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Abstract 
 

Author(s): Amal Ali & Alisa Idrizaj 

Title: Both or neither (translated) 

Supervisor: Elizabeth M. Barfoed 

 

Our globalized world has caused that many cultures have merged which has led to that we 

today have a lot of individuals that are a part of more than one culture. The aim of this study 

is to examine what difficulties that come with having multiple cultural belongings. The study 

is based on narratives of individuals, uploaded on different medial podcast platforms, that 

have different cultural backgrounds but are a part of the Swedish culture and community. To 

understand why it is difficult to be multicultural, the narratives have been analyzed in theories 

where terms as race, “the whiteness norm” and racialization are of relevance. The result 

shows similarities in the difficulties these individuals experience in their daily life. An 

interesting result was how the respondents portray descriptions of how they must explain their 

connection to Sweden and their origins because they don’t seem to fit in in the idea of a “real” 

Swede. There are perceptions in the Swedish communities regarding how a “real” Swede 

should appear and those who differ from this perception can be questioned. Many of the 

respondents of this study perceive themselves as Swedes but they experience the resistance 

that come with the normative ideas of what a swede is, which they differ from. To understand 

what strategies these individuals’ use to withstand the challenges that occurs by having 

multiple cultures, we used Erving Goffman's dramaturgical analysis approach of how we 

present ourselves in social interactions. The results show that the strategies used by the 

respondents are based on having to take on different roles and to pass in the community as an 

eligible ideal. 

 

  

 

 

Keywords: Multicultural, culture, race, normative, “the whiteness norm”, racialization 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ..................................................................................................................................................... 5 
1.1 Problemformulering .............................................................................................................................................. 5 
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................................................... 6 
1.3 Studiens avgränsningar ....................................................................................................................................... 6 

2. Kunskapsläge ............................................................................................................................................. 7 

3. Teoretisk utgångspunkt ....................................................................................................................... 11 
3.1 Interaktion på en scen ........................................................................................................................................11 
3.2 Roller och framträdanden ................................................................................................................................12 
3.3 En främre och en bakre region .......................................................................................................................13 
3.4 Intrycksstyrning ....................................................................................................................................................13 
3.5 Stigmatisering ........................................................................................................................................................14 
3.6 Grupptillhörighet och jag-identitet...............................................................................................................15 

4. Metod ........................................................................................................................................................ 17 
4.1 Metodologiska överväganden .........................................................................................................................17 
4.2 Arbetsfördelning ...................................................................................................................................................17 
4.3 Insamlingsförfarande .........................................................................................................................................18 
4.4 Styrkor och svagheter .........................................................................................................................................19 
4.5 Förförståelse ..........................................................................................................................................................19 
4.6 Validitet och reliabilitet .....................................................................................................................................20 
4.7 Urval ..........................................................................................................................................................................21 
4.8 Etiska överväganden ...........................................................................................................................................22 
4.9 Bearbetning och analys .....................................................................................................................................23 

4.9.1 Podcast “Livet på jorden” Avsnitt 7 med Patrik Lundberg ...................................................... 23 
4.9.2 Sommar & vinter i P1 med Erik Lundin .......................................................................................... 24 
4.9.3 Sommar & Vinter i P1 med Navid Modiri ...................................................................................... 24 
4.9.4 Mohamed Hassan och Marianna Ijmaya – Krocken i P3 .......................................................... 25 
4.9.5 Podcast “Det Divina Surret” - Irina Chiriboga och Maria Iglesias ..................................... 25 

4.10 Kodning ....................................................................................................................................................................26 

5. Resultat och analys ................................................................................................................................ 27 
5.1 Att leva med dubbla kulturtillhörigheter ....................................................................................................27 

5.1.1 “Vart kommer du egentligen ifrån?” ............................................................................................... 27 
5.1.2 Att inte känna sig hemma någonstans .............................................................................................. 29 
5.1.3 Att prestera bättre än andra ................................................................................................................ 32 
5.1.4 Förväntningar i ursprungslandet ...................................................................................................... 34 

5.2 Etniska hierarkier ................................................................................................................................................36 
5.2.1 "Bättre än andra invandrare" ............................................................................................................. 36 
5.2.2 Vardagsrasism och utsatthet ............................................................................................................... 38 

5.3 Att hantera konsekvenserna av gränsöverskridande roller ................................................................39 
5.3.1 Självreflektion eller sprit ...................................................................................................................... 40 
5.3.2 Mellanförskap som kompetens ........................................................................................................... 41 

6. Slutdiskussion ......................................................................................................................................... 43 

Referenslista ..................................................................................................................................................... 45 
Lag ..............................................................................................................................................................................................46 
Statistik:....................................................................................................................................................................................47 
Empiri - Podcastavsnitt: ...................................................................................................................................................47 

 
  



5 
 

1. Inledning  

1.1 Problemformulering  

Sverige är ett mångkulturellt land där var femte svensk har två utrikesfödda föräldrar, ca sju 

procent av befolkningen har en förälder som är utrikesfödd och där den andra är inrikes född 

samt där andelen utrikes födda adopterade i Sverige ligger på ca 0,6 procent av befolkningen 

(SCB, 2018). Det intressanta med dessa siffor är att en tredjedel av den svenska befolkningen 

har andra kulturella tillhörigheter än den svenska. Kultur kan förklaras definitionsmässigt som 

de sociala normer, övertygelser och värderingar som finns hos människor, vilket bidrar till 

uppbyggnaden av våra självuppfattningar (Spencer-Oatey 2012, s 3). Att tillhöra flera kulturer 

kan ge upphov till en så kallad mellanförskapsposition, där individen i fråga dras mellan olika 

kulturella uttryck och självuppfattningar (Arbouz 2012, s 39). Denna studie utgår från hur 

kulturella positioner bestäms och skapas i mänskliga interaktioner i mångkulturella 

samhällen, och att människors sätt att positionera sig, i förhållande till sina kulturella 

tillhörigheter, har en betydelse för en individs självförståelse och självuppfattning. 

 

Ett mellanförskap beskrivs av Arbouz (2012, s 39) som ett rasligt, kulturellt och nationellt 

”tredje rum” där det kan ge upphov till en exkludering för de som lever i flera kulturer. 

Exkluderingen enligt Arbouz (2012, s 40) består i att dessa individer avviker från 

majoritetsbefolkningens kultur, vare sig det gäller i Sverige eller ett annat land, men det kan 

även bero på avvikande kroppsliga markörer. Arbouz (2012) anger: 

 

Att icke-vita svenskar upplever att de inte hör hemma i det land där de har växt 

upp i är således en effekt av den svenskhetsnorm som fortfarande är starkt 

sammankopplad med vithet och med den idé som gör att man som icke-vit i 

Sverige alltid förväntas komma någon annanstans ifrån (2012, s 40).  

 

Detta resonemang anger Arbouz (2012, s 40) kan även tillämpas i hur omgivningen bekräftar 

individens positionering när denne befinner sig i sitt andra ”hemland”, vilket utgör en 

ytterligare exkludering och därmed skapar en känsla av att vara mellan de kulturer man lever 

i. Arbouz (2012) kritiserar klassificering av Sverige som ett mångkulturellt land då det i 

sociala kontexter kan upplevas som att det inte finns utrymme för nya identitetsformer att 

etableras utan människor tvingas att välja vara del av endast en kultur. 
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Denna studie berör ett fenomen som alltmer genomsyrar vårt samhälle. Andelen människor 

som lever i flera olika kulturer förekommer i våra samhällen i en större utsträckning vilket 

skapar ett intresse för att undersöka vilka utmaningar ett sådant fenomen kan medföra. När en 

grupp människor delar samma problematik och ger uttryck för detta är det viktigt att 

undersöka fenomenet. utmaningarna behöver inte endast avgränsas till synen på svenskhet 

och tillhörighet till Sverige, utan kan även, som vi kommer att se i uppsatsen, ses ur ”den 

andra kulturens” perspektiv. Vi är intresserade av hur tillhörigheten till en annan kultur 

uttrycks både i Sverige och vid besök i ”hemlandet”. I denna undersökning vill vi belysa de 

personliga utmaningar som förekommer vid att ha gränsöverskridande tillhörigheter och även 

undersöka vad det i praktiken innebär att leva med detta. Detta kommer vi att problematisera 

genom att lyfta fram berättelser som skildras i olika podcastavsnitt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka utmaningar som kan förekomma vid att leva 

med dubbla kulturtillhörigheter.  

För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- I vilka sammanhang och situationer aktiveras känslor av dubbla kulturtillhörigheter? 

- Vilka utmaningar förekommer i dessa gränsöverskridande tillhörigheter, där olika 

sociala och kulturella tillhörigheter korsar varandra?   

- Vilka strategier finns för att möta gränsöverskridande kulturtillhörigheter?  

1.3 Studiens avgränsningar  

Sociala relationer kan problematiseras och undersökas på flera olika sätt. Denna studie 

undersöker och analyserar vilka utmaningar som kan förekomma hos personer som lever med 

gränsöverskridande kulturtillhörigheter. Vi har inte som syfte att undersöka strukturella 

maktförhållanden och maktpositioner som förekommer i dessa kategorier utan begränsar oss 

till att undersöka individuella erfarenheter av dubbla kulturtillhörigheter. Viktigt att påpeka är 

att identitet är ett begrepp som används i vårt empiriska material, men det är inte en 

utgångspunkt för vår analys. Begreppet identitet kan problematiseras på olika sätt beroende på 

i vilken kontext det används. I denna studie kommer begreppet i första hand utgå från hur 

personer identifierar sin tillhörighet till olika kulturella identiteter och tillhörigheter. 
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2. Kunskapsläge 

I detta avsnitt presenteras kunskapsläget inom detta forskningsområde. Vi har särskilt varit 

intresserade av att hitta tidigare forskning som belyser samhällets roll vad gäller personer med 

gränsöverskridande kulturtillhörigheter. Vi har gjort en litteratursökning på LUBsearch och 

Google utifrån sökorden ”mångkulturalitet”, ”mångkulturellt samhälle”, ”vithetsnormen”, 

”vithet”, ”ras”, kulturell tillhörighet”, ”kulturell identitet” och ”rasifiering”.  

 

För att förstå de utmaningar som respondenterna beskriver att de får möta i sin vardag av att 

ha dubbla kulturtillhörigheter har vi i använt studier som problematiserar paradoxen av att 

som icke-vit leva i en vit värld som Sara Ahmed (2011) resonerar kring och vad detta betyder 

för respondenternas kulturella tillhörigheter. Detta ger en ökad förståelse för det sociala 

arbetet att förstå hur kulturella positioner hanteras och bemöts. Vithetsnormen myntades av 

Sara Ahmed (2011) och problematiseras i relation till hur andra etniciteter passerar i vita 

samhällen. Med vita samhällen benämner Ahmed (2011) med västerländska länder. Ahmed 

(2011) menar att vithet tenderar att inkludera vita människor, medan svarta och i övrigt icke-

vita kroppar leder till exkludering. Genom att ha rätt pass, rätt färg och rätt medborgarskap 

gör det således enklare att passera genom olika samhällen och möta olika utmaningar i 

samhället. Ahmed (2011) menar att ett avvikande från vithetsnormer kan leda till 

stigmatiseringar och utmaningar. 

 

Sverige som ett mångkulturellt land har invånare som mer eller mindre identifierar sig som 

svenskar, men än idag läggs i debatten fokus på att definiera vad svenskhet innebär (Ahmed 

2011). En människas utseende och namn är det som avgör graden av ”svenskhet” – där en 

individ med mörkare hudfärg eller ett icke-svenskt klingande namn riskerar att inte ses som 

svensk. Denna kategorisering och stereotypisering av människor som avviker från det som 

betraktas som normalt benämns för vithetsnormen (Ahmed 2011). Genom att vithet anses 

vara det mest normala stigmatiseras det icke-vita som avvikande. Detta är en av 

utgångspunkterna i uppsatsens undersökning. 

 

För att förklara och skapa en bild av varför det är utmanande att vara normbrytande i ett givet 

samhälle har vi vidare använt Hübinettes et al (2012), som är kritiska ras- och vithetsforskare, 

resonemang om vad ras och vithet betyder i det svenska samhället. De undersöker dessa 

begrepp både på en institutionell och en strukturell nivå, men även på en nivå där människors 
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interaktioner spelar in (Hübinette et al 2012, s 17). Att tala om ras i Sverige är inte vanligt 

förekommande, av denna anledning analyserar Hübinette et al (ibid) företeelser som enligt 

dem leder till den diskriminering och rasism som, enligt dem, präglar det svenska samhället 

gentemot de som avviker från de rådande normerna (ibid). Svenskheten står för det 

dominerande och normativa medan icke svenskhet anses vara motsatsen (ibid, s 21). 

