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Vad betyder det att inte känna 

sig hemma där man är född och 

uppvuxen? Om mellanförskap i 

dagens Sverige

Daphne Arbouz

Under de senaste två decennierna har en social organisering 
och politisk aktivism växt fram kring frågor som rör blandad 
kulturell och raslig identitet i västvärlden. År 2005 bildades 
i Sverige Mellanförskapet1, en politiskt och religiöst obunden 
förening med syfte att skapa debatt kring frågor som rör blan-
dade identiteter och olika former av gränsöverskridanden hos 
grupperna blandade, adopterade och andra generationen vilka 
alla har det gemensamt att de är födda alternativt uppvuxna 
i Sverige. Mellanförskapet har sedan dess legat bakom olika lit-
terära och konstnärliga projekt som tematiserar innebörden av 
att leva i mellanförskap i dagens Sverige, inspirerade av motsva-
rande rörelser i särskilt den angloamerikanska världen.2

Det som kännetecknar erfarenheten hos de tre nämnda 
grupperna, såsom de avspeglas i Mellanförskapets bidrag till an-
tologin, är en känsla av att vara icke-autentisk, av att inte fullt 
ut betraktas som vare sig svensk eller något annat, alternativt 
varken som vit eller icke-vit, samt en känsla att leva utanför 
eller mellan en eller flera kulturer, raser och länder samtidigt. 
Dessutom finns en erfarenhet av att bli porträtterad som den 
bro som ska medla och försona två till synes motsatta läger.

En gemensam nämnare som uttrycks i dessa berättelser är 
med andra ord känslan av att befinna sig mellan eller utanför 
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etablerade normer och föreställningar kring kulturell och na-
tionell identitet. Som framgår av antologins texter är det ofta 
specifika kroppsliga markörer som gör att man blir nationellt 
och etniskt exkluderad och inte tillerkänns ett hemmahörande 
i vare sig västerländska eller icke-västerländska, vita eller icke-
vita sammanhang.

Ett syfte med föreningen Mellanförskapet är därför att skapa 
nya berättelser och ge dessa ett socialt erkännande så att de kan 
bli en del av samhället i stort. Nya identitetsformationer måste 
helt enkelt synliggöras och ges en egen röst. Inom den anglo-
amerikanska världen har sådana berättelser i samband med 
framväxten av den så kallade mixed race-rörelsen just fått ett 
ökat socialt och även politiskt erkännande. Där har också ett 
nytt forskningsfält, mixed-race studies, etablerats som försöker 
utveckla teorier för att bättre kunna förstå uppkomsten av nya 
diasporiska realiteter och nya kroppsliga, kulturella och etniska 
identifikationer i dagens senmoderna västerländska samhällen.3

Behovet av en ökad medvetenhet kring särskilt den blan-
dade erfarenheten blev tydligt när debatten kring Makode 
Lindes tårta ägde rum våren 2012. Många debattörer, särskilt 
vita, ville porträttera Linde som afrosvensk och göra hans konst 
till en antirasistisk röst för den afrosvenska minoriteten i Sve-
rige. När kritik mot Lindes verk sedan kom från bland annat 
Afrosvenskarnas riksförbund och den svarta diasporan runt om 
i världen fick Sverige se sig beskrivet som en ytterst naiv och 
yrvaken nation vad gäller rasstereotyper och antirasistiska stra-
tegier. Debatten avspeglade också den färgblindhet som är den 
rådande antirasistiska svenska normen, och som dels osynliggör 
det faktum att enbart vita betraktas som svenskar medan icke-
vita ses som icke-svenskar, dels osynliggör vilka privilegier det 
medför att kunna passera som vit.

Jag vill här ta tillfället i akt att kommentera hur en diskus-
sion utifrån blandades perspektiv och erfarenheter hade kunnat 
berika debatten om Lindes verk. Lindes konst kan exempelvis 
inte göras identisk med en röst för den afrosvenska minoriteten 



39

i Sverige enbart av det skälet att han bebor en icke-vit kropp 
och har afrosvensk bakgrund. Lindes konst kom att läsas som 
uttryck för ett dikotomt förhållande mellan svenskar och in-
vandrare samt mellan vita och icke-vita. Ett erkännande av den 
blandade positionen som en levd erfarenhet i dagens Sverige hade 
kunnat resultera i en läsning av Lindes konstverk som inte fast-
nade i denna dualism. Ett erkännande av att färg har betydelse 
samt en förståelse för förekomsten av nya rasformationer såsom 
den blandade positionen hade kunnat leda till en helt annan 
debatt än den som kom att äga rum.

