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Somalis are often portrayed negatively in the media which we consider to be simplistic and 

reducing of the subjective identity. This thesis therefore intends to examine how people with 

Somali background experience their identity and how categorization may have importance to 

their identity in relation to the majority population. This is in order to examine how 

categorization affects the integration process. 

 

The empiric material was conducted through semi-structured interviews using a qualitative 

research method. The result is based on seven interviews with individuals aged 20–46 years, 

some of whom were born in Sweden, while others immigrated at different ages. The informants 

identify both as both Somalis and Swedes in different ways. The Somali identity finds its origins 

in their upbringing, often referred to as something "one only is", whilst the Swedish identity 

derives from the socialization to the Swedish society and the internalization of Swedish norms. 

In interaction with the majority population, the informants are categorized as non-Swedes. The 

informants subjective sense of belonging therefore loses importance due to others defining who 

they are. The categorization of informants is not exclusively practiced by the majority 

population, but also by other Somalis. The result is divided into themes of various meetings to 

showcase the contextuality and relationality of identification. Additionally, this thesis also 

demonstrates how the informants deal with such categorization. The result serves a possible 

explanation to the struggle concerning the integration of Somalis in Sweden. The theories used 

as tools to understand and analyze the empirical material is Jenkins theory of social identity, 

Berger and Luckmann’s theory of primary and secondary socialization and Charles Tilly’s 

theory about durable inequality. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de informanter som medverkat i denna studie. Tack för att ni har 

tagit er tid och delat med er av era berättelser som legat grund för denna studie. Utan er hade 

inte denna uppsats varit möjlig! Ett särskilt tack till vår första kontakt som gjorde det möjligt 

för oss att komma ut på forskningsfältet.  

 

Annelie Larsson Johanna Andersson 
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1 Inledning 

  

Sverige är bäst i världen på integration enligt Migrant Integration Policy Index (MIPEX), men 

har samtidigt lyckats sämst med att integrera invandrade somalier på arbetsmarknaden (Carlson, 

B. Magnusson, K & Rönnqvist, S. 2012: 73–74). Länder som USA, Kanada och Storbritannien 

har visat på en högre sysselsättningsgrad och integration hos somalier, medan somalier i Sverige 

uppges vara den invandrargrupp som har lägst sysselsättning av alla invandrargrupper i Sverige 
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(Carlson, B. et. al. 2012: 21,47–48,73). I Sverige uppges skillnaden mellan svenskar och 

somalier som är sysselsatta vara närmare 50 procent jämfört med 13 procent i USA och 27 

procent i Storbritannien. Även egenföretagandet som anses vara en väg in på den svenska 

arbetsmarknaden rapporteras låg, med endast 0,5 procent (Carlson, B. et. al. 2012:39–40). 

Förklaringarna tycks vara flera, dels att Sverige tar emot många asylsökande som ofta är 

lågutbildade medan USA och Kanada tar emot många högutbildade arbetskraftsinvandrare och 

att kraven på invandrarna skiljer sig mellan länderna. (Carlson, B. et. al. 2012:163–164) 

Sveriges höga trösklar till arbetsmarknaden gör att personer med låg utbildning och 

arbetslivserfarenhet omöjligt kan konkurrera med någon som har flera års skolgång (Carlson, 

B. et. al 2012: 33, 104, 115). 

  

Samtidigt framställs den somaliska gruppen ur ett negativt perspektiv i media, med Lövkvists 

artiklar i Göteborgsposten som exempel där somalier beskriv som ett folk i kris (Lövkvist 

2007a, Lövkvist 2007b), och det finns även en allmän bild av somalier som kulturellt avlägsna 

(Mella, Palm & Bromark 2011, Mella & Palm 2012, Mella, Fereshteh & Palm 2013, Mella, 

Fereshteh & Palm 2014) vilket visar en redan existerande generell föreställning om hur somalier 

är. 

  

Författarna till rapporten “Kategorisering och integration” som analyserat diskursen i 

samhällsforskning, media, offentlig politik och vardagsliv menar att diskursen och sättet att 

använda begreppet invandrare påverkar människors tankemönster och i sin tur människors 

agerande i vardagen (SOU 2004:48, 12–13). I Sverige tenderar människor att kategorisera 

individer enligt dikotomin svensk/invandrare där invandrare utmärks med en etnicitet och 

kultur som skiljer sig från den ”svenska” majoritetsbefolkningen. Den egentliga innebörden av 

begreppet invandrare, som syftar på en person som flyttat från ett land till ett annat, har tappat 

sin betydelse. Problematiken uppstår när de som kategoriseras som invandrare bedöms efter hur 