 

Enligt Hübinette (et al 2012, s 25–26) råder en rasifiering i Sverige då de som inte faller under 

den normativt betraktade svenskheten hamnar utanför och inte får samma bemötande och 

möjligheter som en etnisk svensk. Enligt ras- och vithetsforskarna skapas begreppet ras 

performativt och språkligt där den icke-vita svensken kan bli bemött av benämningar och 

uttryck i nedsättande syften i form av ”n-ordet” (ej utskrivet ord), ”svartskalle”, ”blatte” eller 

liknande. Detta gör att den icke-vita personen blir rasifierad och därmed blir underordnad i 

förhållande till den vita person som intar en överordnad position. Språket skapar därmed 

normer kring vitheten som den mest önskvärda positionen (Hübinette et al 2012, s 26). 

 

Vissa respondenter i vår studie använder uttryckligen ett begrepp som benämns för 

mellanförskap: med detta begrepp avses enligt Arbouz (2012, s 40) vara en blandad kulturell 

och raslig tillhörighet i västvärlden, för att förklara och förstå upplevelser av att ha dubbla 

kulturtillhörigheter. Arbouz (2012) menar att människor som upplever sig vara i ett 

mellanförskap har en gemensam känsla av att vara icke-autentisk, att inte känna sig fullt 

tillhörig till en kultur, att inte betraktas som vit eller icke-vit – att inte fullt ut ses som svensk 

eller något annat. Det handlar alltså om människor som känner att de är ”utanför eller mellan” 

flera kulturer, raser och länder (Arbouz 2012, s 37). Det handlar ofta om ett tillstånd där 

utseendet är avgörande för i vilken utsträckning individen tillhör en given kultur. Det är 

människans yttre som i denna kontext styr i vilken mån man är annorlunda och är 

normbrytande (Arbouz 2012, s 40). Dessa resonemang kan även appliceras på hur det 

fungerar i andra länder, där språket och utseende avgör hur mycket man anses tillhöra 

majoritetsgruppen. Genom att lyfta fram mellanförskap som begrepp ges människor, som 

identifierar sig med denna position, ett socialt erkännande där deras berättelser får en röst och 

en plats i samhället (Arbouz 2012, s 38). Det är därför av vikt att nya identitetsformer får ta 

plats och synliggöras i samhället. Arbouz (2012, s 40) skriver: 
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Att leva i ett mellanförskap vittnar också om ett Sverige som misslyckas med att 

vara och se sig själv som det mångkulturella, mångrasliga, mångspråkliga och 

mångreligiösa land det rent statistiskt är. 

 

Stefan Jonsson (1995) använder kulturell identitet för att analysera olika kulturmöten samt de 

förhållanden som råder mellan plats och identitet. Jonsson (1995) lyfter fram och analyserar 

olika berättelser om människor som delar en kultur, men lever i en annan kultur och vad de 

har inneburit för dem att leva i dessa samhällen.  

 

Jonsson (1995, s 197) nämner hur en människas kulturella tillhörighet kan avgöras av deras 

utseende och att denna inte alltid stämmer överens med personens egen uppfattning om sin 

kulturella tillhörighet. I hans studie skildras och analyseras historiska berättelser om personer 

med dubbla kulturtillhörigheter. En berättelse som lyfts fram handlar om en kvinna vid 

namnet Clare Kendry, som levde under 1920-talet i Harlem, New York.  

Hennes identitet och plats i samhället bestämdes huvudsakligen av hennes svarta arv, 

samtidigt som hon på flera sätt inte såg ut som alla andra svarta människor.  

 

Clare kom från två olika kulturer, den afroamerikanska samt den vita amerikanska kulturen 

(Jonsson 1995, s 198). I sin berättelse gör hon anspråk på båda kulturerna, men påverkas av 

det faktiska bemötandet hon får då hon betraktas som en svart kvinna, trots hennes ljusa hy 

och ljusa hår, när hon befinner sig bland vita. Hennes berättelse skildras i förhållande till term 

som kallas för passing som myntades av Erving Goffman (Kanuha 1999). Begreppet anger en 

process där stigmatiserade personer passerar i samhället och upprätthåller ett framträdande för 

att framstå som ”normal”. Detta är en strategi för att dölja sitt stigma. Passing kan endast 

förstås i förhållande till begreppet stigmatisering då det är ett förhållningssätt som 

framkommer för att inte vara socialt stigmatiserad (ibid, s 29). I Clare Kendrys fall beskrivs 

det hur hon framstår och i samhället ”passerar” som en vit kvinna, men i själva verket även 

har en annan kulturell tillhörighet (Jonsson 1995, s 198).  

 

 

Jonsson (1995, s 199) anger att frågan om en individs kulturella identitet inte handlar om vem 

man egentligen är utan det som man klassificeras som. Människans identitet är föremål för 

kulturella och sociala betingande symboler (Jonsson 1995, s 200). Den identitet som 

människor har eller i andra fall blir tilldelade skapas av språkligt bruk och diskurser i 
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samhället. ”Samhället är ett fält av olika institutioner och diskurser som möjliggör vissa 

identiteter och spärrar av andra” (Jonsson 1995, s 200). Förståelsen av kulturell identitet är 

därigenom beroende av olika kontexter. Identitet blir en ram som både normaliserar och 

definierar människan för att göra denne begriplig för sig själv och för andra (Jonsson 1995, s 

201). Detta förklarar hur Clare bland svarta klassificerades som svart men samtidigt kunde 

passera som vit bland vita människor. Rollerna hon intog var beroende av den plats hon 

befann sig på. 

 

Samhället är beroende av att placera människor i olika fack beroende på vad de anses vara 

och klassas som. Individen tvingas till endast en kulturell identitet och tillhörighet för att det 

inte finns en acceptans att vara en både och (Jonsson 1995, s 202). I Clare Kendrys fall kan 

man se hur hon strävade efter att vara både svart och vit men att det rent praktiskt var omöjligt 

för henne då sådana tendenser inte accepteras i samhället (Jonsson 1995, s 202). Enligt 

Jonsson (1995, s 201) finns samhälleliga konstruktioner och identitetsstrukturer som 

människan i samhället behöver rätta sig efter. I denna studie kommer vi att undersöka hur 

respondenterna hanterar sina dubbla kulturella positioner – i Sverige men också i sina 

”hemländer”.  
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3. Teoretisk utgångspunkt  

Vi har valt att använda oss av Goffmans dramaturgiska perspektiv som en teoretisk 

utgångspunkt i vårt arbete. Vi har särskilt varit intresserade av de begrepp som rör 

vardagslivets dramatik då han jämför mänskliga interaktioner med ett teaterspel där 

människor intar olika roller när de umgås med varandra (Goffman 1963/2017). Vi har 

inspirerats av denna teori som en förklaringsmodell för de utmaningar individer med dubbla 

kulturtillhörigheter möter samt hur de hanteras i vardagen. Denna teori handlar om interaktion 

och har varit användbar då respondenterna ständigt refererar till vardagliga situationer där 

interaktion varit centralt.   

 

Erving Goffmans har utvecklat en teori som benämns för dramaturgiska perspektivet. Han 

menar att människor befinner sig på en teaterscen och vill som skådespelare på scenen göra 

intryck på publiken. Vid presentationen av oss själva och vårt agerande inför andra människor 

försöker vi kontrollera och styra informationen vi överför som ligger till grund för publikens 

intryck av oss. Det handlar även om hur vi bygger upp våra ”jag” och identiteter i denna 

process (Goffman 1963/2017). 

 

3.1 Interaktion på en scen  

Respondenterna i vår studie nämner det sociala samspelets betydelse när de beskriver 

utmaningar som de upplever genom deras gränsöverskridande kulturella tillhörigheter. 

Goffman benämner dessa vardagliga interaktioner mellan människor genom att använda sig 

av begreppet scenframträdande (1963/2017, s.11). De handlar om när två individer som 

kommer i kontakt med varandra försöker skaffa information om varandra eller tillämpar 

upplysningar som skaffats tidigare. Även om insamlandet av dessa upplysningar tycks vara ett 

självändamål, finns det oftast rent praktiska skäl till varför man skaffar sig dem. Upplysningar 

om individen bidrar till att definiera situationen och möjliggör för de andra att veta i förväg 

vad som kommer att förväntas av dem och vad de kan vänta sig av den andra personen (ibid).  

 

Vidare beskriver Goffman att om observatörerna inte känner individen i fråga kan de av 

dennes utseende och uppträdande skaffa sig ledtrådar som gör det möjligt för dem att tillämpa 

sina tidigare erfarenheter av individer som på ett ungefär liknar den de har framför sig eller, 

att tillämpa oprövade föreställningar på individen. Med stöd av tidigare erfarenhet kan de utgå 

från att det är sannolikt att bara individer av ett speciellt slag påträffas i en viss bestämd miljö. 
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Om de känner individen genom erfarenheter de haft före den aktuella interaktionen kan de 

förutsäga hans beteende i nuet och i framtiden (Goffman 1963/2017, s. 11). 

 

Goffman problematiserar dessa resonemang utifrån ett annat perspektiv, från den individ som 

presenterar sig för dem. Individen vill kanske att de andra ska få en hög uppfattning om 

honom, eller att de ska tro att han har en hög uppfattning om dem. Han vill kanske uppnå en 

harmoniskt förhållande så att interaktionen kan hållas i gång.  Oavsett vilket mål och motiv 

individen har i tankarna ligger det i hans intresse att kontrollera deras reaktionsbetingande 

behandling av honom (Goffman 1963/2017, s.12, 13): 

 

När en individ konfronteras med andra individer finns det som regel alltså ett 

eller annat skäl för honom att styra sitt handlande så att det överför till de andra 

ett intryck som det ligger i hans intresse att överföra. 

 

Ibland kommer individen att handla på ett beräknande sätt och uttrycka sig på ett visst sätt 

bara för att åstadkomma det slags intryck som har tror kan framkalla en reaktion hos den 

andra som han vill uppnå. Individen kan även medvetet och avsiktligt uttrycka sig på ett 

speciellt sätt för att traditionen eller social status inom dennes grupp kräver den formen av 

uttryck och inte för att uppnå någon speciell reaktion, utan mer för att få ett accepterande hos 

de närvarande (Goffman 1963/2017, s. 15).  

 

3.2  Roller och framträdanden  

Goffman (1963/2017, s 25) anger hur en person spelar roller och gör framträdanden inför 

andra människor. Detta perspektiv bidrar till att öka vår förståelse för hur våra respondenter 

hanterar sina utmaningar och för hur de framträder för sin omgivning. En person försöker 

skapa ett bestämt intryck hos observatören genom att spela ett spel och upprätthålla olika 

roller i olika sammanhang. Den agerande individen behöver inte tro på sin egen roll, vilket är 

begripligt eftersom ingen har bättre förutsättningar att genomskåda äktheten i ett 

framträdande än den som står för det. Goffman menar att alla ständigt, mer eller mindre, 

spelar en roll och att det är i dessa roller som vi lär känna varandra och oss själva. Den roll 

som vi strävar att leva upp till är denna mask, det ”jag” som vi skulle vilja vara (Goffman 

1963/2017, s. 26, 27).  
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Med begreppet fasad betecknar Goffman den delen av individens framträdande som fungerar 

på ett fastställt sätt för att definiera situationen för publiken. Fasaden är den expressiva 

utrustning som individen använder under sitt framträdande, medvetet eller omedvetet 

(Goffman 1963/2017, s. 28). I vår studie visar sig respondenterna hantera sina kulturella 

positioner på olika sätt beroende på sammanhanget.   

 

Goffman menar att det finns ett stratifieringssystem i de flesta samhällen där det förekommer 

en idealisering av de högre samhällsskikten samt en strävan bland dem som befinner sig i de 

lägre positionerna att klättra uppåt på samhällsstegen. Om individens aktivitet ska bli 

uppmärksammad och meningsfull för publiken måste denne rusta (mobilisera) sin aktivitet så 

att den uttrycker det hen vill förmedla (Goffman 1963/2017, s. 35). För att kunna uppnå 

idealet gör man olika uppoffringar för att bevara sin fasad och för att kunna framstå som 

trovärdig (ibid s. 40). 

