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1. INLEDNING 
	
När jag var liten tänkte jag inte så mycket på var jag ”kom ifrån”. Jag var som vilket barn som 

helst, trodde jag. Ju äldre jag blev desto mer medveten blev jag om att omgivningen tolkade 

mig på ett sätt som inte stämde överens med hur jag tolkade mig själv. Jag blev mer och mer 

nyfiken på varför det var på det viset.  

 

Jag är uppväxt med en mamma som är svensk och en pappa som är från Zambia. Jag föddes i 

Sverige och har sedan dess inte bott någon annanstans. Zambia har jag besökt en gång, när jag 

var 7 år. Jag minns därför inte särskilt mycket från när jag var där men tillräckligt för att komma 

ihåg att jag uppskattade resan. Ändå påstår en del personer att jag är ”hälften” zambier eller 

”halv-svensk”. Som många andra blir jag alltså ifrågasatt var jag ”kommer ifrån”. Jag har lärt 

mig att skilja på vilka som frågar av välmening och vilka som har en mindre trevlig intention. 

Jag förstår också att tv-reportage och tidningsartiklar, när de refererar till personer som ”tredje 

generationens invandrare”, syftar till personer som jag själv. Men jag förundras över detta. 

 

För några år sedan stötte jag på uttrycket mellanförskap, och tänkte lite nonchalant något i stil 

med ”jaa, det är väl ett bra ord för att beskriva den känsla många säkert upplever idag”. Sedan 

dess har jag stött på uttrycket allt mer. Författaren Navid Modiri har skrivit flera dikter om 

mellanförskap. Tv-profilen Soran Ismail gjorde ett TV-program, ”Absolut svensk”, där han 

bland annat resonerade kring hur man är svensk och vad han själv känner. Jag stötte på forum 

på internet för personer i mellanförskap och ser idag hur ordet sprider sig.  

 

Ordet mellanförskap är idag inte en del av svenska ordlistor och inte heller ett särskilt etablerat 

teoretiskt begrepp. Däremot tolkar jag det som att ordets betydelse har en viktig funktion för 

många människor i vår samtid. Det är inte något man är utan snarare något man känner. Men 

vad innebär egentligen mellanförskapet och vilka upplevelser finns i relation till det? Denna 

uppsats kommer att fokusera på mellanförskapet som uppstår genom att man ”tillhör flera 

kulturer” (se bilaga 2). 
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Syfte och frågeställningar 
	
Jag har länge tyckt att det är spännande med normer och strukturer och är intresserad av hur 

dessa mer eller mindre tvingar in oss människor i olika sätt att vara. Det påverkar människors 

liv, vardag, känslor och erfarenheter. Vidare är jag nyfiken på hur upplevelser och erfarenheter 

präglar identitetsprocessen och om det går att härleda dessa känslor till något. Syftet med denna 

uppsats är därför att undersöka hur upplevelserna av ett mellanförskap kan se ut och söka svar 

på varför det kan se ut som det gör. Utifrån syftet är min förhoppning att bidra med en ökad 

kunskap kring identitetsprocesser och hur identiteter formas. Frågeställningarna jag använder 

mig av i uppsatsen är följande: På vilka sätt tar sig mellanförskapet i uttryck och hur synliggörs 

det? Vad innebär mellanförskapet för informanterna? Hur ser identitetsskapandeprocessen ut 

för informanterna från upplevelser som barn till upplevelser i vuxen ålder? 

	
	
Metod och material 
 

Eftersom jag valt att fokusera på människors upplevelser och erfarenheter var det lämpligt att 

genomföra intervjuer. Att intervjua en person ökar möjligheten att nå ett djup i samtalen. Som 

intervjuare ges jag också möjlighet att tydliggöra mina frågor och funderingar kring ämnet om 

så skulle behövas. Vid intervjuer ges även möjlighet att ställa följdfrågor och att samtala om 

sådant som från början inte fanns med bland frågorna (Fägerborg 2011:89). Intervjuerna har 

varit av semistrukturerad karaktär. Det innebär att de utspelat sig likt ett samtal men även haft 

några utvalda frågor som utgångpunkt (ibid 2011:99). Genom en intervju ges möjlighet att 

åstadkomma en koppling mellan informanternas berättelser och ett större sammanhang, i detta 

fall identitetsskapande, vilket min ambition med intervjuerna är (ibid 2011:97). 

 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag intervjuat fem personer som upplever att de 

befinner sig i ett mellanförskap. Samtliga intervjuer har genomförts på platser som 

informanterna har fått ge sitt medgivande till. Intervjuerna har spelats in och förvaras hos 

författaren. De är ca. 45–60 minuter långa och är material som jag ständigt återgått till under 

skrivandets gång för analys och reflektion. Informanterna har jag funnit genom att uppge en 

kort beskrivning av mitt ämne i en grupp på Facebook som heter Gäris i mellanförskap1. 

																																																								
1	Gäris betyder tjejer.		
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Personerna fick sedan i kommentarsfältet skriva om de var intresserade och jag tog vidare 

kontakt med dem en och en. Jag gav dem sedan ytterligare information och vid fortsatt intresse 

stämde vi träff.  

 

Som utgångspunkt vid intervjuerna använde jag mig av tio frågor som jag på förhand formulerat 

(se bilaga 1). Frågorna tangerade upplevelser och känslor kopplade till mellanförskap. Jag var 

tydlig med informanterna när vi sågs för intervjun, att dessa frågor endast skulle komma att 

användas som utgångspunkt och att utrymme fanns för att prata om aspekter utanför frågorna. 

Jag tydliggjorde detta eftersom jag ville möjliggöra att samtala om sådant som jag själv inte 

tänkt på innan och därmed inte låta mina förväntningar bestämma samtalens riktning i alltför 

stor utsträckning. Informanterna är i åldrarna 19 – 38 år med olika bakgrunder och olika typer 

av sysselsättning. Alla namnen på informanterna är fingerade. Eftersom Facebook gruppen 

definierar sig som en separatistisk grupp för kvinnor är således alla informanter kvinnor (se 

bilaga 2). Jag vill dock understryka att det inte varit ett aktivt val att enbart fokusera på kvinnor 

i mellanförskap då det inte är detta som studien syftar till. Det kan ha viss påverkan på ut utfallet 

av materialet vilket är något jag återkommer till i analysen.  

 

I mitt material använder jag mig även av boken Inte en främling – 41 berättelser om 

mellanförskap. Boken innehåller kortare berättelser av personer som upplever mellanförskap 

och hur detta kan te sig. Jag har valt att använda mig av denna bok främst för att finna 

inspiration, men även för att få en bakgrund till uttrycket mellanförskap och upplevelser 

relaterade till detta. Det är viktigt att vara medveten om att uttrycket mellanförskap har olika 

innebörd, om än snarlik betydelse, beroende på ”vilket” mellanförskap man pratar om. 

 

För att intervjuerna ska bli lättare att läsa och förstå använder jag mig av följande tecken:  

/…/ = Del av citatet är utelämnat eftersom det inte är relevant för sammanhanget. 

… = Kort paus. 

[…] = Ord som jag själv lagt till för att förtydliga sammanhanget. 

 

 

Reflexivitet 
 
I samband med denna uppsats och tillhörande materialinsamling har jag ständigt, på ett aktivt 

sätt, reflekterat kring min forskarroll. Med mina föräldrars bakgrund har jag själv reflekterat 
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om frågor relaterade till mellanförskap. Idag har jag dock funnit en trygghet i hur jag ställer 

mig till det och vem jag är. Inför uppsatsen var jag osäker på om mitt valda område verkligen 

var passande att ta mig an i ett uppsatsskrivande med tanke på min egen position. Jag har 

diskuterat med handledare, vänner, och kurskamrater och kommit fram till att min position 

förhoppningsvis kan leda till svar från informanterna som någon annan kanske inte hade 

uppnått. Min förförståelse för deras upplevelser kan förhoppningsvis ha gett dem en trygghet i 

att dela med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter. En svårighet som jag också 

funderade över var om informanterna skulle berätta alltför ytligt om sina upplevelser, att de 

kunde tro att jag redan förstår vad det är de menar. Jag har därför varit noga med att ställa 

följdfrågor vid de tillfällen jag upplevt att informanterna skulle kunna berätta mer utförligt. Jag 

har därmed aktivt, försökt att vara medveten om den ”tredje närvarande” vilket i detta fall dels 

blir positionen jag själv besitter (Pripp 2011:68f). Men ”den tredje närvarande” kan i dessa 

möten även utgöras av samhällets rådande normer – att informanterna talar utifrån 

föreställningen de tänker att andra har om oss. Efter intervjuerna med informanterna menar jag 

att våra delade erfarenheter bidragit till ett öppet och rikt samtal om mellanförskap vilket jag 

tror hade varit svårt om att uppnå om relationen sett annorlunda ut.  

 

	

Avgränsningar 
	

Jag har sökt mig till informanter i Stockholm eller Uppsala på grund av den fastställda 

tidsramen för uppsatsen. Jag har valt att intervjua informanter som har haft möjlighet att träffas 

då jag anser att mötet mellan människor bidrar till ett mer öppet samtal. I mötet kan vi läsa av 

varandra och ge varandra utrymme då det uppstår pauser för eftertänksamhet. Detta i jämförelse 

med att exempelvis genomföra intervjuer per mail, vilket inte ger möjlighet att ta del av 

kroppsspråk. Antalet intervjuer har jag valt att avgränsa till fem stycken, eftersom det varit 

lämpligt avseende formatet för arbetet.  

 

 

Tidigare forskning 

	

Inom etnologi finns flera forskare som intresserar sig för identiteter och identitetsprocesser. 