Genom att placera antologins mellanförskapsberättelser 
inom ramen för en diskussion om ras och vithet, vill jag belysa 
vilken roll en position som blandad kan ha i konstruktionen 
av svenskhet. Den blandade erfarenheten och berättelsen kan 
fånga centrala dimensioner vad gäller föreställningar, idéer och 
normer kring vad en kulturell och nationell identitet utgörs av. 
Ett åberopande av ett mellanförskap eller ett ”tredje rum”, för 
att använda den postkoloniale tänkaren Homi Bhabhas term4, 
sker genom en process som upprätthåller en dikotomi mellan i 
det här fallet svenskar och invandrare och mellan vit och icke-
vit, men som samtidigt bär på en potential till förändring som 
överskrider denna uppdelning mellan majoritet och minoritet. 
Med andra ord har en viss form av exkludering och marginali-
sering skapat upplevelsen av att leva i ett mellanförskap och i 
ett rasligt, kulturellt och nationellt tredje rum. Denna margina-
lisering kan beskrivas som en effekt av vanan att placera det an-
norlunda utanför de rådande normerna och utanför nationen.

De som betraktas som icke-hemmahörande eller ”out of 
place” för att använda Sara Ahmeds uttryck är dels de som 
står för det okända, dels de som inte anses höra hemma i den 
nationella gemenskapen. Samtidigt kan man säga att dessa 
kroppar eller ”bodies out of place” befäster gränserna för en 
viss nationell identitet. Följaktligen kan man hävda att berät-
telserna i denna antologi reflekterar ett maktförhållande och 
ett återupprättande av en idé om homogenitet. Detta vittnar 
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också om en svensk självbild som vill undvika att konfronteras 
med de historiska och kulturella förändringar som har ägt rum 
i Sverige och i världen under de senaste decennierna till följd av 
den postkoloniala invandringen och globaliseringen. En viktig 
fråga kan ställas enligt följande, i vilken grad kan en betoning 
av en mellanförskapsposition reproducera föreställningar om 
den givna och existerande dikotomin mellan svensk/invandrare 
och mellan vit/icke-vit? Och är det också möjligt att överskrida 
denna dualism?

Att leva i ett mellanförskap kan beskrivas som ett tillstånd 
som aktualiserar frågan kring den dissonans som finns mellan 
kroppsliga markörer och kulturella uttryck. Det handlar om 
den dissonans som man till exempel kan uppleva genom att 
uppfattas som invandrare i Sverige men som svensk utomlands. 
Det berör vidare ett tillstånd som kännetecknas av att inte av-
vika kulturellt från majoritetsbefolkningen. Det som ytterst 
markerar ens annorlundahet och normbrytande svenskhet har 
istället enbart med utseendet att göra. 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. 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 faktiskt rent statistiskt är. 

Denna norm för vem som räknas som svensk medför i sin 
tur att en ny typ av medvetande, eller undercover-insikt som en 
av författarna beskriver det i sitt bidrag, utvecklas och blir till 
ett ifrågasättande av de rådande normerna för nationell, kul-
turell och raslig gemenskap. Samma ifrågasättande resulterar 
också i en möjlighet att skapa en obestämbar lekfullhet kring 
nationella, kulturella och rasliga gränsdragningar. Det kan ta 
sig uttryck i ett kontextbundet skiftande mellan att identifiera 
sig som än det ena än det andra, svensk eller icke-svensk, vit 
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eller icke-vit, samtidigt som detta skiftande är beroende av 
omgivningens bekräftanden av positioneringarna. Kroppsliga 
attribut är nämligen något som bestämmer hur man förväntas 
vara, röra sig, gå och tala. Som icke-vit är man alltid synlig 
och förväntas agera på ett särskilt sätt. När man inte agerar 
som förväntat rubbas omgivningens föreställningar om att det 
skulle finnas något autentiskt med en viss ras eller med en viss 
etnicitet eller att det skulle vara något ärftligt.

Vårt sätt att se och vår blick på oss själva och på vår omgiv-
ning har samtidigt en potential att förändras om vi betraktar 
den andra med respekt för skillnaderna och nyanserna i våra 
olika livsberättelser och levda erfarenheter. Det skulle hindra 
oss från att förminska den andra och göra honom eller henne 
till ett objekt eller en bild som vi kan tillägna oss och inkorpo-
rera blott och bart som en del av vår egen värld och vårt eget 
jag. Det är också så jag tolkar det mellanförskap och tredje rum 
som författarna i denna antologi försöker formulera sig kring i 
sina texter. Det handlar med andra ord om ett försök att identi-
fiera nya kategorier och praktiker som inte tidigare har haft sin 
givna plats vare sig i språket eller i samhället.
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