 

3.3 En främre och en bakre region 

Med främre region menar Goffman med den platsen där framträdandet, själva interaktionen 

äger rum (Goffman 1963/2017, s 101,102). När individen framträder i en främre region 

handlar det om att upprätthålla de rådande normerna. Dessa resonemang kan vi återkoppla till 

de strategier som används för att kunna hantera gränsöverskridande kulturtillhörigheter. 

 

Den bakre region eller ”bakom kulisserna” är platsen där man tar av sig masken och 

framträdandet sker naturligt. Individen kan agera öppet, utan att publiken får insyn i det. Med 

andra ord innebär det att individen tar en paus från främre region där framträdandet sker inför 

publiken. Regionerna behöver inte vara fasta, det som kännetecknar dem är publiken, vilket 

framträdandet framförs inför och inte själva platsen i sig (Goffman 2017, s. 101, 102). 

 

3.4 Intrycksstyrning 

Begreppet intrycksstyrning problematiserar det dramaturgiska perspektivets syn på samhället 

och innebär att man försöker presentera en bestämd bild av sig själv, alltså styra det intryck 

andra får av en. Intrycksstyrning handlar om att framställa sig själv på ett sätt som ligger i 

linje med de normer och regler som gäller för den situation eller det samhälle man befinner 

sig. Intrycksstyrning är något som man inte alltid är medveten om. I det vardagliga livet 

försöker vi på olika sätt att framträda på ett visst sätt inför andra människor. Genom att 
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använda detta begrepp kan vi analysera hur våra respondenter styr omgivningens intryck av 

dem (jfr. Goffman 1963/2017, s. 182, 185).  

Sociala samspel kan studeras ur en intrycksstyrningsaspekt. Ett socialt samspel är en plats 

som omges av bestämda gränser för sinnesintryck (varseblivning) där en speciell aktivitet 

äger rum. Ett socialt samspel består av ett agerande team som samarbetar för att framställa en 

given definition av situationen för publiken. Det inkluderar att man uppfattar det egna teamet 

och publiken samt riktlinjer för det livssyn och moraluppfattning som ska upprätthållas 

genom iakttagande av vissa regler för anständighet och hövlighet (Goffman 1963/2017, s. 

207). 

 

När en individ framträder inför andra individer projicerar hen medvetet eller omedvetet en 

definition av situationen i vilken dennes jaguppfattning ingår som en viktig del (Goffman 

1963/2017, s. 210). Individen satsar ofta sig själv i sin identifikation med en viss roll, ett 

socialt samspel och en grupp. Störningar i framträdandet får konsekvenser i fråga om 

personlighet, interaktionen och den sociala strukturen. En iscensatt och framställd scen får 

publiken att tillerkänna en rollgestalt ett jag, men det jaget, erkännandet, är en produkt av en 

scen som spelats upp och är inte en orsak till den. Verktygen för att producera och bevara ett 

jag finns inte inuti innehavaren, de verktygen finns i realiteten ofta att söka i de sociala 

samspelen (Goffman 1963/2017, s. 211, 218, 219). 

 

3.5 Stigmatisering  

Varje samhälle avgör vilka medel som är användbara för att dela in människor i kategorier 

samt vilka egenskaper som uppfattas som naturliga och vanliga för medlemmarna inom en 

sådan kategori. Begreppet stigmatisering förklarar hur våra respondenter kategoriserar 

varandra utifrån olika kulturella tillhörigheter beroende på var de befinner sig baserat på 

utseendemässiga markörer.  När en främling dyker upp i vår närvaro räcker den första åsynen 

av honom för att vi ska kunna fastställa vissa egenskaper och kategorisera honom och hans 

sociala identitet (Goffman 1963/2011, s. 9, 10). 

 

Främlingen som befinner sig i vår närvaro kan besitta någon egenskap, någon mindre 

önskvärd egenskap som gör honom olik de övriga personer som tillhör den kategori där han är 

inplacerad (Goffman 1963/2011, s 10). På så sätt reduceras han i vårt medvetande från en 

vanlig människa till en utstött människa. Det är viktigt att poängtera att det inte är alla icke 
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önskvärda egenskaper som berörs av detta, utan bara de som upplevs som oförenliga med vår 

uppfattning om hur en viss typ av individ bör vara. Begreppet stigma används här som 

benämning på en egenskap som inte betraktas som önskvärd. Goffman (1963/2011, s 10, 11) 

menar att det som behövs för att kartlägga detta är en paradox som inte rör egenskaper utan 

som rör relationer.   

 

Det finns tre olika typer av stigma: kroppsliga stigman, kan handla om ett fysiskt handikapp, 

karaktärsstigman exempelvis ett missbruk och den sista som vi kommer att utgå ifrån kallar 

han för “tribala” eller gruppstigman. Tribala stigman handlar om att man stigmatiseras på 

grund av ras, religion, kön eller etnicitet. En person som besitter ett stigma avviker på ett icke 

önskvärt sätt från våra förväntningar. De som inte avviker från de speciella förväntningar det 

här gäller kallas för de normala (Goffman 1963/2011, s. 12). 

 

Den person som har ett stigma antas vara avvikande och utifrån detta vidtas diskriminerande 

åtgärder av olika slag. Stigmatiseringsproblematiken aktualiseras när det finns krav på att den 

som tillhör en viss kategori ska leva upp till normen som gäller. En känsla som väcks hos den 

stigmatiserade är att han på något sätt blir ifrågasatt (Goffman 1963/2011, s. 13, 14, 22). I 

sociala situationer där vi märker att en person har ett stigma är risken att vi tillgriper 

kategoriseringar som inte stämmer för den stigmatiserande (Goffman 2011, s. 27). En annan 

strategi är att försöka passera som “normal” exempelvis i ett samhälle med vit 

majoritetsbefolkning. Denna strategi benämner Goffman som ”passing”, ett sätt att dölja och 

hantera sitt stigma för sin omgivning (Goffman 1963 i: Kanuha 1999).  

 

Det finns normer som har att göra med det fysiska utseendet, vilka kan betraktas som ett ideal 

och som utgör standardmått som de flesta människor kommer att möta under en del av livet. 

Varje person som inte riktigt fyller dessa kvalifikationer upplever troligen sig själv som 

underlägsen eller ovärdig (Goffman 1963/2011, s. 139). 

 

3.6 Grupptillhörighet och jag-identitet 

Jag-identitet eller “upplevd identitet” är den subjektiva känsla av den egen situationen och 

kontinuitet som en människa får till följd av sina sociala erfarenheter. Den subjektiva jag-

identiteten är aktuell för en individ vars identitet är ifrågasatt (Goffman 1963/2011, s. 117). 

Denna beskrivning är intressant för vår studie då våra respondenter anger att deras kulturella 
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identiteter ifrågasättas av omgivningen. En person bygger upp en bild av sig själv utifrån det 

som andra människor bygger upp i sina sociala och personliga identifikationer av personen, 

dock med en viss frihet gentemot det denne bygger upp. Personens ”verkliga” grupp som hen 

tillhör är de individer som har liknande erfarenheter som han på grund av att de delar samma 

stigma (Goffman 1963/2011, s. 124).  
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4. Metod 

4.1 Metodologiska överväganden 

Detta är en kvalitativ studie, som utgår från olika nätbaserade podcastavsnitt, med som syfte 

att undersöka sju personers erfarenheter av att ha dubbla kulturtillhörigheter. Vi har valt en 

kvalitativ studie för att få en djupare förståelse av hur det är att leva med dubbla 

kulturtillhörigheter. Vi har valt att använda en kvalitativ metod eftersom denna metod ger 

möjligheten att undersöka upplevelser och föreställningar med djupgående till skillnad från 

kvantitativ metod som är mer inriktad på siffermässiga mätmetoder (Bryman 2011, s. 371, 

372). 

 

Vi utgår från en kvalitativ innehållsanalys av ett antal nätbaserade podcastavsnitt. Med hjälp 

av denna metod kan det empiriska materialet transkriberas, kartläggas och sedan analyseras 

utifrån dess innehåll. Detta leder oss sedan till att undersöka vad det innebär att ha dubbla 

kulturtillhörigheter. Innehållsanalys är en metod som ger oss möjligheten att beskriva och 

undersöka en texts innehåll, detta gäller alla typer av texter (Bergström 2012, s 46–47). Vi 

upplever att vi hade blivit mer begränsade av att exempelvis använda ett diskursivt perspektiv 

- vilket fokuserar på hur en utsaga berättas. Innehållsanalys tillåter oss att fortfarande kunna 

undersöka förekomsten av olika ord eller uttryck, metaforer, argumentation av olika slag eller 

hur ofta en viss företeelse nämns, vilket en diskursanalys går ut på. Vi kan även med en 

innehållsanalys undersöka själva innebörden av en text, vilken text det än handlar om – även 

om det är ett narrativ, utan att behöva använda ett narrativt perspektiv. Genom att utgå från en 

innehållsanalys kan vi öppet analysera innehållet av vårt material utan att begränsas till endast 

vissa aspekter (jfr. Bergström 2012, s 45).  

 

4.2 Arbetsfördelning  

Vi har huvudsakligen arbetat gemensamt i vårt arbete. Vi har varit måna om att skapa en röd 

tråd i vår studie och upplevde att detta underlättas av att vi skrev tillsammans snarare än att 

dela upp arbetet. Det har funnits avsnitt där vi har delat på jobbet för att snabbare kunna ta oss 

vidare i processen. Exempelvis har vi delat podcastavsnitten jämnt mellan oss och lyssnat 

samt transkriberat lika mycket var. Därefter har vi kodat samt analyserat materialet 

tillsammans.  
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4.3 Insamlingsförfarande 

För att samla in data för vår undersökning har vi undersökt olika podcastavsnitt som har 

publicerats på nätbaserade plattformar. Användning av internet som föremål och metod för 

insamling av data benämns e-forskning (Bryman 2011, s 581, 582). Webbsidor och 

webbsajter anses vara lämpliga och potentiella källor till datainsamling och kan betraktas som 

ett möjligt upplägg för både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys (ibid). 

 

Möjligheten att välja intervjuer som ett insamlingsförfarande fanns men vi valde att använda 

sociala medier som utgångspunkt för vår analys. Sociala medier, exempelvis podcasts, har 

blivit plattformar som tagit alltmer plats med åren och ett nytt fält har skapats för insamling 

av material i forskning (Haase & Sloan 2017, s 1). Dessa mediala plattformar utgör och har 

skapat nya mönster av sociala interaktioner, vilket kan inkluderas i analytisk forskning (jfr. 

Jamieson & Boase, s 405; Georgakopoulou 2017, s 268). Att använda intervjuer, berättelser 

eller dylikt från sociala medier som data för en studie kan i viss mån likställas med egen 

utförda intervjuer i verkligheten (Georgakopoulou 2017, s 268, 267). Precis som i intervjuer 

kan det i sociala medier sökas svar på de forskningsfrågor som upprättats, men skillnaden är 

att vi inte kan ställa följdfrågor eller få djupare förståelse för det som personerna framför på 

podcasten som på en intervju.  

 

Ursprungligen hade vi i åtanke att använda skönlitteratur som empiri för denna studie men vi 

fann inte ett utbud som passade våra forskningsfrågor och vår undersöknings omfattning. Det 

finns självbiografier som rör människors berättelser om flykt, anpassning och dylikt, men 

inget som vi tyckte vi kunde jämföra. Det var utmanande att hitta böcker i samma genre samt 

böcker som inte skrevs i tredje person då vi var ute efter ett jag-perspektiv i texterna. Vi 

vidgade därför vårt perspektiv och upptäckte andra forum där människor pratade om sina 

upplevelser av att ingå i flera kulturer. Detta fann vi genom att använda oss av olika sökord, 

som var kopplade till vårt forskningsområde, på sökmotorn Google, dessa var blandbarn, 

dubbla kulturer, mellanförskap, kulturell tillhörighet. Vi fick flera olika sökträffar av vår 

sökning men det som fångade vår uppmärksamhet var antalet podcastavsnitt som rörde vårt 

forskningsområde. Vårt urval utgår bland annat från personer som redan identifierar sig med 

det fenomen som undersöks och andra som endast lägger uttryck för sina erfarenheter av att 

leva i flera kulturer. På så sätt kan materialet ses som tacksamt men det utesluter inte vår 

möjlighet att undersöka deras utsagor närmare och i relation till vårt forskningssyfte. 
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Vi gav oss ut på olika podcastavsnitt, där vi lyssnade och selektivt valde det som var relevant 

för oss och hamnade i slutändan på fem olika podcastavsnitt, med sammanlagt sju 

respondenter, som vi valde att använda som vår empiri. Vi valde att använda jag-berättelser 

då vi ville undersöka subjektiva upplevelser av dubbla kulturtillhörigheter. 