Man har undersökt vad som kan tänkas påverka människors identitet och vilka faktorer som är 

viktiga i skapandet av identiteter och genom vilka relationer identiteter uppstår. I den 
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etnologiska forskningen har man också diskuterat sådant som tillhörighet, känslan av 

gemenskap och möjligheten till platstagande som identitetsskapande. Jag har inte funnit någon 

mer omfattande forskning som fokuserar på just mellanförskapet utifrån hur personer i ett 

mellanförskap talar om sina upplevelser i relation till det. Den tidigare forskning jag istället valt 

att lyfta fram tror jag kan vara till hjälp att analysera och resonera utifrån i min egen empiri. 

 

I avhandlingen Rätten till platsen, av Paul Agnidakis, etnolog, nämns ordet tillhörighet redan i 

underrubriken av bokens titel. Den handlar om hur människor skapar sig en plats och hur 

människor relaterar till plats, vilket också innefattar känslan av tillhörighet. Agnidakis 

diskuterar även möjligheten att kunna skapa sig en relation till platsen oavsett om man har rötter 

där eller inte (Agnidakis 2013:198). Ett begrepp som går hand i hand med att kunna skapa sig 

tillhörighet till en plats är platstagande. Platstagande innebär att tillägna sig rummet. Agnidakis 

menar att det är en sorts praktik, som utförs dels i relation till rummet men även i relation till 

andra människor som tillägnar sig rummet (ibid 2013:15). Enligt Agnidakis sker 

identitetsskapandet i relation till plats, eftersom platsen påverkar hur vi formas som människor 

(ibid 2013:17). 

 

Etnologen Fataneh Farahanis artikel Diaspora och sexualitet – förhandlingar om kön och 

sexualitet i ett föränderligt iransk-svenskt kulturellt landskap, är ett annat exempel på studier 

av identitet inom etnologi. Farahani har intervjuat kvinnor som flyttat från Iran till Sverige och 

undersökt deras upplevelser av att bosätta sig i ett nytt land och i och med detta deras sätt att 

förhålla sig till sin identitet och sexualitet (Farahani 2013:99). Farahani diskuterar i sin artikel 

hur olika diasporiska rum resulterar i olika positioneringar och hur dessa ter sig för kvinnorna 

som hon intervjuat. Hon har använt sig av Avtar Brahs definition av diaspora och sätter 

begreppet i relation till historiska aspekter. Brah menar bland annat att en geografisk plats kan 

innebära och representera olika betydelser beroende på vem som delar med sig av berättelsen 

om denna. Exempelvis har kön, etnicitet och klass en stor betydelse för hur personer tolkar 

platsen ”hem” (ibid 2013:100). Farahani använder sig även av Brahs begrepp det diasporiska 

rummet, vilket Brah menar är för både de som invandrat och för de som ”konstrueras och 

representeras som infödda” (Farahani 2013:101) i det nya landet. I artikeln utgår hon från 

begrepp som tillhörighet och utanförskap och känslorna kopplade till dessa. Hon undersöker 

även vilka konsekvenser som kommer med de stereotyper som finns om kvinnorna. (Farahani 

2013:99). Det kvinnorna berättar om sin sexualitet har en tendens att (re)konstrueras utifrån 
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erfarenheter och bilder som de kan relatera till sådant de redan har kunskap om från sin tid i 

Iran (ibid 2013:102).   

 

Hanna Wikströms avhandling (O)möjliga positioner – Familjer från Iran & postkoloniala 

reflektioner handlar om familjer som flyttat till Sverige från Iran. Wikström är docent i socialt 

arbete och undersöker hur familjerna i Sverige konstrueras som ”invandrarfamiljer”. Hon 

studerar hur familjerna upplever detta och hur de förhåller sig till de föreställningar som finns 

om dem. Vidare undersöker hon vilka möjligheter och omöjligheter familjerna har att 

positionera sig (Wikström, 2007).  

 

Enligt Wikström kan familjerna hon intervjuat positionera sig som varken eller, både och, eller 

antingen eller. Hon menar att en och samma familj både kan ta i besittning eller attribueras till 

alla de ovanstående positionerna. Hon tycker sig se ett mönster där informanterna skapar sig 

själva genom att positionera sig utifrån hur man talar om invandrare som andra. (ibid 

2007:244f). Ett exempel är då en informant beskriver hur han både i Iran och i Sverige anses 

vara en anomali, men av olika anledningar. Wikström använder sig delvis av postkoloniala 

tänkare i sin avhandling. Informantens upplevelse resonerar hon om med hjälp av Homi 

Bhabha. Bhabha menar att den position som informanten utesluts från ger en möjlighet till vad 

Bhabha kallar tredje rummet. Detta blir en ny position. Informanten behöver inte välja ”varken 

eller” eller ”både och” utan erbjuds ytterligare ett alternativ som blir möjlig i dagens samhälle 

(ibid 2007:28f). Begreppet tredje rummet liknar begreppet hybriditet. De påminner om varandra 

eftersom de båda avser en tanke om en blandning och något nytt som skapas. Begreppen påvisar 

den ständiga förändringen som kulturell identitet präglas av (Wikström 2009:83). 

 
 
 
Teoretiskt perspektiv och begrepp 
	
För att analysera och diskutera min empiri har jag valt en postkolonial utgångspunkt. Jag har 

funnit olika teoretiker inom ramarna för teorin och kommer nedan att göra en kortare 

beskrivning av den postkoloniala teorin. I denna del kommer jag även att redogöra för utvalda 

begrepp som jag anser viktiga för min empiri och analys. De begrepp som jag valt att lyfta fram 

är identitet, etnicitet och mellanförskap. 

 

 



	 9	

Postkolonial teori 
 
Postkoloniala teoretiker menar att den koloniala historien påverkar oss än idag – en historia 

präglad av förtryck, slaveri, förföljelse etc. Det finns en vilja att förklara på vilket sätt detta 

påverkar vår samtid och vilka utfall som kan komma att uppstå (Berg 2017:273). De 

postkoloniala teorierna växte fram som en kritik av de berättelser om historien som dominerar 

världen. De anser att historien är ett uttryck för koloniserande röster och menar att det leder till 

en brist på representation (Eriksson, Baaz, Thörn 2011:16). Bland den postkoloniala teorins 

utgångspunkter och begrepp har jag valt att avgränsa mig till de begrepp som jag anser mest 

relevanta för min undersökning. 

 

Något som är utmärkande för postkoloniala teoretiker är att problematisera sätt att föreställa sig 

världen på. Hur människor tänker sig världen präglar i sin tur hur människor ser sig själva. En 

person som ägnat sig mycket åt detta är litteraturforskaren Edward Said. Han har främst 

fokuserat på skönlitterära verk och genom dessa uppmärksammat det västerländska jaget och 

den orientaliske Andre som agerat som utgångspunkt i olika tankesystem. Enligt Said är 

Orienten konstruerad av Väst. Said menar att Väst behöver denna konstruerade bild av 

Orienten, som motsatsen till Väst, för att genom denna kunna konstruera sig själva. (Berg 

2017:276). Vidare menar Said att det är de koloniala makterna som avgör diskursen. Det leder 

till att vad som är sant och riktigt avgörs av de som besitter makten att avgöra diskursen. Denna 

kunskap är även något som de dominerade blir en del av. Diskurserna påverkar, präglar och 

skapar därmed en sanning för objekten (de som det finns kunskap om) och subjekten (de som 

är i behov av kunskapen för sin samhörighet) (ibid 2017:276f). 

 

För att få en inblick i hur det kan se ut i representationen och reproduktionen av den Andre, 

alltså hur diskursen kan se ut, följer här ett kortare utdrag av medieforskaren Ylva Brunes 

avhandling. Hon har undersökt hur ”invandrarfamiljer” representeras i olika nyhetsmedier och 

skriver följande:  
 

Forskning kring nyhetsjournalistik i förhållande till invandring, ”ras” och etniska relationer i 

Västeuropa och USA är entydig i sina slutsatser. Kvardröjande koloniala synsätt gör det ännu 

möjligt i de stora nationella nyhetsmedierna att definiera och rangordna platser, kulturer, nationer, 

religioner och etniska grupper i enlighet med de idéer, där ”vi” som talar är on top of all och 

använder mediernas symboliska makt för att bekräfta ”vår” överlägsenhet. (Brune 2004:9) 
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En aspekt som är viktig att lyfta fram då man pratar om postkolonial teori är relationen 

koloniserande – koloniserad (Berg 2017:275). En person som intresserade sig för detta var den 

algeriske psykiatrikern Frantz Fanon. Fanon uppmärksammade ”betydelsen av synliga tecken 

på rasifierad skillnad i fördomsfulla diskurser och hur dessa kom att få förödande effekt på 

svarta människors självbild” (Berg 2017:275). Självbilden blir negativ eftersom den rådande 

diskursen om dem är fördomsfull och eftersom bilden av oss själva skapas och omskapas i 

relation till vår omgivning. Vad en person känner inför sig själv påverkas av vad hen ser om 

och av sig själv i olika sammanhang.  
 

 
Identitet 
	
Identitet kan ha olika innebörd beroende på vem man frågar. Identitet handlar om hur vi ser oss 

själva och ”vem man är”. Vad olika människor svarar på frågan vem man är skiljer sig åt. 

Identitet handlar även om exempelvis ID-handling, medborgarskap, könsidentitet, intressen, 

sysselsättning. Identitet är med andra ord något som inbegriper en hel del. Nedan följer hur man 

inom postkolonialismen ser på begreppet.  

 

Enligt sociologen och kulturteoretikern Stuart Hall är identitet inte något givet av naturen. 

