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Abstract  

The aim for this study was to examine betweenship as a phenomenon by focusing on 

identity. There is not very much research done on betweenship. I have used a 

qualitative phenomenological approach, based on four qualitative interviews. The 

four interviewees were all experiencing betweenship. To analyze their stories I used 

two theoretical frameworks; identity and affinity groups. According to these theories 

identity is shaped by an interaction between ascribed identity and experienced 

identity. The second procedure, to assign belongingness to an affinity group is often 

based on interpretations of symbolic objects. The results of this study suggest that 

betweenship is an interpersonal phenomenon created when others ascribe an 

identity that one doesn’t experience. There are primarily three groups whom others 

ascribe my respondents to; swedishness, an affinity group based on origin and one 

on immigrantness. The ascribing has resulted in these three groups that the 

respondents take into consideration in their conception of themselves. They are 

possessing symbolic objects which can derive them to all of the three affinity groups. 

Through the use of different types of expressions the respondents can announce 

belongingness to the group which they regard as relevant in the situation they face. 
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1. Inledning  

”Vanan att se motsatser. – det vedertagna oprecisa sättet att observera ser överallt i naturen 

motsatser (som till exempel ’varmt och kallt’) där det i verkligheten inte finns motsatser utan 

gradskillnader. Denna ovana har fått oss att vilja förstå och analysera också den inre världen, 

den andligt-moraliska världen, i termer av sådana motsatser. Outsägligt mycket smärta, 

arrogans, bryskhet, främlingskap och kyla har blandat sig i mänskliga känslor därför att vi 

tror oss se motsatser istället för övergångar.” Friedrich Nietzche (i Hylland Eriksen, 

1998, s. 181) 

Nietzche levde på 1800-talet, men detta citats aktualitet lever vidare i dagens 

samhälle. I USA talas det ofta om rastillhörighet och då måste man välja mellan svart 

och vit (Hardesty, 2001) och i Sverige är svenskar och invandrare ofta betraktade 

som två kontrasterande och oförenliga kategorier (de los Reyes & Kamali, 2005).  

År 2007 bildades gruppen ”Mellanförskapet”. Det är en förening och ett 

internetbaserat forum som samlar personer med den gemensamma upplevelsen att 

inte ha full tillhörighet till någon kultur. Personer präglade av en ökad globalisering; 

indier som aldrig varit i Indien, chilenare uppvuxna i dalarna och svensk-eritreaner. 

”Var kommer du ifrån, egentligen?” Den frågan har de fått så många gånger att de 

själva börjar tvivla. I Sverige är de invandrare och utomlands är de svenskar. 

Tillsammans söker de efter en plats där deras identitet inte blir ifrågasatt. Vanligen 

när man talar om kulturell tillhörighet används begreppen innanför och utanför, i ett 

dikotomiskt förhållande. De som startade föreningen kunde inte relatera till 

upplevelsen av endera så de skapade ett eget begrepp – mellanför (Mellanförskapets 

hemsida). 

En av uppgifterna för socialt arbete är, enligt International Federation of Social 

Workers, att verka för problemlösning i mänskliga relationer (IFSW:s hemsida). När 

en grupp personer ger uttryck för ett nytt fenomen, att befinna sig mellanför, menar 

jag att det är en uppgift för socialt arbete att undersöka fenomenet. Inom det sociala 

arbetet möts personer med olika ursprung, uppväxt och självuppfattning, då är det 

viktigt att ha förståelse för vad andra kan uppleva. Genom att undersöka 

mellanförskap kan nyanserad förståelse skapas som inte utgår från ett dikotomiskt 

förhållande, att antingen uppleva sig vara innanför eller utanför. Att göra deras 

röster hörda är att ta deras upplevelser på allvar, vilket främjar mänskligt samspel. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka mellanförskap som ett fenomen och dess betydelse 

för människors identitetsuppfattning. 

2.2 Frågeställningar 

- Hur ser intervjupersonernas upplevelser av mellanförskap ut? 

- På vilket sätt påverkas intervjupersonernas självuppfattning av andra? 

- I vilka kontexter kan mellanförskap vara relevant? 

3. Begreppsförklaringar och avgränsningar 

3.1 Begreppsförklaringar  

I denna studie kommer jag att använda mig av begreppet svenskhet som en abstrakt 

gemenskap vilken grundar sig på en föreställning av vad som anses vara äkta 

svenskt. Det är en kategori som skapas och återskapas genom att kontrasteras mot 

något annat. Invandrarskap används som ett begrepp för en kategori som skapats som 

en kontrast till svenskheten (de los Reyes, 2005). Att uppleva sig vara mellan 

kategorier, vare sig det är svenskhet, invandrarskap och/eller ett ursprungslands 

nationella gemenskap, benämns i denna studie för mellanförskap (Mellanförskapets 

hemsida). 

3.2 Studiens avgränsningar 

En människa är alltid införlivad i en mängd kategorier samtidigt; kön, 

klasstillhörighet, etnicitet, sexualitet etc. Kategorierna är knutna till maktpositioner 

och för att undersöka maktförhållanden bör man ta hänsyn till samspelet mellan 

kategorierna (de los Reyes, 2005). Denna studie riktar sig enbart mot den etniska 

kategorin och ämnar inte utforska maktförhållanden knutna till mellanförskap. 

Etnicitet och nationalism har i många fall en påverkan på varandra, ofta har etnicitet 

sin grund i en gemensam mytisk nationell historiebildning (Hylland Eriksen, 1998). 

Studien fokuserar inte på etnicitet och nationalism i vid mening utan begränsar sig 

till att undersöka tillhörighet till abstrakta gemenskaper som svenskhet och 

invandrarskap. 
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4. Metod  

Kvale och Brinkmann (2009) använder sig av en resenärmetafor för att beskriva 

forskningsprocessen. Ser man forskning som en process i vilken kunskap 

konstrueras, snarare än samlas in, kan forskningen beskrivas som en resa. En resa 

där forskaren vandrar omkring, strövar fritt och samlar intryck för att sedan återge 

en berättelse vid hemkomsten. Denna metafor passar bra in på processen för denna 

studie. Jag har dock inte vandrat helt fritt utan tagit stöd av forskningsmetodiska 

riktlinjer. Dessa riktlinjer och de metodologiska val jag gjort under processen 

beskrivs utförligt i detta kapitel. 

4.1 Val av metod 

Kvalitativa metoder har förmågan att lyfta fram röster som annars inte blir hörda 

och är lämpliga när vi ska undersöka ett ännu outforskat område. Ett sätt att få fram 

en komplex och detaljerad förståelse för nya områden är genom att skapa förståelsen 

i interaktion med personerna som studeras. Det möjliggör för intervjupersoner att 

återge sin berättelse oberoende av forskarens förväntningar eller vad han har funnit i 

litteraturen (Creswell, 2007). Med ett fenomenologiskt angreppssätt fokuserar 

forskaren på hur intervjupersonerna upplever sin livsvärld (Kvale & Brinkmann, 

2009). Målet för fenomenologisk forskning är att beskriva det essentiella för ett 

fenomen. Genom att samla material från flera personer som upplever fenomenet kan 

man reducera individuella olikheter och på så vis finna fenomenets kärna (Creswell, 

2007). Studien har behandlat ett relativt outforskat område och därför valde jag att 

använda mig av just en kvalitativ metod med fenomenologisk inriktning. Med 

kvalitativa intervjuer har jag sökt intervjupersonernas berättelser och upplevelser av 

mellanförskap för att skapa kunskap inom ett område som hittills fått lite utrymme i 

svensk forskning.  

4.2 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Inom socialkonstruktivistisk forskning litar man i stor utsträckning på 

intervjupersonernas berättelser. Socialkonstruktivismen menar bland annat att 

subjektiva uppfattningar skapas genom interaktion. Interaktioner sker i en historisk 

och social kontext vilket gör att de subjektiva uppfattningarna kan uttrycka något 

om samhället individerna lever i (Creswell, 2007). Thomasteoremet är nära relaterat 

till socialkonstruktivismen och säger att vad människor uppfattar som verkligt blir 

verkligt till sina konsekvenser, oavsett de ”objektiva” förhållandena. Det centrala 

blir således subjektiva definitioner och tolkningar av världen snarare än ”objektiva” 

beskrivningar (Sohlberg & Sohlberg, 2009). I denna studie innebär det att 
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intervjupersonernas tolkningar av situationer fått stor vikt, oavsett hur 

förhållandena i en ”objektiv” mening sett ut.  

Denna studie har en fenomenologisk ansats. Fenomenologi avser att beskriva ett 

fenomens kärna. I ett renodlat fenomenologiskt perspektiv försöker forskaren 

minimera sin egen påverkan i forskningsprocessen, fenomenet ska så långt som 

möjligt beskrivas utan forskarbias (Creswell, 2007). Kvale och Brinkmann (2009) har 

en annan syn och menar att det är i interaktionen mellan intervjuaren och 

intervjupersonen som kunskap skapas. Utan påverkan av forskaren skapas inte 

kunskap. Däremot kan forskaren förhålla sig medvetet naiv i interaktionen, och på 

så vis ge intervjupersonernas berättelser stort utrymme. Min utgångspunkt har varit 

i den senare modellen. Alltså har jag inte skyggat min påverkan, men genom att 

förhålla mig medvetet naiv strävat efter att ge intervjupersonernas uppfattningar 

stort utrymme.  

4.3 Förförståelse 

Innan jag påbörjade denna studie kände jag inte till begreppet mellanförskap. Jag 

har ett personligt intresse för inkluderings- och exkluderingsprocesser på etnisk 

grund. Jag själv är född i Sverige med finlandsfödda föräldrar och har funderat 

mycket kring varför jag ses som svensk, fastän andra svenskfödda ses som 

invandrare. Under ett samtal med min handledare introducerade han begreppet 

mellanförskap för mig. Min nyfikenhet väcktes. Jag läste grundligt texter 

publicerade på internetforumet ”Mellanförskapet” och byggde studien kring de 

upplevelser och tankar som kommer till uttryck på hemsidan. Ett av mina första 

antaganden då jag studerade internetforumet var att de skapat en subgrupp som 

nyanserar uppfattningen av två grundläggande kategorier inom den svenska 

befolkningen, svenskar och invandrare. 

Mina personliga upplevelser av mellanförskap är tämligen begränsade och sträcker 

sig till kortare perioder då jag bott utomlands med viss tillhörighet till dessa 

samhällen, men ändå inte upplevt mig helt innesluten. Mina begränsade 

erfarenheter av mellanförskap har gett mig en relativt förutsättningslös ingång till 

studien, och på så sätt lämnat mig öppen för olika aspekter på mellanförskap. 

Samtidigt har texterna på internetforumet ”Mellanförskapet” påverkat studiens 

utgångspunkter kraftigt. Möjligen representerar inte texterna hela bilden av 

mellanförskap och på så vis kan de ha gett mig en relativt begränsad ingång till 

forskningsområdet.  
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4.4 Tematisering  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att tematisering bör bygga på studiens syfte. 

Tematiseringens relevans kan stärkas av en väl underbyggd teoretisk förståelse. I en 

explorativ studie, där syftet är att upptäcka nya dimensioner hos ett fenomen, kan 

tematiseringen vara relativt öppen och ge utrymme för intervjupersonernas 

upplevelser. Min tematisering har haft sin utgångspunkt i studiens syfte. Studiens 

teman var intervjupersonernas upplevelser av mellanförskap, andras påverkan i 

deras självuppfattning och i vilka kontexter mellanförskap kan vara relevant. 

Tematiseringen har byggt på en teoretisk förståelse av etnicitet, att etnicitet skapas i 

en relationell process och dess relevans varierar i olika kontexter (Hylland Eriksen, 

1998). Tematiseringen var öppen för att intervjupersonerna skulle fylla temanas 

innehåll med sina specifika upplevelser av mellanförskap.  

Vid ett inledningsskede i forskningsprocessen innefattade studien ytterligare ett 

tema som handlade om mellanförskap som en subgrupp. Detta tema utgick från min 

förförståelse. Under insamlingen av data visade sig denna tematisering inte vara 

relevant och exkluderades därför för vidare utforskning.  

4.5 Urval 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet personer man bör intervjua i 

kvalitativ forskning beror på forskningens syfte. Det är viktigt att hitta en balans 

mellan ett dataunderlag som är för litet för att kunna generalisera och ett material 

som är så stort att det blir svårtolkat. Antalet intervjuer bör uppnå en 

mättnadspunkt, det vill säga när ytterligare intervjuer inte tillför ny kunskap. Vidare 

måste man ta hänsyn till forskningens ramar. Jag har intervjuat fyra personer, detta 

antal var en avvägning mellan studiens ramar och ett tillräckligt stort urval för att 

kunna analysera fenomenet mellanförskap. Två av intervjupersonerna var män och 

två var kvinnor. Utifall att uppenbara könsskillnader i uppvevelser av 

mellanförskap skulle framträda valde jag en jämn könsfördelning, trots att 

genusaspekter inte ingått i studiens syfte. 

En urvalsstrategi är att använda intervjupersoner som rimligen speglar olika 

variationer av ett fenomen (Larsson, 2005a). Icke-slumpmässiga urval lämpar sig 

bäst när studien intresserar sig för grupper av personer som inte finns förtecknade i 

register eller andra underlag. En urvalsvariant är självselektionsurval (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). För att få tag på intervjupersoner 

kontaktade jag redaktörerna på internetforumet ”Mellanförskapet”, jag informerade 

om studiens syfte och mina urvalskriterier. De lade ut en annons på sin hemsida där 

det stod att jag sökte intervjupersoner, vilket kan ses en form av självselektionsurval. 
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Urvalskriterierna var att de själva skulle identifiera sig med mellanförskap och vara 

unga vuxna (23 – 30 år). I fenomenologisk forskning är det av stor vikt att 

datainsamlingen sker genom personer som har upplevt eller upplever fenomenet 

(Creswell, 2007). Därför var ett kriterium att intervjupersonerna skulle identifiera sig 

med mellanförskap. Det andra kriteriet, att de skulle vara unga vuxna, valde jag för 

att de skulle ha hunnit få egna personliga erfarenheter av mellanförskap och 

samtidigt ha tonårsperioden och många av de stora livsvalen nära i minnet. 

Genom hemsidan kom jag i kontakt med de personer jag valt att kalla Maria och 

Joel. Min ursprungliga tanke var att få tag på alla intervjupersoner på samma sätt. 

Annonsen på internetforumet ”Mellanförskapet” inbringade dock inte fler 

intervjupersoner och jag valde att söka upp ytterligare intervjupersoner på andra 

sätt. Via en bekant fick jag kontakt med Sofia, som i sin tur hänvisade mig till 

Farzad. Urvalsförfarande att få tag på Farzad var således ett snöbollsurval (Esiasson 

et al., 2007). Ingen av de två sistnämnda hade tidigare hört talas om begreppet 

mellanförskap, men identifierade sig med det när jag beskrev för dem vad det var. 

4.6 Insamling av data 

Studier med explorativt syfte använder sig ofta av öppna och föga strukturerade 

intervjuer. Intervjuaren introducerar ett tema, följer upp intervjupersonens svar och 

söker nya infallsvinklar på ämnet under intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2009). 

En abduktiv metod kännetecknas av en växelverkan mellan teori och empiriska data, 

ett angreppsätt som varken utgår helt från empirin eller helt från teoretisk förståelse. 

