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Författarkrönika:  

Att förstå sociala interaktioner 

SOCIOLOGEN Erving Goffman (1922–1982) försökte förstå människors sociala interaktion 

och en av hans mest kreativa analytiska skapelser är uppdelningen av vår sociala tillvaro i en 

främre och en bakre region. I den främre är vi synliga för andra, i den bakre är vi inte synliga 

för dessa andra, men kanske för ytterligare andra eller så är vi eller tror vi oss vara 

ensamma. Tydligast blir kanske denna uppdelning om vi tänker på skillnaden mellan vad vi 

gör i ensamhet i exempelvis våra hem respektive när vi är med andra på offentliga platser. Vi 

erfar emellertid skillnaden mest intensivt i situationer där uppdelningen mellan privat och 

offentligt är oklar. Föreställ dig att du i bilen, väntande på grönt ljus, frenetiskt ägnar dig åt 

näsans innehåll och plötsligt upptäcker att du har en publik…  

JAG BÖRJADE arbeta med min bok om Goffmans perspektiv 1997. Långt senare föddes idén 

att analysera Goffman själv med hjälp av hans eget sociologiska perspektiv. Goffman höll 

strikt isär privatliv och professionellt liv. Möjligen var det just därför som han i sin forskning 

förespråkade den dolda observationsmetoden. Goffman ville inte själv bli fotograferad, men 

i en av sina studier analyserade han omkring femhundra fotografier av andra personer. Hans 

kontrastmetod gjorde det möjligt för honom att studera det sociala livet inom ett 

mentalsjukhus för att förstå livet utanför. Goffman påpekade ofta att hans utsagor främst 

gällde medelklassliv i USA, ett högt utvecklat kapitalistiskt marknadssamhälle, men 

utsagorna byggde ytterst på en observationsstudie av ett litet fiskar- och jordbrukssamhälle 

på Shetlandsöarna.  

 

I SIN SOCIOLOGI betonade Goffman människors vilja att smälta in, men själv stack han ofta 

ut. En av de få gånger han uttalade sig offentligt – i ett tal till studenter i samband med att 

han utnämndes till hedersdoktor vid ett kanadensiskt universitet – blev det 

mediauppmärksamhet när han avbröt sitt tal och jagade iväg en fotograf. Sedan sa han att 

studenterna gick en dyster framtid till mötes, styrda av åldrande idioter i ett samhälle vars 

sociala krafter ingen verkade förstå sig på. Därför, menade Goffman, var det viktigt att 

studenterna förblev klartänkta och nyfikna. Ett gott råd även idag.  

Anders Persson 

Publicerad 2012-02-29 

 