Identitet är beroende av sin kontext och något som skapas och omskapas i relation till något 

annat. Hall menar även att det är viktigt att diverse kunskaps- och maktsystem bör sättas i 

relation till hur identiteter skapas (Eriksson, Baaz & Thörn 2011:43). Enligt Frantz Fanon 

använde de koloniserande sig av strategin att inpränta en viss typ av självbild hos de 

koloniserade, vilket innebar en underordnad position och därmed även en fråga om makt (ibid 

2011:41). Också enligt filosofen Charles Taylor är vår identitet något som skapas utifrån hur 

andra människor ser på oss – det inkluderar även vad de utesluter i relation till personen. 

Därmed påverkas också bilden av oss själva i vilken grad det finns en representation av oss och 

hur representationen ser ut. De som har tolkningsföreträde att skriva berättelsen präglar därmed 

berättelsens utfall. (ibid 2011:41). Vilket därmed visar på vikten av vad Hall menar – att 

identitet måste förstås i, och är beroende av, kontext (ibid 2011:43). 

 

Ashis Nandy, socialteoretiker, inriktad på bland annat kolonialismens, antikolonialismens och 

rasismens psykologi, menar att eftersom konstruktionen av den Andre är skapad utifrån 

förtryckaren, den koloniserande, uppstår en ambivalens hos personer definierade som den 

Andre. Ambivalensen kan uppstå eftersom självbilden har en tendens att återspeglas av sättet 
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som förtryckaren ser en, vilket i sin tur kan leda till ett självförakt. (ibid 2011:33). Möjligheten 

för den koloniserade att äga sättet att identifiera sig på, hamnar i konflikt med den 

koloniserandes bild av hen. Identitetsskapandet sker med andra ord utifrån den koloniserades 

bild av den koloniserandes bild av den koloniserade (ibid 2011:35). 

 

I boken Identitet finns ytterligare bidrag till resonemanget kring identitet, vilket är tanken om 

nationell och kollektiv identitet. Det finns fler faktorer som påverkar hur vi ser oss själva utöver 

faktorn hur andra ser på oss. Författarna beskriver antropologen Benedict Anderssons 

resonemang kring identitet och menar att även kollektiv känsla av tillhörighet och gemenskap 

är viktig för identitetsskapandet. Denna känsla uppstår genom tillhörigheten till en nation 

(Hammarén & Johansson 2009:38). De tar upp exempel på när känslan av kollektiv identitet 

uppstår, vilket kan vara när Sverige deltar i VM i fotboll. I sammanhang som dessa finns endast 

en identitet, vilken är den gemensamma svenska identiteten (ibid 2009:38). Detta ska förstås 

utifrån ett konstruktivistiskt synsätt, vilket går i linje med Halls resonemang om identitet. Vi 

formas av och i relation till något annat (ibid 2009:11). 

 

 

Etnicitet 
	
I nära anslutning till begreppet identitet ligger etnicitet. I empirin förekommer även samtal om 

att ”vara svensk”.  Jag finner därför anledning att redogöra för detta begrepp och att tydliggöra 

hur begreppet förstås i denna uppsats. 

 

Med utgångspunkt i postkolonial teori skapas och omskapas etnicitet utifrån sociala och 

språkliga faktorer (Wikström 2009:13). Sättet vi talar om ”att vara svensk” leder till vad 

svenskhet blir. Svensk är därmed inte något man är utan något man blir genom olika sociala 

och språkliga processer. Detta hänger även i hög grad samman med makt. Den som innehar 

maktposition, och därmed en sorts tolkningsföreträde, har större möjlighet att definiera 

omgivningen och bestämma vad som representeras. Tolkningsföreträdet innebär även att kunna 

definiera någon annan. Detta tolkningsföreträde inger också vissa konsekvenser. Konsekvenser 

i form av vilka som inte ingår i olika kategorier (ibid 2009:13). Dessa ska även förstås utifrån 

en historia präglad av kolonialism (ibid 2009:63). 
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Inom postkolonial teori pratar man även om begreppen hybriditet i anslutning till tankar om 

etnicitet. Hybriditet innebär ”blandat ursprung”. Postkoloniala teoretiker är av den åsikt att det 

egentligen inte går att diskutera i termer av att inneha en typ av etnicitet, eftersom vi lever i en 

globaliserad värld. De menar att alla människor alltid haft en blandad etnicitet (ibid 2009:15). 

Att fråga någon var de egentligen kommer ifrån är därmed inte relevant eftersom det inte är så 

enkelt menar postkoloniala teoretiker. Ett exempel på en hybrid konstruktion är då en person 

född i Spanien flyttar till Sverige och skapar sig ”nya” kulturella uttryck genom det spanska 

och det svenska (ibid 2009:16). 

 

En viktig ståndpunkt inom postkolonial teori är att etnicitet också utgörs av hur människor 

positionerar sig. Positioneringen sker i relation till olika identitetskategorier. Postkoloniala 

teoretiker resonerar även kring tankar, likt de som befinner sig i ett mellanförskap, i termer av 

”jag är både och” eller ”jag är varken eller” eller ”jag är antingen eller”. Dessa uttryck präglar 

ens sätt att positionera sig gentemot sin omgivning och skapar utrymme för att inta olika 

positioner i olika situationer. I dessa fall tar även hybridisering sig i uttryck (ibid 2009:64f).  

Genom hybridisering får personer tillgång till vad Homi Bhabha kallar det tredje rummet. Här 

kan nya positioner ta form och utvecklas. Bhabha menar att detta tredje rum är ett sätt att 

tydliggöra hur och att kulturella skillnader inte är något förgivet eller för evigt, utan att de 

snarare är i en ständig förändring (ibid 2009:83f). 

 

 

Mellanförskap 
	
Som ”andra och tredje generationens invandrare” kan det uppstå en känsla av problematik kring 

hur man uppfattar sig själv (Eriksen 2007:170). Thomas Hylland Eriksen, professor i 

socialantropologi, menar att personer som syftas till som andra eller tredje generationens 

invandrare, av samhället betraktas som svåra att placera i den rådande sociala kategorin, och 

därmed kan uppfattas som anomalier (ibid 2007:171). Det skulle kunna likställas med känslan 

av ett mellanförskap. Det finns idag inte en definition av begreppet mellanförskap så som det 

förstås i Facebook-gruppen Gäris i mellanförskap – vilken är detsamma som jag kommer tolka 

begreppet i denna uppsats. I beskrivningen av gruppen har administratörerna tydliggjort att 

gruppen vänder sig till kvinnor som ”tillhör flera olika kulturer”.  De skriver att de ofta möts 

av förvirring av sin omgivning utifrån var de ”kommer ifrån” och att detta tillslut utspelar sig i 

en känsla av att inte höra till (Gäris i mellanförskap, FB 2018). För en del personer som är 
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medlemmar i gruppen utspelar sig känslan av mellanförskap också i form av inkluderande i en 

kategori vilken de inte själva valt. Mellanförskapet förstås alltså som ett begrepp som syftar till 

känslan av avsaknaden av tillhörighet. Men också till en känsla av att ofrivillig inkluderas i 

olika kategorier. Gruppens medlemmar är personer som, oftast, av samhället kategoriseras som 

andra eller tredje generationens invandrare. Utdrag av gruppens beskrivning finns att se i bilaga 

2. 

 

 

Disposition 

	
Uppsatsen inleds med en bakgrund till mitt valda område för att sedan följas av den del där jag 

redogör för hur mellanförskap, och forskning relaterad till identitetsskapande, undersökts 

tidigare. Jag redogör sedan för den teori jag valt att använda som utgångspunkt för att analysera 

min empiri. I kapitlet avsett för teori lyfter jag även fram utvalda begrepp som jag anser vara 

relevanta att tydliggöra. Därefter presenterar jag min empiri och utdrag från intervjuerna, samt 

analys av dem i tre olika kapitel; kapitel två handlar om vad mellanförskapet innebär och hur 

det kan komma till uttryck. Kapitel tre behandlar representation och vad bristen av sådan kan 

innebära. Det fjärde kapitlet beskriver den process mellanförskapet kan innebära under 

uppväxten. Avslutningsvis följer en diskussion och sammanfattande analys av min empiri. 
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2. MELLANFÖRSKAP 
 

”Det är liksom något som skaver” 
 
 

När man pratar om att befinna sig i ett mellanförskap idag kan det betyda flera olika saker. En 

del personer tolkar mellanförskap som något synonymt med utanförskap. Andra tolkar 

mellanförskap som något värdefullt och positivt.  

 

I boken Inte en främling, delar 41 personer med sig av sina tankar och upplevelser av vad 

mellanförskap innebär för dem. Astrid Trotzig, född i Busan i Sydkorea, adopterades av 

föräldrar i Sverige. Trotzig skriver att sättet hon ser ut påverkar hur hon blir bemött snarare än 

sättet hon agerar på och hon menar att hon därför hamnar i ett mellanförskap (Trotzig 2015:16). 

Noomi Andemark skriver om att vara en del av ett religiöst samfund, Jehovas vittnen, och 

samtidigt gå i en skola som inte ska vara präglad av religion. För Andemark innebar detta att 

vara i ett mellanförskap (Andemark 2015:50f). Andra författare i boken berättar om 

mellanförskap utifrån funktionsvariationer, sexuell läggning, klass, psykisk sjukdom etc. 

 

Gemensamt för mina informanter är att de upplever vad de kallar för ett ”kulturellt” 

mellanförskap. De kategoriseras som andra eller tredje generationens invandrare men upplever 

inte att det stämmer med hur de ser sig själva. På grund av de normer som finns i vårt samhälle 

har informanterna även en tendens att stämplas som den Andre. I detta kapitel kommer jag att 

redogöra för informanternas upplevelser av mellanförskapet och hur det kommer till uttryck.  