Genom att använda teoretiskt grundade antaganden i intervjusituationen kan 

kunskap som annars inte kunnat upptäckas framträda (Larsson, 2005b). I 

fenomenologisk forskning finns två grundläggande frågor; vad personerna upplevt 

och hur de upplevde det (Creswell, 2007). Robertson (2005) menar att livshistorier är 

ett bra verktyg i intervjusammanhang eftersom en historia beskriver både 

sammanhanget och subjektets position i sammanhanget.  

I de intervjuer jag genomfört har jag använt mig av intervjupersonernas livshistorier 

som verktyg. Intervjuerna inleddes med att jag bad intervjupersonerna berätta om 

sin bakgrund och uppväxt. Sedan fortsatte intervjupersonerna att berätta om sina liv 

i kronologisk ordning, striktheten till den kronologiska ordningen varierade mellan 

intervjuerna. Genomgående när intervjupersonerna berättade sina livshistorier var 

mellanförskap i fokus och jag styrde intervjuerna mot studiens teman. Vi uppehöll 

oss vid specifika händelser då de tydligt upplevt mellanförskap för att följa 

fenomenologins två grundfrågor, vad och hur. Intervjupersonerna fick resonera 

kring hur de ser på de tydliga upplevelserna av mellanförskap och intervjuerna 
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avslutades med att intervjupersonerna fick resonera kring hur mellanförskap 

påverkat deras självuppfattning genom livet. För att hitta relevanta infallsvinklar på 

mellanförskap har jag använt en abduktiv metod. Det innebär att jag fördjupat mig i 

åtta olika teorier som jag antog kunde beskriva mellanförskap från olika synvinklar. 

Dessa teorier utgjorde grund för mina följdfrågor. Intervjuguiden var öppen men 

byggde på studiens teman och de olika teorierna. Jag använde samma intervjuguide 

vid samtliga intervjuer, trots att jag redan efter två intervjuer började se 

framträdande drag som kunde utgöra kärnan i fenomenet, detta för att lämna 

utrymme för nya aspekter av mellanförskap.  

Kvalitativa intervjuers kvalitet är beroende av intervjuarens hantverksskicklighet. 

Intervjuaren är undersökningens verktyg. Det finns olika tekniker för att höja 

hantverksskickligheten, en teknik är att förhålla sig medvetet naiv. Det innebär att 

intervjuaren förhåller sig lyhörd och naiv, både för det som sägs men också för det 

som inte sägs. Det handlar också om att förhålla sig kritisk till sina egna antaganden 

och tolkningsscheman (Kvale & Brinkmann, 2007). Under intervjuerna har jag 

strävat efter medveten naivitet. Detta för att ge tyngd åt intervjupersonernas 

upplevelser och undvika tolkningar utifrån min förförståelse. Det abduktiva 

angreppssättet har hjälpt mig att ställa teoretiskt förankrade följdfrågor, vid de fall 

de synsätt teorierna representerar visade sig vara irrelevanta lämnade jag dem. 

Innan jag genomförde intervjuerna utförde jag en pilotintervju. Detta för att bedöma 

hur adekvat min intervjuguide var. Jag intervjuade en vän som kände igen sig i 

mellanförskap. Vid pilotintervjun inledde jag med neutrala frågor kring fenomenet 

innan vi talade om min väns livshistoria. Jag insåg att det inte var en konstruktiv 

ingång och i studien gick jag istället direkt på intervjupersonernas livshistoria med 

fokus mot mellanförskap. 

Eftersom kunskapen i kvalitativa forskningsintervjuer skapas i interaktionen mellan 

intervjuare och den intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2007) har samtliga intervjuer 

genomförts i avskilda rum där moment som kunde störa vår interaktion reducerats. 

Längden på intervjuerna varierade mellan en till två timmar. Intervjuerna spelades 

in på bandspelare och efteråt spelade jag in mina egna reflektioner kring varje 

intervju.  

4.7 Bearbetning av data och analys 

En hermeneutisk fenomenologisk analysmetod innebär att upplevelser tolkas mot 

livssituationen. Insamling av data, analys och rapportskrivande bör inte ses som 

distinkta steg i en forskningsprocess, ofta pågår de samtidigt (Creswell, 2007). Kvale 
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och Brinkmann (2009) menar att i det ideala fallet är analysen utförd redan då 

bandspelaren stängs av efter en intervju. Jag har använt mig av en hermeneutisk 

fenomenologisk analysmetod. Vid intervjusituationen, liksom vid tematiseringen av 

transkriberingar, skapandet av berättelser och vid det mer renodlade analysarbetet 

har jag tolkat intervjupersonernas upplevelser mot deras livssituation. 

Att transkribera är en tolkande process där ett samtal mellan två personer fixeras i 

skriven form. Inför transkriberingen ställs forskaren inför många val som påverkar 

utskrifternas form. Valen fattas med hänsyn till avsikten att skriva ut intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Jag transkriberade intervjuerna i nära tidsanslutning för 

att behålla interaktionen i färskt minne och på så vis undvika oklarheter. För att 

återskapa spontaniteten som präglade intervjuerna valde jag att transkribera 

detaljerat och nära talspråket, dock med grammatiskt korrekta ord för att undvika 

felsyftningar. Jag valde också att använda en enkel transkriberingsnyckel med 

enbart tecken för pauser, citat, skratt och betoningar. Samma transkriberingsnyckel 

användes till alla transkriberingar. 

Vid bearbetning av data i fenomenologisk forskning söker man efter signifikanta 

uttalanden som uttrycker en förståelse för hur intervjupersonerna upplever 

fenomenet (Creswell, 2007). Vid denna process utgick jag från transkriberingarna. 

Jag sorterade data utifrån studiens tematisering och knöt olika uttalanden till olika 

teorier. Av det flertal teorier jag anlagt var det två stycken som gav lämpligast 

teoretisk beskrivning av intervjupersonernas signifikanta uttalanden, dessa två 

teorier har jag använt för att analysera materialet. 

Sjöblom (2005) menar att många vetenskapliga texter tenderar att presentera data 

sönderstrimlat i olika delar. Läsaren förlorar då lätt kontroll över hur delarna och 

texten hänger ihop. Det gör att författaren leder läsaren till tolkningarna och 

försvårar för läsaren att tolka annorlunda. För att främja transparensen i mina 

tolkningar har jag valt att presentera mina data som fyra enskilda berättelser utifrån 

de fyra intervjuerna jag genomfört. Creswell (2007) menar att man genom att 

reducera de individuella olikheterna i upplevelsen av ett fenomen kan finna 

fenomenets kärna. Jag har genom att söka de gemensamma erfarenheterna och 

upplevelserna av mellanförskap strävat efter att rama in kärnan i fenomenet. 

Därefter har jag skapat fyra fristående berättelser som visar hur denna kärna 

gestaltar sig i intervjupersonernas liv. De fyra berättelserna bygger på en gemensam 

struktur. Först beskrivs intervjupersonernas uppväxt och bakgrund, följt av 

händelser där de upplevt mellanförskap, upplevelser av att vistas i de länder där de 

har sitt ursprung och slutligen tankar kring deras upplevelser av mellanförskap. 
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4.8 Etiska hänsynstaganden 

Etiska principer är viktiga för forskaren att uppmärksamma och reflektera kring 

under hela forskningsprocessen. Det går inte att använda sig av etiska riktlinjer 

mekaniskt eftersom situationella faktorer avgör deras relevans. Vanligen diskuteras 

fyra etiska principer att ta hänsyn till; informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Jag förhöll mig till det informerade samtycket genom att presentera studiens syfte 

för intervjupersonerna innan intervjuerna, de fick kortfattad information om 

studiens sammanhang och vilka som kommer få tillgång till resultatet. Jag 

informerade om att intervjun skulle spelas in och att jag skulle ta hänsyn till 

konfidentialitet. Jag betonade även att intervjun var frivillig, att de kunde dra sig ur 

om de ville och att de inte behövde svara på alla frågor.  

Med hänsyn till konfidentialiteten har jag i presentationen av resultat använt 

fingerade namn på intervjupersonerna, inte presenterat exakt uppväxtort, 

arbetsplats eller liknande information som kan härledas till intervjupersonerna. 

Anonymitet kan å ena sidan skydda intervjupersoner men det kan också neka dem 

inflytande i forskningsprocessen och deras uttalanden kan tolkas utan påverkan från 

dem (Kvale & Brinkmann, 2009). För att hitta en balans i denna problematik har jag 

gett intervjupersonerna möjlighet att kommentera både transkriberingarna och deras 

individuella berättelser.  

Ytterligare en etisk princip att ta hänsyn till i kvalitativ forskning är vilka 

konsekvenser deltagande kan ge. Efter varje intervju frågade jag hur 

intervjupersonerna upplevde intervjun för att de skulle få möjlighet att diskutera 

eventuella missbelåtenheter som kunde ha uppstått under intervjun. 

Intervjupersonerna fick via e-mail ta del av transkriberingarna för att kommentera 

dem och på så sätt undvika tvetydiga uppfattningar av det intervjuerna frambringat. 

I samband med att de fick ta del av transkriberingarna gav jag även information om 

att talspråk kan upplevas främmande att se i skriven form. De fick också ta del av 

och kommentera sina individuella berättelser. Ovanstående etiska beaktanden kan 

jämföras med humanistisk-samhällsvetenskapliga rådets (1999) etiska huvudkrav.  

Forskarens roll i etiskt hänseende handlar om forskarens integritet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vid beaktande av denna etiska princip har jag validerat mina 

resultat hos intervjupersonerna, de har kommenterat berättelserna i varierande grad 

vilket framförallt har rört sig om förtydliganden. Dessa kommentarer har jag tagit 

hänsyn till. Denna etiska princip innefattar också att hålla en professionell distans till 
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intervjupersonerna för att uppnå vetenskaplig kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

På detta område har de teoretiska utgångspunkterna hjälpt mig att tolka 

underliggande meningar i intervjupersonernas uttalanden. Vid bearbetningen av 

intervjuerna har jag använt mig av transkriberingarna vilket skapat en viss distans 

till intervjupersonerna, till skillnad från det nära samspelet som uppstod i 

intervjusituationen. 

4.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

4.9.1 Validitet 

Grundläggande handlar validitet om forskningen verkligen undersöker det den 

avser att undersöka. Den filosofiska frågan om vad som är sanning behöver också 

klargöras. Tänker man sig att verkligheten huvudsakligen existerar i språket kan det 

vara adekvat att använda kvalitativa intervjuer. Validiteten är också beroende av 

forskarens hantverksskicklighet, vilket påverkar validiteten genom hela 

forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009). Creswell (2007) menar att 

validiteten till stor del påverkas av hur välgrundade och underbyggda forskningens 

argument är. 

Jag utgår från att vår uppfattning av verkligheten väsentligen konstrueras i språket 

varför jag anser att intervjuer är metodologiskt lämpliga för att undersöka 

mellanförskap. Studiens syfte och tematisering bygger på en teoretisk förståelse för 

hur etnicitet skapas vilket bidrar till argumentationen. Å andra sidan kan den 

teoretiska förankringen ha medfört att jag primärt har utforskat mellanförskap 

utifrån ett specifikt perspektiv, möjligen finns det en mångfald av perspektiv som 

kunde beskriva andra aspekter av mellanförskap. För att ge en bredare förståelse 

utifrån det valda perspektivet har jag använt en abduktiv metod som omfattar åtta 

olika teorier. Det ökar sannolikheten för mer välgrundade slutsatser eftersom jag 

prövat olika infallsvinklar för mellanförskap. I min strävan efter genomskinlighet 

har jag presenterat resultaten som individuella berättelser, där intervjupersonernas 

upplevelser sätts i sitt sammanhang. Dessa historier har lästs och kontrollerats av 

intervjupersonerna. För att hålla en metodologisk stringens har jag genomgående 

använt mig av en fenomenologisk forskningsansats. Eftersom kunskap uppstått i 

interaktion mellan mig och intervjupersonerna har jag inte strävat efter att minimera 

min påverkan, däremot har jag strävat efter att förhålla mig medvetet naiv. En 

traditionell metod för att höja en studies validitet är att genomföra 

uppföljningsintervjuer. Det har jag inte genomfört och möjligen hade det kunnat 

medföra en högre validitet i mina slutsatser. Å andra sidan kan de kommentarer 

intervjupersonerna gett mig angående berättelserna ses som en form av uppföljning.  
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4.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet, ifall resultaten kan reproduceras av 

andra eller samma forskare och vid andra tidpunkter. Det är önskvärt med hög 

reliabilitet samtidigt som en stark tonvikt på reliabiliteten kan hämma kreativitet och 

variationsrikedom (Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabiliteten innefattar även en 

noggrannhet i forskningsprocessens olika moment och en tydlig beskrivning av hela 

förfarandet (Creswell, 2007).  

Något som gynnar reliabiliteten är att jag använt en och samma intervjuguide under 

de fyra intervjuerna. Intervjuguiden i sig var öppen och halvstrukturerad vilket 

ledde till att intervjupersonerna kunde betona vad de ansåg vara relevant. 

Nackdelen med en öppen intervjuguide är att intervjuresultaten blir beroende av 

vad intervjupersonerna väljer att betona, vilket betyder att resultaten är kraftigt 

beroende av samspelet mellan mig och intervjupersonerna under intervjutillfällena. 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades noggrant av mig. Jag använde 

samma transkriberingsnyckel för alla transkriberingar och skrev förkortat talspråk 

grammatiskt korrekt för att undvika missförstånd. Min analysmetod och förfarandet 

att skapa berättelser från intervjuerna saknar tydliga metodologiska steg vilket kan 

sänka reliabiliteten då jag inte presenterat dessa förfaranden tydligt. 

4.9.3 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet handlar om en studies resultat kan överföras till andra relevanta 

situationer eller personer. En naturalistisk generalisering innebär att en tyst kunskap 

som bygger på erfarenheter kan verbaliseras och övergå till explicita 

påståendekunskaper (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Då samtliga intervjupersoner uppfyllde mina kriterier menar jag att 

urvalsförfarandets komplikationer inte påverkar resultatets generaliserbarhet. 

Studiens ramar begränsade mitt urval till fyra intervjupersoner och antagligen hade 

mellanförskapets komplexitet speglats mer adekvat vid fler intervjuer. Med andra 

ord anser jag inte att jag nådde ett mättat urval. Denna studies generaliserbarhet 

hänför sig till en naturalistisk generaliserbarhet då vardagliga upplevelser och 

känslor görs explicita och sätts i ett teoretiskt sammanhang. Med denna form av 

generalisering är det till stor del läsaren som bedömer studiens generaliserbarhet, 

om resultaten överrensstämmer med läsarens tysta erfarenhetsbaserade kunskaper. 

Eftersom studien är utförd i en svensk kontext och etniciteters relevans är 

kontextuell kan resultaten möjligen vara till nytta för svenska förhållanden. 
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5. Bakgrund och tidigare forskning 

Detta kapitel fungerar som bakgrundsförståelse för mellanförskap som 

forskningsfält. Jag inleder med att presentera hur jag gått till väga och fortsätter med 

att kommentera mellanförskap som forskningsfält. Hylland Eriksen (1998) menar att 

etnicitetens relevans är kontextberoende och ofta starkt sammanknuten med 

nationalitet. Därför lägger jag grunden för min forskningspresentation med en bild 

av den svenska kontexten följt av svensk forskning som berör mellanförskap. 

