. Dock firades dessa olika traditioner av olika anledningar, såsom religiösa anledningar eller 

sällskapets skull. Här går det att se en koppling mellan traditioner, livsstil och religion, där vissa 

informanter anpassade deras livsstilar efter sin tro, såsom att inte dricka alkohol. När de kommer till 

kvinnor så begränsas de på grund av de irakiska traditioner samt egna tro. 

De kvinnliga informanterna nämnde också att de känner sig pressade när de kommer till giftermål. Leila 

och Lara nämnde att de alltid får höra att de måste gifta sig då de är i rätt ålder för giftermål, och att 

deras familjer har introducerat flera friare som de ville att deras döttrar ska lära känna. Dock nämnde 

Leila och Lara att de känner sig för unga för att gifta sig och att de hellre vill fokusera på deras utbildning 

och jobb. Enligt Leila och Lara blir det svårare att integrerats i samhället och bygga sig en framtid när 

de har sin kultur, familj och släkt som pressar på och förhindrar en.   

 

Könsskillnader 

Könsskillnader innebär skillnader mellan könen, vad är manligt och kvinnligt, vad är accepterad och 

inte accepterad att göra som en man eller en kvinna. Könsskillnader går att koppla till kultur, normer 

och religion samt påverkas av omgivning och uppfostran.  

När vi ställde frågan om könsskillnader till samtliga informanter, svarade de flesta att de vill ha 

jämställdhet dock när det kom till att fördela arbetet i hemmet och vem som ska ta hand om barnen 

svarade tre av fyra manliga informanterna att de är kvinnans roll, de menade att de hjälper självklart till 

hemma dock är kvinnans roll större. Enligt dem så är kvinnan den viktiga delen i hemmet, de beskriver 

kvinnan enligt deras kultur och tradition som den dominerade personen i barnets och hemmets liv. Josef 

berättade att det tillhör naturen, den delen av kvinnan som bland annat tar hand om barnet. Han utvecklar 

att en kvinna eller flickan som går ut exempelvis sent på kvällen och det skulle hända något, hon skulle 

inte kunna skydda sig på samma sätt som en man. Josef berättar här att det inte är för att man vill 

begränsa eller förhindra kvinnan, utan att man vill beskydda kvinnan. Denna beskyddande ser vi som 

begränsning för kvinnans frihet samt identitetsutveckling. 

Enligt Firas är kvinnor mer nedvärderade överallt och i Sverige och det kan man ser man genom 

exempelvis löner, kvinnor får mindre i lön än män på grund av deras kön. När vi ställde frågan till 

honom om hur rollerna ser ut hemma, så svarade han att det är rent och fint samt att det är diskad och 

kläderna är rena. Firas berättade att det inte blir tillräckligt bra när han försöker hjälpa till hemma, hans 

fru behöver alltid gå in och göra ordning efter honom samt påstår att män aldrig kan passa i hemmet lika 

bra som kvinnor, som att det är något i hennes natur. Samtidigt hävdar Firas att det ändå är ganska 

jämställd hemma hos honom, trots det inte ser ut som att det gör utifrån det han berättade under intervjun. 

Firas berättar även att han har märkt ojämställdhet på jobbet, då det oftast är män som kommer in på 

bilverkstaden för att byta däck eller reparera bilen. Enligt Firas är det inget fel med att dela på uppgifter 

mellan män och kvinnor, där män får ta över uppgifter som är mera maskulina och behöver mera krafter 

samt att kvinnor göra uppgifter som är feminina och mjukare då de är fysisk svagare än männen. Firas 
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svar på frågan tyder på att det finns normer om könsskillnader som är etablerade i både den irakiska och 

svenska kulturen. Intervjumaterialen som kommer från de manliga informanterna visar en stor 

motsägelse i svaren kring könsskillnader. Å ena sidan säger de att det är ganska jämställd hemma hos 

dem, å andra sidan berättar de att det är endast kvinnan som tar hand om barnen och hemmet. 

De manliga informanter verkade ganska övertygade om att det är jämställt mellan kvinnor och män, 

dock tillskillnad från de kvinnliga informanter som upplevde stora könsskillnader i den irakiska kulturen 

som begränsade dem i sitt vardagliga liv. Utifrån informationen vi fick av informanterna så tolkar vi det 

som att män som har Irak som sitt ursprungliga land och har växt upp med delar av den irakiska kulturen 

och traditioner, ser kvinnan som en svag varelse som behöver beskyddas hela tiden. Därför ses hemmet 

och barnet som kvinnas ansar, är hon hemma så är hon säker och de kan beskydda henne. Utifrån 

informanternas berättelser så går det att tolka att den irakiska kvinnan inte begränsas för att män ser ner 

på henne, utan mer för att de ser att det är deras ansvar att beskydda henne från det som kan skada henne. 

Detta kan dock vara för mycket för en kvinna som är uppväxt i den svenska kulturen och har en livsstil 

som inte passa in i de irakiska traditioner och kultur.  

Noah berättar att de styrkor som han har fått till sig med att bära på flera kulturer är bland annat normer 

från den irakiska kulturen, normerna han talade om är hur man ska beskydda samt behandla kvinnan 

med respekt. Fast än Noah beskrev sig själv som mer svensk än irakier och att han hade mer svenska 

vänner än irakiska, så svarade han att han inte visste om dessa normer finns bland svenskar. Noah 

utvecklar att han inte har diskuterat denna fråga med någon och att det är en självklarhet, och att man är 

uppväxt med denna norm från familjen. Detta kan vi tolka som att männen som har ett irakiskt ursprung 

har lärt sig från en tidig ålder hur de ska behandla en kvinna. Tanken bakom deras beskyddande är fin 

dock kan den bli en sorts begränsning för kvinnans frihet när de ser att deras uppgift är att beskydda 

kvinnan. Detta skapar olika normer om att kvinnan bör vara hemma med barnen för att hålla sig säker, 

samt att kvinnan är svag. 

Laila beskriver att vara kvinna och kommer ursprungligen från en strängare kultur kan innebära stora 

förhindringar i hennes liv. Dessutom förklarar hon att det är en faktor att man i Sverige har som många 

fördomar om invandrar, vilket gör det ännu värre för hennes och andra i hennes position att vara sig 

själva och leva som de vill. Laila förklarar att trots att hennes föräldrar är ganska integrerade upplever 

hon fortfarande att de är stränga när exempelvis gäller att gå ut en kväll och ta en drink med hennes 

vänner, eller att hon inte får flytta ut till hon har gifta sig. Hon jämföra sig själv med sina svenska vänner 

som bor också hemma men behöver betala hyra till sina föräldrar. Enligt Laila är detta för att hennes 

pappa är överbeskyddande dock ser man detta som könsskillnader samt att Lailas pappa betraktar henne 

som svag på grund av hennes kön och kan inte ta hand om sig själv. Tanken med att män ska försörja 

och skydda familjen blir tydlig, samtidigt som man är även medvetna om att pappor kan vara 

beskyddande bara för att de älskar sina barn.  