 

 
Att inte känna sig hemma någonstans, att vara mellan olika land och liksom flyta 
omkring där i mitten och inte riktigt veta vad man ska identifiera sig som eller 
liksom var man hör hemma, vilken tillhörighet man har. (Mikaela, intervju 3) 

 
Mikaelas pappa är född i Chile och kategoriseras som invandrare. Hennes mamma är född i 

Sverige och kategoriseras som svensk. När jag frågar Mikaela vilket land hon själv identifierar 

sig med svarar hon ”absolut mer Sverige, jag har inte ens varit i Chile” (Intervju 3). Trots att 

hon är född i Sverige, ser Sverige som sitt ”hemland” och har bott i landet i hela sitt liv, upplever 

hon att hon inte riktigt platsar till ”100 procent” (Intervju 3). Vi fortsätter vårt samtal och hon 

berättar att hon till en början inte funderade så mycket över var hon hörde hemma eftersom det 
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för henne varit självklart – hon såg sig själv som svensk. Men i tidiga tonår, fick hon en 

kommentar om hennes hudfärg ”’varför är du så mörk?’ Och då blev jag medveten om det och 

bah men gud jag vill ju se ut som ni” (Intervju 3).  Mikaela började få komplex över hur hon 

såg ut och säger att hon tror att känslan av mellanförskapet började någonstans med den 

kommentaren. Hon visste inte riktigt vad hon skulle identifiera sig som. ”Mina kompisar kunde 

inte heller riktigt sätta fingret på ’att du är det här eller det här’, utan det var mer…någonting 

som skavde” (Intervju 3). Mikaela beskriver det som hände i samband med kommentaren som 

en känsla, som något som skaver och känns inombords.  

 

Även Emma delar med sig av exempel på hur hon upplever mellanförskapet. Hennes mamma 

är född i Filippinerna och hennes pappa är född i Sverige. Hon själv är född i Sverige och har 

aldrig besökt Filippinerna. Hon identifierar sig som svensk men hon säger att hon är medveten 

om att hennes omgivning läser henne annorlunda. Hon säger att hon flera gånger varit med om 

att personer hon möter antar olika saker om henne på grund av hur hon ser ur ”så fort jag öppnar 

munnen blir folk förivrade” (Intervju 2). Emma beskriver likt Mikaela, mellanförskapet som en 

känsla av att ”vara obekväm”, att det ”är något som skaver” (Intervju 2).  Hon säger att det blir 

som tydligast när hon inte lever upp till de förväntningarna folk har om henne. Det är sällan 

något konkret som händer som gör att det blir tydligt. Förutom när personer i hennes omgivning 

blir förvirrade när hon inte lever upp till förväntningarna. Det är snarare en känsla av att inte 

passa in eller kunna leva upp till förväntningarna. Förväntningarna ser olika ut beroende på var 

hon befinner sig. Hon säger att ”mellanförskapet i ett vitt rum är enklare att hantera eftersom 

här vet jag hur man för sig i större utsträckning” (Intervju 2). Vidare beskriver Emma 

mellanförskapet som att ”inte riktigt passa in någonstans, ett tag var jag jättearg hela tiden, och 

kände att personer som jag inte syntes eller hördes någonstans liksom” (Intervju 2).  

 

Sofia, vars farfar är född i Libanon och därmed kategoriseras som invandrare, berättar att 

mellanförskapet för henne också varit väldigt präglat av att inte riktigt veta var hon hör hemma;  

 

Den här ständiga frågan till sig själv ’nu ska jag tillhöra det här och nu ska jag 
tillhöra det här’ /…/men vem är man egentligen, ständig identitetsfråga. (Sofia, 
intervju 5) 

 

För Sofia handlar mellanförskapet om att inkluderas i två olika kategorier. Hon upplever att 

hon förväntas känna sig hemma i båda kategorierna. Mellanförskapet har till stor del präglats 
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av vad hon beskriver som en ”inre konflikt” (Intervju 5). Likt Emma och Mikaela, berättar även 

Sofia om hur personer i hennes omgivning har förväntningar på hur hon ska bete sig utifrån hur 

hon ser ut genom kommentarer som exempelvis ”du pratar så himla bra svenska”. Sofia säger 

att dessa kommentarer bringar med sig en olustig känsla ”jag visste inte vad jag skulle säga 

’tack’ liksom” (Intervju 5). Hon möter ofta personer som frågar var hon kommer ifrån, vilket 

hon inte tar illa vid sig av. Däremot upplever hon frågan som tjatig och upplever en känsla av 

att inte kunna ge det svar som folk vill ha.  

	
De flesta informanterna beskriver att det inte är de själva som väljer att vara i ett mellanförskap, 

utan att det är samhället och dess rådande normer som placerar dem där. Emma säger att hon 

upplever ett mellanförskap på grund av hur omgivningen ser henne ”det är liksom inget jag valt 

själv” (Intervju 2). Även Anna beskriver mellanförskapet som något hon inte riktigt kan 

bestämma över ”det är inte jag som väljer att leva i ett mellanförskap det är liksom samhället 

som har, liksom, det är där jag får plats…men jag känner en tillhörighet till begreppet” (Intervju 

1). Jessika däremot upplever att hon idag väljer att vara i ett mellanförskap ”jag har omvandlat 

det till något positivt” (Intervju 4). Hon säger att hon efter att ha kommit i kontakt med uttrycket 

mellanförskap kunnat omvandla det till något positivt. Flera av informanterna berättar hur det 

uppstått en positiv känsla då de första gången kom i kontakt med uttrycket. Mikaela säger; 

 

Det är så skönt att veta att det finns de som har upplevt liknande saker och har 
samma känsla, för det är en ganska jobbig känsla för den är så, det är svårt att 
sätta fingret på det men den bara går runt, gnager. (Mikaela, intervju 3)   

 

Jag tolkar det som en känsla av lättnad när Mikaela beskriver det som ”skönt” att veta att det 

finns andra som hon själv. Det uppstår en form av gemenskapen kring att befinna sig i ett 

mellanförskap. Denna gemenskap går även att utläsa när Emma beskriver känslan av att hitta 

personer som delar hennes upplevelser av mellanförskapet ”det var jätteskönt, det är som att vi 

inte behöver prata om vissa saker eller förklara vissa saker för vi bara vet, och man vet hur den 

andra känner” (Intervju 2). Denna känsla av kollektiv gemenskap anses vara av vikt vid 

identitetsskapandet, enligt Benedict Andersson. Andersson menar att denna kollektiva känsla 

uppstår genom tillhörigheten till en nation (Hammarén & Johansson 2009:39). Men jag vill 

påstå att denna känsla även kan uppstå i relation till de gemensamma upplevelserna utifrån ett 

mellanförskap. Likt den känsla som uppstår i samband med att Sverige deltar i fotbolls-VM. 

Det uppstår en gemensam identitet – en gemenskap utifrån ett mellanförskap. Informanterna 
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upplever genom ordet mellanförskap och personer i liknande situationer, en känsla av 

tillhörighet (ibid 2009:39). 

 

 

Att se sig själv genom andras ögon 
 

Informanterna har beskrivit hur mellanförskapet görs kännbart och vad det innebär. För dem 

alla handlar det bland annat om att inte riktigt veta var man ”hör hemma”. De menar även att 

det är svårt att identifiera sig med något eftersom det finns så mycket olika förväntningar på en. 

Förväntningar som de själva känner att de kanske inte kan, eller vill, leva upp till. 

Förväntningarna kan vara hur de ska prata eller vad de ska ha kunskap om. Charles Taylor 

menar att vår identitet skapas utifrån hur andra människor ser på oss (Eriksson, Baaz & Thörn 

2011:42). Det innebär därmed även vilka förväntningar som finns om oss. Förväntningar på hur 

vi borde vara men också hur vi inte borde vara. Sofia beskriver exempelvis att hon flera gånger 

stött på personer som tar för givet att hon är bra på att laga en speciell typ av mat. Medan 

Mikaela beskriver hur personer öppet delar med sig av hur de föreställer sig hennes familj som 

”så himla livlig”. Även Anna berättar att lärare kommenterat vilken religiös tillhörighet hon har 

trots att hon själv inte uttryckt någon sådan. Anna beskriver även hur hon under högstadietiden 

tittade sig i spegeln och inte förstod vad hennes omgivning menade med att hon inte var svensk 

”liksom, jag ser inte var jag inte är svensk” (Intervju 1). Hon började då jämföra sig med sin 

omgivning och en del yttre attribut så som håret spelade stor roll. Hon önskade att hon hade 

blont rakt hår ”om jag bara hade det så skulle jag bara vara svensk” (Intervju 1). Det blir 

märkbart i informanternas berättelser att det uppstår en slags inre konflikt kring vem ”jaget” är 

när omgivningen tolkar dem på ett sätt som inte stämmer överens med bilden de har av sig 

själva. Hur omgivningen tänker om en spelar enligt Taylor stor roll. Vad som avgör hur olika 

människor bör agera, präglas till stor del fortfarande av kolonialismen menar postkoloniala 

teoretiker (Berg 2017:273). Eftersom den koloniala makten avgör diskursen, avgör den även 

vad som anses som sant och riktigt, i detta fall i en västerländsk kontext. Edward Said menar 

även att Väst behöver bilden av den Andre för att kunna upprätthålla bilden av sig själv (ibid 

2017:276). Exempel på detta ser vi även i informanternas berättelser. Bland annat när 

omgivningen säger till Mikaela att hennes familj är ”så himla livlig” upprätthåller omgivningen 

en bild av sig själva som dess motsats – lugn, sansad.  
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När informanterna beskriver att deras omgivning inte tolkar dem som svenska kan det därmed 

vara av anledningen att den rådande diskursen kring vem som anses vara svensk, en så kallad 

”sanning”, är förutbestämd av ett samhälle präglat av kolonialism. Informanternas 

identitetsskapande sker i en kontext där deras sätt att vara svensk inte stämmer överens med 

den diskurs som finns kring att vara svensk. De upplever ett ständigt motstånd och som en av 

informanterna uttrycker det; ”en inre konflikt” (Intervju 5). På grund av mellanförskapet 

hamnar de i kläm, vilket jag tolkar som ett tecken på eventuellt kvarlevande koloniala 

tankesystem. Ett tankesystem som varit utgångspunkten i västvärlden under en lång tid (ibid 

2017:276). Informanterna kan inte leva upp till den rådande bilden av ”jaget” som finns i väst. 