osvenska de är. Även om gruppen är heterogen så ses gruppen som homogen, den som invandrat 

kan inte bli svensk oavsett sitt svenska medborgarskap (SOU 2004:48, 10–11). Det skapas på 

så sätt en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” (SOU 2005:56). Hur individen själv uppfattar eller 

känner sig som räknas inte till följd av den rådande dikotomin, individen kategoriseras som 

svensk eller invandrare. Kategorin invandrare är laddat med föreställningar om främlingskap 

som ofta grundas på individens utseende (SOU 2004:48, 10–11).  Ylva Brune menar att den 

mentala konstruktionen av begreppet invandrare kommer från nyhetsrapportering där 

invandrare representerar vad som inte är svenskt (SOU 2004:48, 14–15). Media bidrar till 
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stereotypisering och andrafiering av personer med invandrarbakgrund. Förenklade nidbilder av 

en grupp är enklare att acceptera istället för att behöva tänka på gruppen som heterogen och 

mångfacetterad (SOU 2004:48, 90, 103). Den negativa mediebilden blir referensram för 

befolkningen och hur de ska uppfatta de som beskrivs i media (SOU 2004:48, 134–138). 

Diskursen om invandraren som avvikande och främmande påverkar människor i Sverige att 

tänka och uppfatta de som kategoriseras som invandrare på ett visst sätt (SOU 2004:48, 10). 

Hur påverkar då kategoriseringen av människor baserat på bakgrund integrationsprocessen? 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Den misslyckade integrationen av somalier i Sverige förklaras i Underlagsrapport nr 2 till 

Framtidskommissionen ”Somalier på arbetsmarknaden – Har Sverige något att lära?” 

(Carlson, B. et. al 2012) genom strukturella och kulturella skillnader. Där anges den svenska 

arbetsmarknadens höga trösklar och somaliernas socioekonomiska status som anledningar till 

den låga sysselsättningen för somalier i Sverige. En faktor som i mycket liten grad berörs är hur 

föreställningar om gruppen påverkar somaliers integration.  

  

Syftet med uppsatsen är att förstå kategoriseringens betydelse för integrationsprocessen. Vi 

finner det problematiskt att förklara integrationsproblemet baserat endast på arbetsmarknadens 

struktur eller den somaliska gruppen. Diskursen bör också tas i beaktning för att upptäcka de 

osynliga hindren där människors agerande och bemötande påverkas av sättet man pratar om 

invandrare och somalier (SOU 2004:48, 10–11). Vilken betydelse får det faktum att vi 

kategoriserar andra människor för integrationsprocessen? 

  

För att nå detta kommer vi att undersöka etablerade somaliers erfarenheter av kategorisering. 

Med etablerade somalier menar vi personer som invandrat från Somalia eller är född i Sverige 

till två föräldrar från Somalia. De har även en eftergymnasial utbildning, en pågående 

eftergymnasial utbildning eller arbete då utbildning och arbete är två markörer som brukar 

användas vid mätning av integration och etablering (Spaaij 2012: 1519–1520). 

  

 Följande frågeställningar kommer att användas för att besvara studiens syfte: 

-     Vilka erfarenheter av kategorisering har studiens informanter? 

-     Vilka konsekvenser får kategorisering för studiens informanter? 
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2 Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att ge en bakgrundsbeskrivning till studiens problem. Till att börja 

med ges en översikt av den somaliska gruppen i Sverige. Vidare beskrivs kort den historiska 

bakgrunden i Sverige för att förstå vilka normer samhället präglas av. Slutligen lyfts studier om 

kategorisering, afrofobi och islamofobi. 

 

2.1 Somalier i Sverige – en översikt 

Enligt den senaste befolkningsstatistiken finns det 95 960 personer med somalisk bakgrund i 

Sverige, där minst en förälder är född i Somalia. Av dessa är 63 853  personer födda utanför 

Sverige medan 32 107  är födda i Sverige (SCB 2016). Somalier är en relativt ny 

invandringsgrupp i Sverige då de första somalierna kom till Sverige under sent 1980-tal strax 

innan inbördeskriget bröt ut år 1991, dock invandrade de inte i en stor skala under de åren. 

Under det senaste decenniet har somalier utgjort en av de största invandringsgrupperna i 

Sverige och under år 2016 invandrade 3794 somalier till Sverige (Globalis 2013; Heinevik 

2017). De flesta somalier som invandrat till Sverige har kommit efter år 2006 då Eritrea och 

Etiopien blandades in i konflikten och inbördeskriget intensifierades (Globalis 2013). 

 

Enligt Underlagsrapport nr 2 till Framtidskommissionen Somalier på arbetsmarknaden – Har 

Sverige något att lära? (2012) beskrivs somalier som en relativt lågutbildad invandringsgrupp. 