Att bära på flera kulturer kan enligt Laila innebära nackdelar, samt påpekar Leila att hon inte kan göra 

samma sak som sina svenska vänner, detta kan påverka henne i skolan då det skapas fördomar 

förknippas med vissa kroppsmarkörer. Att personer med svart hår inte kan göra vissa saker eller att de 

inte kan det svenska språket och så vidare vilket hon har upplevt. Laila upplevde sitt utseende som ett 

hinder. Hon förklarade att samhällsvetenskaps lärare under en undervisning pekade ut elever som inte 

hade svenska kroppsmarkörer, det vill säga ljust hår samt färgade ögon med mera, genom att titta på 

Leila när han nämnde att de som hade svårare med svenska språket skulle få sämre betyg. Läraren antog 

att de icke svenska eleverna inte var lika duktiga på svenska som de övriga eleverna. Leila som tidigare 

nämnt, uppfattade sig själv som svensk men med detta tillskrev läraren Leila och andra elever med 

invandrarbakgrund en identitet som de själv inte upplevde. 
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När Lara var yngre var hon väldigt förvirrad i sin identitet, då hon upplevde en strid mellan den svenska 

och irakiska kulturen. De två kulturen var väldigt olika och stred nästan emot varandra. Många saker 

som ansågs vara oacceptabla inom den irakiska kulturen var mera än normal i den svenskakulturen, 

vilket gjorde Lara förvirrad i vad som är rätt och fel. Som vuxen idag upplever Lara att hennes 

erfarenheter samt interaktion med människor från båda kulturen har skapat ett förnuft hos henne genom 

att balansera mellan båda kulturen. Lara ser detta som en styrka hos henne, hon menar dessa 

livserfarenheter har förstärkt hennes identitet. Detta tolkar Laras livserfarenhet av identitetsskapandet 

som en personlig utvecklingsprocess som ledde till en “ny sorts irakier” som flera av informanterna 

relaterar till. Eftersom fler av de kvinnliga informanter upplevde svårigheter med att leva med två olika 

kulturer, så kan tolkningen till detta vara att kvinnors identitetsskapande är svårare i sin utvecklingsgång 

på grund av striden mellan de två kulturen som förvirrar deras självbild. Till skillnad från de manliga 

informanterna, som upplevde mindre svårigheter med att integreras samt med identitetsskapandet. Detta 

kan också bero på att männen inte är lika begränsade i både kulturen som kvinnorna med irakiskt 

ursprung gör. Männen upplevde inte lika stor strid mellan de två kulturerna, därför blir 

utvecklingsprocessen till identitetsskapande lättare för dem.  

 

Diskussion 

Styrkorna och svagheterna med att bära på flera kulturer kan gå ihop på ett sätt eller annat sätt. Visst lär 

man sig anpassa, acceptera och respektera andra människor och kulturer, men hur påverkar detta 

informanterna på en djupare plan? Så som det finns styrkor med att bära på flera kulturer finns det även 

svagheter som har stora påverkningar på informanternas sociala liv samt mentalitet. Att bära på flera 

kulturer kan innebära en paradox för informanternas och deras levnadssätt gällande frågor om 

skönskillnader samt jämställdhet. I frågan om jämställdhet så verkade informanterna vara övertygade 

om de är jämställd hemma, men i praktiken via deras egna berättelser uppvisas det en tydlig struktur av 

ojämställdhet hos både de kvinnliga och manliga informanterna, inklusive deras familjer. Detta är 

möjligen på grund av de värderingar kring könsskillnader som dessa personer har levt och växt upp med 

bland familjen och släkten. Dock har samhället andra värderingar som strider emot familjens normer 

och värderingar. Som resultat av det har informanterna upplevt en förvirring, denna förvirring kan 

påverka identitetsskapandet samt skapar svårigheter för personer att leva på det önskade sätt eller att ta 

vissa livsbeslut.  

Hübinette (2012) nämner att personer som upplever mellanförskap är de individer som bär på flera 

kulturer som tidigare nämnt. När man bär på flera kulturer så kan man uppleva inre konflikter, detta 

beror på att de olika kulturerna säger emot varandra (Kurkiala 2003).  Dessa inre konflikter kan innebära 

olika för de biologiska könen. Tidigare i analysen blev det tydligt hur de manliga informanterna som 

lever mellan den irakiska och svenska kultureter upplevde en förvirring, vilket möjligen har gjort att de 

ibland säga emot sig själva. Vi tror på att de manliga informanterna tycker att det ska vara jämställd 

mellan kvinnor och män. Dock på grund av att de har växt upp med att se på kvinnan som svag och 

underordnad, har detta blivit alltför förvirrande för dem. Det motstridandet som finns mellan de olika 

uppfattningar kring könsskillnader i den irakiska och svenska kulturen har gjort att samtliga manliga 

informanter sa emot sig själva under intervjun, när det talade om sina tankar kring könsskillnader. Å ena 

sidan så har de lärt sig i skolan och bland deras svenska vänner att vara jämställda. Å andra sidan har de 

växt upp med normer och uppfattningar kring könsskillnader i den irakiska kulturen som ser på kvinnan 

som svag och underordnad. Att växa upp med att lära sig att kvinnan ska beskyddas och kontrolleras 
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blev sedan det normala hos de manliga informanter, vilket blev även synlig i både hur de manliga 

informanterna betraktar kvinnor i familjen och i hur de kvinnliga informanterna betraktades av de 

manliga familjemedlemmarna.  

 

Att Laila, Samara och Maria upplever att det är självklart att de inte ska gå ut sent på kvällarna och 

dricka alkohol är ingen konstighet. De har växt upp med att vara styrda, begränsade och underordnade, 

med tiden blev detta sätt de lever på en självklarhet. Men med att växa upp med svenska normer och 

tankar har hjälpt dem att öppna ögonen, anpassa och utveckla sig till självständiga kvinnor, dock 

begränsar de sig fortfarande i vissa fall. Detta skapar en konflikt för kvinnor som är uppväxta mellan 

den svenska och irakiska kulturen, men på grund av den irakiska kulturen och traditioner blir hon 

tvungen till att följa normer som hon inte förstår sig på. För att undvika konflikter med familjen, blir 

kvinna tvungen att acceptera något som hon upplever kränkande. Det kan vara positivt att familjerna är 

väna om sina döttrar men samtidigt kan det förhindra kvinnans identitetsutveckling. Dessutom kan detta 

orsaka att den unga kvinnan förhindras i att utveckla ett självförtroende samt utvecklas som individ så 

att hon senare i livet våga ta plats i samhället. 