 

4.4 Styrkor och svagheter 

Det är viktigt att vara medveten både om de begränsningar det innebär att använda webbsajter 

som ett empiriskt material, men även om de möjligheter det erbjuder. Vårt empiriska material 

är medierat, vilket innebär att det tillkommit för en bestämd publik. Det är även viktigt att 

fundera över varför en webbsajt har skapats och utformats. Finns den av kommersiella skäl 

eller finns andra skäl till att den finns? Finns det en agenda, är det någon som vill ge uttryck 

för ett egenintresse? Metodens styrka är att den är mer ekonomisk gällande tid och pengar 

samt att man kan nå ett stort antal personer på ett enkelt sätt. Data kan samlas in och ordnas 

relativt snabbt (Bryman 2011, s 581–586). Det som är sämre med denna metod är att vi går 

miste om den mänskliga kontakten, där kroppsspråk och mimik kan tillföra tolkningar av en 

utsaga samt möjligheter att få svar på eventuella följdfrågor eller förtydliganden, som vi 

tidigare påpekat.  

 

Vi har inte varit i kontakt med respondenterna i vår studie över huvud taget utan har använt 

oss av de berättelser som redan funnits “där ute” och som står till allmänhetens förfogande. 

Vid transkriberingen har det varit utmanande att uppfatta vissa uttryck och begrepp som 

uttalades på dialekt, användandet av slang etcetera. Med tanke på att dessa berättelser är 

offentliga är det lätt att personer som deltar anpassar sina berättelser till en given publik, detta 

skulle kunna anses vara en begränsning i fråga om materialets tillförlitlighet. Däremot är det 

finns en fördel, precis som i att använda inspelade intervjuer, att materialet är lättillgängligt 

för vi har haft möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna om vilket har gett en fördjupad 

förståelse (jfr. Bryman 2011, s 581–586). 

 

4.5 Förförståelse  

Att ha en förförståelse inför en studie innebär att forskaren präglas av kunskaper, erfarenheter 

och värderingar genom sitt eget liv eller genom en teoretisk bakgrund från tidigare utförda 

studier. Detta kan innebära att tolkningen i det som studeras kan påverkas av forskaren egna 

idéer. Eftersom en kvalitativ innehållsanalys är beroende av de tolkningar som görs av 
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forskaren är det viktigt att vi har en medvetenhet kring vilken förförståelse vi besitter när vi 

behandlar detta forskningsområde. Inom hermeneutiken talas det just om detta fenomen. 

Denna vetenskapsteori menar att de tidigare kunskaper som en forskare har kan påverka den 

tolkning som denne gör av sin studie (Bryman & Bell 2011, s.30). 

 

Vi har förhållit oss öppna inför insamlade data då vi har egen erfarenhet av dubbla 

kulturtillhörigheter som har riskerat att styra vår uppfattning om studiens empiri. Det har varit 

en utmaning att distansera sig från de idéer och erfarenheter vi själva har haft kring detta 

fenomen. Genom att välja ut ett varierat urval av människor med annorlunda bakgrunder än 

oss själva har vi försökt distansera oss och låtit empirin styra vår analys. Vårt val av en 

induktiv ansats har varit ett sätt att hålla oss nära empirin och inte låta våra egna tolkningar 

och synsätt påverka analysen (jfr. Bryman & Bell 2011, s 30). 

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

Vi har i denna undersökning främst strävat efter att säkerställa en intern validitet genom att 

skapa ett jämförbart och överförbart material av vår empiri (Bryman 2011, s 355). Vi har sökt 

efter mönster i det insamlade materialet för att uppnå detta. Vidare belyser den interna 

validiteten en överförbarhet som anger att kvalitativa undersökningar bör fokusera på ett mer 

djupgående mål snarare än ett generaliserbart sådant.  Genom att jämföra de olika erfarenheter 

som respondenterna ger uttryck för kan vi på ett djupare plan analysera och jämföra deras 

sociala position.  

 

Vi har inte haft förutsättningar för att uppnå en extern validitet då vår undersökning inte är av 

generaliserbar natur (ibid). I kvalitativ forskning är detta inte en prioritering då 

undersökningarna går ut på att skapa en diversifierad bild av det fenomen som undersöks.  

 

För att öka studiens reliabilitet har ett stort fokus legat på hur vi har motiverat vår metod för 

att denna undersökning. Det är viktigt att läsaren steg för steg får en insyn i hur 

undersökningens analys och resultat har upprättats (Bryman 2011, s 355). Vi anser att vi har 

skapat en utförlig metodologisk argumentation samt att studiens syfte och frågeställningar har 

besvarats.  
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4.7 Urval 

Denna studie bygger på personliga utsagor som uttryckts på olika podcastplattformar. De 

utvalda podcastavsnitten har vi valt ut utifrån deras relevans för vårt forskningsområde. Vi har 

alltså haft ett målinriktat urval där vi strategiskt har valt ut data som är av relevans för våra 

forskningsfrågor (Bryman 2008, s 392).  

 

Podcastavsnitten har publicerats på olika nätforum. Sveriges Radio har publicerat Navid 

Modiri, Erik Lundin samt Mohamed och Mariannes berättelser. Maria Iglesias och Irina 

Chiriboga driver en egen podcast vid namnet “Divina Surret” vilket grundades år 2017 och 

finns tillgänglig på poddtoppen.se. Patrik Lundberg gästar i podcasten “Livet på jorden” som 

drivs av Studieförbundet Bilda, vilket också finns tillgänglig på poddtoppen.se. Vi har samlat 

in materialet från de källor som har varit tillgängliga och har därmed samlat in data från 

informanter som har varit villiga att dela med sig av sina historier (Bryman 2011, s 392).  

Vi har inte använt oss av olika variabler när vi har letat efter data utan har låtit vår 

forskningsfråga styra vårt urval. Med variabler menar vi faktorer som kön, etnicitet, ålder 

eller dylikt, som utgångspunkter för vald empiri. Av denna anledning är vårt urval brett och 

varierat då respondenterna som lyfts fram är av olika bakgrunder, åldrar och kön. Det som gör 

att vi trots dessa olikheter kan använda oss av dessa avsnitt som vårt empiriska material är att 

samtliga har en gemensam nämnare, vilket är deras mångkulturella bakgrund som är av 

intresse för vår studie. Att ha respondenter med olika bakgrunder visar även vår ambition att 

distansera oss från våra egna erfarenheter och öppna för erfarenheter som framförs av 

personerna i studiens empiri.  

 

Vårt urval består av ett antal offentligt kända personer samt personer som är 

vardagsmänniskor precis som vi. En del av respondenterna har större erfarenhet av offentlig 

debatt än andra, vilket märks genom deras olika sätt att uttrycka sig. Exempelvis är Navid 

Modiri en van debattör som är skicklig på att sätta sina egna erfarenheter i olika perspektiv 

och använder dem i förhållande till metaforiska och filosofiska termer.  

 

Vidare kan storleken av vårt urval problematiseras. Vi har i denna studie undersökt fem 

podcastavsnitt med sammantaget 7 deltagare. Samtliga utsagor består av i genomsnitt en 

timme långa intervjuer/samtal/berättelser. Vi har bedömt att det i förhållande till storleken av 

vår undersökning och i förhållande till vår analys är tillräckligt.   
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4.8 Etiska överväganden  

Vid studier som berör människor är det viktigt att resonera kring hur deras integritet kan 

skyddas på bästa sätt. I denna undersökning har vi använt ett material som har publicerats för 

en publik och som finns tillgänglighet för allmänheten. Utifrån vårt tillvägagångssätt har vi 

behövt överväga våra etiska beslut och se närmare på vad som gäller vid användning av 

nätbaserat material.  

 

Etiska bestämmelser vad gäller integritetsskydd och medgivande av personer på sociala 

medier är inte lika självklart som andra forskningsmetoder då detta är ett relativt nytt fält för 

forskning (Beninger 2017, s 58). Information som delas offentligt på nätet, utan krav på 

lösenord eller dylikt för att ha tillgång till information, kan användas utan utgivarens 

medgivande. Är materialet däremot intaget från personer vars information delas till en sluten 

grupp krävs ett medgivande för att skydda dennes integritet (ibid). Materialet i fråga kräver 

inte någon särskild åtkomst utan är offentligt och lättillgängligt för alla som har tillgång till 

internet. Det finns inga regler eller policys formulerade på webbsidan poddtoppen.se, där två 

av de podcastavsnitten är hämtade ifrån, om förbud att använda materialet. Vad gäller de 

avsnitt som laddats upp på Sveriges Radios hemsida finns det däremot restriktioner vad gäller 

användning av deras uppladdningar. För att inte bryta mot upphovslagen har vi kollat närmare 

på vad de har för regler vad gäller användning av innehåll på deras hemsida. Inom ramen för 

citaträtt har vi rätt att citera det som sägs i deras program, vilket vi har gjort i vår analys.  

 

Var och en får citera ur offentliga verk med god sed och i den omfattning som 

motiveras av ändamålet (SFS 1960:729).  

 

Av denna anledning har vi även gjort bedömningen att vi inte behöver anonymisera 

respondenterna i vår empiri då vi citerat personerna i förhållande till den kontext de uttalar 

sig. 

 

Däremot tas det upp att en forskare bör anstränga sig till att få kontakt med de individerna 

vars information används, trots att det är en offentlig handling, för att få ett medgivande. I 

vårt fall har vi inte sökt upp de individer vars berättelser används då vi anser att dessa delas 

till offentligheten, vilket inte borde hindra oss från att använda det i ett analytiskt syfte. I vår 

analys har vi heller inte anonymiserat personerna i fråga då de är av offentlig natur samt för 

att vi inte vill att materialets trovärdighet ska kompromissas (jfr. Beninger 2017, s 58). 
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Vi har även resonerat kring om innehållet av materialet är av känslig natur (jfr. Bryman 2011, 

s. 142). Vi anser att det personliga innehållet som framgår i podcasten och som frivilligt har 

delats av dessa personer inte kan anses vara alltför känsligt med tanke på att det är öppet för 

offentligheten att ta del av. Dessa reflektioner gör att inte finns några hinder för oss att 

använda materialet som vår empiri.  

 

4.9 Bearbetning och analys  

I följande avsnitt presenteras vår empiri, respondenternas bakgrund samt sammanfattningar av 

de utvalda avsnitten. Detta gör vi för att ni som läsare ska få en inblick i vilka texter och 

personer denna undersökning bygger på samt för att redogöra för den grund som vår analys 

kommer att utgå från. Vi anger även hur vi har transkriberat och bearbetat materialet.  

 

Vi har undersökt fem podcastavsnitt, med sammanlagt sju personer, där respondenterna delar 

med sig av sina erfarenheter och upplevelser av gränsöverskridande kulturtillhörigheter. Två 

av dessa podcastavsnitt är en dialog mellan två personer, ett avsnitt är en intervju där det finns 

en intervjuperson och en respondent som är i fokus. De övriga två avsnitten är personerna 

själva som skildrar sina berättelser.  

 

4.9.1 Podcast “Livet på jorden” Avsnitt 7 med Patrik Lundberg 

(Besvarar frågor som ställs av intervjuaren Åsa) 

Patrik Lundberg, född 1983 i Busan i Sydkorea, är en svensk journalist och författare 

uppvuxen i Sölvesborg, Sverige. Han har varit verksam på Helsingborgs Dagblad, 

Aftonbladet och senare på Expressen.  