År 2010 hade somalier som invandrat till Sverige endast 43,8 procent förgymnasial utbildning 

medan 25,1 procent hade okänd utbildning (Carlson, B et. al. 2012 2012:41–42). Vidare visar 

rapporten att svenskar med somalisk bakgrund i större utsträckning söker eftergymnasial 

utbildning än invandrade somalier (Carlson, B. et.al. 2012: 42–43). Förklaringen till den låga 

utbildningen är att Somalia befunnit sig i inbördeskrig med rådande anarki de senaste två 

decennierna och därför inte har ett fungerande skolsystem. Fram till 1972 hade somaliskan 

saknat ett officiellt skriftspråk som därmed inte krävt att man lärt sig skriva och läsa tidigare 

(Carlson, B et. al 2012, Brinkemo 2014).  

 

2.2 Rasbiologiskt förflutet 

Under 1800-talet och fram till andra världskriget kantades Europa av en rasbiologisk 

tankestruktur, och än idag lever denna tankestruktur kvar, om än i nya former. I en kartläggning 

som framställts av Statens offentliga utredningar (2005:56) menar forskarna att begreppet 

”kultur” har ersatt det tidigare använda begreppet ras, men indelar befolkningen efter liknande 

föreställningar (SOU 2005:56, 22). Sverige saknar inte en rasistisk historia, däremot är den 
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nedtonad och nästintill ignorerad, de mångåriga förtryck mot samer och romer och inrättandet 

av världens första rasbiologiska institut vittnar om en historia vi inte är vana att höra. Sveriges 

självbild som ett land med hög moral gör att det finns en tveksamhet i att erkänna eller acceptera 

det faktum att diskriminering existerar. I massmedia framställs invandrare övergripande som 

ett hot eller problem som tillskriver gruppen negativa egenskaper som blir en given norm mellan 

det svenska och icke-svenska (SOU 2005:56, 23–24). 

 

2.3 Vithetsnorm i Sverige 

Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & Leon-Rosales (2012) har sin bakgrund i kritisk ras- och 

vithetsforskning och argumenterar för att svenskhet är kopplat till vithet och att det är den 

rådande normen i Sverige. Att tala om ras är tabubelagt i Sverige och istället förespråkas 

färgblindhet, vilket författarna menar grundar sig i en utopisk ideologi. Ordet ras har istället 

ersatts med kultur och religion och författarna menar att det har utformats ett kodspråk där 

etnisk svensk och invandrare används för att beskriva vita svenskar och icke-vita svenskar 

(Hübinette et. al. 2012). Hübinette, Hörnfeldt, Farahani och Leon-Rosales (2012) menar att 

problematiken med den påstådda färgblindheten och att ras inte diskuteras genererar i att man 

likaledes tar avstånd från problemen där icke-vita utesluts från det svenska samhället. 

Författarna syftar ej på användandet av ras i rasbiologiska termer, utan ras bör diskuteras som 

en social konstruktion grundad på en föreställning om en viss ras som upprätthålls av sociala 

strukturer. När icke-vita kopplas ihop med icke-svenska värderingar, så som våld, brottslighet 

och terrorism, ger det också en uppfattning om gruppen, detta leder dels till hur vi förstår och 

bemöter varandra men också hur vi uppfattar oss själva. Vithet står som normen och är 

överordnade icke-vita i samhället, statistiska skillnader återfinns såväl på arbets- och 

bostadsmarknaden. Arbetslösheten hos utlandsfödda var 15 procent högre än hos infödda 2011 

och högutbildade utlandsfödda tvingas även i större utsträckning att ta lågavlönade jobb 

(Hübinette et. al. 2012:55–57). Att ras har betydelse i Sverige menar författarna förstärks då 

icke-vita adopterade löper större risk för arbetslöshet, psykisk ohälsa och social utslagning. Den 

enda skillnaden mellan adopterade och majoritetsbefolkningen är just ras, de är den mest 

assimilerade och integrerade icke-vita gruppen i samhället, etniskt sett är de svenska men deras 

svenskhet ifrågasätts med deras vithet. Etnisk svensk har med andra ord blivit benämning för 

vit svensk, detta tydliggörs otaliga gånger i media och politiska uttal, exempelvis när före detta 

statsminister Fredrik Reinfeldt talade om den låga arbetslösheten hos etniska svenskar var den 

grupp som han syftade på vita svenska och inte icke-vita  (Hübinette et. al. 2012:50, 54, 63-64) 

Ras bör därför diskuteras enligt författarna för att kunna synliggöra normsystemet, då det 
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uppenbart finns en tydlig uppfattning om att svenskhet är kopplat till vithet som också ger 

konsekvenser genom vilka som utesluts ur det svenska samhället (Hübinette et. al 2012: 16–17, 

24). 