Kvinnor med irakisk bakgrund kan känna sig pressade på grund av vissa traditioner som familjen och 

släkten följer. En viktig frågan för många familjer med irakiskt ursprung är giftermål i rätta ålder. I den 

irakiska kulturen och traditioner, uppmuntras kvinnan att gifta sig i ung ålder och kan ses som gammal 

för att gifta sig efter 25 års åldern. Detta ser vi som ett problem, då många gånger har dessa kvinnor 

andra drömmar de vill uppnå, som giftermål och att starta egen familj kan försvåra eller till och med 

förhindra henne från att uppnå hennes mål. Dock förstår vi tanken bakom det rätta ålder för giftermål, 

då kvinnans kropp biologiskt mest fertil mellan åldern 20 och 25 (livio.se). Dessa kvinnor har många 

gånger inte friheten att hitta sin man själv, utan detta privilegium har de unga män som ska tillsammans 

med sin familj knacka på olika dörrar för att titta på olika unga kvinnor för att sedan välja en fru. Han 

ska sedan tillsammans med de äldre, manliga familjemedlemmar besöka den unga kvinnans familj och 

be om hennes hand. Det är därefter pappan och bröderna som ska avgöra om killen är passande för den 

unga kvinnan och familjen. Föräldrarna kan dock kräva att mannen som deras dotter väljer ska tillhöra 

samma religion och har en irakisk bakgrund. Vissa kvinnor blir tvingade och andra säger ja till frieriet 

för att de inte har mycket annat att välja på eller att hon inte vill bryta emot irakiska kulturella traditioner. 

Att en kvinna men arabiskt ursprung ses vara för gammal för att gifta sig i en viss ålder avser vi som 

problematiskt, speciellt för kvinnor som kommer från strängare familjer. Att en man på 30–35 år friar 

till en kvinna som är mellan 18–25 år och ser det som en lämplig ålder för hans partner är inte nått vi 

ser som rätt. Dock har vi sett att detta har börjat gå mot rätt håll här i Sverige för kvinnor med irakisk 

bakgrund, många har mer frihet att välja sin partner och åldern är inte alltid ett problem, då svenska 

systemet och livsstilen uppmuntra kvinnan till att studera i högre nivå vilket gör giftermål i tidig ålder 

till något mera sekundär. I tidigare forskning talade vi om hur kvinnor med både blandade och andra 

generationens invandrare föder färre barn i förhållandet till deras utlandsfödda föräldrar (Hübinette, 

2010).  

Svårigheterna som de kvinnliga informanterna upplevde med mellanförskap i det dagliga livet är enligt 

oss svårigheter som många kvinnor i världen upplever varje dag. Trots att Sverige har numera kommit 

så långt med sin jämställdhets arbete jämfört med andra länder, så finns det fortfarande föreställningar 

kring vilka roller kvinnor och män ska ha. Firas berättade i intervjun att det oftast män som kommer i 

verkstaden för att söka hjälp med bilen. Detta betyder att även om kvinnor med irakisk bakgrund skulle 

nu befrias från de kulturella samt religiösa begränsningar, skulle de fortfarande uppleva svårigheter i 

sociala vardagen. Kvinnan är dessvärre beroende av män i många länder och kulturer. Dessa normer och 

förställningar som finns etablerade mera eller mindre i olika kulturer, påverkar inte enbart kvinnornas 
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identitetsskapande utan även män, då män kan också uppleva press för att vara på ett visst sätt. Hur detta 

kan förändra är en stor fråga som många forskare har jobbat med längre. Många talar om att de 

rollfördelningar ligger i människans natur samt att det till exempel i kvinnans natur att vara hemma med 

barnen samt referera till hur barnen är beroende av mamman då endast kvinnan som kan amma. Dock 

tycker vi inte att detta stämmer då idag finns det så mycket hjälpmedel så hjälper oss att ta hand om barn 

oavsett kön. Det är sant att mannen inte kan bröst amma, dock kan mannen använda sig av nappflaska 

för att mata barnet eller laga mat om barnet kan äta.  

Vid flera tillfällen har vi sett skillnader mellan de irakiska vänner och svenska vänner. När man planerar 

att gå ut och äta middag med vänner, så kan oftast inte kvinnan med irakiskt ursprung följa med för att 

hon måste ta hand om sina barn, då mannen påstår att han inte kan ta hand om barnen själv eller att han 

ska ut med sina vänner. Medan de svenska kvinnliga vännerna oftast svarar att de kan då deras män kan 

sitta med barnen. Det man kan se är att männen med irakisk bakgrund har dessa normer på grund av 

bland annat hur deras föräldrar uppfostrar dem. Om man nu har en dotter och en son i hemmet, och som 

föräldrar alltid säger till dottern att hon ska hjälpa till hemmet, laga mat samt hjälpa till med yngre 

syskon och sonen inte behöver göra något för att han är en man, då växer sonen automatiskt med tanken 

att det är kvinnans roll och inte mannens. När man frågar en irakisk mamma varför hennes son inte 

hjälper till i hemmet och bara dottern, så får man ofta höra han är en man han ska inte göra kvinnans 

jobb. Detta tyder också på att kvinnor med irakiskt ursprung är inmatade med dessa normer om 

könsskillnader i många generationer, att det är en självklarhet att det är kvinnans jobb. Detta är också 

något som de manliga informanterna har sagt, att det är kvinnans natur att ta hand om hemmet och 

barnen. Enligt Hammarén och Johansson (2009) grundar sig på föreställningar om kön på normer samt 

samhällets förväntningar om vad som är manligt och kvinnligt. 

 

Detta skapar hinder för en kvinna har irakiskt ursprung men född eller uppväxt här. Att se sina svenska 

vänner ha det på ett sätt, och lära sig på ett annat sätt i skolan senare måste följa den irakiska kulturen 

och traditioner krockar. Detta gör att man inte vet hur man ska vara utan att hamna mellan två kulturer 

som har olika normer. Det är svårt att inte uppleva mellanförskap när man hamnar i en strid mellan två 

helt olika kulturer. Detta kan alltså verka männen med irakiskt ursprung också, de är uppväxta med 

normer som inte stämmer överens med de normer som finns i Sverige. De vill följa familjens normer 

och traditioner men samtidigt vill de passa in i svenska samhället, där hamnar männen i strid och därför 

kan de också uppleva mellanförskap. Dock tycker vi att män har svårare att erkänna saker som får de att 

se svaga ut såsom identitetsskapande och könsroller, då i den irakiska kulturen kan man se ner på en 

man som har svag personlighet som då kopplas till deras identitet samt en man som hjälper till i hemmet 

och tar hand om barn. Enligt Gruber (2008) är människor fastlåsta i sin kultur, det styr deras beteende 

och ger mening till deras liv. Detta kan vara en orsak till att de manliga informanterna påstod att de inte 

upplevde svagheter med att bära på flera kulturer.  