Därefter presenterar jag internationell forskning som kan kopplas till mellanförskap 

och kapitlet avslutas med en sammanfattning av det aktuella forskningsläget. 

5.1 Informationsinhämtning och forskningsläget 

Jag har sökt fördjupad kunskap i böcker och artiklar som behandlar etnicitet, 

nationalism, kultur och identitet. Huvudsakligen har jag använt litteratur som 

behandlar etnicitet, kultur och identitet som något skapat och förändringsbart. Jag 

har framförallt sökt i databaserna ProQuest – Social Sciences Subject Area och Academic 

Search Premier. I databaserna har jag med olika kombinationer använt sökord som 

”biculture”, ”ingroup and outgroup”, ”mixed”, ”betwixt and between”, ”ethnic”, 

”culture”, ”acculturation”, ”identity” etc. Jag har också använt mig av Google Scholar 

för att hitta vissa specifika artiklar. Andra har jag hittat genom Social Sciences Citation 

Index. 

Mellanförskap som forskningsfält är relativt outforskat, därför utökade jag 

sökningen till näraliggande forskningsfält. Jag fann att migrationsforskningen ofta 

fokuserar på en specifik grupp och jämför den kultur undersökningsdeltagarna har 

sin bakgrund i med den kultur de lever i, till exempel hur somalier upplever Sverige. 

En stor del av denna forskning visar hur de upplever och hanterar kulturskillnader. 

Forskningen som fokuserar på barn till invandrare tar vanligen sin utgångspunkt i 

ohälsa inom denna grupp.  

5.2 Svensk kontext 

5.2.1 Migrationshistoria och nutid 

Under medeltiden hade Sverige en betydande invandring av bland andra tyskar och 

valloner. Under mitten av 1800-talet förvandlades Sverige i stor utsträckning till ett 

utvandringsland, en period som varade fram till mitten av 1900-talet. Efter andra 

världskriget tilltog invandringen till Sverige. De första två decennierna efter kriget 

präglades till stor del av arbetskraftsinvandring, för att sedan övergå till en 

migration karaktäriserad av flykting- och anhöriginvandring under de senare 

decennierna av 1900-talet. Den senare perioden av invandring förbinder oss med 
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delar av världen som svenskar tidigare haft begränsad kontakt med (Allwood & 

Franzén, 2000). 

Personer födda i Sverige som har en eller två föräldrar födda utomlands är en grupp 

som tilltar. År 1970 utgjorde denna grupp 3 respektive 1 procent av Sveriges 

befolkning, år 2008 hade gruppen växt till 7 respektive 4 procent av befolkningen. 

Tidigare härstammade de utlandsfödda föräldrarna oftast från Norden, nu är det 

vanligast att de härstammar från utomeuropeiska länder (Statistiska Centralbyrån, 

2010). 

5.2.2 Svenskar och invandrare 

De los Reyes och Kamali (2005) belyser en paradox i integrationssynen nämligen; att 

integrationen ska främja ett samhälle för alla, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, 

samtidigt som den kräver en uppdelning i ”vi” och ”dom”. I Sverige består denna 

uppdelning i ”svenskar” och ”invandrare”. Uppdelningen mellan svenskar och 

invandrare homogeniserar och anonymiserar personerna inom kategorierna. 

Svenskar och svenskheten ses ofta överlägsen i förhållande till invandrare och 

invandrarskap. Esken, Högfeldt och Slonje (2009) menar att kategoriseringen 

svenskar och invandrare inte är problematisk, däremot är värderingarna kopplade 

till kategorierna ofta ett problem. Ålund (1997) är inne på samma spår och menar att 

i Sverige fungerar kategorin invandrare stigmatiserande och förpassar personerna 

innanför kategorin till annorlundahet och utanförskap. 

Sanandaji (2009) använder sig av begreppet mellanförskap för att beskriva hur den 

svenska integrationen fungerar i en strukturell arbetsmarknadsmodell. Han menar 

att segregeringen ofta leder till svårigheter för invandrare att ta sig in på 

arbetsmarknaden. I vissa fall kan det dock gynna innovation och nya 

arbetsmarknader kan uppstå. När invandrare står utanför arbetsmarknaden 

urholkas det sociala kapital de har från hemlandet och de får svårt att ta till sig ett 

socialt kapital som uppskattas i Sverige. De invandrade föräldrarna saknar ofta ett 

socialt kapital som de kan förmedla till sina barn. 

5.2.3 Diskursiv bild 

Ålund (1997) menar att de två kategorierna, svenskar och invandrare, i sig är två 

komplexa kategorier med innebörders heterogena kulturyttringar. Ofta ses de som 

väsensskilda. Problem som grundar sig i sociala ojämlikheter kulturaliseras 

vanligen. Det innebär att man bortser från de sociala förhållanden som skapar 

problem och lägger förklaringen ensidigt på kulturella skillnader. De ”invandrare” 

som är uppvuxna i Sverige är i realiteten ofta mer svenska än utländska. Många 
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aspekter av invandrarkulturen är en svensk produkt som formats i svenska 

förhållanden. ”Det som blir ’äkta’ här och nu har sällan med gamla traditioner att 

göra” (Ålund, 1997, s. 40).  

Alsmark (1997) hävdar att det finns en tanke om en grundsvensk normalitet på ett 

känslomässigt plan, en riktig svensk ska vara på ett visst sätt. Detta är något som 

invandrare måste förhålla sig till i sitt identitetsbygge. Ålund (1997) hävdar att vid 

fall av gränsöverskridande identiteter uppstår ofta oro. Man efterlyser ordning på 

grundval av föreställningar kring kultur och etnicitet i form av essensfyllda grupper. 

Brune (2004) har diskursanalytiskt granskat uppfattningar om invandrare i svenska 

media. Hon menar att termen invandrare används som ett kodord för personer som 

inte är som svenskar. Invandrare skapas i kontrasten mot svenskar. Vad som menas 

med svensk är ofta diffust, vanligen tolkas det utifrån politiska mål istället för de 

realiteter vi lever i. Negativa aspekter får ofta företräde när invandrarfrågor 

behandlas. 

5.3 Mellanförskap och identitet 

Ålund (1997) resonerar kring identitetsskapande hos svenska ungdomar med 

utländsk bakgrund. Ofta utformas deras identitet i en skärningspunkt mellan olika 

kulturellt definierade gränser och de strävar efter att binda samman skilda platser 

och tider med varandra. Esken, Högfeldt och Slonje (2009) påpekar att en känsla av 

tillhörighet är en viktig förutsättning för en lyckad integration. Därför är det viktigt 

att fokusera på den subjektiva integrationen som bygger på personers upplevelser. 

Identitet är en social konstruktion som skapas i växelverkan mellan individen och 

den sociokulturella kontexten. En persons egen självbild formas i relation till 

identitetsaspekter som denne tillskrivs utifrån av andra. Människor tillhör olika 

grupper och har många överlappande identiteter. Dessa identiteter reduceras ofta 

hos den som kategoriseras som invandrare. De ses som endimensionella människor 

som måste välja att vara svenskar eller invandrare. Vissa personer upplever då att de 

befinner sig i ett ingenmansland, ”varken eller”, utan att ha tillhörighet till någon 

kategori. Andra upplever en frihet att röra sig mellan de olika identiteterna, de 

tillhör ”både och”. 

5.3.1 ”Varken eller” 

Rojas (2001) diskuterar skillnader mellan första generationens och andra 

generationens invandrare. Han menar att det uppstår färre komplikationer för första 

generationens invandrare som upplever utanförskap i det nya hemlandet, de kan 

luta sig tillbaka mot minnen och drömmar från sitt ursprungsland. Han menar att 
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personer som växer upp i Sverige med utländsk bakgrund ofta ses som annorlunda, 

avvikande, och ovälkomna trots att de är svenskar. Många av dem bildar en ny 

kollektiv identitet grundad på den delade känslan av utanförskap. Alsmark (1997) 

menar att det i Sverige finns en vedertagen uppfattning att invandrare blir rotlösa 

och identitetslösa när de kommer till sitt nya land. Därför anses de må bra av att 

behålla sin etniska tillhörighet och kulturella särart. Vilket gör att invandrare ses 

som behandlingsobjekt, någon att tycka synd om och hjälpa.  

I intervjuform lyfter Ålund (1997) fram en ungdom född i Sverige med grekiskt 

ursprung som under olika perioder av sitt liv valt att betona det svenska eller det 

grekiska. Den kulturella tillhörigheten har för honom fungerat stigmatiserande och 

har alltid knutit honom till den kategori han inte velat tillhöra. Genom att ställa upp 

schablonartade beskrivningar av andra etniciteter distanserar han sig från dessa 

grupper. Han försöker ställa sig bortom kultur och etnicitet, men ”flykten från 

kulturen tycks dock göra honom själv till kulturens fånge” (Ålund, 1997, s. 124). 

5.3.2 ”Både och” 

Alsmark (1997) har i en intervjustudie fokuserat på en kvinnlig svensk uganda–

indier som valt att se sin bakgrund som möjlighetsskapande istället för rotlös. Hon 

ser inte sitt liv som en konflikt mellan olika lojaliteter, istället poängterar hon att hon 

inte behöver var lojal mot en grupp. I sitt identitetsskapande har hon valt att betona 

de aspekter hon uppskattar från olika kulturer och därigenom fått större möjligheter 

att utforma sitt liv. Hon ”utför en skicklig balansgång mellan de två starkaste 

krafterna i en människas identitetsutveckling. Den som handlar om rätten till egen 

existens och personlig integritet och den som knyter individen samman med andra 

människor och grupper” (Alsmark, 1997, s. 71). 

5.4 Internationell forskning 

Hylland Eriksen (1998) har bedrivit etnicitetsforskning på Mauritius. Hans resultat 

tyder på att etnicitetens relevans för den enskilda personen är kontextberoende. En 

mauritier som identifierar sig med en hindugemenskap vid allmänna val, kan 

identifiera sig med en annan tillhörighet vid arbetsintervjuer och som mauritier då 

han eller hon befinner sig utomlands. ”Även om det innebär en större närhet till 

kristna och muslimska mauritier än till hinduer från Indien” (Hylland Eriksen, 1998, 

s. 43).  

Hardesty (2001) har i en intervjustudie med 20 amerikanska ungdomar och unga 

vuxna, som har en svart och en vit förälder, studerat deras upplevelser av att befinna 

sig mitt emellan två samhälleliga kategorier. Hon använder sig av begreppet ras som 
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ett begrepp med kulturellt innehåll och jämställer det med begreppet etnicitet. I min 

summering av hennes forskning kommer även jag att använda begreppet ras. USA 

är ett land med många blandade raser, trots det ses raserna ”vit” och ”svart” som 

dikotomier. Till skillnad från dem som innefattas i de vedertagna rasgrupperingarna 

får de personer som har dubbla rastillhörigheter (biracial) själva associera sig till 

någon kategori. Personer med dubbel rastillhörighet kan utforma sin identitet på 

olika sätt i olika kontexter. Förhållandet mellan externa och interna självdefinitioner 

framträder tydligt hos dessa individer. Dessutom blir kampen för att uppleva sig 

autentisk mer synliggjord. Hardesty uppmärksammar den resa hennes 

intervjupersoner gjort i sitt identitetsskapande. Från att ha vuxit upp ”färgblint” 

utan att lägga vikt vid raser fick de lära sig vikten av en definierad ras i skolan. De 

blev tvungna att definiera sig i kategorier som bara delvis stämde överrens med 

deras egna uppfattningar av sig själva. De fastnade då i andras definitioner av sig 

själv, i negativa känslor och i föreställningar av rasdikotomier. Identifikationen kom 

att utgå ifrån vad de inte upplevde sig vara samtidigt som de kritiserade existerande 

kategorier för att slutligen definiera sig själva bortom rastillhörighet. De unga vuxna 

som ingick i studien fick nu en förmåga att anpassa sig till olika situationer och 

betona olika aspekter av sin rasidentitet beroende på situation, vilket är något som 

kräver stor social skicklighet och lyhördhet. Hardesty betonar att resan i 

identitetsskapandet inte är en linjär process, vissa av intervjupersonerna har valt att 

kalla sig svarta efter en period av identifiering bortom de vedertagna 

rastillhörigheterna. Resan kan sammanfattas i att de från att ha varit inkapslade i 

andras definitioner har gått till att bli personer som konstruerar sin identitet. Dessa 

personers erfarenheter utmanar tanken att behöva identifiera sig med sin tillskrivna 

ras, men också tanken att överhuvudtaget behöva identifiera sig med en viss ras. 

En amerikansk kvantitativ studie rörande personer med dubbel rastillhörighet pekar 

mot att de själva väljer kategori. Valet visade sig vara beroende av upplevd likhet till 

rasen de placerar sig i. Likheten i sin tur bygger ofta på utseende. Valet av ras får 

konsekvenser i det sociala livet, de som identifierar sig med en viss ras umgås i 

högre utsträckning med andra inom samma ras (Good, Chavez & Sanchez, 2010). 

5.5 Kort sammanfattning 

Den moderna invandringen till Sverige tycks vara ett relativt nytt fenomen och två 

kategorier har skapats, svenskar och invandrare. Svenskheten skapas genom att 

svenskarna speglar sig mot invandrare. Kategorierna är komplexa och inbördes 

heterogena, däremot ses de ofta som tydliga kategorier där svenskheten är 

överlägsen invandrarskapet. Forskning som berör personer som befinner sig mellan 
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kategorierna visar två spår, antingen känner sig personerna som ”varken eller” eller 

som ”både och”. En amerikansk studie visar hur personer mellan två kategorier har 

gått från att vara ”varken eller” till att bli ”både och” genom att betona olika 

aspekter av sin identitet i olika sammanhang. Inom den svenska forskningen råder 

det brist på studier som behandlar upplevelser av att befinna sig inom två 

kontrasterande kategorier. Det saknas studier som mer eller mindre 

förutsättningslöst utforskar detta nya fenomen. Om forskning som behandlar barn 

till invandrare fortsättningsvis tar utgångspunkt i ohälsa menar jag att en 

snedvriden bild kan målas. Om en framgångsrik integration är beroende av en 

känsla av tillhörighet är det av stor vikt att undersöka upplevelsen av 

mellanförskap, eftersom jag menar att ökad förståelse kan gynna upplevelsen av 

tillhörighet.  
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6. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenterar jag de två teorier som kommer att användas för att svara 

på studiens syfte och frågeställningar. Mellanförskap handlar till stor del om 

upplevelse av tillhörighet, varför en teori kring identitet och en teori kring 

gemenskaper och tillhörigheter valts. Den första teorin beskriver identitet, hur den 

skapas i växelverkan mellan upplevd och tillskriven identitet. Den andra teorin 

beskriver gemenskapers logik och hur vi tillskriver olika personer tillhörighet till 

gemenskaper. Kapitlet avslutas med en förenklad sammanfattning. 