 

2.4 Afrofobi och Islamofobi 

I en kartläggning om somaliers upplevelser om diskriminering bekräftas den stereotypa bild 

som får representera somalier i Sverige. Islamofobi och afrofobi anges som orsaksfaktorer till 

den stereotypa bild som skildras i media som leder till diskriminering och hatbrott av somalier 

i Sverige. Islamofobi och afrofobi begränsar somalier att delta i samhället på lika villkor som 

den resterande svenska befolkningen (Kawesa, Kalonaityte, Gasimelseed & Richard 2011). 

Mohamed Abdi-Noor (2013) argumenterar också att det finns en stereotyp bild av somalier, i 

likhet med föregående författare så hävdar Mohamed att det finns en bild av somalier som 

reaktionära socialbidragstagare, khatmissbrukare och religiösa extremister (Mohamed 2013: 

103, 105). Debattörer med somalisk bakgrund skriver i en debattartikel att de anser att somalier 

ofta framställs, förutom den stereotypa bilden beskriven tidigare, även som en klasslös och 

könlös grupp utan minsta tecken på heterogenitet (Hussein, Abdullahi, Ahmed, Mohamed, 

Yassin, Abdullahi, Sheikh & Ali Nuur 2014). 

 

3 Begreppsförklaring 
I detta avsnitt förklaras de begrepp som genomgående används och problematiseras i denna 

uppsats. De begrepp som förklaras är de som har en framträdande plats i uppsatsen. 

Definitionerna som presenteras nedan är vår definition och är så de kommer att betraktas i den 

här studien.   

 

3.1 Identitet 

Identitet är ett begrepp svårt att definiera som beskrivs på varierande sätt av olika forskare. 

Strömbom (2003) beskriver identitet i sin enklaste form som en känsla av tillhörighet till vissa 

egenskaper, individer eller grupper. Hon betonar att en människa kan identifiera sig med flera 

kollektiv och inneha olika identiteter samtidigt (Strömbom 2003: 17–18). Att beskriva identitet 

som en känsla är dock otillräckligt då identitetsbegreppet innefattar mer än så. Sen (2006) 

argumenterar för att identiteten är pluralistisk, kontextuell, föränderlig och relationell. Sen 

avfärdar teorier om att identiteten skulle vara singulär. Han anser istället att identitet bör ses 

som tillhörighet till olika kategorier (Sen 2006:33–34). Dessa kategorier blir olika viktiga i 
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olika situationer, detta innebär dock inte att tillhörigheten till de andra kategorierna försvinner, 

identiteten är beständigt varierande (Sen 2006: 34). Sen menar även att identiteten till en viss 

del är valbar, det går att välja vilken det av ens identitet som ska betonas. Dock blir detta svårt 

i situationer där andra människor kategoriserar individen som tillhörande en enda grupp (Sen 

2006: 42–43). I vår studie kommer identitet att betraktas i linje med Sens (2006) argumentation. 

 

3.2 Kollektiv identitet 

Kollektiv identitet, eller gruppidentitet, går hand i hand med individuell identitet. Individen 

identifierar sig med vissa egenskaper som är knutna till en viss grupp. Den kollektiva identiteten 

kan representera trosuppfattningar, ideologier, geografiska platser eller andra karaktärsdrag. En 

individ kan tillhöra flera kollektiva identiteter (Strömbom 2003:18–20). I denna studie åsyftas 

de grupper eller kollektiv som informanterna identifierar sig med. Kommer i regel i denna 

uppsats att benämnas som det somaliska kollektivet och det svenska kollektivet. 

 

3.3 Kategorisering 

Kategorisering innebär att människor delas in i kategorier för att skilja mellan vem eller vilka 

som ingår i den grupp som vi själva tillhör och samtidigt vilka som utesluts. Genom att 

kategorisera kan människor avgöra för vilken grupp de ingår och inte ingår i. Vissa egenskaper 

tillskrivs för de olika kategorierna och det påverkar hur vi ser på andra grupper och de individer 

som inte ingår i den kategorin som vi själva tillhör (Jenkins 2008:12). Kategorisering kommer 

i den här studien att betraktas som den avgränsning som görs mellan individer och av individer.  

 

 

 

3.4 Majoritetsbefolkning och svensk 

 

Majoritetsbefolkning brukar syfta till den grupp som utgör normen inom ett geografiskt område 

(SOU 2005:84). I Sverige är alltså majoritetsbefolkningen svenskar men där definitionen om 

vem som anses vara svensk är starkt kopplat till vithet. Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, Rosales 

(2012) skriver att när man talar om ”etniska svenskar” så menar man indirekt vita svenskar och 

att vithet är privilegierat och överordnade icke-vita personer (Hübinette et.al. 2012:16). 