 

Fast än männen säger att kvinnan är kärnan i hemmet, så styr många av männen i hemmet för det mesta 

och styr många saker, såsom regler när det gäller vad kvinnan får och inte får göra. Dock är detta ingen 

fastregel utan det bror på familj relationer och uppfostran. I många hem kan männen gå ut sen och resa 

när de vill medan kvinnan inte kan resa utan sin man eller bröder för att de äldre i familjen anser att 

världen är för farlig för unga kvinnor att resa själva utan männens beskyddande. Frågan är om världen 

är så farlig? Världen kan vara lika farlig för både män och kvinnor oavsett ursprung bakgrund. Det finns 

alltid en risk om att det kan hända något dåligt för både män och kvinnor så länge människan inte är 

styrbar. Självklart har vi förståelse för att kvinnans och mannens fysik är annorlunda, vilket ger mannen 

en fördel när det kommer till att beskydda sig. Men det är inte heller rätt att begränsa en individ för att 
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de är svagare i fysiken, man kan inte alltid anta att kvinnan kommer att bli våldtagen eller skadad om 

hon går ut eller reser och så vidare. 

 

Att kvinnan ses svag och får därför inte göra vissa saker, ser vi som en dålig orsak till mäns kontroll 

över kvinnan. En kvinna kan lika gärna vara stark och skydda sig själv. Detta är självklart inte hos alla 

familjer men många familjer har det så. Att man begränsar kvinnan för att man inte vill att hon ska få 

dåligt rykte och ifall hon skulle bryta livsmönstret som är skapades av de religiösa, traditionella samt 

kulturella normerna som finns i Irak kan hon ses som en skam och kan bland annat därför inte gifta sig 

och folk av samma irakiska normer skulle prata illa om kvinnan och hem när familj. Detta är ett 

privilegium som männen men irakisk bakgrund har, de har mer frihet att resa, gå ut, starta ett 

förehållande med en kvinna från en annan religion eller etnicitet samt mycket mer, och ändå anses han 

som en bra man och att det är naturligt att mannen får men inte kvinnan. Detta anser vi som ett av de 

problem som gör upplevelsen av mellanförskap svårare för en kvinna än en man. Identitetsskapandet 

blir svårare för kvinnan med irakisk bakgrund då dessa normer och livsmönster som hon tillskrivs 

motstrider de normer och privilegier hon har här. Dock kan social bakgrund påverka när det kommer till 

identitetsskapandet hos kvinnor. När man kommer från en akademisk familj med ett irakiskt ursprung, 

kräver oftast föräldrarna att deras söner och döttrar ska bli högutbildade. Detta kan hjälpa kvinnan att 

skapa en starkare identitet. Samt när det gäller giftermål så pressar inte familjen sin dotter på samma 

sätt då de vill att hon ska ha en bra utbildning. Oavsett vilken social bakgrund kvinnor med en irakiska 

ursprung har, så finns det specifika irakiska oskrivna kulturella reglar och traditioner som tvingar 

kvinnor att bete sig på ett specifikt sätt. En kvinna ska respektera samt lyda sina föräldrar och bröder 

samt andra manliga släkt. 

 

I inledningen togs Fadiams fall upp, där hennes manliga släktingar vaktades henne då enligt deras kultur, 

traditioner samt religion var ansvariga för henne. Fadimas familj och släktningar kommer från en liten 

by och trots att hon studerade till socionom, betraktades hon som underordnad samt hennes önska att 

välja sin partner var värdelös i deras ögon (Kurkiala, 2003). Vi ser detta som förhinder för kvinnor som 

vill vara självständiga i deras val i livet, samt att denna sorts kontroll över kvinnors frihet till val i livet 

påverkar deras identitetsskapande och därför har de lättare att uppleva mellanförskap när de växer upp 

bland svenskar som ger kvinnor mer frihet och jämställdhet. 

Vi har även lagt märke utifrån informanternas upplevelser att social bakgrund haft en påverkan på hur 

mottagliga informanterna har varit när det kommer till för förändring i beteende och livsstilar. De 

informanter som har rest med sina föräldrar mycket innan de flyttade till Sverige, har lättare samt 

snabbare kunnat anpassa och integrera sig i den svenska kulturen till skillnad från informanterna som 

kommer från en enklare familj som inte har haft samma möjligheter. Dock ser vi inte detta som en 

fastregel, då två av informanterna har kunnat integrera sig snabb trots deras sociala bakgrund. Genom 

att leva mellan flera kulturer har informanterna haft möjligheten att anpassa sig till både den irakiska 

och svenska kulturen. De har tagit till sig normer, värderingar, attityder, vanor och livsstilar från både 

kulturen, viket gjorde att det idag har skapats en ny kultur som har från både kulturen. Genom 

upprepning dessa vanor befästas de och blir till ett naturligt förhållningssätt för individer i mellanförskap 

och blir därefter deras framtida positioner och habitus (Bourdieu, 2004). 

Vi ser på social bakgrund som en viktig faktor i hur mellanförskap upplevs. För att detta ska förhindras 

anser vi att föräldrar ska få en obligatorisk undervisning i jämställdhet samt varför vi borde ha ett 

jämställt samhälle mellan kvinnor och män. Vi tror att detta inte kommer endast gynna kvinnor med 

irakisk bakgrund utan andra kvinnor som är i samma situation då detta problem inte endast finns för 

kvinnor med irakiskt ursprung. Detta kommer även hjälpa män att förstå det svenska samhället samt 



   

 

25 

 

kunna lättare anpassa sig till nya normer och kulturella föreställningar kring könsskillnader. Dessutom 

tror vi att denna sorts undervisningar kommer hjälpa med att minska på upplevelsen av mellanförskap 

för de kommande generationerna. De irakiska normerna kring könsskillnader ser vi som ett problem och 

förhinder för personer som bär på flera kulturer. Traditioner och normer som informanternas familjer 

följer och kräver att deras döttrar och söner ska följa, står emot de normer och värderingar som finns i 

den svenska kultur, vilket gör att man kan sticka ut som annorlunda bland svenskar som i sin tur skapar 

en känsla av utanförskap hos personer med ett irakiskt ursprung. Detta skapar då känslan av 

mellanförskap på grund av att dessa individer inte vet vad de ska identifiera sig med, de passar inte in i 

den irakiska eller i den svenska kulturen (mangfald.org.). 

 

Samtliga informanter beskrev sig själva som en ny form av irakier som kan tolkas som en ny kultur. De 

identifierade sig med andra personer som födda eller uppväxte i Sverige och har ett irakiskt ursprung. 