6.1 Identitet  

Ahmadi (2000) tar utgångspunkt i olika teoretiska arbeten kring identitet1. Identitet 

uppstår i ett samspel mellan personliga och sociala aspekter, och mellan subjektiva 

och objektiva nivåer. Subjektiv identitet uppstår när individen själv tillskriver sig 

vissa attribut eller kategoriserar sig själv i en viss social grupp. Objektiv identitet är 

den identitet som andra tillskriver individen. Då kategoriseras eller definieras 

individen utifrån dennes förmodade egenskaper, eller utifrån de kännetecken 

dennes sociala grupp innehar. Det vill säga ”den andre” skapar en bild av individen 

för att förhålla sig till denne. Eller ”den andre” skapar en bild av en grupp som 

individen förmodas tillhöra. Individen definieras då i första hand som medlem i en 

etnisk grupp, klass, religiöst samfund etc.  

 

 

 

 

 

Den objektiva identiteten framhåller ”den andres” betydelse i självdefinitionen. Man 

skulle då kunna säga att validiteten i självdefinitionen ligger i den andres 

erkännande av identiteten. Om individen själv accepterar sin tillskrivna identitet 

förvandlas den objektiva identiteten till en subjektiv identitet. När individen 

internaliserar sin tillskrivna identitet blir den objektiva identiteten meningslös, 

                                                
1 Erikson, Erik H. (1968). Identity: youth and crisis. New York: Norton.; Zavalloni, M. (1973). Social 

identity: Perspectives and prospects. Social Sciences Information, vol. 12, pp. 65 – 91.; Lange A. & Westin 

Ch. (1981). Etnisk diskriminering och social identitet. Stockholm: Liber.; Magnusson, K. (1986). Jugoslaver 

i Sverige: Invandrare och identitet. Uppsala: Uppsala universitet. 
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Figur 1. Förenklad version av Ahmadis (2000, s. 157) figur. 
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eftersom individen då tolkar sin identitet subjektivt. Inte förrän det uppstår en 

diskrepans mellan subjektiv och objektiv identitet blir denna uppdelning av 

identiteten tydliggjord (ibid.).  

Identitet konstrueras i växelverkan mellan den sociokulturella miljön och individens 

inre. Den är ett försök att svara på frågan ”vem är du?”. Frågan innehåller en 

utredning om personens rätt att befinna sig i ett visst sammanhang och identiteten 

innehåller komponenter som kan ge tillträde till dessa sammanhang. Identiteten är 

situationsanpassad och tidsbunden och bör därför ses som en process. Då individen 

alltid befinner sig i en viss kontext kan dennes försök att besvara frågan ”vem är 

du?” vara ett strategiskt val, vilket leder till att individen betonar vissa aspekter av 

sin identitet i olika sammanhang (ibid.). 

6.1.1 Modern och postmodern identitet 

Ahmadi (2000) visar två diskurser angående synen på identitet. Den moderna 

identitetssynen utgår från att identitet är något relativt stabilt. Livsprojektet handlar 

om att konstruera sin identitet, som är kontinuerlig och enhetligt bestående genom 

livet. Kärnan för identifikationen bygger ofta på yttre fenomen, som kroppsliga 

egenskaper, ett yrke eller en plats. Identiteten uppfattas som en fast punkt i tillvaron. 

En punkt som är viktig för att skapa en känsla av tillhörighet och för att förstå sin 

plats i omgivningen. Den postmoderna identitetssynen utgår från att identitet är ett 

resultat av människors behov att anpassa sig till en kontext. Identitet ses som 

kortsiktiga strategiska projekt som ger mening under olika perioder av livet. 

Identitet uppfattas således instrumentalt och grundar sig på rationella val som ger 

tillträde till det sammanhang personen befinner sig i för tillfället. Det postmoderna 

samhället, som växer fram ur det moderna, genererar också en stor repertoar av 

identiteter som personen har möjlighet att välja mellan.  

Vissa människor tvingas inse identitetens flyktighet. För personer som migrerar till 

exempel uppstår ofta en uppenbar brytning med en modern identitetssyn. Insikten 

om identitetens flyktighet tillhör det allmänmänskliga, men för vissa kan det 

upplevas starkare (ibid.). 
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6.2 Gemenskap, gränser och symboliska objekt2 

6.2.1 Gemenskap och gränser 

Utan exkludering finns det ingen inkludering, liksom en insida inte kan existera 

utan en utsida. Det finns ingen gemenskap som är naturgiven utan gemenskaper 

måste skapas. I åtskiljandet, jämförelsen och gränsdragningen mellan grupper 

uppstår gemenskap. Detta gäller även för den nationella gemenskapen. En svensk 

kan inte vara svensk om det inte finns andra som inte är svenskar. Om den 

nationella gemenskapen inte är naturgiven handlar frågan om vad som håller 

samman gemenskapen snarare än vilka som håller den samman. Svaret är att 

gemenskaper hålls samman genom gränsdragning (Azar, 2005). 

 Det finns olika slags gränsdragningar som existerar sida vid sida. Å ena sidan finns 

gränser på juridisk och politisk grund. Den som har svenskt medborgarskap är 

svensk och åtnjuter de rättigheter och skyldigheter som medborgarskapet omfattar. 

Å andra sidan finns abstrakta gränser där svenskhet uppfattas som något exklusivt 

och som en inre gemenskap, åtskilt från medborgarskapet. Hur man blir en riktig 

äkta svensk är en fråga som Azar (2001) diskuterar.  

Det är lönlöst att definiera en gemenskap med hänvisning till dess insida. Om vi 

explicit definierar vad svenskhet är skulle många förmodade ”äkta” svenskar 

uteslutas och många icke-svenskar inneslutas. För att gränsdragningen ska fungera 

måste gränsen dras på en abstrakt nivå och åtskillnad göras via association istället 

för via en precis definition. Men så länge föreställningar om en inre skillnad mellan 

svenskar och invandrare existerar är det möjligt att dra gränser och göra åtskillnad 

utifrån den förmodade skillnaden. Integrationsideologin letar ofta efter sätt att 

övervinna de stora kulturella skillnaderna, vardagspraktiken handlar dock ofta om 

”att överkomma de hotande likheterna genom att istället uppfinna skillnader” (Azar, 

2005, s. 162). 

Redan i språket indikeras en gräns, begreppen svenskar och invandrare är två 

kategorier som utesluter varandra. Inom den svenska nationens gränser anses 

svenskhet stå för normalitet, sundhet och ordning. Medan avvikelse, störning och 

kriminalitet ofta härleds till de annorlunda, till invandrarna. På det viset ses de 

förmodade svenskarna som rena och fria från skuld medan förmodade invandrare 

                                                
2 Azar sammanfogar i sina texter en mängd teoretiska resonemang vars kopplingar jag, för 

tydlighetens skull, valt att inte klargöra. Hans texter är bland annat inspirerade av Jaques Derrida, 

Jean-Paul Sartre, Karl Marx och Sigmund Freud. (Derrida, J. (1990). Schibboleth. Symposion: 

Stockholm/Stehag.; Sartre, J.-P. (1948). Tankar i judefrågan. Stockholm: Bonniers.; Marx, K. (1970). 

Kapitalet. Uddevalla: Bo Cavefors förlag.; Freud, S. (1995). Totem och tabu. Göteborg: Daidalos.) 
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misstänkliggörs. Svenskheten står för ett värdesystem som gynnar de personer som 

inkluderas i kategorin svenskar. Invandrarens förmodade vilja att bli svensk är 

ytterligare en aspekt som gör svenskheten exklusiv (Azar, 2005).  

6.2.2 Kategoriseringens mekanismer 

Azar (2001) menar att förfarandet att inkludera respektive exkludera en person till 

en gemenskap kan analyseras i tre steg. Det första steget är ett förhör. Alla människor 

kommer på ett eller annat sätt att förhöras om sin identitet inför andra. Förhöret bär 

både på ett hot (exkludering, utvisning) och en förhoppning (inkludering, inträde i 

ny gemenskap). Antingen lyckas man passera och tar sig in i gemenskapen eller så 

misslyckas man och riskerar att marginaliseras. Det andra steget är ett lösenord, i 

form av en identitetsmarkör. Lösenordet är vad som krävs för att passera förhöret. 

Lösenordets stränghet och form varierar över tid och rum, ibland är det ett pass, 

ibland hudfärg och vid andra tillfällen kan det vara hur väl man behärskar språket. 

För att visa upp rätt lösenord krävs det att personen vet vilka slags frågor och krav 

som kommer att ställas och vad för slags svar som efterlyses. Det tredje steget är 

gränsdragning. Gränser och gränsdragning finns närvarande både i förhöret och i 

kravet på lösenord. Gränser präglas av dikotomier som innanför och utanför, insida 

och utsida. Gränsdragningens logik är uppfinningsrik och finner ofta nya skillnader 

hos ”de andra” så fort en likhet har identifierats.  

6.2.3 Symboliska objekt 

Det finns ingen gemenskap som saknar symboler. Symbolerna kan vara uppenbara 

som ett pass eller ett utseende, men kan också befinna sig på en betydligt mer 

abstrakt nivå som svenskhet eller nationstillhörighet. Symboliska objekt har en 

abstrakt natur, delandet av ett objekt förbinder personer till varandra och delandet 

ger objektet ett symboliskt innehåll. En tystnad till exempel kan i sig vara en helt 

neutral händelse. När tystnaden delas i en tyst minut får den dock en symbolisk 

karaktär. Tystnaden som symboliskt objekt visar vilka som ingår i en gemenskap, 

vilka som förbinds genom den tysta minuten. Genom att välja vilka händelser som 

vi håller en tyst minut för förbinder vi oss med andra. Samtidigt skapas en gräns till 

dem som väljer att inte hålla tyst minut (Azar, 2005). 

Delandet ger det symboliska objektet värde, villkoret är att det inte delas av alla. Om 

alla delar det symboliska objektet förlorar det sitt värde. På det viset står det 

symboliska objektet för ett gemenskapsvärde. De som får dela objektet inkluderas i 

gemenskapen, medan de som inte får dela exkluderas. Med andra ord befinner sig 

det symboliska objektet på gränsen mellan gemenskapens in- och utsida, som ett 

lösenord för vilken sida av gränsen en person eller grupp befinner sig på. Vilka 
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symboliska objekt som ger tillträde till en gemenskap är inte en gång för alla given. 

Gemenskaper utan tydliga gränser, som svenskhet, saknar både tydliga 

uppfattningar om vilka symboliska objekt som ger tillträde till gemenskapen och 

vilka personer som får dela dem. I sådana abstrakta grupper delas de symboliska 

objekten via association mellan de förmodade medlemmarna (ibid.). 

Vi tenderar att tolka personer utifrån de symboliska objekt de uppvisar, oavsett hur 

personen ser sig själv. På så sätt befinner sig det symboliska objektet utom 

individens omedelbara kontroll och hon kommer att förknippas med en gemenskap 

som hennes hudfärg, dialekt, ögonform etc. relateras till. Individens sociala identitet 

pekas ut av det symboliska objektet. På en och samma gång singulariserar och 

kollektiviserar det symboliska objektet en person. Ett efternamn, till exempel, 

märker ut en individ samtidigt som det skriver in personen i en släktgemenskap 

(ibid.). 

6.2.4 Diskursiv ordning 

Åsikter angående vilka som får dela de symboliska objekten kan variera mellan olika 

individer. Däremot finns det diskursiva system som reglerar vilka som är förtjänta 

av att få dela de symboliska objekten. Dessa system reglerar en viss samhällsform 

och alla individer är påverkade av systemen. De diskursiva systemen är inte stabila 

utan reproduceras ständigt, vilket innebär att ingen gemenskap är stabil (Azar, 

2005). 

6.3 Förenklad sammanfattning 

Identitet skapas i en process mellan subjektiv och objektiv identitet. Dessa två nivåer 

kan delas upp i personliga och sociala aspekter. De sociala aspekterna handlar om en 

individs grupptillhörighet (Ahmadi, 2000). Azar (2005) visar att en gemenskap håller 

ihop genom gränsdragning, på gränsen mellan en gemenskaps in- och utsida 

befinner sig symboliska objekt. De symboliska objekten indikerar vilka som har 

tillträde till en gemenskap. Svenskhetens gränser dras på en abstrakt nivå och vilka 

som får dela svenskheten avgörs via association. Ahmadi (2000) menar att identitet 

innehåller komponenter som kan ge tillträde till vissa sammanhang. Dessa 

komponenter kan ses som symboliska objekt, vilka fungerar som lösenord för att bli 

inkluderad i en gemenskap. Lösenordens stränghet varierar i olika kontexter (Azar, 

2001) och gemenskapers gränser förändras kontinuerligt (Azar, 2005). Ahmadi (2000) 

visar att identitet kan fungera som strategiska val för att få tillträde till olika 

sammanhang och gemenskaper. 
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7. Presentation av resultat 

I detta kapitel kommer de fyra intervjupersonerna att presenteras med varsin kort 

berättelse baserad på deras liv och upplevelser. Berättelserna ligger till grund för 

analysen i nästa kapitel och diskussionen i sista kapitlet. 

Citaten innehåller tecken som jag här ska förklara: 

[…] – Borttaget innehåll från intervjupersonens utsaga. 

… – Intervjupersonen avbryter meningen för att börja på en ny. 

xxx – Betoning av ett ord. 

’xxx xxx’ – Intervjupersonen citerar någon annan eller ger uttryck för egen 

tankegång. 

*** – Svordom.   

[haha] – Skratt. 

7.1 Sofias berättelse 

Sofia är 27 år gammal. När hon var tio månader flyttade hon, hennes mamma, 

hennes morbror och tre av hennes kusiner från Chile till Sverige. Sofia och hennes 

mamma flyttade till ett radhusområde i Stockholm där majoriteten av de boende var 

svenskar och det fanns väldigt få personer med utländsk bakgrund. Sofias mamma 

tog snabbt till sig så mycket som möjligt av den svenska kulturen. Hon lärde sig 

svenska, firade svenska högtider och lyssnade på svensk musik. Med andra ord fick 

Sofia en relativt svensk uppväxt och hennes starkaste chilenska koppling var att hon 

fick hemspråksundervisning. I området Sofia växte i upp umgicks hon intensivt med 

de andra barnen. 

”Det var jag och en kille till som hade föräldrar med utländsk bakgrund, sedan var det bara 

svenskar. *…+ Vi var med varandra exakt hela tiden. Efter skolan, på kvällar, på helger. Så att 

vi var liksom ett gäng. *…+ Under hela den perioden var det aldrig så att jag såg mig själv 

som annorlunda, för det var ingen som såg mig som annorlunda.” 

På valborgsmässoafton när Sofia var femton åkte hon och hennes vänner till en 

majbrasa. Där började Sofias tjejkompisar samtala med två äldre killar. 

”Jag går dit, jag sätter mig och så säger de att de är rasister. Så säger de ’nej men vi hatar 

svartskallar’ och jag blir ju jättenervös. Och det är ingen som liksom tänker på det. Utan de 

frågar mig såhär ’ja men var kommer du ifrån?’ och tittar på mig lite skeptiskt. Så säger jag 

’nej, alltså jag är svensk.’ ’Ja okej’ sa de och så sa de inget mer. Och jag tyckte det var så 

jobbigt. Jag kände mig helt illamående och ville gå därifrån. Och mina tjejkompisar bara 

fortsatte prata med de här killarna.” 
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Till slut klarade Sofia inte av att vara kvar. Hon gick till resten av kompisgänget och 

förklarade att vännerna pratade med två rasister. En adopterad kille, som ibland 

umgicks med kompisgänget, blev provocerad och konfronterade rasisterna. Då 

jagade de två killarna honom med knivar. Trots att kompisgänget var många fler än 

de två killarna var det ingen som gjorde någonting. Killen som blev jagad lyckades 

undkomma men Sofia var livrädd att killarna skulle ge sig på henne och hon åkte 

därifrån. Hon tänkte att om ingen hjälpte honom vem skulle då hjälpa henne, hennes 

vänner verkade inte ta det på allvar.  