Svenskhet är också starkt kopplat till andra utseendeaspekter såsom blont hår, blå ögon 

associationer till geografiska områden att även majoritetssvenskar som inte passar inom ramen 

för hur en ”svensk” ska se ut blir ifrågasatta sin bakgrund och antas vara invandrare (Hübinette 
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et.al. 2012:30, Jakku & Waara 2017:166). Att vara vit är normen i vårt samhälle och det är 

också det som styr våran uppfattning om vilka som är svenska och vilka som inte är det (Arbouz 

2017:200).  

 

Majoritetsbefolkning kommer i denna studie att syfta på vita svenskar. Detta i enlighet med 

forskningen ovan, att svenskhet är starkt kopplat till vithet och är normen i det svenska 

samhället. I vissa avseenden kommer majoritetsbefolkning också att benämnas som svensk. 

Dock kommer svensk i resultat och analys även syfta till informanternas subjektiva uppfattning 

av att vara svensk, inte att de identifierar sig som vita. Att känna sig svensk ser olika ut för olika 

individer.  

 

4 Tidigare forskning 
 

Följande kapitel innehåller tidigare forskning kopplat till vår studie. Inledningsvis presenteras 

en studie av Fangen (2006) om sambandet mellan integration och identitet hos unga somalier i 

Norge. Vidare fördjupar sig Fangen (2007) i denna studie och skapar fem identitetskoncept 

baserat på informanternas identifikation och känsla av tillhörighet. Slutligen följer en studie 

skriven av Rojas (1995) där han intervjuat ungdomar med utländsk bakgrund som upplever 

främlingskap och känsla av att vara avvikande.     

 

4.1 Somaliers identifikation och integration i det norska samhället 

Fangen (2006) har utfört en kvalitativ intervjustudie och deltagande observation om integration 

och identifikation hos somalier i Norge. Fangen menar att integration eller segregation inte 

alltid kan ses som ett enkelt eller aktivt val, utan snarare kan förstås som anpassning till 

samhället i samband med hur individen framhäver sin identitet. Identitetsprocessen påverkas av 

upplevelser från skolan, vänner och familj, men även medias bild har en stor betydelse. 

Somalier har sedan 1990-talet framställs på ett negativt och ensidigt sätt där de beskrivits som 

svårintegrerade med en lägre levnadsstandard än andra invandrargrupper (Fangen 2006:5). 

Studien visar att det är väldigt ovanligt att somalier känner igen sig med den negativa bilden 

som får representera gruppen och som studiens informanter tar avstånd från. Däremot kan den 

negativa mediebilden av somalier försvåra integrationsprocessen för nyanlända somalier som 

kommer till Norge, då de känner av den negativa samhällsbilden. Den negativa samhällsbilden 

kan således förlänga processen att ta sig in i det nya samhället (Fangen 2006:6–7). De somalier 
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som Fangen intervjuat beskriver olika sätt att hantera sin identitet; hybrid identitet, assimilering 

och etnisk inkorporering. Måttet av anpassning till det nya samhället är avgörande för vilken 

del av personens identitet som betonas. Hur mycket en person väljer att anpassa sig till 

samhället påverkar hur de ser på sina etniska och nationella identiteter, erfarenheter från tidigare 

påverkar anpassandet likaså bemötandet från samhället. De som söker assimilering betonar den 

norska tillhörigheten, hybrid identitet antyder på en anpassning av både den norska och 

somaliska tillhörigheten, men kan även innebära att man utmanar dikotomin norsk/somalier 

genom att betona identiteter som muslim eller invandrare. Det är med andra ord möjligt att ha 

flera överlappande former av etniska identiteter, på samma sätt som andra identiteter. Vid etnisk 

inkorporering upprätthålls främst den somaliska identiteten med endast små anpassningar i 

livsstilen (Fangen 2006:4, 8). Studien generella resultat visar att de somalier som strävar efter 

assimilering upplevde att det fanns svårigheter i att betona sin norska identitet eftersom deras 

hudfärg gör att de av andra alltid betraktas som somalier. Detta bidrog till att vissa istället valde 

att betona sin somaliska tillhörighet (Fangen 2006:16). Några intervjupersoner återgav att den 

norska identiteten är lokalt förankrad, medan de känner en djupare tillhörighet och lojalitet till 

den somaliska identiteten (Fangen 2006:14). Studien visar även resultat på att vissa informanter 

valde att identifiera sig med en bredare grupp som afrikaner eller muslimer för att undvika 

stigmat som kom med att identifiera sig som somalier (Fangen 2006:27–28). 