Enligt Westin (2003) så är sociala identiteter förknippade med självkategorisering. Vi identifierar oss 

med människor vi känner samhörighet till. Med andra ord, att delar av individens identitet skapas genom 

att man identifierar sig med vissa grupper. Det hermeneutiska perspektivet betraktar kultur som 

meningsskapande praktiker där bland annat samspel mellan människor och olika sammanhang formar 

betydelser, identiteter och sociala världar (Fornäs, 2012). I analysen synliggörs det hur personer som är 

födda eller uppväxta i Sverige med ett irakiskt ursprung, har format en ny kultur som gav dem betydelse, 

identitet samt en social värld där de hade möjlighet att hittar samhörighet med andra personer i samma 

situation. 

Kallifatides (2001) beskrev sin upplevelse av mellanförskap i tre steg, vilket både vi samt informanterna 

kunde relatera till. Först ville författaren inte känna sig som en främling inför länsmäns ögon och med 

tiden ville han inte heller känna sig främling inför svenskarnas ögon. Kallifatides (2011) kände ett 

obehag att tala sitt ursprungliga språk med sin länsman ju längre han hade bott i Sverige, då man inte 

vill utmärka sig som en främling bland svenskar. Författaren kände sig till slut som en främling inför 

både svenskarnas och inför personer från sitt ursprungliga land. Vi ser detta som en av orsakerna till att 

informanterna inte kunde helt relatera sig till verkan den irakiska eller svenska kulturen, de kände sig 

inte längre som helt irakier eller helt svenskar som då utmärker dem som annorlunda. Då informanterna 

växte upp mellan två helt olika kulturer som säger emot varandra, skapades en känsla av vilsenhet som 

en del av informanterna tog upp under intervjuerna. Denna känsla av vilsenhet resulterade att de kände 

sig främlingar inför sina egna ögon. Dock var Kallifatides (2001) vuxen när han kom till Sverige, vilket 

gör att författarens upplevelse av mellanförskap blir annorlunda jämfört med de som är födda eller 

uppväxte i Sverige. Kallifatides (2001) växte upp med endast den grekiska kulturen. Skillnaderna på 

upplevelsen mellan informanterna samt författaren Kallifatides (2001), är att författaren hade redan 

utformat en identitet innan han flyttade till Sverige medan informanterna var tvungna från tidig ålder att 

utforma två identiteter för att kunna anpassa sig till båda kulturerna. Detta göra att mellanförskaps 

upplevelsen blir annorlunda för de som är uppväxta eller födda i Sverige från de som flyttar till Sverige 

i senare ålder. Nästan alla informanter kände sig som främlingar i både den irakiska samt svenska kultur 

redan i tidig ålder. Informanterna berättade att de kände sig trygga i sina identiteter i nu läget än vad de 

gjorde tidigare, dock kan de uppleva svårigheter med att vara sig själva i vissa sociala sammanhang. 

Detta kan ske på grund av det sociala förtryck som tvingar den enskilda person att vara som alla andra, 

med andra ord så måste man tillhöra en social grupp för att ses som normal. Personer som bär på flera 

kulturer har även flera identiteter som de växlar emellan och som man kunde se under intervjuerna 

utifrån informanternas beteende. Informanter växlade mellan sina identiteter omedvetet, detta kan till 

och med vi relatera till.  



   

 

26 

 

Eftersom den irakiska och svenska kulturen är så annorlunda från varandra, kan detta orsaka ett stor 

skiftande i identitet hos en person med irakiskt ursprung. Personer som är födda och uppväxta i Sverige 

och har ett irakiskt ursprung blir många gånger misstolkade för att vara arga eller att bråkar, när de tala 

arabiska med familj och släktningar inför de svenska vänner, vilket inte stämmer. Vi menar här att inte 

endast traditioner, normer och värderingar som är så annorlunda i dessa två skilda kulturer, utan även 

tonen vi använder när vi kommunicerar samt uttrycker oss med i de olika två olika språken. Den irakiska 

dialekten kan låta lite aggressivt för de som inte förstår språket, vilket gör det begripligt till varför vissa 

med irakisk bakgrund, kan undvika samt känna obehag med att prata arabiska framför sina svenska 

vänner. Att vara främling inför sina egna ögon, har vi uppfattat som en känsla av att inte kunna vara sig 

själv bland personer som inte bär på flera kulturer. 

Tidigare i uppsatsen nämndes det hur det finns specifika kroppsmarkörer som avgör till vilken nation 

samt kultur man blir kategoriserad. Många tenderar därför att ändra eller dölja dessa markörer genom 

att blondera håret, bära färgade linser etcetera. med mål att bli inkluderade (Hübinette, et al, 2012). 

Under intervjuerna märkte vi hur informanterna hade sitt naturliga utseende det vill säga, de har inte 

försökt ändra på sina kroppsmarkörer såsom att färga håret eller bära linser med mera. Den nya kulturen 

som informanterna talade om och som de skapade tillsammans med andra med liknande upplevelse av 

mellanförskap. Den nya kulturen inkluderar personer som känner samhörighet till både den svenska och 

den irakiska kultur i olika nivåer. Detta kan vara av anledningen att personer som tillhör denna nya 

kultur, känner sig trygga bland personer med samma bakgrund samt att de därför inte känna behov av 

att uppfylla normen gällandet utseendet. Dessutom är de inte rädda för att sticka ut samt blir utmärkta 

som annorlunda. Här kan de vara sig själva utan att begränsa sig eller ha en rädsla för att bli dömda och 

hamna i utanförskap. 

Vi vill här förklara att vi inte ser mellanförskap som två delar, alltså att man antingen upplever 

mellanförskap eller inte upplever mellanförskap, med andra ord ett dikotomiskt förhållande. Detta 

innebär att man inte kan säga att man upplever mellanförskap idag sen vakna nästa dag och säger att 

man inte upplever mellanförskap, dock ser vi på mellanförskaps fenomenet något som man kan uppleva 

i olika grader beroende från person till person. Genom att analysera informanternas upplevelser av 

mellanförskap samt hur de uppfattar sina identiteter blev vi även medvetna om hur vi upplever våra egna 

identiteter, samt hur vi omedvetet växlar mellan olika personligheter när vi befinner oss bland olika 

människor samt i olika sociala sammanhang. Detta sker många gånger på grund av rädslan att hamna i 

utanförskap och ses som annorlunda. Intresset för detta ämne har haft sin grund i att vi både är födda i 

Irak men uppväxta i Sverige. Vi har inte endast kunnat relatera oss till informanterna utan även till 

varandra och genom att öppet diskutera informanternas upplevelser samt resonera över informanternas 

och våra egna upplevelser. Vi ser det som att personer som lever i mellanförskap har tillsammans skapat 

en ny kulturell identitet, som betraktas som ofasta, föränderliga och kontextberoende utifrån en 

konstruktionistisk synsätt. Kulturella identiteter beskrivs som en positionering som är beroende av ett 

specifikt sammanhang samt är bland annat självtagna (Hammarén & Johansson, 2009). 