”När det väl kom till kritan var jag ju inte svensk. När det kom till en sådan situation, när 

det kom rasister, då var det ingen som backade mig. Jag var inte en av dem då. Det blev 

jättekonstigt.” 

Gymnasiet blev en brytning för Sofia. Hon började umgås med personer som hade 

utländsk bakgrund och började identifiera sig som invandrare. Hon klädde sig i 

pösiga kläder, lyssnade på hip-hop och började prata ”invandrarslang”. Både hon 

själv, henens vänner och lärare såg henne som invandrare. Gymnasieskolan var 

tydligt umgängesuppdelad mellan svenskar och invandrare och Sofia umgicks allt 

mindre med svenskar. I hennes nya umgängeskrets gav hon sin chilenska bakgrund 

stort utrymme och det blev en stolthet. 

”Plötsligt var det som att jag hittade en bit av mig själv. För Chile existerade inte under den 

tiden jag umgicks med mina svenska kompisar. Det fanns ju inte, överhuvudtaget. *…+ Men 

jag hade aldrig riktigt försökt putta bort Chile eller något sådant, men det var inte aktivt i 

mig. Och nu fick Chile vara en del av mig, någonting jag fick vara stolt över. *…+ Och jag 

började liksom skämmas över att jag förnekat det jag har med mig på något sätt, för det var så 

jag upplevde det. Det hade förnekats för mig och jag hade förnekat det.” 

Efter gymnasiet tonade Sofia ner identifikationen som invandrare. Hon jobbade en 

period innan hon läste en utbildning på universitet.  

”Det slog mig att om jag inte pratar ordentligt, om jag inte visar vad jag går för så kommer 

människor att… Alltså de har förutfattade meningar om vem jag är bara av att titta på mig. 

Och det tänker jag fortfarande.” 

På universitet fanns det personer med olika ursprung. Återigen upprepades 

indelningen mellan svenskar och invandrare, Sofia valde att befinna sig mittemellan 

tillsammans med två andra studenter. Subtila signaler att de varken passade in i 

gruppen med svenskar eller invandrare gjorde att de skapade en grupp mittemellan.  



 

30 

 

”Och det är så subtilt. Jag kommer aldrig kunna säga såhär ’du ser mig som annorlunda’. 

Utan det är bara en känsla man får av människor. Och sedan behöver det inte vara det. Det 

kan lika gärna vara så att personkemin inte fungerade mellan oss.” 

Utbildningen ledde till att Sofia fick det jobb hon har idag, där majoriteten av hennes 

kollegor kommer från Sverige. Nu har hon jobbat på sin arbetsplats tillräckligt länge 

för att hennes kollegor ska se henne för de egenskaper hon har, tidigare var hon 

”Sofia från Chile” i kollegornas ögon. När hon började på jobbet var hennes kollegor, 

i all välmening, väldigt intresserade av Sofias chilenska bakgrund. Det fick henne att 

känna sig annorlunda och exotisk. Det handlar inte om vilka frågor de ställer till 

henne utan på vilket sätt frågorna ställs. 

”Alltså vara nyfiken på mig för vem jag är som Sofia, inte som chilenare. För jag är inte 

nyfiken på hur mina kollegor är som svenskar. Utan jag vill veta vem du är som person, och 

sedan kan jag tillskriva dig egenskaper efter vad du visar mig.” 

Vid ett tillfälle berättade en svensk kollega för henne om en mörk tjej och i 

förbifarten sade hon att den tjejen inte var lika mörk som Sofia. Det skapade en 

olustig känsla hos Sofia.  

”Jag går inte runt och ser mina kollegor som ljusa, men jag ses som mörk. Alltså, det hade jag 

aldrig fattat förrän hon sa så. *…+ Det kändes inte som att jag var mörk för att jag kanske är 

mörk. Utan jag kände det som att jag är mörk för att jag kommer från ett annat land.” 

Sofia har besökt Chile många gånger. När hon var yngre kallade hennes chilenska 

släktingar henne för ”la sueca”, vilket betyder svenskan. Medan hon gick i 

gymnasiet beslöt hon sig för att inte bli betraktad som svensk i Chile.  

”Plötslig började jag tänka ’varför är jag svensk när jag åker till Chile och chilenare när jag 

är i Sverige? Vad *** är jag då?’” 

Hon började jobba stenhårt på att lära sig prata spanska på ett chilenskt vis och idag 

ses hon som chilensk när hon är i Chile. Däremot känner hon sig svensk där. 

”Det är ju då jag ser alla mina svenska tendenser, allting jag har med mig från Sverige.” 

Idag känner sig Sofia som en svensk som får ta del av den chilenska kulturen, men 

det är det svenska som utgör ryggraden.  

”Jag har behövt få båda delarna för min identitet. Det har gått igenom mitt liv, att bara vara 

med svenskar och sedan bara med invandrare och till slut hitta något mellanting. *…+ Det 
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har varit jätteviktigt för mig. Ju mer av Chile jag har fått desto starkare har jag ändå blivit i 

min svenskhet på något sätt.” 

För henne är etnicitet aldrig relevant, men i samhället upplever hon det vara 

relevant exakt hela tiden. Hennes önskan är att kunna bli sedd som en svensk med 

lite mörkare hår, inte bli sedd som någon annorlunda på grund av att hon har mörkt 

hår.  

”Jag pratar ofta om mig själv som svensk när jag tänker i mitt huvud. Men jag säger aldrig 

till någon ’ja vi svenskar’. För då får jag för mig att jag skulle får reaktioner såhär ’jaha, du 

också?’ *haha+.” 

7.2 Joels berättelse 

Joel är 30 år och adopterad från Indien. Han växte upp i en svensk familj i ett 

bostadsområde i Stockholm där han var ensam med utländsk härkomst. I familjen 

var han alltid betraktad som en familjemedlem och svensk, medan han i 

bostadsområdet fick uppmärksamhet för att han såg annorlunda ut. I skolan var han 

ensam med utländskt ursprung fram till mellanstadiet, då började två 

invandrarkillar samma skola. Joel och invandrarkillarna började umgås. De fann 

något gemensamt i att vara annorlunda gentemot de andra eleverna, trots att de 

inbördes hade olika bakgrunder. En uppdelning uppstod, Joel umgicks inte med 

sina svenska vänner och de två invandrarkillarna samtidigt. Till gymnasiet bytte Joel 

skola och uppdelningen i umgängeskretsen mellan svenskar och invandrare 

försvann. Bland vännerna såg de varandra utifrån vilka personer de var snarare än 

vilken härkomst de hade. Däremot uppstod samma uppdelning när de gick till 

krogen, Joel och hans vänner med utländskt utseende blev inte insläppta medan 

vännerna med svenskt utseende släpptes in.  

”Där blev det ju konkret att man inte betraktas som en svensk trots att man är en svensk. 

Och att man istället betraktas som en invandrare, vilket känns väldigt märkligt.” 

Efter gymnasiet började Joel arbeta. Att söka jobb upplever Joel som en märklig 

situation. Eftersom den första presentationen sker genom en skriven ansökan och 

eftersom han har ett svenskt namn förväntar sig den potentiella arbetsgivaren vid 

arbetsintervjun en vit kille.  

”Det blir problematiskt när man ska går på arbetsintervjuer till exempel, hur man ska 

presentera sig. Framförallt i ansökan eftersom det är den första presentationen. Och sedan 

när man sitter i väntrummet och väntar på att bli intervjuad så ropar de efter Joel och letar 

efter en svensk, eller någon som är vit. Och då kan det ju bli att den som intervjuar upplever 
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det som att han har blivit lurad på något sätt. Då blir det någon slags… Man måste bevisa 

att man är svensk.” 

När Joel träffar personer han inte känner, det kan vara i mataffären, kiosken eller 

vartsomhelst, blir han ofta tilltalad på engelska. När han svarar på svenska fortsätter 

de ibland att prata engelska med honom. Denna företeelse är så pass repeterad för 

Joel att han vid vissa tillfällen svarar på engelska. Många gånger får han då beröm 

för sin engelska eftersom den som frågar förväntar sig att han ska prata engelska 

som en indier, medan Joel pratar engelska som en svensk. För Joel blir detta en 

påminnelse att han inte passar in utseendemässigt.  

”Någonstans är det ju lustigt. Om jag skulle gå runt och tycka att det var jobbigt så skulle 

det ju vara kaos hela tiden. Men det blir ju hela tiden en påminnelse om att man inte passar 

in. Eller att man inte tillåts vara den… Det mesta är så centrerat kring utseende och att man 

ska hålla sig inom en kategori.”  

Joel har varit i Indien två gånger, det är en märklig upplevelse för honom att befinna 

sig där. Hans utseende indikerar att han kommer därifrån men han talar varken 

språket eller uppför sig som en indier.  

”Ja då blir man exkluderad där också, eftersom man uppför sig fel i den kontexten. Så, det blir 

en märklig upplevelse. Även om man känner sig mest hemma när man inte… Alltså till 

exempel på bussen när ingen pratar med en eller när man bara är en i mängden. Men i övrigt 

så blir man ju som en turist i det landet man kommer ifrån, fast man inte har några 

upplevelser från det.” 

För Joel handlar mellanförskapet om att bli betraktad som något han inte är, som 

invandrare av svenskar och som svensk av invandrare. Svenskar tolkar honom 

utifrån hans utseende och invandrare utifrån hans sätt att vara och röra sig. När Joel 

förklarar att han är adopterad blir han vanligtvis kategoriserad som svensk. 

”När folk får reda på att jag är adopterad så blir det ofta att jag är svensk. Vilket jag är, men 

jag ser inte ut som en svensk.” 

Den första naturliga, eller för att använda Joels ord, onaturliga frågan vi alltid ställer 

till nya bekantskaper är var de kommer ifrån. Frågan verkar komma som en 

automatisk reflex för att kunna kategorisera en person. För Joel, som känner sig helt 

svensk men ofta betraktas som invandrare, skapar frågan en känsla av distans. 

Frågan tydliggör att han inte betraktas som svensk. 
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”Min identitet blir ju flytande eftersom den hela tiden ifrågasätts. Vilket leder till att jag 

själv måste ta ställning hela tiden till hur jag presenterar mig. *…+ Någonstans landar det i 

att identiteten blir flytande, att den går mellan kategorierna. *…+ Den fasta kategorin har 

blivit adopterad, som är en delad identitet.” 

7.3 Marias berättelse 

Maria är 26 år och född i Sverige. Hennes mamma kommer från Finland och flyttade 

till Sverige som barn. Hennes pappa kom till Sverige som politisk flykting från 

Uruguay. Med en finsk mamma och en uruguayansk pappa fick Maria en svensk 

uppväxt. Hon har gått på svenskt dagis, tittat på svenska barnprogram och fått en 

svensk uppfostran. Trots att hennes föräldrar behärskar finska respektive spanska 

har de enbart talat svenska i hemmet. De har talat väldigt lite om Uruguay och inte 

infört några traditioner från Uruguay i hemmet. Maria har besökt Finland många 

gånger och hon tycker om landet. Däremot sträcker sig inte hennes kopplingar till 

Finland längre än till hennes relationer till släkten där. 

Maria växte upp i en småstad mellan Uppsala och Stockholm. Småstaden var relativt 

etniskt homogen och invandrarfamiljer var sällsynta. Trots att hon var en i gänget 

med vännerna kunde hon inte sluta jämföra sig med dem. 

”Det kan ha att göra med massa andra saker att jag inte trivdes där. Men jag vet att jag har 

känt ända sedan jag var liten, ända sedan jag gick i skolan liksom att… Jag kommer ihåg att 

jag önskade att jag hade blont och rakt hår. *…+ Det var väldigt mycket kärnfamiljer med 

hund och jag tyckte aldrig att min familj var som någon av mina kompisars familjer. Så jag 

kände alltid att jag sneglade på mina grannar och tänkte att de var mycket finare och bättre 

på något sätt. Och det tror jag inte att jag hade känt om jag hade växt upp i ett mer 

invandrartätt ställe.” 

I högstadiet blev det en trend bland killarna att vara skinheads och ha öppet 

rasistiska och nazistiska sympatier. Ingen gav Maria rasistiska kommentarer men 

både hon, hennes vänner och skolan fördömde trenden. 

”Men då kommer jag ihåg att det var en lärare som, antar jag välment liksom, tog mig åt 

sidan en dag och sa såhär ’Ja men eftersom att du inte är svensk så tänkte jag bara kolla med 

dig om det är så att du upplever det som jobbigt det här?’ *…+ Det jag tyckte var allra mest 

jobbigt i den situationen det var att den läraren tog mig åt sidan och verkligen pekade ut mig 

på något sätt. För jag var såhär ’Nej men vad då? Jag var som alla mina kompisar, jag pratar 

ju svenska och jag känner mig helsvensk förutom att jag har mörkare hår än de flesta’. Så det 
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var mest det jag tyckte var jobbigt, att få det svart på vitt att det syns att jag inte är svensk 

fast jag känner mig svensk liksom.” 

Maria gick gymnasiet i Uppsala och upplevde en oerhörd skillnad. Hon slutade 

spegla sig själv mot ett specifikt sätt att vara på, och reducerade sitt behov av att 

vara vanlig.  Det blev för henne snarare en tillgång att vara speciell istället för en 

börda, som hon upplevt tidigare.  

”Jag gick gymnasiet i Uppsala, som var en större stad. Då kände jag genast mig så himla 

mycket friare och upplevde att det fanns alla sorters människor. Och det var så otroligt skönt 

för mig att få lämna den där småstaden.” 

Efter gymnasiet har Maria åkt flera gånger till Uruguay och bland annat genomfört 

en ettårig resa i Sydamerika. Under dessa resor har hon lärt sig spanska, den 

latinamerikanska kulturen och lärt känna sin släkt.  

”Jag känner mer att jag börjar göra det till en större del av mig nu än bara mitt utseende. 

Förut har det nog bara varit det och att jag känt mig helsvensk i övrigt. Men nu är det som 

att jag ändå aktivt försöker anamma min… Mina föräldrars, inte min, utan mina föräldrars 

bakgrund mera. Och det är klart att jag känner någonstans att det är en del av mig om jag 

vill att det ska vara det. Och jag kan kanske känna att när jag kommer till Uruguay att jag 

hör dit på något sätt. Men det gör jag ju inte *haha+. *…+ Men jag känner mig absolut inte… 

Jag känner mig svensk när jag kommer dit. *…+ Jag passar ju in rent utseendemässigt till 

exempel. Och kanske på något sätt kan jag ändå känna att jag har en känslomässig koppling 

till den världsdelen. Så på det sättet kan jag känna mig lite hemma där. Men jag känner mig 

absolut inte… Alltså när jag träffar uruguayaner så är det inte som jag känner att vi har 

samma beteende på något sätt.” 

Maria anammar mer och mer den uruguayanska kulturen och låter den bli en del av 

henne. 