 

4.2 Somalier i Norge - fem identitetskoncept 

Katrine Fangen (2007) har fördjupat sig i ämnet identitet och integration. Fangen har gjort en 

kvalitativ fallstudie för att förstå hur unga somalier i Norge identifierar sig, känner tillhörighet 

samt hur de positionerar sig i förhållande till den somaliska gemenskapen och den norska 

gemenskapen (Fangen 2007: 401). Författaren analyserar fem intervjuer som utgör en 

generalisering för hur hennes 40 informanter svarat och sätter ord på de olika identitetskoncept 

som uttryckts. Studien beskriver till en början ett teoretiskt analysverktyg bestående av två olika 

identifikationskoncept. Den naturaliserade etniska identifikationen som innefattar 

uppfattningen om vem man är. Den naturaliserade identifikationen ses som självklar och 

grundas i individens ursprung. Fangen menar att den naturaliserade identifikation beror på 

tillskrivning av identitet från majoritetsbefolkningen, då det blir svårt att identifiera sig som 

något annat majoritetsbefolkningens uppfattning, vilket även beskrivs i hennes föregående 

studie från år 2006 (Fangen 2007: 401, Fangen: 2006).  Vidare beskrivs subjektiv etnisk 

identifikation som bygger på individens egen uppfattning om hur individen identifierar sig. 

Detta koncept beskrivs som mer flytande än föregående identifikationskoncept. 
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Fortsättningsvis undersöker hon geografisk tillhörighet och vardagliga praktiker som beskrivs 

som kontextberoende (Fangen 2007: 401–402). 

 

En informant identifierar sig som norsksomalier, där informantens identitet beskrivs som 

somalier, men hon har tillhörighetskänslor till Norge. Detta kallar Fangen för en 

individualiserad, icke-etniskt definierad modern position (Fangen 2007: 404–405). Den 

vanligaste berättelsen som beskrivits av somalier som kommit till Norge i ung ålder var att de 

identifierar sig som både norsk och somalier med tillhörighetskänslor till båda länder. En 

informant berättar att hon känner sig 100 procent somalier, men att hennes vardagliga praktiker 

influeras av både hennes somaliska sida och hennes norska sida. Fangen menar att informanten 

utgör ett exempel för en person med en tydlig etnisk identitet med en mixad kulturell tillhörighet 

(Fangen 2007: 405). 

 

Det finns de som utmanar dikotomin norsk-somalier. En informant beskrev tillhörighet till 

flertalet olika länder, men känner sig inte hemma i något av dem.  Detta identitetskoncept kallar 

Fangen för kosmopolitidentitet där identiteten skapas på en transnationell nivå och tillhörighet 

kan kännas till flera nationer. Denna berättelse var vanlig för personer som bott i flera länder. 

Vanligt vid denna typ av identifikation är att fokus skiftas från att identifiera sig som norsk eller 

somalier och andra delar betonas istället som religiös identitet. (Fangen 2007: 406). En 

informant beskrev en känsla av mellanförskap. Sökandet efter en identitet som norsk eller 

somalier leder till att informanterna finner sin identitet i subkulturer. Alternativt beskrivs 

sökandet till assimilering i det norska samhället där informanterna ej har accepterats och har då 

istället fått söka sig till identifikation med sitt ursprung (Fangen 2007: 407–408). 

Avslutningsvis berättar en informant att hon identifierar sig 100 procent som somalier, men 

känner enbart tillhörighet till Somalia även om de vardagliga praktikerna inte skiljer sig från 

övriga norrmän. Det är en naturaliserad etnisk identitet som ses som självklar. Detta beskrivs 

som ett val för att undvika mellanförskapet, då det är svårt att känna gemenskap med norrmän 

då etnisk identitet ses som essentiellt och så starkt kopplat till ursprung. Det anses fördelaktigt 

att ha en stark etnisk identitet och känna till sina rötter (Fangen 2007:409). 