Genom att leva mellan olika kulturer har informanternas identitetsskapande påverkats stort. Identiteter 

betrakta som kollektiva så präglas samt influeras identiteter av samhället och kultur (Hammarén & 

Johansson 2009). Genom kollektiva identiteter har informanterna fått en förmåga att förstå andra 

människor bättre, samt kan idag anpassa sig till människor från olika kulturer genom att växla mellan 

olika beteende och attityder. På grund av blandade identiteter har informanterna upplevt svårigheter i 

den sociala vardagen. Svårigheterna varierade och upplevdes olika av de två biologiska könen. Dessa 

svårigheter tyder på etablerade könsskillnader som blir synliga i den irakiska kulturen som har haft stor 

betydelse för hur mellanförskap upplevs av de manliga och kvinnliga informanterna. Männen upplevde 
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på grund av in privilegier som män mindre svårigheter i att integrera sig i den svenska samhället och 

upplever därför mellanförskap inte på samma nivå som kvinnor, eftersom män har mera frihet i den 

irakiska samt svenska kulturen. Att bära flera identiteter upplevs alltså olika beroende på kön. Det 

upplevs av män mera som styrka med för kvinnor både styrka och svaghet på grund av skönskillnaderna 

som finns etablerade i den irakiska. Könshierarkin synliggörs både i den manliga och kvinnliga 

informanternas svar på intervjufrågorna, inte endast frågorna gällande deras uppfattning av eventuella 

könsskillnader i både den irakiska och svenska kulturen, utan även i hur de upplevde mellanförskap. 

Dessa könsskillnader skapas genom normer och förväntningar kring vad de en kvinna och en man får 

göra och inte göra. 

 

Enligt Hammarén och Johansson (2009) skapas kön genom normer och sociala förväntningar av vad 

som är manligt och kvinnligt samt sammankoppla vad kvinnliga och manliga kropparna får göra och 

inte får göra. Könsskillnader är en problematik för både samhället i en makronivå och för män och 

kvinnor i en mikronivå, då det skapar konflikter. Många män har blivit uppväxta med mentaliteten att 

kvinnan är svagare, underordnad, mindre smart samt hennes plats är hemma med mera. Detta är inte 

endast ett problem hos personer med irakiskt ursprung, utan problem som finns i många länder och 

kulturer. Sverige anses vara en av de mest jämställda länder, men trots det finns det många 

könsskillnader. Vi anser att könsskillnader är ett problem för majoriteten av kvinnorna, inte bara de som 

är från Irak, utan även för svenska kvinnor. Dock kan kvinnor med irakisk bakgrund drabbas mer på 

grund av könsskillnaderna från både länderna, kroppsmarkörer samt invandrarbakgrund med mera. Vi 

anser därför att mellanförskap kan upplevas hos svenskar också. En tjej som lär sig i skolan att hon är 

lika mycket värd som en kille men sedan ser stora skillnader när hon går ut i arbetslivet är ett problem, 

då det skapa en stor besvikelse och misstrohet på samhället och samhällssystemet. Ett annat exempel att 

börja arbeta på ett företag som är mansdominerad och kan bli tillskriven en identitet av manliga kollegor 

som man själv inte upplever, detta gör att man inte riktigt vet vem man ska vara för att duga till. Ett 

annat exempel som vi tog upp i denna studie är samer, de är svenskar men anses inte vara svenskar på 

grund av deras traditioner och kroppsmarkörer (sametinget.se). 

 

Under tiden vi utförde denna studie har vi tänkt mycket på att det inte krävs mycket för att uppleva 

mellanförskap, det krävs små markörer hos en individ som en grupp människor anser inte passar in för 

att hamna i utanförskap. Sådana markörer kan vara utseende, kön, sexualitet, ålder, beteende samt 

funktionsvariation med mera, med andra ord upplevelsen av mellanförskap varierar hos olika personer 

beroende på tid och rum. Dock har vi lagt märke till att det inte många förstår sig på begreppet 

mellanförskap då de aldrig har hört talats om det. När vi förklarade vad mellanförskap innebär för 

informanterna, fick vi se en reaktion som såg ut som en bort tappad pusselbit som har hittats. Dessa 

personer har länge upplevt mellanförskap, men aldrig kunnat beskriva denna känsla men nu kan de det. 

Bristen på kunskap om mellanförskap gör att många kan uppleva en ensamhet, då man inte kan definiera 

känslan. Kunskap om mellanförskap kan medföra goda möjligheter för personer att hitta samhörighet 

med andra som upplever mellanförskap, genom att kunna uttrycka det utan att behöva berätta sin 

livshistoria. Begreppet Mellanförskap borde därför undervisas i skolor i samband med begreppet 

identitet, för att ge barn och ungdomar redskapen att uttrycka sina känslor redan i ung ålder.  

 

Man kan se på kultur och traditioner som något centralt i upplevelsen av mellanförskap. Det påverkar 

både identitetsskapandet samt könsskillnader, då olika kulturer har olika oskrivna reglar och 

förväntningar kring hur en man och kvinna ska vara, med andra ord hur deras roller i samhället ska se 

ut. Trots att kulturbegreppet är så komplex, dock blev kulturens påverkan på informanternas 

identitetsskapande tydlig i analysen genom att ha avgränsat till traditioner, integration samt 

https://www.sametinget.se/samer
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könsskillnader. Här vill vi påpeka traditioner är en viktig del av kultur, samt central när det kommer till 

könsskillnader.  

 

Många traditioner i Irak sammankopplas med religion, det finns religiösa synsätt och tolkningar av 

heliga böcker som kan förtrycka kvinnan. Detta ser vi som ett problem när det kommer till integrationen 

då detta orsakar kulturkrock, speciellt för kvinnor som är begränsade eller förtryckta i det irakiska 

samhället, när de flyttar till Sverige och växer upp med nya normer som står emot de irakiska värderingar 

och som värdesätter kvinnors roll i samhället och hemmet. Dock genom att ha analyserat 

intervjumaterialet, har vi kunnat se en koppling mellan informanternas sociala bakgrund och deras 

mottaglighet för nya normer och värderingar. De informanter som har föräldrar som är högutbildade och 

har rest runt mycket, visade sig vara mer mottagliga för förändringar. De föräldrar som inte hade samma 

möjlighet till utbildning samt resa och se världen, hade svårare att integrera sig eller det tog längre tid 

för de att komma in i det svenska samhället. Cormoş (2010) skriver att när man flyttar till ett nytt land, 

blir man tvingen att anpassa sig till det nya samhället, regler, sociala miljöer och relationer med mera, 

vilket orsaker en förändring i beteendet, attityd och mentalitet. Vi kan dock inte generalisera detta till 

en slutsats, då olika faktorer kan spela stor roll i integrationen. Samaras förändrar är inte högutbildade 

eller har rest och sett världen på samma sätt som andra informanters föräldrar, ändå har de kunnat 

integrera sig fort på grund av sin unga ålder och viljan att integrera sig i det svenska samhället, genom 

att snabbt lära sig språket och komma in i arbetsmarknaden.  