Bilden av ”jaget” som vit västerlänning. Bilden av att den Andre och Väst bör vara på ett, 

utifrån tankesystemet, specifikt sätt. Informanternas berättelser synliggör att de möjligtvis blir 

positionerade som den Andre i relation till sin omgivning, trots att de positionerar sig själva 

annorlunda. Detta leder till känslorna av att befinna sig i ett mellanförskap.  

 

Personerna som jag har intervjuat tolkas av omgivningen ofta på ett sätt som inte stämmer 

överens med deras egna självbild. För personer i ett mellanförskap kan även den ambivalens 

uppstå som postkoloniala teoretiker pratar om. De menar att konstruktionen av den Andre är 

skapad av förtryckaren, vilket därmed skapar ramar för vad som anses normativt och önskvärt. 

Om man då inte tillhör normen, men lever i dess kontext, och ständigt försöker uppnå det 

normativa, uppstår denna ambivalens som de postkoloniala teoretikerna pratar om. Eftersom 

självbilden tenderar att återspeglas av sättet som förtryckaren ser en kan det i sin tur kan leda 

till ett självförakt (Eriksson, Baaz & Thörn 2011:33). Denna ambivalens synliggörs då 

informanterna beskriver hur de mer än något annat önskar sig blont hår, hur de vill ha en ljusare 

hudfärg än den de har. Eller när de medvetet klär sig på ett visst sätt för att inte sticka ut mer 

än de upplever att de redan gör. Eller väljer att utelämna det efternamnet som ”inte låter 

svenskt”. De är, under perioder av sina liv, missnöjda med sina attribut och postkoloniala 

teoretiker skulle troligtvis säga att det uppstår ett självförakt gentemot ”jaget”. Det liknar 

postkoloniala teoretikers tankar om att se sig själv genom andras ögon. Vilket de menar sker 

utifrån den koloniserades bild av den koloniserandes bild av den koloniserade (ibid 2011:35). 

Sättet informanterna ser sig själva, är genom omgivningens sätt att se dem vilket kan vara 

ytterligare en anledning till upplevelsen av mellanförskap. 

 

Innebörden av uttrycket mellanförskap skiljer sig säkerligen från person till person. Det finns 

eventuellt likheter i informanternas berättelser och Farahanis resonemang kring de iranska 
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kvinnorna som flyttat till Sverige. Farahani använder sig av Brahs begrepp det dispariska 

rummet vilket åsyftas vara för de som invandrat och för de som ”konstrueras och representeras 

som infödda” (Farahani 2013:101) i det nya landet. Utrymme för att applicera begreppet på min 

empiri finns tyvärr inte. Men informanternas berättelser om att ”befinna sig i ett mellanförskap” 

tangerar en sorts konstruktion och representation som ”infödda”. Det uppstår exempelvis då de 

blir ifrågasatta var de ”egentligen” kommer ifrån. Eller då omgivningen läser dem som 

”infödda” istället för svenska. Vidare studier utifrån begreppet diasporiska rummet skulle 

kunna leda till ytterligare kunskap kring de känslor och upplevelser som finns i relation till 

mellanförskap. 
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3. REPRESENTATION  
	

Att (inte) kunna spegla sig i sin omgivning 
	
 

Enligt national encyklopedin betyder representation ”åskådliggöra, framställning eller exempel 

av något”2. Postkoloniala teoretiker menar att hur representation ser ut – hur något framställs, 

domineras av ett tankesystem uträttat av koloniserande. Vad som är sant och riktigt avgörs av 

de som besitter makten att avgöra diskursen (Berg 2017:276f). I detta kapitel redogör jag för 

hur informanterna upplever representation och vilka erfarenheter de har av detta.  

	
	
	

Inte alls, och då tänker jag särskilt på när jag var liten /…/det var ju inga som såg ut som 
en /…/det var ett skönhetsideal som jag försökte uppnå, jag hade en period då jag ville 
bleka håret och jag ville bli blond och jag började raka mina ben när jag var typ 8, 
jättehemskt, och sen, jag tror, det har väll blivit lite bättre på senare tiden men det är 
fortfarande det här, jag tycker det är väldigt mycket person och personligheter att man 
ska vara på ett visst sätt, att alla som ser ut såhär är såhär och ser du ut såhär ska du inte 
göra såhär, jag tycker inte det har blivit jättemycket bättre och jag hoppas att det blir det 
för jag tänker mycket på vad det gör med en som barn och växa upp på det sättet. 
(Mikaela, intervju 3) 
 

Jag frågar Mikaela om hon upplever att hon haft någon eller några i sin omgivning att spegla 

sig i. Det kan vara någon närstående, någon i skolan, kanske på arbetsplatsen eller på något 

annat ställe i samhället. Hon beskriver ovan att hon inte haft särskilt många i sin omgivning 

som hon upplever sett ut som hon själv. Mikaela talar både om ett för henne ouppnåeligt 

skönhetsideal i form av känslan att exempelvis ha ”fel” hårfärg. Men också om stereotyper, att 

normerna varit snäva i relation till hur man bör vara som person utifrån hur man ser ut (Intervju, 

3). Det går också att utläsa en oro kring detta, vad det egentligen gör med en som individ att 

växa upp i en miljö där man aldrig ser sig själv. En miljö där det som är eftersträvansvärt inte 

går i linje med de attribut man själv besitter. Mycket med vårt utseende kan vi som människor 

idag ändra på om vi skulle vilja, men en del egenskaper förblir där oavsett om vi vill eller inte.  

 

Anna upplever också hon att det inte funnits särskilt många i hennes omgivning som påmint 

om henne själv. Hon berättar det var så enkelt för hennes vänner när de var barn ”’ah men den 

där prinsessan ska jag (kompis) vara’ och det fanns inte så många prinsessor som jag kunde 

																																																								
2	https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/representation (Hämtad 2019-01-13).	
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vara” (intervju 1). Under vårt samtal slår det henne även att hon som barn brukade titta extra 

noga på eftertexterna till filmer för att se om hennes namn fanns med. Om hon kunde se sitt 

namn tänkte hon ”åh jag finns också med” (Intervju 1).  

 

Även Jessika berättar att ”jag har aldrig känt att jag har kunnat identifiera mig med någon eller 

känt igen någon utseendemässigt” (Intervju 4). För Jessika handlar det heller inte bara om 

bristen på personer i ens omgivning som inte ser ut som henne själv utan även om hur man ska 

vara, ”/…/vi har ju det här i Sverige, hela tiden, att man ska integreras, man ska ’bli svensk’ 

och då blir det nästan lite påtvingat att man ska tappa sitt kulturella arv” (Intervju 4). Hon 

berättar även om ett besök hos frisören som barn, där hon upplevde att personalen inte hade 

kunskap om hennes hår; 

 
Jag skulle till frisören och jag såg skräcken, paniken i deras ögon och de toppade några 
millimeter och sen fort upp i en inbakad fläta sen var det klart. Man greppar ju då när 
man var liten att det här är någonting som inte stämmer, såhär fort går det inte för mina 
kompisar som går och klipper sig, de kommer ut och har en annan frisyr. (Jessika, intervju 
4) 
 
 

I tidig ålder har hon förstått att hon inte blir behandlad som personer i sin omgivning. Hennes 

besök hos frisören slutar inte på samma sätt som för kompisarna. Hon går inte därifrån med en 

ny frisyr. Trots att hon förstår att hon blir behandlad annorlunda säger hon att hon inte riktigt 

kan sätta fingret på varför frisören gjort som hen gjort. Det som synliggörs kan beskrivas som 

en brist av representation. Det finns ingen för Mikaela att spegla sig i. Hon kan i den här 

situationen inte hitta någon som har hår som ser ut som hennes eget och börjar då känna att det 

är något som är fel. På frågan om hon upplever att hon haft någon att spegla sig i svarar hon 

”aldrig”.  
 
När jag pratar med Sofia berättar även hon om hur hon som liten såg sig själv i spegeln och 

hade svårt att förhålla sig till att hon hade mörkt lockigt hår. Hon insåg då att hon inte såg ut 

som alla andra. Avsaknaden av någon att spegla sig i har funnits där för henne som för Mikaela. 

Det har inte funnits särskilt många offentliga personer som hon upplevt att hon känt igen sig i. 