 

Patrik var nio månader gammal när han kom till Sverige. Han adopterades från Sydkorea och 

växte upp i Sölvesborg, Blekinge. Berättelsen som skildras på podcasten ”Livet på jorden” 

handlar om hur det är att växa upp som svensk med asiatiskt utseende. Patrik inleder 

berättelsen med att berätta om en julafton som han firade i Sydkorea med sina biologiska 

föräldrar. Patrik berättar att frågan var han tillhör hemma då sattes på spets. Detta visar att han 

är präglad av svenska kulturella referenser, exempelvis att man tittar på Kalle Anka under 

juletider, och att han har med sig dessa inslag i möte med sin biologiska koreanska familj. 

Patrik berättar hur han hela tiden hamnar mittemellan saker och hur det känns hopplöst. Han 

anser att detta kan även tolkas som en styrka men det känns ändå inte bra.  
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4.9.2 Sommar & vinter i P1 med Erik Lundin  

(Berättar själv hela berättelsen, inga frågor ställs till Erik) 

Ibrahim Erik Lundin Banda, född 1982 i Sverige, är en musiker, rappare och hiphopartist. 

Han växte upp i Husby samt Bromsten i Stockholm. Han är född av en pappa från den lilla 

fiskebyn Kacang, regionen North bang division, Gambia, i Västafrika, och en mamma som 

föddes i Sundsvall, Sverige. Han har en fyraårig universitetsutbildning i ekonomi och 

företagsledning från Johnson och Wales University i Providence Rhode Island, USA.  

 

Erik berättar om sin barndom och hur han växte upp med dubbla kulturtillhörigheter. Han 

säger att han har många identiteter såsom förortskille, andra generationens invandrare, 

företagare, universitetsutbildad, rappare och artist. Erik skildrar inte en berättelse om flykt 

eller anpassning till ett nytt land, utan hans historia börjar i Sverige. Han menar att hans 

utanförskap präglas av hans hudfärg och postadress och ett mellanförskap där han inte känner 

en tillhörighet till varken hans mammas eller pappas sida.  

 

4.9.3 Sommar & Vinter i P1 med Navid Modiri  

(Berättar själv sin berättelse, inga frågor ställs)  

Navid Modiri är en författare, journalist, musiker, programledare och föreläsare. Han är född i 

Iran 1983 och flyttade till Sverige när han var två år gammal med sina föräldrar.  Hans båda 

föräldrar är av iranskt ursprung. På grund av upploppen i Iran under 1980-talet valde hans 

föräldrar att ta sig till Sverige.   

 

Navid skildrar i ett poddavsnitt på Sommar och vinter i P1 om hur det har varit att uppleva 

Sverige ”det nya landet” i kontrast till hans iranska föräldrar och bakgrund. Han pratar om hur 

det känns att inte ses som svensk av svenskarna och vilka svårigheter som har förekommit av 

att inte leva upp till vad som är typiskt för en iransk son. Under sin uppväxt har Navid stött på 

flera motgångar. Han upplevde att han inte passade in någonstans, trots att han kände 

tillhörighet hos båda grupperna i olika perioder av sitt liv.  
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4.9.4 Mohamed Hassan och Marianna Ijmaya – Krocken i P3  

(Mohamed och Marianna samtalar med varandra och ställer frågor sinsemellan) 

I podcastavsnittet “Vi blir andra människor i Irak” på Krocken i P3 samtalar ungdomarna 

Mohamed Hassan och Marianna Ijmaya med varandra om hur de har upplevt kulturkrocken 

när de kom till Sverige från Irak samt vad det har inneburit för dem att ta del av en ny kultur i 

förhållande till deras egen kultur. De delar med sig av sina erfarenheter i olika avsnitt, men vi 

har valt att transkribera de tre mest intressanta och relevanta för denna undersökning. De båda 

besöker ibland Irak och i detta avsnitt berättar de om krocken mellan förväntningar och det de 

möter. Mohamed och Marianna skildrar hur de blir andra människor i en annan miljö. De 

berättar även hur det kändes att komma tillbaka till Sverige efter sina resor.  

 

I det andra avsnittet ”Hemligheter” pratar Mohamed och Marianna om hemligheter. De 

berättar om hur de har blivit uppfostrade in i en kultur där de ska vara privata och inte dela 

med sig av sitt liv med andra förutom sin familj. Detta avsnitt visar hur två kulturer, där den 

ena är grupporienterad och den andra individorienterad, kan ha helt olika syner på öppenhet 

och hur det kan vara utmanande när man får ta del av två olika moraliska uppfattningar. 

 

I det tredje avsnitt ” Dubbla identiteter – Vi måste vara bättre än andra” pratar Mohamed 

Hassan och Marianna Ijmaya om varför de anser att de behöver prestera bättre i det svenska 

samhället och deras försök att ständigt passa in trots att de inte faller i normen av svenskhet.  

 

4.9.5 Podcast “Det Divina Surret” - Irina Chiriboga och Maria Iglesias   

(Irina och Maria samtalar med varandra och ställer frågor sinsemellan)  

Maria Iglesias och Irina Chiriboga är grundarna bakom podden ”Det Divina Surret” (2017). 

På avsnitt 26 av deras podcast, som finns tillgänglig på poddtoppen.se, samtalar de om sina 

erfarenheter av att ha dubbla kulturtillhörigheter. De tar upp Marias anknytning till hemlandet 

Chile och livet i Sverige samt Irinas bakgrund som halv ecuadoriansk och halv svensk. Det 

Divina Surret är en podcast där grundarna pratar om deras verklighet och erfarenheter i en 

spirituell anda. 
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4.10 Kodning 

För att bearbeta det insamlade materialet har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys 

vilket innebär att vi har analyserat innehållet av berättelserna stegvis med fokus på olikheter 

och likheter (Rennstam & Wästerfors 2016). Vi lyssnade igenom alla berättelser och försökte 

skapa en helhetsbild av det personerna berättar om. Efter detta delade vi upp arbetet mellan 

oss och transkriberade var och en individuellt. Därefter har vi gått igenom alla transkriberade 

texter tillsammans och lyft fram det som är av relevans för vårt forskningsområde. Första 

steget i vår bearbetning var att vi omvandlade berättelserna till texter och sorterade varje text 

utifrån dess innehåll. Vi markerade de delar som berörde mångkulturalitet och dubbla 

kulturtillhörigheter, som vi ansåg kunde ta oss vidare i vår analys.  

 

Vår första kodning gav oss olika teman utifrån likheter och mönster samt olikheter i 

materialet. Andra steget i bearbetningen var att vi gick igenom de markerade områden som 

var av relevans för vår studie. Utifrån denna uppdelning har vi skapat en schematisk kodning 

där vi tematiskt delade upp texternas innehåll. Vi skapade följande kodningsenheter för att 

dela upp innehållet i transkriptionerna:  

1. Utstötning 

2. Normbrott  

3. Utsatthet  

4. Fördomar  

5. Etniska ursprungskulturer 

6. Förändrade roller 

7. Gemenskap  

 

Vi har arbetat igenom oss detta material genom att sortera det för att det ska bli lätthanterligt 

(Rennstam & Wästerfors 2016, s 68). Inget kvalitativt material kommer färdigt utan det är 

viktigt att dela in innehållet i olika fack för att kunna analysera det. Ett material sorteras inte 

en enda gång utan detta sker i olika omgångar, beroende på materialets storlek (Rennstam & 

Wästerfors 2016, s 74). Vårt empiriska material har gått igenom tre olika omgångar av 

sorteringar presenterat ovan. Slutligen formulerade vi de analytiska rubriker som framgår i 

nästa avsnitt, där vi sedan har analyserat vårt material på tvärs utifrån tidigare forskningen 

och teoretiska utgångspunkter (jfr. Rennstam & Wästerfors 2016, s 75). 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras empirin genom en tematisk analys. Under rubriker som: att leva 

med dubbla kulturtillhörigheter, etniska hierarkier och att hantera konsekvenser av 

gränsöverskridande roller, presenteras vår analys. 

 

5.1 Att leva med dubbla kulturtillhörigheter 

5.1.1 “Vart kommer du egentligen ifrån?” 

Frågan om ens ursprung kan låta oskyldig eftersom människor mer allmänt kan vara nyfikna 

på vad människor kommer ifrån. Vad många inte tänker på är att detta kan tolka som en 

omedveten strävan att placera människor i ett fack, vilket sedan riskerar att skapa förutfattade 

meningar som påverkar synen på den individen (jfr. Hübinette et al 2012, s 26). Enligt vissa 

forskare kan denna på ytan oskyldiga fråga, om den ställs till en person med en annan 

hudfärg, kallas för en slags rasifiering, där individen placeras i en oönskad kategori 

(Hübinette et al 2012, s 26; jfr. Goffman 1963/2011, s. 9, 10). Erik Lundin, med en afrikansk 

pappa och en svensk mamma, berättar om ett tillfälle när han är ute med sin mamma: 

 

“Var kommer du ifrån?” Från Gambia och Sverige. “Ooo, från Gambia, vad 

spännande!” Det man undrar är egentligen, varför är du svart?  

 

Genom att Erik är en svart man faller han inte under vithetsnormen (jfr. Ahmed 2011). Trots 

att han vid tillfället är tillsammans med sin biologiska svenska mamma misstar folk honom 

för ett adopterat barn och hans integritet hotas. Enligt Hubinette et al (2012, s 26) kan 

människor som inte faller under den normativa svenskheten blir ifrågasatta och utpekade som 

icke-svenska. Detta ifrågasättande kan betraktas utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv.  

 

Erik fortsätter: 

 

Som den där gången när man undrade vart jag kommer ifrån. Jag var på gott 

humör så jag gav honom en riktig hinderbana. Jag svarade både västerort, 

Sankt Eriks sjukhus och Sverige på hans inlindade följdfrågor. “Jo, men 

egentligen? Jo, jo men från början? Jo, jo men dina föräldrar då?” Inte ens det 

fungerade eftersom jag satt och fikade med min mamma. Jag berättade för 

honom, då fick han egentligen mod att ställa fråga rakt ut och gick rätt i fällan. 
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“Jaha, vad fint, var är din biologiska mamma ifrån då?” Det satt så djupt i 

honom att det för honom var mer troligt att jag inte förstod vad hans riktiga 

fråga var, än att jag kunde ha en vit biologisk mamma.  

 

Att Erik som svart man har en etniskt svensk mamma ifrågasattes i denna situation, på grund 

av att han och hans mamma ser annorlunda ut. Frågorna verkar heller inte ta slut, vilket ger 

anledning till frustation. 

 

Vithetsnormen behöver inte alltid ligga till grund till varför människor ifrågasätter en individs 

kulturella tillhörighet, utan det kan även grunda sig i att man allmänt avviker från normen för 

att man ser annorlunda ut i jämförelse med de andra. Återigen för vi tillbaka till de 

resonemang som förs av Goffman gällande människors behov av att kategorisera (Goffman 

1963/2017, s. 11). Mohamed ger ett exempel: 

 

Jag brukar få den frågan och jag brukar fråga tillbaka, menar du här i Sverige 

eller vart jag är född någonstans? För att jag har ju bott på olika ställen i Sverige, 

jag har bott i Skåne och nu bor jag i Västerås. Ibland frågar de eller dom mig 

vart kommer du ifrån och då säger jag Skåne, men ibland känner jag för att svara 

Irak.  Frågan är hur långt tillbaka behöver man gå i det?  

 

Mohamed uttrycker att han behöver förklara sitt ursprung eller koppling till Sverige eftersom 

han inte ser ut som en ”vanlig svensk”. Denna fråga kan upplevas som stötande då den 

särskilt ställs till personer som i någon mening avviker från normen – i synnerhet 

vithetsnormen (jfr. Ahmed 2011). Frågan kan även ställas till personer som har ett typiskt 

svenskt utseende, men som bryter på det svenska språket.  