”Jag känner mig mer hel ju mer jag börjar identifiera mig som halvuruguayan. Vilket är 

konstigt egentligen. Det kanske bara handlar om att jag lever upp till andras förväntningar, 

som alla jämt har haft.” 

Genom hela livet har Maria fått frågan var hon kommer ifrån, följt av frågor om 

kulturerna i de länder hennes föräldrar kommer från. I vissa sammanhang är 

frågorna relevanta, i andra tycker hon att de saknar relevans.  

”Jag är liksom mörkhårig, det är inget mer med det har jag känt. Det finns inget intressant 

att prata om. Jag kan nästan tycka att det är lite påträngande. *…+ Jag skäms inte för det 
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längre, jag tycker bara att det är en tillgång. Men jag kan ändå tycka att för väldigt många 

verkar det vara mycket viktigare än vad det är för mig.” 

Maria resonerar kring sin upplevelse av att vara svensk: 

”Jag har alltid känt mig svensk men andra har inte velat definiera mig som svensk. Och jag 

kanske inte känner mig lika svensk som folk som verkligen bara har svensk släkt och kan allt 

om svenska traditioner. För att jag känner att jag också levt något slags mellanland i Sverige. 

För det har inte varit naturligt för oss att anamma alla svenska traditioner, jag har till 

exempel aldrig varit på en kräftskiva *haha+.” 

Hennes svenska grund gör att hon känner sig obekväm i invandrarsammanhang. 

”Där kan jag verkligen känna såhär ’***, jag hör inte hemma här heller’. Jag får aldrig känna 

mig svensk för att jag inte är blond och har alla förutsättningar att känna mig svensk. Och 

jag får inte heller känna mig som en cool invandrare som verkligen har kulturen i sig och 

lever den, för det gör jag verkligen inte.” 

7.4 Farzads berättelse 

Farzad är 29 år och föddes i Iran. När han var fyra år gammal flyttade han och hans 

familj till en småstad i Mellansverige. Farzad växte upp i ett radhusområde där det 

nästan uteslutande bodde svenskar. Farzads familj har kombinerat persisk kultur 

med svensk, de har till exempel firat både det persiska och det svenska nyåret och 

talar både svenska och persiska. 

”Vi har ju kombinerat väldigt mycket. På grund av att jag gick i en väldigt svensk skola så 

var det att midsommar var midsommar, påsk var påsk och så julafton. Sådant hade vi ju inte 

i Iran såklart, så att vi har tagit in det till oss. Så har vi ju firat persiskt nyår också. Inte att 

vi har tagit ledigt från skolan, men det har vi alltid firat och berättat att vi firat det.” 

I skolan var Farzad en av de få invandrarna och bland sina vänner var han en i 

gänget. 

”Jag tror att de såg mig som en i gänget. Men att mina föräldrar var från ett annat land. Det 

var så, thats it.” 

Däremot fick han en känsla av att vara annorlunda från lärarnas håll.  

”Ingen lärare har vågat uttala mitt namn. Alltså ’Faar, Faaarschaid, sa jag rätt?’. Alltså där 

säger det dig att du inte är en av dem när de säger ’Andreas’ eller ’Linnea’ ganska snabbt. 

*…+ Att det ska vara så *** svårt för de här lärarna som har akademisk examen att kunna 
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uttala de här bokstäverna. *…+ De sa aldrig mitt namn helt ut. Det är såna grejer som ligger 

i ryggmärgen, att man är en invandrare.” 

När Farzad var sexton år sökte han sitt första jobb, ett sommarjobb som 

telefonförsäljare. Han ringde och pratade med en representant för företaget och de 

trodde att han var svensk tills han sade vad han hette. Då sade de avsvärjande att de 

skulle höra av sig och sommarjobbet rann ut i sanden.  

”Där kände jag mig riktigt kränkt alltså, jättekränkt. Och det har ju varit så i arbetslivet 

också, när jag sökt jobb efter högskolan. Jag har ett långt efternamn till exempel. Då har jag 

tagit bort delar av mitt efternamn, lagt till en bild och överdrivit mitt CV bara för att få 

komma på intervju. Och sedan har jag ringt dem väldigt mycket så att de får höra min röst.” 

Efter gymnasiet flyttade Farzad till Stockholm för att läsa på högskola. I Stockholm 

upplevde han uppdelningen mellan svenskar och invandrare mycket tydligare. På 

högskolan umgicks han i stort sett bara med svenskar och på fritiden nästan bara 

med invandrare. Farzad menar att det ibland är svårt att veta när uppdelningen 

mellan svenskar och invandrare är giltig. 

”Jag tänker på det mer och mer, att man tror för mycket ibland. För ibland när jag går på en 

buss, alla kollar ju alltid på den personen som går på. Det har jag inte tänkt på tidigare, alla 

kollar på den personen som går på. Och går du på en svensk buss, alltså där majoriteten är 

svenskar, då är det såklart att svenskarna tittar. Men när det sitter några invandrare så 

kollar ju de också, men man lägger inte märke till att de kollar. Det är mer såhär ’okej’. Men 

när svenskarna kollar så tänker man såhär ’är det för att jag är invandrare eller vad är det för 

något?’ Det ligger någonstans i ryggmärgen ’är det för att jag sticker ut eller vad då?’ Alltså 

egentligen kollar de ju bara för att kolla. Det kunde lika gärna varit en blondin som gick in, 

de skulle kolla lika mycket.” 

Farzad upplever att andra personer ger hans ursprung varierande relevans i olika 

sammanhang. 

”Jag började i ett nytt fotbollslag. ’Farzad heter jag’ och alla bara ’tja, tja’. Det var ingen som 

frågade mig var jag kom ifrån och ingen som brydde sig på det sättet. *…+ Nationalitet på 

arbetsplats tror jag spelar roll. Där frågar de direkt såhär ’var kommer du ifrån? Okej, är du 

muslim?’ Det är raka puckar direkt.” 

 Farzad menar att det är en generationsfråga, äldre lägger större vikt vid hans 

ursprung än vad yngre personer gör. Samma dag jag och Farzad genomförde vår 

intervju berättade en äldre kollega för honom om sin helg: 
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”Det händer ofta sådana grejer. Det var en svensk dam som hade varit på kryssning med sin 

familj. Så sa hon att det hade varit så roligt, det var latinotema och de fick lära sig salsa. Så 

tittade hon på mig. Som att jag skulle kunna salsa. Alltså bara för att jag är invandrare. Men 

min danskultur är så långt ifrån salsa man kan komma.” 

Farzad har sitt ursprung i ett muslimskt land och väldigt ofta är andra intresserade 

av hans religiösa tillhörighet. Farzad är inte religiös. Han gillar inte heller att dricka, 

eftersom han tycker att alkohol är äckligt. När han går till någon bar med sina 

arbetskompisar och beställer alkoholfritt får han alltid frågan om han är muslim. Då 

svarar han att han inte är det, men inte tycker om att dricka. Men arbetskompisarna 

verkar inte tro honom.  

”Ibland har jag gjort en fuling mot mig själv, att jag tagit en öl bara för att visa ’jag är 

svensk, jag kan dricka’. Eller inte svensk men jag kan dricka. Och sen har jag bara druckit en 

öl resten av kvällen. Just med drickandet är det väldigt känsligt.” 

När Farzad är i Iran känner han sig svensk. Där möter han både kulturella yttringar 

han vill ta hem till Sverige, men också kulturella yttringar han inte vill dela. För 

Farzad handlar mellanförskapet starkare om att befinna sig mellan invandrarskap 

och svenskhet än mellan svenskhet och det iranska. 

”Du skulle nog kunna slänga in mig i något rum där det är folk som inte känner varandra 

från alla världens hörn och de skulle kunna gå ut därifrån och säga ’he was swedish’. De 

skulle också kunna gå ut därifrån och säga ’he was not swedish’. Men sen om det skulle 

handla om att jag är iranier, det vet jag inte. Alltså om jag är iranier iranier, typisk från Iran. 

Jag är kanske mellan invandrare och svensk, däremellan är jag nog.” 

Att få ta del av både invandrarskap och svenskhet ser Farzad som något positivt. 

”Jag är faktiskt mellan på något sätt, eller både och. Man tar det bästa av två världar och så 

gör man något eget.”  
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8. Analys  

I detta kapitel kommer jag att analysera resultatet utifrån studiens frågeställningar. 

Gemensamma erfarenheter av mellanförskap kommer att vara i fokus. De tre 

frågeställningarna går ofta ihop i vardagen. En upplevelse sker alltid i en kontext 

och i de flesta fall är andra personer inblandade. För tydlighetens och en analytisk 

förståelses skull har jag dock valt att i detta kapitel hålla isär de tre aspekterna. En 

sammanhållen beskrivning av mellanförskap kommer i diskussionskapitlet. Här 

kommer jag att lyfta fram exempel från resultatdelen, dessa exempel är inte 

uttömmande och som läsare har du möjlighet att se fler exempel i berättelserna. 

8.1 Hur ser intervjupersonernas upplevelser av mellanförskap ut? 

8.1.1 Upplevd identitet 

Ahmadi (2000) har visat att den subjektiva identiteten uppstår i växelverkan mellan 

personliga och sociala aspekter, mellan en individs självbild och individens bild av 

sin grupp. Sofia är född i Chile, Joel i Indien, Maria i Sverige och Farzad i Iran. De är 

födda i olika länder och världsdelar men har alla vuxit upp i Sverige. De fyra 

berättelserna visar att de i sin självbild förhåller sig till tre grupper; svenskhet, 

invandrarskap och respektive ursprungslands nationella gemenskap. Sofias 

självuppfattning har genom hennes liv utgått ifrån tillhörighet till olika grupper. Joel 

har framförallt betonat sin tillhörighet till svenskheten. Maria har byggt sin 

självuppfattning på tillhörighet till svenskheten och på senare år även till den 

uruguayanska gemenskapen. Farzad bygger sin självuppfattning i förhållande till 

den iranska gemenskapen men starkast till svenskhet och invandrarskap.  

Sofia, Maria och Farzad navigerar mellan olika subjektiva sociala identiteter. Vilken 

de betonar beror på kontexten. Det finns en inre logik för dem att tillhöra olika 

grupper i olika situationer. Om vi tar Sofia som exempel har hon kämpat hårt för att 

ses som chilenare när hon är i Chile, medan hon på sin svenska arbetsplats vill bli 

sedd som svensk. Detta, menar jag, är ett exempel på vad Ahmadi (2000) kallar för 

en postmodern identitetssyn. Sofias identitet grundar sig i strategiska val för att få 

tillträde till de sammanhang hon befinner sig i vid olika tillfällen. Hennes val är 

rationella och ger tillträde till den chilenska gemenskapen i Chile och till 

svenskheten på hennes arbetsplats. 

8.1.2 Konkreta upplevelser av mellanförskap 

Här kommer jag att beskriva ett exempel från varje berättelse i resultatdelen med 

hjälp av Azars (2005) resonemang kring symboliska objekt och gränsdragningar.  
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En av Sofias kollegor kommenterade i förbifarten att Sofia var mörk. Mörkhet i detta 

sammanhang kan ses som ett symboliskt objekt som inte innefattas i svenskheten. 

Sofia som är uppvuxen i Sverige och lärt sig den diskursiva uppfattning av vad som 

är svenskt inser att hon blivit placerad utanför svenskheten, därför skapar det en 

olustig känsla hos henne. Hon känner sig svensk men upplever sig inte uppfattas 

innanför svenskhetens gränser av sin kollega. Ett objekt kan i sig själv vara neutralt 

och mörkhet behöver inte i sig själv ha någon specifik innebörd. Objektet får 

symboliskt innehåll när det knyts till en gemenskap och på så sätt indikerar vilka 

som får dela gemenskapen. Med Sofias egna ord kändes det inte som att hon var 

mörk för att hennes hy är mörkare, utan att hon var mörk för att hon kommer från 

ett annat land.  

Joel blir ofta tilltalad på engelska. Som ett symboliskt objekt placerar Joels utseende 

honom utanför svenskheten vilket resulterar i att andra tilltalar honom på engelska. 

Joels subjektiva identitet är starkt betonad av svenskhet och för honom är det 

naturligt att prata svenska. När andra tilltalar honom på engelska blir det en 

påminnelse om att hans utseende placerar honom utanför svenskhetens gränser. 

Ibland när Joel svarar på svenska fortsätter de att tala engelska med honom, det 

tolkar jag som en indikator på den tolkande styrka symboliska objekt innehar.  

Maria blev tagen åt sidan av sin högstadielärare när det florerade rasistiska och 

nazistiska trender på skolan. Trenderna riktades sannolikt mot personer utanför 

svenskheten. Marias mörka hår och, i en mer abstrakt mening, det faktum att hennes 

pappa kommer från Uruguay kan ses som symboliska objekt vilka inte innefattas i 

svenskheten. Marias pappas födelseland och hennes mörka hår kan i sig vara helt 

neutrala objekt, förutsatt att de inte sammanbinds med en gemenskap. Maria kände 

sig som en mörkhårig svensk, vilket tyder på att hennes mörka hår i sig var relativt 

neutralt för henne. Högstadielärarens tolkning av objekten sammanband dem med 

en gemenskap, då fylldes objekten med symboliskt innehåll som placerade Maria 

utanför svenskheten. Därmed antog läraren att Maria berördes av trenderna på 

skolan. Maria som kände sig innefattad i svenskheten upplevde det jobbigt att bli 

placerad utanför svenskheten av andra. I denna situation överröstades identiteten, 

som ger tillträde till sammanhang, av de symboliska objekt som placerade henne 

utanför svenskhetens sammanhang.  

Farzad menar att hans ursprung spelar roll på arbetsplatsen. När Farzad söker jobb 

upplever han, från tidigare erfarenheter, att han måste kämpa extrahårt. Vid sexton 

års ålder sökte han sitt första jobb, då fungerade hans namn som ett symboliskt 

objekt vilket placerade honom utanför svenskheten och han missgynnades på 
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arbetsmarknaden. Namnet Farzad kan i sig självt vara helt neutralt, men när det 

knyts till en gemenskap får det symboliskt innehåll som påverkar andras 

uppfattning av honom. När Farzad senare sökt jobb har han vidtagit olika åtgärder 

för att inte bli placerad utanför svenskheten och därmed bli förfördelad. Till exempel 

har han ringt arbetsgivaren och visat att han pratar svenska. Då kan svenskan ses 

som ett symboliskt objekt knutet till svenskhet vilket visar att han innefattas i 

svenskheten. 

8.1.3 Teoretisk beskrivning 

De fyra intervjupersonernas subjektiva identiteter innefattar svenskhet. 

Svenskhetens gränser dras på en abstrakt nivå och via association avgörs vilka som 

exkluderas och inkluderas (Azar, 2005). De objekt, som i ovanstående exempel 

placerat intervjupersonerna utanför svenskheten, kan i sig själva vara helt neutrala. 

Objekten kan också upplevas neutrala av intervjupersonerna. När andra personer 

tolkar objekten och knyter dem till en gemenskap får de symboliskt innehåll (Azar, 

2005). På så vis tilldelas intervjupersonerna en grupptillhörighet, en objektiv social 

identitet (Ahmadi, 2000). I de situationer jag lyft fram har intervjupersonernas 

självuppfattning ingått i svenskheten medan de har tolkats av andra till 

invandrarskap eller respektive ursprungslands nationella gemenskap. Genom att 

den objektiva identiteten inte överrensstämmer med den subjektiva uppstår 

upplevelser av mellanförskap.   