En känd svensk You Tube-profil fick henne dock att känna en slags gemenskap. You Tube-

profilen skämtade mycket om olika förväntningar som finns om en utifrån ursprung och 

utseende. Mikaela upplevde att hon kunde förstå skämten på ett sätt som hennes kompisar inte 
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kunde ”det här kan jag förstå på en annan nivå” (Intervju 5). För Sofia har även hennes farfar 

haft en viktig roll;  

 
Jag har ju alltid min farfar att förhålla mig till. Om han inte skulle levt, liksom under min 
uppväxt och nu, så tror jag att det hade varit svårt att, eller liksom på något sätt veta, 
identifiera mig med någonting. Och sen då med min syster, även om vi inte pratar särskilt 
mycket om det så har vi ändå den här tysta gemenskapen. Vilket jag även känner med 
tjejen i min klass – vi är inte supernära, men kan liksom gå bredvid varandra och vi förstår 
varandra på ett sätt som inte andra gör. (Sofia, intervju 5) 
 

Hon berättar även att hennes syster och kurskamrat varit personer som hon har kunnat känna 

igen sig i. Synligt blir även att det inte nödvändigtvis behöver vara personer som pratar om 

känslor liknande de man själv har. Men det är skönt att ha någon som förstår en på ett djupare 

plan och ha vetskapen att det finns fler som en själv. Att inte vara helt ensam om sina 

upplevelser, känslor och tankar.  

 

Som tidigare nämnt växte postkolonialismen fram som en kritik av de berättelser om historier 

som dominerar. De menar att berättelserna om det förgångna är präglad av de koloniserande 

rösterna, vilka har haft tolkningsföreträde. Detta har inneburit att det är en stor brist av 

representation, hur berättelserna är formade och vad som inkluderats och exkluderats i dessa. 

(Eriksson, Baaz & Thörn 2011:16). Hur representationen ser ut präglas av det tankesätt man 

har som utgångspunkt i sättet att se sin omvärld. Vilket även präglar hur människor ser sig 

själva (Berg 2017:276). Frantz Fanon fokuserade på hur människors, framförallt svarta 

personers, självbild påverkades av hur representationen såg ut. Enligt Fanon leder den 

fördomsfulla diskursen kring rasifierade till att svarta människors självbild kan bli väldigt 

negativ (ibid 2017:275). 

 

 

”Åh, jag finns också” 
 

I informanternas berättelser synliggörs att de upplevt en stor brist på representation. De har inte 

haft många de kunnat spegla sig i under sin uppväxt. Det har inte funnits någon som de har 

kunnat känna igen sig i utifrån vad de själva anser vara ett på ett positivt sätt. Det blir tydligt 

när Mikaela berättar att hon började raka sina ben vid 8 års ålder på grund av att alla andra hade 

så lite hår i jämförelse med henne själv. Eller då hon ville bleka sitt hår, även detta vid väldigt 

ung ålder. Även Jessika berättar att hon tidigt blev medveten om att hon inte var som alla andra 
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eftersom frisören inte kunde klippa hennes hår. Hon kände sig ”fel” men förstod inte varför. 

Också Sofia berättar att hon inte kunde förstå varför hon ”hade så mörkt, lockigt hår” (Intervju 

5). Det som informanterna berättar påminner om Fanons resonemang kring att det uppstår ett 

självförakt, en negativ inställning, gentemot ”jaget”. Den negativa inställningen kan ha sin 

förklaring i att informanterna ser sig själva utifrån hur andra, och samhället, ser på en. De förstår 

till en början inte varför, men de upplever att något ”inte stämmer”. Det är sällan någon sagt till 

dem rakt ut att ”du är fel”. Känslorna de upplever i samband med att inte kunna hitta någon lik 

dem själva i sin omgivning utspelar sig ändå på ett negativt sätt i form av ”jobbiga” känslor. 

Den bild som samhället producerar och reproducerar om personer som ser ut som informanterna 

stämmer inte överens med bilden de har av sig själva. Enligt postkoloniala teoretiker är 

känslorna som informanterna har en konsekvens av att historien är präglad av koloniserande 

röster (Eriksson, Baaz & Thörn 2011:16).  

  

Ylva Brune har i sin avhandling undersökt hur representationen i nyhetsjournalistik ser ut av 

personer som kategoriseras som invandrare och andra och tredje generationens invandrare. Hon 

menar att det är tydligt att det än idag är ”västs” röst som dominerar och använder sin makt för 

att genom denna visa sin överlägsenhet. Det är en konsekvens av koloniala synsätt som 

fortfarande finns kvar i vårt samhälle (Brune 2004:9). Informanternas berättelser synliggör 

detsamma som Brune talar om. Väst har konstruerat en bild av ”sig själva” och en bild av den 

Andre som motsats (Berg 2017:276). Detta blir även en sanning för den dominerade. Exempel 

på detta är när Anna beskriver hur hon som liten, i jämförelse med sina vänner, aldrig kände 

”ah men den där prinsessan kan jag vara” (Intervju 1). Hennes känsla av att känna ”åh jag finns 

också” (Intervju 1), när hon ser sitt namn i eftertexterna, visar också att representation spelar 

en viktig roll i bekräftelsen av att finnas till.  

 

Subaltern Studies Group, är en forskargrupp som arbetar med att skapa nya berättelser som ett 

alternativ till de som skrivits av koloniserande röster (Eriksson, Baaz & Thörn 2011:16). 

Eftersom vi skapar och omskapar oss själva genom andra är det viktigt att det finns en bred 

representation och inte enbart en sanning (ibid 2011:43). Att detta är viktigt blir exempelvis 

synligt när Sofia berättar att hur hon ser på sig själv troligtvis hade varit annorlunda om inte 

hennes farfar varit en del av hennes liv. Hon säger att hon alltid har haft honom att förhålla sig 

till och att det underlättat att ha någon att kunna identifiera sig med (Intervju 5). 
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När informanterna berättar hur de upplever bristen på representation kan det finnas fler faktorer 

än mellanförskapet som spelar in. Normer kring att vara kvinna är exempelvis starkt förankrade 

i vårt samhälle. Ingen av informanterna nämnde själva något om detta utan det är snarare något 

som har dykt upp under skrivandets gång. En inkludering av kön och klass är något som med 

fördel skulle kunna föra studien kring representation vidare, genom förslagsvis ett 

intersektionellt perspektiv.  
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4. MELLANFÖRSKAPET OCH DESS PROCESS 
	

Att vända det negativa till något positivt 
 
 
I denna del redogör jag för informanternas syn på mellanförskapet under olika perioder i deras 

liv. Hur har processen sett ut för dem? Vi har samtalat om vilka uttryck mellanförskapet tagit 

sig för dem som barn, som tonåringar och framförallt hur de upplever mellanförskapet idag. 

Identitet kan förstås som en process, något som skapas och omskapas och jag vill i detta kapitel 

undersöka om det, i informanternas berättelser går att se denna process och hur den då ser ut. 

 

 
Innan jag hade ordet mellanförskap upplevde jag det, mellanförskapet som jag upplevde 
då, som väldigt negativt just för att jag inte hade någon igenkänning. Men i dagens läge 
så gör jag nog inte det/…/ man har det här mellanrummet som man kan spela lite på och 
det börjar jag se som någonting positivt nu. Du har tillhörighet överallt. Istället för att 
säga att jag är hälften så är jag alla tre eller både och, och jag har tillgång till allt det här, 
som egentligen gör mig till en ännu större person faktiskt. Så jag ser det som någonting 
positivt nu men jag har inte alltid gjort det. (Jessika, intervju 4) 

 

I citatet ovan beskriver Jessika hur hon som barn upplevde mellanförskapet som något negativt. 

Hon visste inte hur hon skulle förhålla sig till sina känslor, delvis eftersom hon inte upplevde 

”igenkänning” någonstans. Men när hon hittade ordet mellanförskap och dess betydelse hittade 

hon även personer som upplevt och upplever liknande saker som hon själv. Genom det 

förändrades hennes känslor och hon upplever istället att hon har tillhörighet till flera olika 

områden. Hon beskriver sig som en person som är ”alla tre” eller ”både och” och som har 

tillgång till så mycket mer än vad hon under sin barndom tänkte sig. Idag ser hon 

mellanförskapet som något positivt. Hon beskriver hur hon inom sitt yrke använder sig av 

mellanförskapet för att skapa, problematisera, väcka tankar och bearbeta.  

 

Nedan beskriver Anna hur även hon idag tänker sig att hon är ”både och”, likt Jessika ovan. 

Hon säger att hon haft en ”ganska lång identitetskris” och skrattar (Intervju 1). Idag har hon 

landat i att hon kan vara svensk och chilenare, och att hon kan vara det på ett sätt som känns 

bra för henne själv. Det handlar idag inte om att anpassa sig till omgivningens förväntningar på 

samma sätt som när hon var yngre.  

 
Alltså idag, det var ju en ganska lång identitetskris som jag hade haha, och någonstans så 
har jag landat i att jag känner att jag är både svensk och chilenare och jag känner att jag 



	 26	

är det på mitt sätt. Jag tänker inte vara svensk så som folk vill att jag ska vara svensk, jag 
tänker vara svensk så som jag vill vara svensk, på mitt sätt och jag tänker vara chilenare 
på mitt sätt. (Anna, intervju 1) 

 
 
Anna berättar även att känslorna kopplade till mellanförskapet har varierat. Det har inte alltid 

varit så som hon beskriver i citatet ovan. Som yngre upplevde hon delvis mellanförskapet som 

negativt; som att behöva leva upp till olika förväntningar. Men det fanns perioder då det kändes 

positivt ”I mellanstadiet upplevde jag det som positivt, men jag kände också någonstans att 

eh… att jag behövde leva upp till olika saker/…/Det var positivt för att jag liksom fick vara 

med alla (kompisar)” (Intervju 1). I citatet nedan beskriver hon hur dessa känslor ”gått i vågor” 

för henne. 