 

Maria skildrar hur hon befinner sig mellan två olika identiteter och kulturer och att detta blir 

tydligare när hon befinner sig i sitt andra ”hemland”. Det är intressant att se hur ens 

tillhörighet inte endast ifrågasätts i det Sverige utan här visar Maria att hon behöver besvara 

denna fråga även i sitt hemland. Det är den plats man för tillfället befinner sig i som styr den 

kulturella tillhörigheten. I Sverige är Maria latinamerikan och i Chile anses hon vara svensk 

(jfr. Jonsson 1995, s 12). Maria förklarar hur hon hanterar sina tillskrivna etniska identiteter: 
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Ja, precis och det blir ju ännu mer märkbart när man är på den andra platsen så 

att säga, min bas i mitt liv är ju Sverige. Men när man är någon annanstans så 

måste man konstant typ förklara sig, man kanske såklart behöver förklara sig i 

Sverige också, men det finns ändå liksom en mer självklar relation till Sverige 

på något sätt, man har liksom en adress, man har gått i skolan där, alla kulturella 

referenser också vidare är liksom klarare för en. Men när man är utomlands 

speciellt när jag är som i Chile då, som är mitt andra hem så blir det mer 

märkbart. Då måste jag konstant förklara, om någon frågar så här, men är du 

från Valparaiso eller vart är du ifrån och då måste jag ju säga såhär: Jag är född 

där och där men efter sex månader så har jag bott någon annanstans. Och de bara 

ah, oj, hela ditt liv? Ja, hela mitt liv och så vidare. Då måste jag liksom dra hela 

den raddan för att folk ska förstå vem jag är.  

 

Citatet visar hur Maria behöver förklara sitt ursprung och vem hon är både när hon är i Chile 

och i Sverige. I Sverige kan dessa skäl handla om vithetsnormer, medan det i Chile grundar 

sig i andra typer av normer, men gemensamt bygger dessa normer på utseendemässiga 

kategoriseringar (jfr. Jonsson 1995, s 197). Detta beror på, vilket Ahmed (2011) 

problematiserar, att vithetnormen är aktuell i västerländska länder – i en så kallad ”vit värld”.  

 

5.1.2 Att inte känna sig hemma någonstans 

Gemensamt för respondenterna är att de blir påminda om att de inte känner tillhörigheten i 

Sverige, eftersom de inte ser ut som svenskar. De normala, de icke-stigmatiserade, märker att 

Patrik varken ser ut som svensk eller som tillhörande födelselandet och kategoriserar honom 

på ett sätt som Patrik upplever som besvärande (jfr, Goffman 2011, s. 14, 27). Patrik ger ett 

exempel på denna kluvenhet: 

 

Medan jag då i Sverige och i Sölvesborg alltid har känt mig som en 

riktig sölvesborgare, men kanske på andra sätt blivit påmind om att jag 

inte hör hemma där. Jag upplevde att det var som hela mitt liv 

komprimerats, eller det jag har lidit, jag har haft det bra också, men det 

jag har lidit, av att inte riktigt få vara hundra procent hemma 

någonstans. För jag kände, kände ju mig hemma där på många sätt.  
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Patrik växlar mellan olika roller då han känner sig svensk, men ändå blir han påmind om att 

han inte betraktas som svensk. Han strävar efter att känna sig hundra procent hemma 

någonstans, det jag som han skulle vilja vara. Att känna sig svensk i Korea, sölvesborgare i 

Sölvesborg och bli påmind om att han ändå inte är svensk ger upphov till att Patrik intar olika 

roller och då väcks känslorna av dubbla kulturtillhörigheter, vilket leder till en splittrad 

känsla.  

 

Att ständigt försöka passa in i samhället och känna sig hemma någonstans innebär att växla 

mellan olika roller – i dessa roller känner vi varandra och oss själva (jfr. Goffman 1963/2017, 

s. 25–27). Många respondenter lär sig att hantera sina olika roller, men ibland uppstår 

förvirring. Irina berättar: 

 

Det ju något positivt man associeras med, men det ju såklart att, det 

är… Det är just det jag berättade, att man ska konstant gå in i roller och 

liksom, man blir expert på att läsa av saker och att liksom kliva in. Vi 

har nämnt tidigare, ibland kan man känna sig nästan sann, mot sig 

själv, för att man har vissa egenskaper som träder fram i den ena 

kulturen. Och sen har man andra egenskaper som tar ett steg tillbaka 

eller träder fram, ibland med vilja, ibland mot sin vilja, som jag sa 

tidigare. Men alla dom här grejerna undrar man som, vem är jag 

egentligen? Om jag kan var olika personer, men vi är ju alla olika 

personer i olika miljöer.  

 

Irina beskriver hur hennes tillhörigheter och de roller hon intar påverkas av olika 

sammanhang. De olika roller hon har rör existentiella frågor. Hon undrar vem hon egentligen 

är, om hon kan vara olika personer. Goffman (1963/2017, s. 26, 27) menar att vi gör detta 

konstant, genom att gå in i olika roller i vardagens olika sammanhang. För vissa av våra 

respondenter verkar detta vara en kompetens som de tvingas utveckla. 

 

En individs kulturella tillhörigheter handlar i grunden inte om vem man är utan det handlar 

snarare om vad samhället klassificerar en som (jfr Jonsson 1995, s 200). Erik ger ett exempel 

på hur hans dubbla etniciteter sätts i spel i interaktion med andra: 
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I Sverige kallades jag andra generationens invandrare, Gambian, ”n-

ordet” (ej-utskrivet ord). I Gambia var jag Tuba, från Tubidu. 

Bokstavligt talat européen från Europa. Fast tuba är egentligen mer 

vardaglig slang för ”viting”. 

 

Erik beskriver hur hans svenska bakgrund ofta kontrasteras emot hans gambiska bakgrund. 

Vart han än befinner sig ifrågasätts hans etnicitet och blir därmed aldrig riktigt accepterad på 

någon plats. Han känner sig inte hemma någonstans. Ett annat exempel: 

 

Vare sig jag känner mig hemma i Sverige eller Gambia kommer jag 

aldrig se ut som att jag är hemma. Mitt ursprung kommer alltid att 

ifrågasättas hur jag än klär mig eller hur väl jag än talar språket. 

  

Detta lyfter även Irina upp när hon menar att hennes tillhörighet inte bekräftas av vare sig sin 

svenska eller ecuadorianska sida. Detta fenomen benämner hon som ett slags mellanförskap: 

 

Personligen när jag är i Ecuador så även om jag har brunt hår, jag har 

bruna ögon och så där. När jag är i Ecuador då… nej men dom vet att 

jag inte är därifrån. Det är det som är så sjukt för när jag är i Sverige så 

tror ju folk att absolut att jag är latinamerikan eller från Mellanöstern. 

Just den känslan av att inte vara fullt hemma någonstans är väl det som 

kallas för mellanförskapet, att man är någonstans där emellan.  

 

Irina använder begreppet mellanförskap för att förstå de reaktioner hennes dubbla 

kulturtillhörigheter väcker. Hennes kulturella tillhörighet verkar vara beroende av dess 

kontext och leder till att hon inte känner någon tillhörighet någonstans (jfr. Jonsson 1995, s 

201).  

 

Det finns sällan en acceptans för att tecken som visar på flera olika kulturella tillhörigheter 

och identiteter får ta plats, då människan av närmast praktiska skäl tvingas till att endast 

tillskrivas en kulturell tillhörighet eller identitet (Jonsson 1995, s 202). Detta får konsekvenser 

hos den som har dubbla kulturtillhörigheter. Navid berättar om hur han själv har hanterat 

denna dubbelhet: 
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Under hela min barndom vill jag bara vara svensk och under hela min 

tonårsperiod ville jag bara vara iranier. Men jag var blatte, i båda 

länder. I Sverige var jag inte svensk nog och när jag åkte till Iran för att 

hälsa på släkten blev jag kallad för turist.  

 

I citatet visas hur Navid brottas med frågor om tillhörighet, men att dessa positioner är svåra 

att förena. Navids strävan att vara ”både och” accepteras inte av vare sig Sverige eller i Iran.  

 

5.1.3 Att prestera bättre än andra  

Respondenterna beskriver hur de utför handlingar som de i förväg vet kommer att framkalla 

en viss reaktion hos publiken. De anpassar sitt språk och sina beteenden för att väcka en viss 

reaktion i syfte att bli omtyckt av sin omgivning. Detta kallar Goffman för intrycksstyrning – 

personerna vill styra det intryck publiken får av dem genom att prestera och skapa en bestämd 

bild av sig själv (jfr. Goffman 1963/2017, s. 210–212). Att känna gemenskap och acceptans 

från andra är ett motiv för att påverka omgivningen. Maria berättar: 

Att man strävar efter ändå alltid som människa efter att anpassa sig 

eller bli accepterad liksom, i någon form av kontext att så hära i ens 

tribe, att få passa in och att man konstant då… man blir en kameleont. 

Det är ju som att vara… jobba som en kameleont konstant. Hela tiden 

dit man kommer, man lär sig att så hära smälta in, anpassa sig, vara en 

del av… men sen så uppstår ju situationer där folks kommentarer 

påminner en om att ”nä du är inte hundra procent det här, eller hundra 

procent det här.  

 

Maria beskriver hur hon behöver ändra sig för att passa in i kontexten och bli accepterad som 

svensk. Det blir en anpassningsstrategi som hon benämner som att vara en ”kameleont” där 

hon beroende på situationen intar olika roller. Sättet och själva processen på vilket Maria 

bygger upp jaget är genom att hon ständigt försöker passa in och inta olika roller för att uppnå 

den tillhörighet som hon strävar efter, vilket hon dock inte riktigt lyckas med, då hon ständigt 

får kommentarer om hur hon inte passar in (jfr. Goffman 1963/2017, 25–27). 

Respondenten försöker förmå publiken att erkänna dem, deras jag, som är en produkt av de 

scener som spelas upp (jfr. Goffman 1963/2017, s. 219). De intar i offentligheten en roll som 
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de tror är nödvändig för att inte väcka reaktioner hos människor. Kravet på prestation går 

igenom i flera utsagor. Mohamed berättar hur han hanterar krav förenade med hans position: 

Fast jag känner redan när någon ser mig, utan att ens veta min religion 

eller vet att jag är från Irak, så vet jag att jag som invandrare, som brun 

människa med svart hår och svarta ögon behöver prestera bättre och 

behöver hålla upp en toppnivå och visa att nej, vi inte här för att ”fucka 

upp”, utan jag kan faktiskt bete mig. Jag tror det ligger i att man på något 

sätt är bevakad som invandrare för att man är ny och folk vill veta, dom 

här människorna som kommer, vad är dom och hur bra är dom på att 

bidra till i samhället? Det är där språket kommer in. Jag tror att om man 

visar att man har lärt sig språket, då har man visat att man har tagit det 

största steget för att integreras. Jag känner igen det där att jag alltid 

försöker prata lite finare och lägga lite extra sköna ord och komplicerade 

ord, bara för att jag känner att jag behöver visa att jag kan det här 

antingen lika bra, om inte bättre. 

Mohamed beskriver hur han försöker undvika fördomsfulla åsikter om invandrare genom att 

framträda på ett särskilt sätt inför sin omgivning (jfr. Goffman 1963/2017, s. 15). I citatet 

beskrivs det som en självupplevd press att behöva prestera bättre än andra för att passa in och 

bli accepterad.  

Utifrån dessa berättelser kan vi se hur individen handlar och uttrycker sig med viss beräkning 

för att åstadkomma de intryck som förhoppningsvis kommer att framkalla en reaktion hos 

publiken som individen vill uppnå (Goffman 1963/2017, s. 15). De upprätthåller en fasad för 

att tillmötesgå sin publik (Goffman 1963/2017, s 12,13). Att tala svenska kan vara ett sätt att 

upprätthålla fasaden. Marianna berättar hur hon med hjälp av sin svenska upprätthåller en 

fasad inför sin publik: 

Jag tänker på att prestera bättre i samhället inte bara i skolan för att de 

finns så mycket fördomar mot oss, och även om vi är födda här eller 

har bott här i 20 år så ser vi ändå inte ut som majoriteten och bara det 

spelar roll. När jag jobbar eller är ute på stan eller ska köpa något från 

affären då försöker jag så mycket som möjligt, visa att jag kan prata bra 

svenska, att jag kan prata… kanske inte lika bra som er, men att jag kan 
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prata bra. Bara för att visa att jag inte är som dem här som inte 

anstränger sig för att integrera och passa in. Så det är den första tanken 

jag har när jag går till jobbet, så är det inte bara att presentera mitt 

namn, det är att säga några meningar efter varandra så att de förstår – 

“men ja hon kan ju svenska”. 

 

Marianna förklara hur hon anstränger sig för att skapa ett intryck hos andra människor för att 

passa in och för att omgivningen inte ska reagera negativt. Detta är ett tydligt exempel på det 

som Goffman (1963/2017, s. 182, 185) kallar intrycksstyrning.  