 

4.3 Att vara avvikande 

Rojas (1995) har intervjuat en grupp ungdomar med utländsk bakgrund i åldrarna 17–20 år som 

alla upplever sig som avvikare till det svenska samhället och därmed ett starkt främlingskap 

som de inte kommer undan (Rojas 1995:15). Rojas vill med sin studie dels visa hur ungdomarna 
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upplever sina erfarenheter, hur de hanterar sin situation som avvikare och vilka 

försvarsmekanismer de skapar till det ”svenska” Sverige. Ungdomarna som Rojas intervjuat ser 

sitt utseende och utländska bakgrund som en avvikelse till den svenska gemenskapen och har 

svårt att identifiera sig som svensk. Några av ungdomarna uppgav att de också hade svårt att 

definiera sig med sitt ursprung då de inte kände sig hemma i sina ”hemländer” då de 

socialiserats med det svenska samhället genom sin uppväxt (Rojas 1995:15-17). Erfarenheterna 

som pekade på att de inte var svenska var bland annat hur de presenterades i skolan, att de inte 

ursprungligen var svensk och därför kunde behöva lite extra hjälp då de inte låg på samma nivå 

som resten av sina klasskamrater, frågor om deras kultur och hemländer, att de stötte på problem 

att komma in på arbetsmarknaden på grund av sina namn, de beskriver att de allt för ofta ses 

som socialfall. Vissa ungdomar har gjort allt för att passa in i den svenska gemenskapen och 

försökt anamma språk, utseende och egenskaper som anses svenska men trots detta så ses de 

bara som ”den goda invandraren” och blir därmed aldrig sedd som normen.  När de hamnar i 

umgängen med nykomlingar och ungdomar med liknande erfarenheter känner de sig äntligen 

hemma och börjar slå tillbaka mot det som de tidigare försökt att betona. Rojas menar att den 

identifikationskonflikt som ungdomarna upplever också återfinns i det svenska samhället där 

dessa ungdomar inte passar in i idealbilden av Sverige (Rojas 1005:13, 49–50). Förklaringarna 

till de problem och konsekvenser som uppstår hos ungdomarna hänvisar Rojas till samhällets 

homogena bild av invandrare som bland annat svaga och inte kapabla till att arbeta. Att 

invandrarna och dess barn ses som en börda speglar visserligen en del av verkligheten och det 

finns en viss fördel att våga erkänna detta menar Rojas, däremot anser han att Sverige bör 

rannsaka de åtgärder och insatser som man fört kring målgruppen. Det svenska samhällets 

integrationspolitik handlar snarare om en assimilationspolitik där de nyanlända ska anpassas 

efter Sveriges befintliga samhällssystem utan att svenska samhället behöver förändras. Rojas 

anser att det delvis grundar sig i landets stora återuppbyggnad av folkgemenskap under 1930-

talet där man lyckades integrera flera samhällsklasser och inte bara blev en ekonomisk 

framgång utan även en nationell identitet. Att ta emot och integrera nykomlingar till detta 

samhällssystem blev därför en självklarhet vilket med andra ord blev en enkelriktad 

anpassningsprocess (Rojas 1995:94–98).  

 

5 Teoretiskt ramverk 
Följande avsnitt redogör för de teoretiska perspektiv vi kommer att använda som verktyg för 

att förstå studiens empiriska material. Berger och Luckmanns (2011) teori om primär och 
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sekundär socialisation kommer att användas för att förstå informanternas identitetsskapande. 

Teorin beskriver hur individen skapar sin verklighet genom socialisation och på så vis bildar 

sig en identitet. För att vidare kunna tolka identifikation i relation till kategorisering anser vi att 

det finns ett behov av att komplettera med Jenkins (2008) teori om social identitet. Jenkins teori 

kommer att användas för att förstå hur informanterna identifierar sig och hur kategorisering 

sker i möten. Teorin ger en ökad förståelse om informanternas identitetsskapande i relation till 

kategorisering.  För att ytterligare förstå den sociala exkludering som kan medföras av 

kategorisering, i all synnerhet vid kategorisering av en minoritetsbefolkning i ett 

majoritetssamhälle, har vi valt att använda oss av Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet. 

Tillys teori förklarar hur ojämlikhet vidmakthålls och reproduceras i ett samhälle genom 

institutionalisering av vissa mekanismer som kommer att beskrivas senare i detta kapitel. 

 

5.1 Berger och Luckmann – Socialisation 

Berger och Luckmanns teori om socialisation avser att förklara hur människor skapar sin 

verklighet. De menar att verkligheten är en social konstruktion och teorin fokuserar på 

processerna som skapar verkligheten (Berger & Luckmann 2011: 10). De delar in verkligheten 

i en objektiv verklighet och en subjektiv verklighet. Samhället skapas genom en dialektisk 

process där samhällsmedlemmen externaliserar sig själv och det avger sin effekt på samhället 

samtidigt som samhällsmedlemmen också internaliserar den objektiva verkligheten. Dock föds 

individer inte in i samhället utan är blanka blad redo att bli en samhällsmedlem genom 

socialisation (Berger & Luckmann 2011: 153). Berger och Luckmann har utvecklat sin teori 

med hjälp av Meads begrepp; signifikanta andra och generaliserande andra. 