 

Det gick i vågor hos mig, när jag var liten kom jag ihåg att jag sa att jag var stolt chilenare 
och jag ville vara chilenare och sen /…/ kom [jag] in i en period då jag kände att ’varför 
är inte jag blond’ ’varför ser inte jag ut som alla andra’, och sen så ja… det gick upp och 
ner lite i vad jag var…så det var mycket det. (Anna, intervju 1) 
 
 

Idag upplever Anna inte mellanförskapet på samma sätt som när hon var yngre. Hon säger, som 

tidigare nämnts, att hon hittat ”sitt sätt” att vara den hon är. Att ha två språk är också något hon 

är väldigt glad över idag. Hon säger sig också uppleva en känsla av att ha en större ”bas att stå 

på” (intervju 1), och hon tror att det hjälper henne att förstå andra människor. 

 

För Mikaela handlade mellanförskapet som yngre mer om ”förvirring”. Hon säger likt de andra 

informanterna att känslorna kopplade till mellanförskapet har tagit sig olika uttryck under olika 

perioder av hennes liv. När hon var yngre skämdes hon över att hennes pappa pratade svenska 

med spansk brytning och ville helst inte att han hämtade henne i skolan. Mikaela upplevde 

mellanförskapet som yngre som något väldigt jobbigt ”jag har upplevt det väldigt negativt, 

alltså verkligen, till 100%, förut, och tycker det varit jätte, jätte, jättejobbigt” (Intervju 3). Under 

en period önskade hon även att hennes föräldrar hade tänkt till innan de skaffade barn 

tillsammans.  Idag upplever Mikaela mellanförskapet annorlunda mot när hon var yngre ”jag 

försöker vända det till något positivt” (Intervju 3). Likt Jessika, använder hon ibland 

mellanförskapet för att försöka väcka tankar hos personer ”man kan överraska folk, och det är 

lite kul när typ någon frågar var man kommer ifrån att inte svara på det eller spela dum och det 

är lite roligt” (Intervju 3). Även Mikaela säger att hon idag försöker att inte se sig själv som 
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hälften av något och hon tror att man blir lite av en expert på att röra sig mellan olika rum 

”nästan som en kameleont”. 

 
Jag är dubbel och försöker se att jag har det här och det här och åka lite mellan och liksom 
försöka göra mitt eget av det och kanske skapa en helt ny identitet som jag får vara med 
om, så jag försöker göra det till något positivt… men det är klart, det går inte alltid att 
komma ifrån det negativa. (Mikaela, intervju 3) 

 
 

Sofia berättar att hon till stor del upplever mellanförskapet som något positivt eftersom hon 

anser att det tillför en gemenskap. Men när hon var yngre kände hon sig osäker ”kan jag, har 

jag ens rätt att ta del av gemenskapen?” (Intervju 5). Det påverkar henne inte på samma sätt 

idag, hon säger sig ha hittat en trygghet i vem hon är. Det hon upplever som mest positivt med 

mellanförskapet är att hon får tillgång till olika sammanhang som hon tror att hon inte hade haft 

lika stor tillgång till utan mellanförskapet. Också Sofia upplever idag att hon inte behöver välja 

det ena eller det andra ”jag behöver inte vara svensk eller libanesisk, jag är svensk men 

samtidigt har ju Libanon en stor påverkan, jag låter det libanesiska ta en plats av min identitet” 

(Intervju 5).  

 

När jag frågar informanterna om de hellre varit utan mellanförskapet svarar de flesta ja. 

Framförallt eftersom de menar att de då hade sluppit fundera så mycket över vilka de är och var 

de hör hemma. Men ju mer vi pratar om detta landar alla i att mellanförskapet såklart bidragit 

till vilka de är idag och att det kanske varit till hjälp i processen att finna någon slags identitet; 

 

Det är ju de här erfarenheterna och de här tankarna man tvingats tänka på så mycket och 
möta sig själv någonstans och försöka ta reda på vem man är och jag tror att det hjälper 
en jättemycket i att liksom hitta sig själv… (Mikaela, intervju 3) 

 

Emma säger att om hon fick vara den hon är idag men utan mellanförskapets komplexitet hade 

hon valt att inte vara i ett mellanförskap men lägger till ”man brukar ju säga att man är den man 

är på grund av vad man har i bagaget” (Intervju 2).  

 
Samtliga informanter säger även att de idag kan hantera omgivningens kommentarer och 

förväntningar på ett sätt som var svårt när de var yngre. Idag säger de ifrån, om viljan finns där. 

De ”spelar” på folks förväntningar för att se vad som händer och vilken reaktion som uppstår. 

Jämfört med när de var yngre bryr de sig inte lika mycket om vad omgivningen tycker och 
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tänker om dem. Mellanförskapet är stundvis fortfarande jobbigt, men de alla upplever idag en 

trygghet i vem de är och ser mellanförskapet mer som en tillgång. 

 
  
Att inte längre behöva välja 
 

Hur informanternas upplevelser i relation till mellanförskapet sett ut under olika perioder av 

deras liv skiljer sig till viss del. Men likheterna finns där i form av att det ”har gått upp och 

ner”. Ibland har det varit jobbigt och kopplat till något negativt. De talar om ord som 

identitetskris, förvirring, skam och osäkerhet. Medan det vid andra tillfällen upplevts som något 

positivt och därmed mindre jobbigt. Idag upplever de mestadels mellanförskapet som något 

positivt. De talar om stolthet, tillhörighet, att inte behöva välja, att de har hittat ”sitt sätt” att 

vara. De talar om hur de idag hittat en trygghet och försöker använda sig av mellanförskapet 

till sin fördel. Emma beskriver exempelvis hur hon någon gång har tänkt att hon kanske enbart 

fick ett visst jobb för att arbetsplatsen ville öka representationen. Det gör henne till viss del 

fortfarande upprörd men hon försöker använda det till sin fördel ”jag tar jobbet och drar så fort 

jag fått den erfarenhet jag vill ha” (Intervju 2). Hon vänder de negativa känslorna till något för 

henne positivt. Även Mikaela beskriver hur hon genom sina upplevelser av mellanförskapet 

omskapat det till något användbart. Hon säger att hon tror att mellanförskapet bidragit till att 

hon blivit mer observant på sin omgivning. Det anser hon idag vara något positivt, eftersom 

hon känner att hon kan anpassa sitt sätt att vara efter sammanhang. Hon avslutar med att säga 

”kanske sorgligt att det har blivit så men man kan använda sig av det på olika sätt” (Intervju 3). 

 

Ingen av informanterna nämner ordet etnicitet när de talar om mellanförskapet eller de 

upplevelser de berättat om. De använder sig heller inte av ord så som ”etniskt svensk”. De talar 

ganska ofta om svenskhet däremot – i bemärkelsen att vara svensk, kunna bli svensk, inte kunna 

vara svensk etc. De pratar även om hur de inte är ”hälften” av något utan hur de är både och, 

en blandning. Det som synliggörs i informanternas berättelser är däremot i anslutning till 

etnicitet och påminner om vad postkoloniala teoretiker kallar hybriditet ”blandat ursprung” 

(Wikström 2009:15). Deras etnicitet förändras och tar sig nya uttryck under olika perioder av 

deras liv. Det sker en så kallad hybrid konstruktion. De skapar nya kulturella uttryck (ibid 

2009:16). Mikaela säger ”/…/åka lite mellan och liksom försöka göra mitt eget av det och 

kanske skapa en helt ny identitet” (Intervju 3). Och Anna säger att hon hittat ”sitt sätt” (Intervju 

1). Det blir även tydligt i deras berättelser hur etnicitet är något som skapas och omskapas i 



	 29	

relation till språkliga och sociala faktorer. Samtliga informanter säger att det underlättat mycket 

när de hittat uttrycket mellanförskap och personer med liknande upplevelser. De har genom att 

möta nya sätt att uttrycka sig om sina upplevelser kring ”blandat ursprung”, kunnat skapa något 

som känns bra för dem själva. De säger även att de tror att det kommer att bli lättare i framtiden 

eftersom de upplever att det pratas och skrivs mer om mellanförskap idag än när de var yngre. 

De finns en större representation. Ju fler som pratar om sina känslor och upplevelser i relation 

till mellanförskapet desto enklare blir det för en själv att sätta ord på vad man känner och ”vem 

man är”. De språkliga och sociala faktorerna visar sig härmed ha en stor påverkan och 

bidragande roll till hur etnicitet skapas och omskapas.  

 

En viktig aspekt inom postkolonial teori när man talar om etnicitet är även positionering. 

Informanterna talar om att vara observant på sin omgivning och kunna läsa av sammanhanget 

för att kunna passa in och därmed dra nytta av sina erfarenheter av mellanförskapet. Eller som 

Mikaela säger ”åka lite mellan” (Intervju 3). Det synliggörs då hur de positionerar sig olika 

beroende på sammanhang. Genom känslan att inte längre behöva välja ”varken eller” eller 

”antingen eller” eller ”både och”, ges utrymme för nya positioner, (jfr. Wikström 2007:28f). 

Denna ständiga förändring som informanterna beskriver genom olika perioder av deras liv, är 

vad Bhabha kallar tredje rummet. Genom tredje rummet synliggörs hur och att kulturella 

skillnader inte är något givet eller för evigt (Wikström 2009:83f). Informanterna får genom 

hybrida konstruktioner, att göra något till ”sitt sätt”, möjlighet och tillgång till detta tredje rum. 

Det skapas då också ett utrymme för att inta olika positioner i olika situationer (ibid 2009:64f). 