 

5.1.4 Förväntningar i ursprungslandet  

I berättelserna är det inte bara relationen till Sverige som omtalas. I följande exempel anger 

respondenterna hur de förändras när de befinner sig i sitt ursprungsland. De beskriver hur 

deras klädsel och beteende förändras för att de ska passa in i de sociala koder som gäller i 

landet, allt för att inte avvika från normen. Respondenterna är väl medvetna om hur deras 

beteende bör vara, vad de får och inte får göra under sin vistelse i ”hemlandet”. De känner till 

den livssyn och moraluppfattning som bör upprätthållas och det gör de genom iakttagande av 

vissa regler av vad gäller för hövligheten (jfr. Goffman 1963/2017, s. 207). Av denna 

anledning besitter de ingen stabil kulturell identitet då de förändras beroende på de krav som 

ställs på dem (jfr. Jonsson 1995, s 198).  

I vissa utsagor tas krav på privatlivet upp som ett problem. Mohamed berättar följande: 

Exempelvis så vågade jag aldrig, för ett år sen till exempel skulle jag 

aldrig våga berätta utåt att jag har en svensk flickvän. Och rädslan som 

satt i var ju inte att jag var rädd för vad majoriteten tycker, utan dom 

människor som var närmast mig och kompisar som är, vissa kompisar 

som är närmast mig och släkt skulle absolut inte acceptera det.  

I detta exempel ser vi hur Mohamed undanhåller viktiga delar av sitt liv då han vet att det inte 

accepteras av hans familj. Han rättar sig därmed efter de moraliska uppfattningar som är 

rådande för den aktuella publiken han befinner sig bland.  

Särskilda moraliska krav och förväntningar påverkar Mohameds och Mariannas handlingar 

när de är i Irak. Dessa värden gäller smakfrågor, seder, modeföreteelser, hövlighet, 
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anständighet och normativa restriktioner (jfr. Goffman 1963/2017, s. 208, 209). Dessa 

moraliska krav beskriver Mohamed och Marianna utifrån ett genusperspektiv. Mohamed 

resonerar kring vilka krav som finns på honom som man: 

Men liksom i Irak så har du (Marianna) kanske två stilar, och vi män 

har tre. Du får inte klä dig hur som helst. Jag fick inte klä mig i shorts 

och gå ute i just vår by, alltså av min släkt. Dom hade ju ifrågasatt det 

och jag tror att dom redan har liksom, att jag har liksom pratat med 

dom om en av mina släkt-, att jag inte kan ha bara vilka kläder som 

helst. Så det är ju begränsat, men det är ju, jag känner att det är, just där 

är det mycket mer begränsat för kvinnor än vad det är för män. 

 

Marianna ger ett exempel utifrån ett kvinnligt perspektiv: 

 

I Irak får inte jag vissa armar till exempel, det får jag inte göra. Alltså 

ingen t-shirt heller för att inte visa armarna, byxor och inte dem som 

man har på sig, utan lite pösiga för med dem tightare visar du ju ändå 

dina former. Så pösiga kläder. Inte så mycket liksom smink och 

smycken så du inte sticker ut, då ger den där vibben ”titta på mig”. Och 

så sa dom till mig: Du har mycket kött på kroppen, ta inte på dig 

tightare kläder, ta ännu större kläder för att dom gillar att kolla på dig 

extra mycket. Så beroende på hur mycket kött du har på din kropp ska 

du klä dig annorlunda. Typ om en kvinna har större bröst ska hon ha 

ännu pösiga så inte man visar.  

Utifrån Mohameds och Mariannas beskrivningar kan vi förstå att när de framträder inför 

publiken i Irak anpassar de sig efter de rådande normerna. De båda berättar att det ställs krav 

på dem när de är i Irak (jfr. Goffman 1963/2017, s. 210). Det är intressant att se hur dessa 

kollektiva krav inte endast gäller kvinnor utan även män.   

Dessa framträdanden som respondenterna beskriver kan även förstås med hjälp av begreppen 

främre och bakre regioner som omtalas i Goffmans dramaturgiska perspektiv. Den främre 

region kan i detta fall sägas vara när personerna befinner sig i hemlandet då det är där 

normerna upprätthålls (Goffman 1963/2017, s. 97, 98). När de kommer tillbaka till Sverige så 

känner de att de kan vila från de krav som ställdes på dem när de var i Irak, de kan ta av sig 
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masken och framträdandet kan ske utan publikens insyn. Enligt Goffman kallas denna plats 

för bakre region. Regionerna behöver inte vara fasta utan det som påverkar dem är publiken i 

fråga (Goffman 1963/2017, s. 101, 102). Marianna berättar om de långtgående konsekvenser 

en anpassning till olika platser kan få: 

Jag förändras när jag åker till Irak. När jag åker dit två, tre månader då 

blir jag en annan person. För det första så öppnar jag alltid upp ögonen 

och tänker, ah, nu ska jag bli lite religiös, eller nu ska jag tro på 

religion. Titta vad fint det är och jag ska be innan jag sover. Jag ändrar 

min klädstil, en gång köpte jag en röd och lång kappa du vet, som den 

där turkiska serier kappa som en pynt typ. Det var mode där och så 

köpte jag hemma den där kappan. Jag förändras när det gäller sådant 

typ nu ska jag satsa rejält på skolan, för titta hur dom har det här och 

jag ska plugga så mycket. Eller dom städar ju konstant där, dom 

dammar och tvättar golv och städar hela tiden och då tänker jag, nej, nu 

ska jag hjälpa min mamma. Bara jag ska städa hemma, sånt där 

förändras ju. Och sen när jag kommer hem, tar det inte ens två dagar så 

är jag tillbaka till “gamla Marianna” igen.  

Vad händer med jaget i Mariannas berättelse? Goffman menar att en iscensatt och framställd 

scen får publiken att erkänna jaget, men jaget är en produkt av en scen som spelats upp och 

inte en orsak till den (Goffman 1963/2017, s. 218). Det jag som Marianna framställer i Irak 

definierar inte henne utan hon använder den som en teaterscen där hon intar en roll (jfr. 

Goffman 1963/2017, s 12,13). Det finns hos henne en stor medvetenhet om detta spel, om hur 

hon ändras beroende på var hon befinner sig.  

5.2  Etniska hierarkier 

I detta avsnitt lyfts de utmaningar som enligt respondenterna förekommer på grund av deras 

etniska bakgrund.  

 

5.2.1 "Bättre än andra invandrare"  

Respondenterna pratar om en särskild intressant aspekt där de å ena sidan accepteras för att de 

uppfyller vissa positivt uppfattade egenskaper i samhället samtidigt som är de normbrytande 

(jfr. Goffman 1963/2011, s 139). Patrik beskriver hur hans etnicitet omnämns i positiva 

termer: 
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Men, när det gäller östasiater så brukar det ju finnas något som jag 

kallar för positiv rasism, att man då säger att ni, alltså, jag då som är 

östasiater och kines som dom säger eftersom dom tänker att alla som 

ser ut som jag kommer från Kina. Att vi är skötsamma, vi begår inga 

gruppvåldtäkter och vi är inte som dom andra jävla invandrarna, utan vi 

är ju duktiga i skolan och bra på matte och data och pingis och karate 

och såna saker. Vi är, vi är exakt som svenskar, vi integrerar oss snabbt 

och lätt och så vidare. Och då dömer de ju också en grupp.  

 

Här beskriver Patrik hur han blir bemött positivt av sin omgivning, då det enligt honom finns 

åsikter om att östasiater är mer önskvärda i samhället än vad andra invandrare är. Han kallar 

detta för positiv rasism, då han menar att det grundar sig i föreställningar byggda på positiv 

kategorisering.  

 

Om vi analyserar detta ur ett annat perspektiv ser vi att de inte uppfyller normen, eftersom de 

avviker från normer om vithet (Hübinette et al 2012, s 21). På detta sätt stigmatiseras de ändå 

och ifrågasätts, dock på ett positivt plan vilket benämns av personerna som “positiv rasism”. 

Trots att det klingar positivt blir på så sätt en icke-vit person rasifierad och underordnad i 

förhållande till vita personer, som i dessa fall har en överordnad position (jfr. Hübinette et al 

2012, s 26).  

 

Positiva kommentarer kan på så sätt upplevas som diskriminering. Erik talar om detta i 

följande exempel:  

Diskrimineringen jag utsatts för som barn är saker jag har analyserat på 

ett djupare plan som vuxen. Under uppväxten såg jag det mesta dels 

som ett sätt att attrahera tjejer och se kul ut. Jag insåg att jag var ju ”m-

ordet” (ej utskrivet ord), som det kallades. Jag lärde mig snabbt för att 

vara åtråvärd bland tjejerna.  

 

Denna typ av etnisk hierarki beskriver Erik som en diskriminering med positiva konsekvenser 

då han blir populär på grund av sin ljusbruna hud. Erik igen: 

 

Folk jämförde mig i princip med varje ny amerikansk rapartist, där 

hudtonen egentligen var våra enda gemensamma nämnare.  
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I exemplet förknippas Erik enbart baserat på sin hudfärg med positiva kulturella referenser, då 

han förknippas med amerikanska rappare som har en hög kulturell status i hans miljö.  

 

5.2.2 Vardagsrasism och utsatthet  

Att ha normativa uppfattningar om människor kan leda till ett negativt bemötande. Denna typ 

av uppfattning leder till ett sämre bemötande gentemot de personer som avviker från 

normerna (Hübinette et al 2012, s 21). I Sverige handlar det, enligt vissa forskare, om en 

ständig bedömning om vem som är svensk eller icke-svensk. För att markera att en individ 

står utanför svenskheten kan denne bli bemött av benämningar och uttryck i nedsättande 

syften (Hübinette et al 2012, s 25).  

 

De normala, som Goffman (1963/2011, s 13) kallar det för, kan anse att den person som har 

ett stigma är främmande och utifrån detta vidtas det diskriminerande handlingar av de mest 

skilda drag. Samtliga som i deras utsagor berättar om hur de blir negativt bemötta på grund av 

deras utseende bygger nämligen på den tredje typen av stigma, “gruppstigma/tribala stigman”, 

som enligt Goffman grundar sig i ras eller etnicitet (ibid). De mindre önskvärda egenskaperna 

handlar i detta fall om något som upplevs vara oförenligt med uppfattningen om hur en viss 

typ av individ bör vara. På det sättet avviker normbrytarna på ett icke önskvärt sätt från de 

normalas förväntningar (jfr. Goffman 1963/2011, s. 10. 11). De personer som inte uppfyller 

normen upplever sig troligen som underlägsna (Goffman 1963/2011, s. 139). Patrik berättar 

om erfarenheter av icke-önskvärd uppmärksamhet, där hur hans utseende stuckit ut och gett 

anledning till kommentarer: 

 

Det har ju hänt ganska ofta genom året att människor har försökt göra 

narr av mig på grund av mitt utseende då, eller försökt tillskriva mig, 

vad kan man säga, egenskaper utifrån mitt dna och då är ju ganska…  

 

Respondenterna får motstå utsatthet på olika sätt. Det som däremot är intressant är att det inte 

endast sker från en typ av grupp, utan Navid pratar exempelvis som hur han även blivit utsatt 

av “blattarna”. Det är i sådana situationer som gränsöverskridande tillhörigheter aktiveras och 

en känsla av ett så kallat mellanförskap uppstår. Navid skildrar sin barndom och hur han 

försöker navigera mellan sina olika positioner för att hålla kursen.: 
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Under hela min skolgång blev jag mobbad av två grupper - svenskarna 

mobbade mig för att jag var en svartskalle och svartskallarna mobbade 

mig för att jag pratade perfekt svenska. Jag var inte utanför, jag var 

’mellanför’. Jag fattade ofta varför de olika grupperna inte förstod 

varandra men vafan skulle jag göra. Även om jag förstod det, jag var 

ett barn!  

 

Erik tar upp vilken betydelse hans namn har spelat i hans liv. Detta gäller allt från att söka 

jobb, till att ha ett jobb och till att presentera sig som Erik Lundin. Eriks svenska namn 

krockar med hans ”icke-svenska” hudfärg, vilket har väckt olika föreställningar i 

omgivningen, allt ifrån att de trott att han är adopterad till att han anger ett falskt namn. Hans 

fulla namn är trots allt Ibrahim Erik Lundin Banda, men han passerar i samhället med sitt 

svenskklingande namn, för att bättre passa in (jfr. Goffman 1963 i: Kanuha 1999): 

 

Jag visste att namnet i sig skulle väcka känslor från alla håll. Är du 

adopterad?” /…/ “Jag visste även att fördomarna skulle trilla in från 

bekanta som inte helt kände till min bakgrund. ”What are you doing? 