8.2 På vilket sätt påverkas intervjupersonernas självuppfattning av andra? 

Som jag visat skapas upplevelser av mellanförskap genom en dissonans mellan den 

subjektiva identiteten och den objektiva identiteten, att andra tillskriver 

intervjupersonerna grupptillhörigheter de inte upplever. Dessa grupptillhörigheter 

förhåller sig intervjupersonerna till och leder till slutsatsen att andra personer har en 

stor inverkan på deras självuppfattning.  

8.2.1 Vilka är de andra? 

Sofias chilenska bakgrund tillskrevs stor betydelse när hon började arbeta på sin 

nuvarande arbetsplats. Idag har hon arbetat tillräckligt länge för att för att vara Sofia 

i kollegornas ögon, och inte längre ”Sofia från Chile”. I gymnasiet var Joels 

umgängeskrets blandad mellan svenskar och invandrare och alla var inkluderade på 

samma villkor. När de gick till krogen släpptes de med svenskt utseende in och de 

med utländskt utseende fick stanna utanför. Det blev då uppenbart för Joel att han 

betraktades som invandrare av krogpersonalen. Maria var en i gänget bland 

vännerna när hon gick i skolan. Hennes lärare tog henne åt sidan för att se hur hon 

upplevde rasistiska och nazistiska tendenser på skolan. Därmed tillskrev läraren 
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henne en identitet hon själv inte upplevde. Farzads äldre kollega berättade att hon 

hade lärt sig dansa salsa, sedan tittade hon på honom som att han skulle kunna salsa 

för att han är invandrare.  

Den gemensamma nämnaren i exemplen är att det är främlingar eller personer som 

inte känner intervjupersonerna väl som medverkar till att skapa upplevelser av 

mellanförskap. Därmed inte sagt att upplevelser av mellanförskap uppstår i 

interaktion med alla främlingar eller nya bekantskaper. När Farzad började i ett nytt 

fotbollslag till exempel hade hans ursprung ingen betydelse. Jag menar inte heller att 

det enbart är i interaktion med främlingar som mellanförskap uppstår. Maria till 

exempel var en i gänget hos sina vänner men kunde inte sluta jämföra sig med dem. 

Däremot uppstår många tydliga upplevelser av mellanförskap i interaktion med 

främlingar eller nya bekantskaper. 

I många fall är förmodligen de andra personerna välmenande. Sofias kollegor som 

var nyfikna på hennes bakgrund, personer som tilltalat Joel på engelska, Marias 

högstadielärares undran hur hon upplevde situationen på skolan och Farzads 

kollega som hade honom i åtanke när hon berättade om salsan är svårt att tolka som 

annat än välment. Likväl frambringar dessa exempel en påminnelse om 

gränsdragningen mellan svenskhetens insida och utsida. 

8.2.2 Andra tilldelar grupptillhörigheter 

Förfarandet med att inkludera eller exkludera någon till en gemenskap startar med 

ett förhör (Azar, 2001). I vissa fall består förhöret av en påtaglig fråga om var en 

person kommer ifrån. Som när två killar under ett valborgsfirande frågade Sofia var 

hon kom ifrån. I andra fall kan förhöret ha en betydligt mer subtil karaktär. Som när 

Joel är på arbetsintervjuer och upplever sig tvungen att bevisa sin svenskhet. För att 

passera förhöret och inkluderas i en gemenskap krävs ett lösenord (Azar, 2001). När 

Sofia fick frågan på valborgsmässoafton svarade hon att hon var svensk och killarna 

lät henne vara. För Joel fungerar förklaringen att han är adopterad som ett lösenord 

vilket inkluderar honom i svenskheten. Den objektiva sociala identiteten skapas 

genom tolkning av symboliska objekt. Och de symboliska objekten får sitt värde 

genom delningen, när de knyts till en gemenskap (Azar, 2005). Det innebär att 

avgörandet av vilka symboliska objekt som knyts till vilken gemenskap är 

betydelsefullt. Om till exempel Joels adoption, som ett symboliskt objekt, ska 

inkludera eller exkludera honom till svenskheten. ”Andra” fungerar genom 

tolkningen av symboliska objekt som gemenskapens grindvakter. 
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Den objektiva identiteten består av personliga och sociala aspekter, där de 

personliga aspekterna baseras på bilden av individen och de sociala utifrån 

individens grupp (Ahmadi, 2000). Via de symboliska objekten associeras 

intervjupersonerna till en viss gemenskap. Ju mer andra personer lär känna 

intervjupersonerna desto klarare blir bilden av dem som individer, vilket är den 

objektiva personliga identiteten. Då tenderar de andra att inse att den grupp de 

tillskrivit intervjupersonerna i dessa fall inte är relevant. Den objektiva personliga 

identiteten får större utrymme än den objektiva sociala identiteten, därmed minskar 

dissonansen mellan den objektiva och den subjektiva identiteten. Detta är tydligt i 

Sofias fall där hennes kollegor såg henne som ”Sofia från Chile” när hon var ny på 

arbetsplatsen och idag ser de henne för de egenskaper hon har. Ahmadi (2000) 

menar att validiteten i självdefinitionen i viss utsträckning ligger i andras 

erkännande av identiteten. På arbetsplatsen har Sofia gått från att bli ifrågasatt i sin 

självdefinition till att bli erkänd. 

8.2.3 Anpassning till tillskrivna grupptillhörigheter 

Identitet är en process som skapas i samspel mellan subjektiv och objektiv identitet 

(Ahmadi, 2000). Både den subjektiva och den objektiva identiteten påverkas i 

mellanmänsklig interaktion. Nedan ska jag visa några exempel där 

intervjupersonernas subjektiva identitet påverkats av den objektiva identitet andra 

personer tillskriver dem.  

När Sofia läste på universitet var det subtila signaler både från invandrargruppen 

och från den svenska gruppen som gjorde att hon valde att befinna sig mittemellan. 

För Joel fungerar det faktum att han är adopterad som ett symboliskt objekt som 

innesluter honom i svenskheten. Möjligen är det en stor anledning till att han 

identifierar sig som adopterad. Maria känner sig mer hel ju mer hon identifierar sig 

som halvuruguayan. Hon menar att det mycket väl kan bero på att hon lever upp till 

andras förväntningar. I Farzads berättelse hittar vi inga tydliga exempel som direkt 

härrör sig till hans självuppfattning. Däremot finns exempel där han anpassar sitt 

beteende till den objektiva identiteten, som när han beställer öl på en bar.  

I ett vidare perspektiv kan dessa exempel härledas till de grupper 

intervjupersonerna relaterar sin självuppfattning till. Tar vi Maria som exempel 

skulle en uruguayansk gemenskap inte finnas som alternativ för henne att förhålla 

sig till om inte andra hade tilldelat henne denna gemenskap. Med andra ord är de 

grupper intervjupersonerna förhåller sig till i sin subjektiva identitet ett resultat av 

den objektiva identiteten. Ahmadi (2000) menar att vissa personer tvingas att inse 

identitetens flyktighet. Eftersom intervjupersonerna navigerar mellan svenskhet, 
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invandrarskap och respektive ursprungslands nationella gemenskap är det 

oundvikligt för dem att förbise denna insikt. Sofia har hanterat insikten genom att 

själv ha identifierat sig som svensk, för att sedan identifiera sig som invandrare och 

nu mellan kategorierna. Joel identifierar sig som adopterad, vilket för honom är en 

delad identitet. Maria ser sig själv som svensk, men mer och mer som 

halvuruguayan. Farzad menar att han tar det bästa av två världar och gör något 

eget. För dem har mellanförskap blivit en identitet, en identitet som inte bygger på 

de fastare kategorier som existerar i samhället. 

8.3 I vilka kontexter kan mellanförskap vara relevant? 

Om mellanförskap handlar om en dissonans mellan upplevd och tillskriven identitet 

innebär det att de kontexter mellanförskap uppstår i alltid är mellanmänskliga 

situationer.  

De fyra berättelserna visar en mängd av situationer där intervjupersonerna tydligt 

upplever mellanförskap. Sofia upplever det på jobbet när hennes kollegor frågar 

henne om Chile på ett sätt som får henne att känna sig exotisk. Joel har upplevt det i 

krogkön när han inte blivit insläppt. Även när han blir tilltalad på engelska i 

mataffären eller kiosken. Marias högstadielärare tog henne åt sidan i skolan och 

poängterade på så vis att hon inte var svensk. Farzad upplever mellanförskap när 

han söker jobb. Som tidigare nämnts innefattar många av de konkreta upplevelserna 

av mellanförskap personer som är ytligt bekanta med intervjupersonerna. 

Främlingar och nya bekantskaper kan de möta i vitt skilda situationer varför det är 

svårt att definiera tydliga kontexter för dessa relationer. 

Svenskhetens gränser dras på en abstrakt nivå och saknar tydliga definitioner (Azar, 

2005). Det leder till svårigheter att avgöra när svenskheten, eller andra gemenskaper, 

är relevanta. Farzad tydliggör detta när han berättar om sina tankar när han kliver 

på en buss, om andra tittar på honom för att han är invandrare eller om de bara tittar 

av ren nyfikenhet för att se vem som klev på bussen. Han kan inte avgöra vilken 

intention bussresenärerna har, däremot är den diskursiva uppdelningen mellan 

svenskar och invandrare närvarande inom honom. Sofia menar att etnicitet för 

henne saknar relevans men upplever det vara relevant exakt hela tiden i samhället. 

8.3.1 I ursprungslandet 

Mellanförskap innefattar också upplevelser av att vara mellan svenskhet och 

respektive ursprungslands nationella gemenskap. Denna upplevelse aktualiseras 

tydligt när intervjupersonerna befinner sig i de länder där de har sitt ursprung. Sofia 

har jobbat hårt med sin spanska för att ses som chilensk när hon är i Chile. Spanskan 
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kan därmed ses som ett symboliskt objekt vilket ger tillträde till den chilenska 

gemenskapen. Idag betraktas hon som chilensk när hon är där. Men hon känner sig 

svensk eftersom hennes svenska sätt att vara på tydliggörs i den kontexten. Joel 

känner sig svensk i Indien. De symboliska objekt som placerar honom utanför 

svenskheten placerar honom innanför den indiska gemenskapen. Han upplever sig 

passa in när han sitter på en buss och ingen pratar med honom, det vill säga i 

situationer där enbart de symboliska objekt som kan tolkas till en indisk gemenskap 

är aktualiserade. Hans beteende och språket placerar dock honom utanför 

gemenskapen. Maria känner sig svensk i Uruguay, trots att hon passar in 

utseendemässigt. För henne är det hennes beteende som skiljer ut henne. Även 

Farzad känner sig svensk i Iran trots att han är den som vuxit upp med de starkaste 

inslagen från sitt ursprungslands kultur. 

8.3.2 När är mellanförskap inte relevant? 

Det är svårt att avgöra när gränsdragningar mellan svenskhet, invandrarskap och 

ursprungsländernas nationella gemenskaper är aktualiserade. För att mellanförskap 

ska uppstå krävs det att dessa grupper är aktuella. Kanske kan man vända på frågan 

och se när mellanförskap inte är relevant. I berättelserna finns situationer där 

intervjupersonernas ursprung inte spelar någon roll. Sofia, Joel, Maria och Farzad 

har alla betraktats som en i gänget i sina umgängeskretsar. Min tolkning är, att i 

dessa kontexter spelar vänskapens gemenskap en överordnad roll gentemot 

svenskhet respektive invandrarskap. I dessa kontexter tilldelar de andra personerna, 

som då är deras vänner, dem en objektiv social identitet som framförallt utgår från 

umgängeskretsen som grupp. Det kan vara en liknande situation som Farzad stötte 

på när han började i sitt nya fotbollslag, möjligen hade tillhörigheten till fotbollslaget 

en överordnad position i relation till svenskhet.  
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9. Diskussion  

Till att börja med ska jag beskriva fenomenet mellanförskap. Det är ett komplext 

fenomen vars uttryck kan få varierande konsekvenser i olika personers liv, därför 

måste fenomenet beskrivas relativt abstrakt. Studiens resultat tyder på att 

mellanförskap är ett mellanmänskligt fenomen som uppstår genom dissonans 

mellan den upplevda och den tillskrivna identiteten. Det råder en växelverkan 

mellan de två delarna av identiteten och en ömsesidig anpassning när de möts. Den 

tillskrivna identiteten baseras ofta på en förmodad grupptillhörighet och 

konstrueras genom tolkningar av symboliska objekt. Det kan till exempel vara 

tolkningar av utseende, ett namn eller ett beteende. Andras tolkningar av de 

symboliska objekten ligger utanför personens direkta kontroll, däremot kan 

tolkningarna närma sig den upplevda identiteten vid nära interaktion med denne. 

De som upplever mellanförskap innehar symboliska objekt som kan härledas till 

olika grupper, och tolkas till olika grupptillhörigheter i olika situationer. Det leder 

till att de förhåller sig till minst tre grupper i sin självuppfattning; svenskhet, 

invandrarskap och respektive ursprungslands nationella gemenskap. Genom att 

betona symboliska objekt som kan härledas till önskad grupptillhörighet kan de 

påverka tillskrivningsförfarandet. Vilken grupp de själva upplever sig tillhöra beror 

på sammanhanget. Det är svårt att ringa in konkreta kontexter för upplevelser av 

mellanförskap, däremot uppstår många av de tydligaste upplevelserna i interaktion 

med främlingar eller ytliga bekantskaper. 

Hur upplevs då mellanförskap? Först vill jag förtydliga att jag inte ser mellanförskap 

i ett dikotomiskt förhållande, att man antingen upplever det eller inte. Jag ser 

mellanförskap som ett fenomen som går att uppleva på olika nivåer. 

Mellanförskapet är inte heller något som enbart uppstår i vissa situationer, däremot 

kan graden av tydlighet i upplevelsen variera. De situationer där mellanförskapet 

upplevs tydligt följer med till nuet genom minnet. Farzad blev förfördelad när han 

sökte jobb vid 16 års ålder, det minnet har följt honom i andra situationer när han 

sökt jobb. I analyskapitlet har jag beskrivit de gemensamma dragen för 

mellanförskap. I berättelserna går det dock att tyda upplevelser som skiljer sig åt 

mellan de olika intervjupersonerna. Dels skiljer sig den tillskrivna identiteten åt. De 

uppfattningar andra har av intervjupersonernas förmodade grupper beror på vilken 

bild de har av dessa grupper. Sofia och Maria har ursprung i Sydamerika och möts 

av intresse för sydamerikansk kultur och Joel förmodas prata engelska. Farzad 

tolkas i vissa sammanhang tillhöra en muslimsk gemenskap och bemöts med ”raka 

puckar”. Även den upplevda identiteten skiljer sig åt, beroende på vilka grupper de 

själva upplever sig tillhöra. Esken, Högfeldt och Slonje (2009) menar att man kan 
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uppleva sig vara ”varken eller” eller ”både och”. Jag menar att upplevelser av att 

inte tillhöra någon kategori eller tillhöra flera mycket väl kan grunda sig i hur man 

uppfattar identitet. Ahmadi (2000) visar att inom den moderna identitetssynen 

strävar man efter en kärna som är enhetligt pågående genom livet, inom den 

postmoderna identitetssynen ses identiteten som kortsiktiga projekt för att anpassa 

sig till det aktuella sammanhanget. Min uppfattning är att för personer som 

upplever mellanförskap och stävar efter en kärna i sin identitet kan det vara lättare 

att känna sig ”varken eller”. För de som däremot ser identiteten som kortsiktiga 

projekt kan det vara naturligare att känna sig ”både och”. 