 

Synliggörandet av informanternas möjlighet att inta olika positioner kan associeras med 

Agnidakis tangerande vid platstagande. Hybrida konstruktioner – nya positioner, leder 

möjligtvis till en ökad känsla av att kunna tillägna sig rummet – platstagande. Informanterna 

har inte uttryckligen talat om en bristande känsla av platstagande. Däremot har de talat om olika 

upplevelser av att inte ”platsa”. När de sedan talar om hur de upplever mellanförskapet idag 

tycker jag mig kunna utläsa en känsla av ökat platstagande – att de ”platsar” i större 

utsträckning. I relation till andra personer med liknande upplevelser utför de den ”praktik” som 

Agnidakis talar om – att tillägna sig rummet. Detta är något som med fördel kan studeras vidare 

genom att exempelvis jämföra informanternas upplevelser av mellanförskap med 

informanterna i Agnidakis avhandling och platstagande.  
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
	
När jag inledde detta arbete var min ambition att undersöka hur upplevelser och erfarenheter 

av ett mellanförskap präglar identitetsprocessen. Som utgångspunkt har jag använt mig av 

postkolonial teori. Vilken främst används som verktyg för att undersöka och synliggöra hur 

koloniala tankesystem än idag präglar de strukturer och normer som finns i vårt samhälle.  

 

Slutsatsen i denna uppsats visar att det, utifrån postkolonial teori, kan vara så att upplevelser 

och känslor sprungna ur mellanförskapet är en konsekvens av att koloniala strukturer än idag 

präglar vårt tankesystem. Genom informanternas berättelser går exempelvis att utläsa bilden av 

den Andre som icke-normativ, vilken postkoloniala teoretiker menar är en konsekvens av 

kolonialismen (jfr. Eriksson, Baaz & Thörn 2011:41). Exempel på detta ges framförallt i kapitel 

ett och två där informanterna talar om att ständigt bli ifrågasatta var de ”egentligen” kommer 

ifrån. Att inte ha möjlighet till tolkningsföreträde i relation till sin identitet. Eller då de upplever 

sig som ”fel” utifrån hur de ser ut. De som innehar makt och därmed tolkningsföreträde är idag 

en ganska homogen grupp och hur historien speglas domineras utifrån dessa. Informanterna 

upplever sällan någon igenkännings i sin omgivning, så som i reklam, serier, filmer, lärare, 

personal, vänner etc. Hur de ser sig själva, hur de identifierar sig, speglas av vad de möter i sin 

omgivning (jfr. ibid 2011:41). Det synliggörs exempelvis när informanterna talar om att (inte) 

kunna spegla sig i sin omgivning – bristen på representation.  

 

Informanterna talar om en ”identitetskris”; de har under perioder upplevt svårigheter att 

identifiera sig. Idag upplever de att de ”funnit en trygghet” i sin identitet. Men säger att 

processen pendlat mellan jobbiga känslor och känslor av stolthet. De säger sig ha kunnat skapa 

en identitet att känna sig bekväm med vilket kan liknas vid Bhabhas resonemang kring tredje 

rummet. För informanterna har identitetsprocessen bidragit till möjligheten att skapa något 

”nytt”, en så kallad hybrid konstruktion. De talar om att vända det negativa till något positivt. 

Det blir exempelvis synligt när informanterna uttrycker sig så som ”jag är [svensk/chilenare] 

på mitt sätt” (Intervju 1) eller ”jag kan åka lite mellan och liksom göra mitt eget av det och 

kanske skapa en helt ny identitet” (Intervju 3) (jfr. Wikström 2009:83f). Hybrida konstruktioner 

möjliggör nya och olika sätt att positionera sig. Positioneringen sker i relation till olika 

identitetskategorier vilket synliggörs exempelvis då Jessika säger att hon är ”alla tre” eller när 

Anna beskriver sig som ”både och”. Samtliga informanter säger sig även ha upplevt en känsla 

av lättnad när de kom i kontakt med andra människor med liknande upplevelser av 
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mellanförskapet. De hittade ord att sätta på sina känslor och de språkliga faktorerna synliggörs 

därmed (jfr. Wikström 2009:13). Enligt postkoloniala teoretiker är språkliga faktorer en viktig 

faktor när vi talar om etnicitet. Och blir därmed även viktig i detta här fallet, vid tal om identitet. 

Svensk, chilenare, libanes, spansk etc. är inte något man är utan något man blir genom delvis 

just språkliga faktorer. Informanterna befinner sig i en kontext där de inte utgör normen, vilket 

är ett resultat av vår globaliserade värld. Att informanterna har ett uttryck som, och en 

gemenskap kring, mellanförskapet blir därför en viktig del i deras identitetsskapande. De har 

funnit sätt att uttrycka sig och hybrida konstruktioner skapas och omskapas. 

 

Inför denna uppsats möttes jag av positiv respons från personer som gärna ville berätta om sina 

upplevelser i relation till mellanförskapet. Samtliga anser att det finns ett behov av att diskutera 

och problematisera mellanförskapet och dess komplexitet.  

 

Inom ramen för denna uppsats har det funnits skäl att avgränsa mig till vad en kandidatuppsats 

avser. Men mellanförskapet är ett något med möjlighet till studier från många olika perspektiv. 

Det blir tydligt exempelvis när Emma säger att hon upplever ”olika förväntningar i rasifierade 

rum och vita rum” (Intervju 2). Det visar att det finns ytterligare dimensioner till den 

komplexitet som mellanförskapet innebär så som exempelvis maktförhållanden. Jag hoppas 

kunna återkomma till området någon gång i framtiden och anta en annorlunda utgångspunkt 

och inkludera fler aspekter. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING  
 
 
Otryckta källor 
 
 
Intervjuer  
 
 

1. Anna (pseudonym). 
Sysselsättning: Heltidsarbetande. 
Födelseår: 1990. 
Kön: Kvinna. 
Intervjudatum: 2018-11-22. 
Intervjuns längd: 56 min. 
Intervjun utförd av: Författaren. 
Intervjun förvaras hos: Författaren. 
 

 
2. Emma (pseudonym) 

Sysselsättning: Heltidsarbetande. 
Födelseår: 1995. 
Kön: Kvinna. 
Intervjudatum: 2018-11-26. 
Intervjuns längd: 47 min. 
Intervjun utförd av: Författaren. 
Intervjun förvaras hos: Författaren. 

 
 

3. Mikaela (pseudonym). 
Sysselsättning: Studerande. 
Födelseår: 1999. 
Kön: Kvinna. 
Intervjudatum: 2018-11-27. 
Intervjuns längd: 44 min. 
Intervjun utförd av: Författaren. 
Intervjun förvaras hos: Författaren. 
 

 
4. Jessika (pseudonym) 

Sysselsättning: Heltidsarbetande, konstkurator. 
Födelseår: 1980 
Kön: Kvinna. 
Intervjudatum: 2018-12-04. 
Intervjuns längd: 1.14 min. 
Intervjun utförd av: Författaren. 
Intervjun förvaras hos: Författaren. 
 
 

5. Sofia (pseudonym). 
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Sysselsättning: Student. 
Födelseår: 1996. 
Kön: Kvinna. 
Intervjudatum: 2018-12-10. 
Intervjuns längd: 1.15 min. 
Intervjun utförd av: Författaren. 
Intervjun förvaras hos: Författaren. 
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Tryckta källor 
	
 
Facebook. Gäris i mellanförskap. 

https://www.facebook.com/groups/1511729069133162/about/ 

(Hämtad under perioden 2018-11-16 t.o.m. 2018-12-28). 

 

Nationalencyklopedin.  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/representation 

(Hämtad 2019-01-13). 
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BILAGOR 
	
	
Bilaga 1:	Intervjufrågor	
 
 
Vad innebär mellanförskapet för dig? 
 
Kan du ge exempel på när du märker av mellanförskapet? Hur känns det då? 
 
Upplever du att det är positivt eller negativt att ”vara” i ett mellanförskap? På vilket sätt/varför? 
 
Vad har du för relation till dina föräldrars födelseland? 
 
Väljer du att vara i ett mellanförskap? På vilket sätt/varför/varför inte? 
 
Umgås du med människor som också upplever att de befinner sig i ett mellanförskap? 
 
Upplever du att du haft/har någon att spegla dig i? 
 
Skulle du hellre slippa befinna dig i ett mellanförskap? 
 
Varför tror du att mellanförskapet uppstått? 
 
Vad tycker du om uttrycket andra och tredje generationens invandrare? 
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Bilaga 2: Utdrag från beskrivningen av Facebook-gruppen Gäris i mellanförskap 
 
 

''Var kommer du ifrån? Egentligen?'' är en fråga som gäris i mellanförskapet får ofta. Vi möts 

av förvirring, tillslut uppstår en känsla av att man inte tillhör någonstans.  

Vi tillhör flera kulturer, vi hör hemma överallt. Vi är skapade av globaliseringen, vi är 

framtiden.  

 

Denna grupp är till för gäris i mellanförskap, vi stöttar varandra, utbyter våra erfarenheter och 

har mellanförskapshäng.  

 

Som det står ovan, är detta en separatistisk grupp för gäris i mellanförskap. Vi är barnen till 

invandrare, mixade/blandade och även adopterade. Hör du inte hemma i den beskrivningen så 

får du tyvärr inte vara med i gruppen då den är separatistisk. 

 

Som medlem i gruppen accepterar du våra förhållningsregler och värdegrund. 

 

Vår värdegrund är att skapa en gemenskap, stötta och stärka varandra. Att vi ger 

kompetensutbyte och är en kraft till för varandra. Vi får nya perspektiv av varandra, att vi har 

olika bakgrunder stärker varandra - gemensamt är att vi tillhör mellanförskapet som har gett 

oss erfarenheter som kanske inte är likt den andres. Vår styrka är våra olikheter, vår styrka är 

att vi är framtiden - skapad av globaliseringen. 

 