 

Metoddiskussion och vidare studier 

 

Denna underökning hade kunnat göras på ett bättre sätt. Målet var i börja att göra större urval. Intervjua 

åtta personer för att få ännu bredare perspektiv på mellanförskap, men på grund av brist på tid gjordes 

beslutet att slutföra endast åtta intervjuer. 

 

I urvalet avgränsade vi till det biologiska könet, personer med irakisk bakgrund samt födda eller 

uppväxta i Sverige. Av etiska aspekter var en ytligare krav därför togs det beslutet att sätta en 

åldersbegränsning till 18 år, för att undvika framtida problem då individer under 18 år måste ha samtycke 

från vårdnadshavare. Tanken var även att inkludera i urvalet personer som är adopterade eller uppväxta 

hos fosterfamiljer, dock efter som en avgränsning gjordes till personer mes endast Irak, blev 

möjligheterna att hitta informanter begränsat. Avgränsade till just det biologiska könet samt till individer 

som är födda eller uppväxta i Sverige med ett irakiskt ursprung, har resulterad en värdefull information 

som blev essentiell för analysen och slutresultatet. Utan dessa avgränsningar hade studie inte kunnat 

utföras på ett bra sätt, utan avgränsningar blir studien allt för omfattande. 

 

Studien utfördes med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Med 

denna forskningsmetod kan frågorna hur samt varför mellanförskap upplevs av informanterna besvaras 

(Yin, 2007). Fördelen med intervjumetod är att det går snabbt att utföra. Risken med den valda metoden 

är däremot att resultatet kan endast generaliseras till de valda personer, tillskillnad från en kvantitativ 

metod som gör resultatet mera generaliseringsbar. Dock har det med hjälp av en semistrukturerad 

intervjumetod upptäckts ett nytt fenomen som uppstår på grund av mellanförskap. Det nya fenomenet 

som upptäcktes är en ny kultur, som studien tidigare inte har reflekterat över. Alla informanter påpekade 

fler gånger att de tillhör en ny kultur som befinner sig mellan den svenska och den irakiska kulturen. 
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På grund av brister på tidigare forskning om mellanförskap utgår denna studie från teorier och centrala 

begrepp som är relaterade till mellanförskaps upplevelsen. Detta ledde till en möjlighet att utforma en 

intervjuguide som bidrog med informationen som behövdes från informanterna till att utföra denna 

studie på bästa möjliga sätt, samt kunna besvara studiens frågeställning.  

 

Vi som utför denna studie har egna erfarenheter av mellanförskap, vilket hade en stor påverkan vår 

förståelse av fenomenet samt informanternas upplevelser. Då vi kunde relatera till informanternas 

upplevelse av mellanförskap kunde informanterna, speciellt de kvinnliga informanter prata om deras 

upplevelser utan att känna sig dömda, de kunde tala om för oss deras riktiga upplevelser då det fanns en 

gemenskap mellan oss och de kunde därför relatera sig till oss. Det finns en risk att en person som inte 

har upplevt dessa hinder och upplevelser som informanter har, dömer informanterna, deras familjer och 

kultur utan att ha en riktig förståelse till varför det ser ut som det göt för personer med irakisk bakgrund. 

Genom denna undersökning synliggjorde vissa brister i både kulturerna, därför är målet med denna 

studie att inte att skapa en dålig bild av den irakiska kulturen, eller förfina den svenska kulturen utan 

snarare att skapa en förståelse för upplevelsen av mellanförskap uppstår, vilket informanterna också 

förstod.  

 

Förslag på vidare studier: Brister på forskning om mellanförskap, gör att fenomenet blir svårare att 

ingripa samt vilka faktorer som kan påverka upplevelsen av mellanförskap. Denna studie är avgränsat 

till just personer med irakisk bakgrund. Eftersom varje kultur är unik, bör det även undersökas hur 

personer med andra kulturer och etniciteter upplever mellanförskap. Förslag på vidare forskning kan i 

så fall vara hur mellanförskap upplevs av olika etniciteter samt hur adopterade individer upplever 

mellanförskap. 

Slutsatser 

Mellanförskap har en stor påverkan på identitetsskapandet hos minoriteter i Sverige, därför anser vi att 

det är väldigt viktig att skapa förståelse för detta fenomen som idag existerar på grund av migration. 

Denna studie bidrog med kunskap kring människors upplevelser av mellanförskap i den sociala 

vardagen, samt hur det kan påverkas av att bära på sig flera kulturer. Detta anser vi som viktig kunskap 

som behövs, eftersom Sverige är idag ett mångfaldigt land med olika och blandade etniciteter och 

kulturer. Det är därför bra om studien upprepas för att testa resultatets giltighet, samt om det kan 

generaliseras till en större grupp med olika etniciteter samt kulturella bakgrunder.  

Det finns en stor brist på forskning kring mellanförskap och det bör ha större uppmärksamhet inom 

forskning då det är en viktig del inom identitetsskapandet hos många minoriteter. Nutida forskning i 

både Sverige och andra länder fokuserar mest på skillnader mellan människor och olika kulturer som 

skapar ett vi och dem samt ignorerar människors upplevelser av att bära på flera kulturer, vilket många 

gånger krockar med varandra när det gäller normer och värderingar. Sverige är ett mångfaldigt land och 

därför finns det många som bär på flera kulturer, och som också är orsaken till att många upplever 

mellanförskap. Vi anser därför att Sveriges forskningsinstitut är skyldig att ge en representativ bild av 

hela vår befolkning. 

Man kanske ser på personer som upplever mellanförskap som individer som aldrig kommer kunna hitta 

sin rätta plats i samhället. Det går dock det att vända på detta perspektiv, vi anser att i själva verket så 
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kan personer som upplever mellanförskap hitta sin plats i fler antal grupper. De olika egenskaper eller 

markörer som personer i mellanförskap besitter, såsom att ha skapat en ny kultur, språk kunskaper, 

flexibel personlighet där man växlar mellan personligheter medvetet samt omedvetet för att anpassa sig 

till sin omgivning. Detta leder till en alldeles särskild möjlighet till att utforma ens identitet via dessa 

olika grupper. Det är naturligtvis svårare utvecklingsgång att skapa sin identitet när man inte har en 

självfallen samhörighet med en viss grupp. Eftersom världen ständigt formas av migration, så finns det 

en möjlighet till nya uppfattningar om personer som bär på flera kulturer, därför anser vi att det är viktigt 

att flera forskare tar upp frågan om mellanförskap.  