Nästa fråga jag vill väcka är vilka det är som upplever mellanförskap. För att någon 

ska uppleva mellanförskap krävs det att han eller hon bär på symboliska objekt som 

kan härledas till en grupp personen ifråga inte upplever sig tillhöra. En förutsättning 

är också att den tillskrivna identiteten bygger på en bild av den förmodade 

grupptillhörigheten. Saknas en initial uppfattning av grupptillhörighet kommer 

förmodligen andra att tolka personen utifrån de personlighetsdrag denne uppvisar. 

Denna studie innefattar personer med utländskt ursprung som vuxit upp i Sverige 

under mer eller mindre svenska förhållanden. Deras självuppfattning är starkt 

präglad av svenskhet men de tillskrivs andra tillhörigheter i olika situationer. 

Gruppen med personer födda i Sverige med en eller två utomeuropeiskt födda 

föräldrar ökar (Statistiska Centralbyrån, 2010). Med en tilltagande grupp svenskar 

som har utländskt ursprung kan jag se två möjliga utvecklingslinjer. Antingen 

kommer svenskhetens gränser att förändras och innefatta personer som idag inte 

inkluderas eller så tydliggörs gränsdragningen och allt fler upplever mellanförskap. 

Farzads uppfattning att äldre personer tydligare placerar honom utanför 

svenskheten än yngre personer kan tyda på den förstnämnda utvecklingslinjen. 

Eftersom gruppen svenskfödda med utländskt ursprung ökar är det rimligt att anta 

att unga personer har större kontakt med dem än äldre personer, de möts i skolan, 

på fritidsaktiviteter etc. Studiens resultat visar att andra personer ofta reviderat den 

tillskrivna grupptillhörigheten genom interaktion med intervjupersonerna. Det kan 

innebära att unga personer i stor utsträckning har erfarenhet av detta förfarande. Det 

kan också medföra att yngre personer har större förståelse för att den tillskrivna 

grupptillhörigheten inte alltid är relevant. På detta sätt kan svenskhetens gränser 

utökas och innefatta personer som idag skulle uppleva mellanförskap. Å andra sidan 

menar Azar (2005) att gränsdragningen är uppfinningsrik och ofta överkommer 

likheter genom att uppfinna nya skillnader. Att Sverigedemokraterna tog sig in i 

riksdagen år 2010 kan ses som en rörelse i den riktningen, som ett uttryck för att 

tydliggöra svenskhetens gränser. Vilket resulterar i att fler exkluderas. Jag anser att 
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båda dessa utvecklingslinjer är rimliga och att de inte utesluter varandra. Det är 

mycket möjligt att de båda redan existerar och i framtiden kommer att existera 

parallellt med tilltagande styrka.  

Går det då att se mellanförskap som en ny tredje kategori mellan svenskhet och 

invandrarskap? Att upplevelsen av att befinna sig mellan olika kategorier har fått ett 

begrepp kan ses som ett steg i att skapa en kategori. Att mellanförskap skulle få 

status som en kategori likvärdig med svenskhet och invandrarskap ser jag vissa 

komplikationer för. Eftersom svenskhet och invandrarskap skapas i kontrast till 

varandra (de los Reyes, 2005) är de ömsesidigt beroende av varandra för att existera. 

Om mellanförskap skulle kunna uppstå som en kategori mellan dem blir den 

kategorin beroende både av svenskhet och av invandrarskap. Att hävda gränser på 

två håll, gentemot svenskheten och invandrarskapet, skulle underlättas av tydligt 

definierade gränser. Azar (2005) menar dock att gränsdragningen måste ske på en 

abstrakt nivå för att dessa kategorier ska ha en legitim ställning. Att definiera 

gränserna skulle innebära att kategorierna som mellanförskapet är beroende av 

underminerades och därmed skulle grunden för mellanförskap raseras. Dessutom 

krävs det att andra kan hänföra dem som upplever mellanförskap till denna 

kategori. Personerna som upplever mellanförskap saknar tydliga symboliska objekt 

som kan tolkas till denna grupptillhörighet. Utöver detta är dessa personer 

uppvuxna i den diskursiva gränsdragningen mellan svenskar och invandrare, även 

de som själva upplever mellanförskap kategoriserar människor utifrån de redan 

befintliga kategorierna. Möjligen har de en större förståelse för att gränsdragningen 

inte alltid är relevant, men de saknar symboliska objekt utifrån vilka de kan tillskriva 

andra grupptillhörigheten mellanförskap. Däremot kan mellanförskapsgrupper på 

en lokal nivå skapas. Ett exempel i berättelserna är när Sofia läste på universitet och 

skapade en grupp mellan svenskar och invandrare som läste utbildningen. Ett annat 

mer storskaligt exempel är föreningen och internetforumet ”Mellanförskapet”. Dessa 

grupper kan skapas utifrån de personliga upplevelserna medlemmarna har.  

Både Brune (2004) och de los Reyes (2005) menar att invandrarskap skapas i kontrast 

mot svenskheten. Teoretiskt sett borde det vara komplicerat för en och samma 

person att uppleva tillhörighet till två kontrasterande kategorier. Med Azars (2005) 

synsätt, att medlemskap i dessa abstrakta gemenskaper tillskrivs via association, är 

det dock möjligt. Detta eftersom personer som upplever mellanförskap innehar 

symboliska objekt som kan härledas till både svenskhet och invandrarskap, vilket 

möjliggör att andra associerar dem till båda grupperna. Om identitet skapas i 

växelverkan mellan upplevda och tillskrivna aspekter är det också möjligt att 
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uppleva tillhörighet till båda grupper. Esken, Högfeldt och Slonje (2009) menar att 

integration handlar om en subjektiv upplevelse av tillhörighet. Genom att 

gränsdragningen mellan svenskhet och invandrarskap sker via association 

komplicerar det upplevelsen av tillhörighet och därmed integrationen. 

Varför vill man vara svensk? Först vill jag påpeka att intervjupersonerna visar en 

ambivalent hållning till svenskheten, de har inte en önskan att tillhöra svenskheten i 

alla situationer. Däremot visar alla denna önskan i vissa situationer. Dels kan det 

grunda sig i en vilja att minska dissonansen mellan upplevd och tillskriven identitet 

i den aktuella situationen. En vilja att uppleva ömsesidig tillhörighet till en grupp, 

en tillhörighet där både de själva och andra inkluderar dem utan att de känner sig 

ifrågasatta. Det är dock inte ett uttömmande svar. Möjligen finns maktaspekter 

närvarande i önskan att tillhöra svenskheten. Många menar att svenskhet uppfattas 

överlägsen invandrarskap (jmf Azar, 2005; Brune, 2005; de los Reyes & Kamali, 2005; 

Sanandaji 2009; Ålund, 1997). Ett flertal av de situationer då intervjupersonerna 

önskar tillhörighet till svenskheten kan relateras till en maktposition. Sanandaji 

(2009) menar att invandrare ofta upplever svårigheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Ett flertal av intervjupersonerna visar en önskan att tillhöra 

svenskheten i situationer som berör arbetsmarknaden. Maktaspekter har dock inte 

behandlats i denna studie och därför kan jag inte ge ett uttömmande svar. 

Vid studerande av tidigare forskning inom detta forskningsfält fann jag att en stor 

del av migrationsforskningen fokuserar på någon specifik grupp och jämför två 

kulturer. Till exempel hur emigrerade somalier upplever och hanterar skillnader 

mellan somalisk och svensk kultur. Ser man identitet som en process vilken skapas 

mellan individen och dess miljö måste de kategorier som är aktuella i 

undersökningsdeltagarnas värld inkluderas. Sverige är ett individualistiskt land och 

vi strävar efter en tidig autonomi utanför familjen sfär. Från barnsben befinner vi oss 

i kontexter där gränsdragningen mellan svenskhet och invandrarskap är 

aktualiserad. Därför är det viktigt att även inkludera invandrarskap som en kategori 

i migrationsforskningen. 

Etniska kategoriseringar kan beskrivas som en karta. Som en förenklad bild av en 

komplex verklighet (Hylland Eriksen, 1998). En karta visar att det finns ett 2000 

meter högt berg på en specifik plats, men upplevelsen av kartans berg och att stå 

inför det i naturen är två oerhört skilda upplevelser. Kartor ritas om med jämna 

mellanrum; naturen förändras, städer växer och landsgränser flyttas. Den svenska 

demografin har genomgått kraftiga förändringar. Från att ha varit ett relativt etniskt 

homogent land möts idag personer från olika världsdelar, etniciteter och kulturer 
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innanför Sveriges gränser (Allwood & Franzén, 2000). I ett föränderligt samhälle 

anser jag det vara olämpligt att försöka orientera sig utifrån gamla kartor. 

Intervjupersonernas upplevelser av mellanförskap är ett argument för att den 

existerande gränsdragningen mellan svenskhet och invandrarskap i många fall 

saknar relevans.  

Det är möjligt att se dem som upplever mellanförskap som personer vilka aldrig 

kommer att få en självklar ingång till någon grupp. Men det går också att vända på 

perspektivet, nämligen att de har en viss ingång till en mängd grupper. Den 

uppsättning symboliska objekt personer i mellanförskap innehar resulterar i en unik 

möjlighet att forma identiteten med hjälp av olika grupper. Hardesty (2001) visar i 

sin forskning att personer mellan kategorier har möjlighet att konstruera sin egen 

identitet, men att de också kämpar för att känna sig autentiska. Självklart kan det 

vara en utmanande process att skapa sin identitet utan självklar tillhörighet till 

någon grupp. Men i en värld som alltmer präglas av migration kanske de blir 

föregångare för ett nytt synsätt, att nationell förankring underordnas global 

tillhörighet. 

Förslag till vidare forskning: Studiens resultat tyder på att maktaspekter påverkar 

upplevelser av mellanförskap. Med ett intersektionellt perspektiv, där samspel 

mellan kön, klass, etnicitet och sexualitet som maktpositioner är i fokus, kan en 

nyanserad bild av hur maktpositioner påverkar mellanförskap beskrivas. 

9.1 Metoddiskussion 

Denna studies avgränsningar har exkluderat en mängd aspekter från 

intervjupersonernas liv, aspekter som är närvarande i deras vardagsliv. För att 

bedriva kvalitativ forskning krävs avgränsningar (Larsson, 2005a) och jag tvivlar på 

att studien skulle kunnat genomföras utan avgränsningarna. Men det innebär också 

att jag inte har presenterat en fullständig bild av intervjupersonerna. Det kan vara så 

att mellanförskap framförallt existerar inom en viss tillhörighet, till exempel en viss 

klasstillhörighet. Möjligen kan andra tillhörigheter vid sidan av svenskhet, 

invandrarskap och ursprungslandets nationella gemenskap påverka upplevelser av 

mellanförskap. Skillnader i intervjupersonernas upplevelser av mellanförskap 

kanske kan härledas till faktorer utanför studiens avgränsningar. Som jag tidigare 

diskuterat kan maktaspekter starkt påverka upplevelser av mellanförskap. Dessa 

möjligheter har inte kunnat undersökas med de avgränsningar jag satt upp för 

studien, vilket kan ha en ogynnsam effekt på studiens validitet. 
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Avgränsningarnas validitetskomplikationer kanske hade kunnat undgås om jag 

använt mig av grounded theory som forskningsmetod. Snarare än att använda sig av 

befintliga teorier för att analysera data skapar man enligt grounded theory en teori 

utifrån studiens data. Tanken är att teorin ska vara grundad i empirin och forskaren 

strävar efter att lägga befintliga teorier åt sidan. Grounded theory är användbar när 

befintliga teorier inte är lämpliga eller när de befintliga teorierna inte behandlar 

relevanta aspekter (Creswell, 2007). Jag har två huvudargument till att inte använda 

grounded theory för denna studie. Det första är en avvägning mellan studiens ramar 

och datainsamlingskraven för grounded theory. För att nå generaliserbarhet i en 

studie baserad på grounded theory krävs relativt stor mängd data, större mängd än i 

en fenomenologisk studie. Eftersom jag vid urvalet för denna studie tog hänsyn till 

studiens ramar och inte uppnådde ett mättat urval för en fenomenologisk forskning 

menar jag att generaliserbarheten för en grounded theorystudie skulle vara lägre. 

Mitt andra argument har att göra med en avvägning mellan befintliga teoriers 

användbarhet och aspekter dessa teorier utesluter. Som jag diskuterat tidigare 

utesluter de teorier jag valt vissa aspekter som kan vara relevanta för mellanförskap. 

Däremot gynnar de en djupare förståelse av mellanförskap som fenomen. I denna 

avvägning anser jag att den djupare förståelsen är mer konstruktiv för förståelsen av 

fenomenet. Genom att använda en abduktiv metod lät jag intervjupersonernas 

utsagor påverka teorivalen, vilket kan ses som ett närmande mot grounded theory 

metoden. Vidare kan studiens perspektivval, som frågeställningarna grundar sig på, 

tyda på att jag redan där begränsat min förståelse av mellanförskapet till en 

socialkonstruktivistisk förståelse.  

Ytterligare kan man diskutera min inblandning i skapandet av studiens resultat. 

Eftersom jag utgår från att kunskap skapas i interaktion mellan forskaren och 

intervjupersonerna är min inblandning vital för resultaten. Personligen har jag 

begränsade erfarenheter av mellanförskap, det är sannolikt att resultaten hade varit 

annorlunda om jag haft mer påtagliga egna erfarenheter. Kanske hade starka 

personliga erfarenheter av mellanförskapet gett mig en djupare förståelse av 

fenomenet. Å andra sidan har mina begränsade erfarenheter tvingat mig att grunda 

mina slutsatser tydligare i intervjupersonernas upplevelser. 

En etisk fundering kring studien är om jag reproducerar kategorierna svenskhet och 

invandrarskap genom att betona dem vid intervjuerna och i skrivandet. Min strävan 

har varit att inte göra det. Dock framgår det av resultatdelen att intervjupersonerna 

upplever en sådan uppdelning. Eftersom studien utgår från intervjupersonernas 

upplevelser menar jag att det är av vikt att presentera detta. Om man enligt ett 
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socialkonstruktivistiskt perspektiv ser intervjupersonerna som representanter för 

samhället innebär också det att denna uppdelning också existerar i samhället. 

Samtidigt problematiserar intervjupersonerna båda dessa kategorier, vilket jag också 

följt i analys- och diskussionskapitlen. 

Slutligen vill jag diskutera uppsatsens upplägg. Jag har valt att presentera data och 

analys separat, vilket inbjuder läsaren att följa min analys. Å ena sidan gynnar det 

studiens transparens men samtidigt ställer det höga krav på läsaren. Eftersom jag 

stävar efter en naturalistisk generalisering där läsaren bedömer studiens 

generaliserbarhet och resultatens rimlighet menar jag att mitt tillvägagångssätt är 

adekvat. 
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