Brooor…...du asså. Du lurar mig swedish fint. Lyssna, jag skiter i asså, 

det var smart att ta sig riktigt suedi namn. Grattis till framgångarna, 

walla, hämta dina para, bror”. Till och med vissa av dom jag jobbade 

allra närmast var kritiskt inställda till detta val.   

 

Erik passerar på olika sätt i samhället som en “vit” man genom sitt namn för att dölja det 

stigma han har fått på grund av sin hudfärg (jfr. Goffman 1963 i: Kanuha 1999). Detta kan 

liknas med Clare Kendrys “passing” och upplevelser av att ingå i en vit gemenskap på grund 

av sin ljusa hy och ljusa hår (jfr. Jonsson 1995, s 198). 

 

5.3  Att hantera konsekvenserna av gränsöverskridande roller 

I detta avsnitt vill vi se hur respondenterna hanterar de dilemman de möter genom att ha 

dubbla kulturtillhörigheter. Vi vill även problematisera begreppet mellanförskap som 

återkommer i deras utsagor och analysera vad ett sådant begrepp kan göra för skillnad.   
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5.3.1 Självreflektion eller sprit  

“Upplevd identitet” eller jag-identiteten är den subjektiva känslan av den egna situationen och 

formas till följd av sina sociala erfarenheter (Goffman 1963/2011, s. 117). Den subjektiva jag-

identiteten har fler dimensioner för de personer vars identitet är ifrågasatt. Vi kan vidare med 

hjälp av personlig identitet se hur personerna har hanterat sitt stigma. Erik är medveten om sin 

position, men verkar ha lärt sig att leva med den: 

 

Jag insåg under uppväxten att jag inte har samma förutsättningar, så jag 

kommer behöva jobba hårdare än andra. Så ser livet ut, det har färgat 

mig, men inte begränsat mig. Det är något att vara medveten om utan 

att för den delen låta sig styras av. Tvärtom har den blivit ett verktyg 

och en inställning i livet. Men alla var någon innan dom blev någon. 

Jag vill hitta en central del i mitt liv som jag dragit lärdomar av och 

som blivit väldigt aktuella under senare år.  

 

Erik har reflekterat mycket om sitt liv och vilka utmaningar och förutsättningar som han stött 

på i sitt ”mellanförskap”. Han är medveten om vad hans dubbla kultur tillhörighet har medfört 

och är tacksam över att det har format honom till den han är idag, trots de ständiga reaktioner 

han har väckt i sin omgivning. Han har alltså accepterat de omständigheter han lever i. 

Processen under skapandet av sitt jag har resulterat i att Erik känner att han har byggt ett 

stabilt och tryggt jag.  

 

Patriks dubbla kulturtillhörigheter gav upphov till splittrade känslor av inte känna sig hemma 

någonstans. Att bygga upp en bild av sig själv och inta en stabil roll kan se olika ut (Goffman 

1963/2011, s. 117). Patrik berättar att han hanterade sina känslor på ett destruktivt sätt genom 

att han drack mycket under en lång period. I följande exempel beskriver Patrik hur han 

hanterade sin situation: 

 

Det var ju ett sätt för mig då att hantera mina känslor, och det var ju 

destruktivt, och det pågick ju i flera år.  

 

Mohamed är medveten om sin dubbla kulturtillhörighet och han berättar att han idag inte vill 

välja mellan de olika sidorna. Processen att försöka passa in och tillfredsställa förväntningar 

från de olika kulturerna har tagit på honom. Mohamed förklarar: 
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Idag tio år efter att jag har varit i Sverige, så känner jag mer att jag borde 

vara mig själv lite mer, istället för att tänka på nu ska jag inte vara för 

irakisk, nu ska jag inte vara för muslim, nu är jag för lite svensk, nu är 

jag för mycket av det här. Jag har märkt att jag tappat mig själv i hela 

den här röran om kultur och religion. Mellan Sverige och Irak, Islam och 

kristendomen och alla dessa värderingar. Nu försöker jag övertala mig 

att bara vara mig själv och prata och säga det jag mest är bekväm med.  

 

Processen har resulterat sig i att Mohamed känner att han inte längre vill växla mellan olika 

roller som han gjorde under tiden han försökte hitta en enda identitet. Mohamed intar istället 

en ny position, där han inte ständigt behöver välja mellan det ena och det andra (Goffman 

1963/2011, s. 117). 

 

5.3.2 Mellanförskap som kompetens  

Att befinna sig mellan två kulturer benämns ibland som ett mellanförskap (Arbouz 2012, s 

37). Respondenterna skildrar hur de i sitt utanförskap och mellanförskap samtidigt känner en 

gemenskap med människor som de kan relatera till.  

 

Irina beskriver vilka fördelar som finns med att kunna ha flera kulturer och att det ger en 

möjlighet att kunna ta det goda från båda sidorna. Hon menar att det blir mycket enklare att 

leva med dubbla kulturtillhörigheter när det finns ett begrepp som går att relatera sina känslor 

och upplevelser till (Arbouz 2012, s 40): 

 

Jag tänkte bara att det som är fantastisk precis som du (Maria) sa är att 

man har olika perspektiv. När man har olika kulturer så kan man se 

dom gemensamma nämnaren vi har som människor, kärlek, familj, 

behov av bekräftelse, behov av att känna connection till andra 

människor, behov av ritualer, dela gemensamma traditioner.  

 

I citatet lyfts fördelarna av att ha flera kulturer fram och Irina lyfter fram likheterna mellan. 
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Att benämna de känslor som framgår i dessa utsagor med ett tydligt begrepp skapar en 

trygghet samt ett socialt erkännande för de som lever i ett så kallat mellanförskap (Arbouz 

2012, s 38). Erik beskriver både för- och nackdelar av sina erfarenheter. 

 

Jag föddes in i ett utanförskap på grund av min hudfärg och postadress. 

Men föddes även in i en gemenskap med vännerna runt omkring mig i 

förorten. Vi satt på många sätt i samma båt, men hade ändå korsat olika 

vägar för att ta sig hit. Med min bakgrund kommer många identiteter 

som dessutom ökat under livets lopp.  

 

Med vännerna känner Erik en gemenskap utifrån att de spelar ”i samma liga ” och i sina roller 

känner igen och identifierar sig med varandra. 

Människor tenderar att söka sig till de gemenskaper som de känner en tillhörighet till (Arbouz 

2012, s 40). Både Erik och Navid berättar hur de känner tillhörighet till personer som har 

liknande upplevelser. Ibland förändras dock positionerna. Detta kan vi se i följande exempel 

där Navid problematiserar själva begreppet mellanförskap: 

 

Varje person jag pratar med har precis som jag en berättelse om flykt, 

om ensamhet och att inte hör hemma någonstans, om mellanförskap 

och plötsligt börjar jag känna mig som hemma. Korridorerna mellan 

boxarna är inte tomma längre. Jag vet att ni finns där, några av er är 

födda utomlands, några av er föddes i Sverige, men ni klev ut ur 

lådorna. Kände inte att ni kunde vara kvar eller ni kanske inte fick vara 

kvar, så vi hamnade där i mellanförskap och trodde att vi var de enda. 

Det är vi inte, det är ni inte. Vi finns i hundratusentals, det finns ett litet 

flyktingbarn i alla människor och jag vet att ni håller mig om ryggen. 

Jag kan stå på den här balkongen och titta ut och känna att ni är där ute. 

Jag känner mig “oensam”.  

 

Navid utmanar i citatet den kategorisering som skiljer människor från varandra. Att vi alla har 

ett litet flyktingbarn inom oss gör att perspektivet vidgas och att vi alla har ett gemensamt 

öde. I citatet upplöses skillnader mellan människor och ett ideal om en värld utan etiketter och 

”boxar” tonar fram. Skillnaderna utmanas och en gemenskap frammanas. 
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6. Slutdiskussion 

Gränsöverskridande kulturtillhörigheter kan aktiveras under olika omständigheter. Av 

resultatet framgår det att känslan i synnerhet aktiveras när respondenterna inte blir 

accepterade och bekräftade av samhället. Det kan argumenteras för att mellanförskapskänslan 

som respondenterna lyfter fram ligger i hur omgivningen uppfattar och tillskriver dem deras 

tillhörigheter. Frågan ”vart kommer du egentligen från?” är en fråga som förenar dessa 

individer i deras erfarenheter. Dessa splittrade känslor beror inte endast på hur dessa individer 

blivit behandlade och bemötta i Sverige, utan de grundar sig även i förhållandet till 

ursprungskulturen. Det intressanta med vårt resultat är därmed att individerna i vår empiri inte 

endast upplever att de hamnat utanför det svenska samhället, utan även utanför den andra 

kulturen de även har en tillhörighet till. Det är denna problematik som kännetecknas som ett 

mellanförskap. Ett mellanförskap definierar paradoxen av när människor inte känner någon 

tillhörighet till de kulturer dem egentligen tillhör. Mellanförskapet gestaltar en position där 

den sociala statusen baseras på de rasifierades kroppar, deras icke-vita kroppar som Ahmed 

2011) kallar det för, vilket är en företeelse som kan bidra till en begränsning i deras 

framkomlighet i samhället.   

 

Den normativa uppfattning av ett idealiskt utseende i västerländska länder brukar benämnas 

för vithetsnormen, vilket resulterar sig i att icke-vita människor som lever i vita platser (alltså 

länder vars befolkning är etniskt vita) blir rasifierad och många gånger blir markerade som 

sådana på olika sätt (jfr. Ahmed 2011). Ett tydligt exempel på ett bemötande där den 

normativa uppfattningen har varit vithetsnormen skildras i Eriks berättelse. Han föddes av en 

svensk mamma och på grund av sin mörka hudfärg blev han aldrig behandlad som en svensk 

utan folk misstog honom som ett adoptivbarn. Antagandet att en svensk endast ser ut på ett 

vis, alltså ljus hy (eventuellt blå ögon och blont hår), ger upphov till alla andra som ser 

annorlunda ut och bryter mot normen hamnar utanför den svenska gemenskapen.  

 

Gemensamt för våra respondenter har varit deras strategier att motstå dessa utmaningar, vilket 

ofta har grundats sig i att nya roller intas och att de fått anpassa sig utifrån de omständigheter 

de befinner sig i. Många gånger beror dessa rollförändringar på att reducera reaktioner från 

den aktuella publiken. De är tvungna att leva efter de premisser som samhället erbjuder för att 

kunna passa in. Analysen visar på en bristande kunskap om vardagsrasism och diskriminering 
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bland de priviligierade, där de vita gärna intar en överordnad position i förhållande till den 

rasifierade.   

 

Goffman (jfr. 2011, s 117) problematiserar en människas sanna jag och menar att denna 

uppnås när de känslor som uppstår vid stigmat blir begripliga. Detta driver individen till att 

känna samhörighet med de som lever under samma omständigheter. Vad gäller de individer 

som har tillhörigheter till flera kulturer blir begreppet mellanförskap relevant. Genom att lyfta 

fram denna typ av social problematik kan människor, vars erfarenheter och upplevelser är 

liknande, få en plats i samhället där de inte känner sig utanför. Analysen har synliggjort att det 

mångkulturella samhället vi så stolt pratar om behöver vara mer öppet och accepterande för 

nya identitetsformer. Vi behöver synliggöra våra föreställningar om vad kulturella 

tillhörigheter och gemenskaper innebär och även ge anspråk för variationen inom dessa. 

Utifrån detta kan människor ges möjlighet att tillskriva sig den sociala och kulturella 

tillhörighet som de identifierar sig med utan att känna sig avvikande och annorlunda. 

 

Respondenterna ger uttryck för den trygghet de upplever i att kunna relatera sina erfarenheter 

till andra men även i att ha hittat ett begrepp som beskriver deras känslor. Det handlar inte 

endast om att förstå vilka svårigheter som gränsöverskridande identiteter för med sig, utan det 

handlar även om ett socialt erkännande för dessa individer i vårt samhälle. Genom att erkänna 

mellanförskapspositionen erkänner vi även mångkulturalismen och globaliseringen.  
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