Under studiens gång uppmärksammades det hur vissa informanter uppvisa sig som svenskar genom att 

tala om sitt jobb, svenska vänner och de svenska traditioner som högtider som de firar. För informanterna 

verkade svenskheten en fråga om delaktighet i samhället samt för att inte ses som avvikande och hamna 

i utanförskap. Vissa informanter ville gärna bekräfta deras identitet som svenskar? Vi upplevde det som 

att de kände att de inte duger till om de inte är svensk. Hur är man egentligen när man är svensk? Vad 

är det i äntligen som definierar svenskheten? Behöver man verkligen vara svensk för att kunna vara en 

del av samhället, det kanske räcker det med att vara delaktig i samhället genom utbildning, språk, 

socialisation för att duga till som människa och medborgare? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Samtyckesformulär 

Samtycke för personuppgiftsbehandling i en uppsatsundersökning 

Vi vill tacka för du är villig att delta i denna studie om mellanförskap. Vi vill skapa en förståelse för hur 

könsskillnader och identitetsskapandet påverkas av mellanförskaps upplevelsen, samt vilka styrkor och 

svagheter det kan ha för den enskilda personen. Resultaten kan bli till hjälp för att förstå ämnesområdet 

som vi undersöker. För att kunna utföra studien behöver vi samla in följande information under 

perioden 08 oktober till och med 1 november 2019.  

Vi kommer att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod för att samla in information. 

Intervjuerna beräknas ta ungefärligt 45–60 minuter att utföra. Vi kommer att be om att få spela in samt 

skriva ner samtalet då vi inte vill mista viktig information för denna studie. Studien är en del av en 

students utbildning och en av Stockholms universitet utsedd handledare stöttar studenten genom hela 

arbetet så att det följer alla regler. När arbetet är klart betygssätts det av en examinator.  

Du kan nu ge oss tillstånd att behandla information för uppsatsen. Det är alltid frivilligt att delta. För 

att kunna samla in information till studien behöver vi ditt underskrivna tillstånd på den här blankettens 

sida 2 och 3. Om du säger ja nu kan du ändå när som helst meddela att du vill sluta vara med. Du behöver 

inte berätta varför du vill inte vill vara med.  

Under tiden studenten arbetar med sin uppsats är dina personuppgifter skyddade och kommer inte att 

lämnas ut till obehöriga. Vi kommer att förvara inspelningar och andra uppgifter på ett säkert sätt. Den 

information vi samlar in i med hjälp av foto/video/ljud under första fasen kommer snarast att göras om 

till anonymiserade texter så att ingen kan lista ut att just du varit med i studien.  

Tillståndsblanketterna kommer att förvaras i låsta utrymmen på Stockholms universitet så att de inte kan 

kopplas ihop med det vi spelat in. När studien är klar och uppsatsen har blivit godkänd kommer den 

ursprungliga informationen som vi samlat in (ljudfiler) att förstöras snarast.  

Studiens resultat kommer att publiceras i en uppsats som är skriven så att det inte går att känna igen 

vilka som varit med i studien. Studien följer forskningsetiska riktlinjer och allmänna lagar. Lite längre 

ner på sid 2 kan du läsa mer om detta. Det är mycket värdefullt om vi kan få ditt samtycke att genomföra 

studien.  

Hör gärna av dig om du undrar över något! 

Handledare: Henric Stenmark  

E-post: henric.stenmark@edu.su.se  

Telefon: 08 – 120 763 25 

 

Shahed Munjy  

E-post: Shmu9474@student.su.se 

Telefon: 072 853 3220  

 

Sabrin Fulaifil  

E-post: Safu2796@student.su.se  

Telefon: 070 442 2454  

mailto:henric.stenmark@edu.su.se
mailto:Shmu9474@student.su.se
mailto:Safu2796@student.su.se
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Samtyckesblankett vuxen informant 
 

Jag har tagit del av information om studien och godkänner att materialet spelas in, sparas och används i 

studentuppsatsen.  

 

□ Ja 

 

□ Nej  

 

Underskrift:  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  

 

 

_________________________________________________________________________ 

Datum: 

 

 

 

Mera om riktlinjer och lagar för studien  

Personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra studien behandlas med stöd av samtyckeskravet i 

Dataskyddsförordningen. Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt 

Dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018 så har du rätt att gratis få ta del av samtliga 

uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära 

radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 

inge klagomål till dataskyddsombudet på Stockholms universitet dpo@su.se eller till Datainspektionen 

https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/. 

 

I övrigt vid frågor vänd dig till handledare och studenterna ovan. 

 

 

 

https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Presentation: 

 

1. Presentera oss själva och vad vi studerar samt ämnet vi undersöker och vad begreppet 

mellanförskap innebär. 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Vill du presentera dig själv, vad är din sysselsättning? 

__________________________________________________________________________ 

 

Bakgrund: 

 

3. Vart är du född? 

• Om född i Sverige, när kom familjen till Sverige? 

• Om född utomlands, när kom du till Sverige?  

__________________________________________________________________________ 

 

4. Har du familj i Sverige? Vilka? 

__________________________________________________________________________ 

 

Identifikation: 

 

5. Med vilken kultur identifiera du dig? (Svensk, ursprungliga kultur eller andra kulturer?) 

 

Följdfrågor: 

• Vilken av kulturen identifierar du dig med mest och varför? 

• Hur anser du att din identitet har påverkats av att ha olika kulturer? 

• Upplever du att din identitet förändras beroende på vart du befinner dig, i så fall på vilket sätt?  

___________________________________________________________________________ 

 

Kultur: 

 

6. Vad har din ursprungliga kultur för, för- och nackdelar när de kommer till din integration i det 

svenska samhället? 

 

Följdfrågor: 

• På vilket sätt tror du att din ursprungliga kultur stödjer/förhindrar din integration 

svenska kulturen? 

• På vilket sätt tror du att det svenska kulturens stödjer/förhindrar din integration i din 

ursprungliga kultur? 

____________________________________________________________________________ 

 

7.  Är det en styrka eller svaghet med att bära flera kulturer, och varför? 

 

____________________________________________________________________________ 
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8. Vilka för- och nackdelar upplever du med att bära flera kulturer? 

 

____________________________________________________________________________ 

Könsskillnader: 

 

9. Vilken uppfattningen har du kring eventuella könsskillnader när det kommer till båda kulturerna 

du bär på? 

 

Följdfrågor: 

• Hur tror du den andra könen upplever könsskillnaderna? 

• Upplever du din identitet förändras beroende vart du befinner dig, i så fall, på vilket sätt? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

10. Har du tidigare resonerat kring mellanförskap, om ja på vilket sätt? 

____________________________________________________________________________ 

 

11. Känner du att det finns något som du vill tillägga om din upplevelse av mellanförskap? 

____________________________________________________________________________ 

 

Flera följdfrågor tillkom under intervjuerna, där vi utgick från informanternas svar och sedan ställde 

följdfrågor som vi ansåg var relevanta och gav oss de information vi sökte.  
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