 

Primär socialisation 

Socialisationsprocessens första fas kallas för den primära socialisationen. Individen föds in i en 

objektiv social struktur där man möts av signifikanta andra. Dessa är ej valbara utan utgörs 

vanligen av föräldrar eller de första vuxna i ett barns liv. Primär socialisation sker genom 

internalisering av individens närståendes verklighet. På så sätt lär sig samhällets normer genom 

att internalisera och slutligen ta över föräldrarnas verklighet och göra den till sin egen och enda 

verklighet. Förutsättningen för att primär socialisation ska ske är att individen identifierar sig 

med sina signifikanta andra och känner en känslomässig koppling till dem. Genom denna 

identifikation hittar individen sin plats i världen. Språket utgör en stor roll i internaliseringen 

och primär socialisation är den viktigaste socialisationen och gör att man blir en medlem av 

samhället. (Berger & Luckmann 2011: 154–156). 
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Sekundär socialisation 

Primär socialisation sätter grunden för sekundär socialisation och strukturen i sekundär 

socialisation bör likna den primära (Berger & Luckmann 2011:155). Under primär socialisation 

sker inga identifikationsproblem just på grund av bristen på att välja sina signifikanta andra. 

Eftersom att primär socialisation utgör den enda tänkbara verkligheten innan mötet med andra 

signifikanta andra, så är den mer solid (Berger & Luckmann 2011:158–159). Primär 

socialisation slutar när individen förstår den generaliserande andre, det vill säga hur man tror 

att andra uppfattar en, och sekundär socialisation tar vid. Socialisation är en ständigt pågående 

process (Berger & Luckmann 2011:161–162). 

 

Berger och Luckmann beskriver sekundär socialisation som ”förvärvandet av rollspecifik 

kunskap” där individen internaliserar samhällets institutioner samt rollspecifika ordförråd. 

Dessa institutioner beskrivs som undervärldar till individens basvärld, det vill säga den 

verklighet man lärt sig av sina signifikanta andra. (Berger & Luckmann 2011:162). Språket har 

en stor roll i sekundär socialisation då den strukturerar tolkningar och beteenden inom ett 

institutionellt område, och sedan internaliserar individen rollspecifika språk. Detta för att lära 

sig färdigheter och hur de används. En identitetskris kan uppstå i sekundär socialisation då 

individen kommer till insikt att den verklighet som skapats i primär socialisation inte är den 

enda verkligheten. Ytterligare ska de nya normerna och värderingarna internaliseras och enas 

med den redan internaliserade verkligheten.  (Berger & Luckmann 2011:163). Sekundär 

socialisation kräver ingen känslomässig koppling till ens specifika andra (Berger & Luckmann 

2011:165). 

 

5.2 Richard Jenkins – Social identitet 

 

Identitet, identitetsskapande och identifikation 

Jenkins (2008) teori om social identitet syftar till att beskriva skapandet av identitet genom 

interaktioner (Jenkins, 2008:17). En individs identitet grundas i att du vet vem du är, att du vet 

vem andra är, att andra vet vem du är och att du vet vem andra tror att du är. Det sker genom 

identifikation som inte är definitiv utan föränderlig där individen samspelar med sin omvärld 

och agerar i vissa roller. Identitet blir på så sätt ett multidimensionellt mätverktyg för att 

klassificera världen in i individer och kollektiv. Identitet karakteriseras i hur individer och 

grupper utmärker sig gentemot andra individer och grupper (Jenkins 2008:18). 
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Identifikation är en process som sker i relation till andra människor där individen associerar 

sig till vissa personer, egenskaper och faktiska ting. Identifikation är inte enbart en emotionell 

association med andra människor utan sker även till materiella ting såsom geografiska platser, 

trosuppfattningar, utseende och så vidare och det sker genom symboler och ritualer (Jenkins 

2008: 5–6). Identifikation är en ständigt pågående process och samtidigt en systematisk 

etablering mellan individer och kollektiv som bygger på relationer av likheter och olikheter 

(Jenkins 2008: 5, 18).  Identiteten är därmed föränderlig eftersom identifikation är en 

relationell process. 

 

Kollektiv identitet och kategorisering 

Grupper och kollektiva identiteter skapas utifrån gruppidentifikation och kategorisering. 

Kategorisering skapar grupper, och grupper skapas i relation till hur vi identifierar oss själva. 

Alla människor kategoriserar utifrån förståelsen av vem vi tror att vi är och vem andra tror att 

vi är. Människor kategoriserar och kategoriseras. Jenkins diskuterar kategorisering och 

skapandet av grupper utifrån ett social konstruktionistiskt perspektiv där han menar att även om 

grupper må vara föreställda och socialt konstruerade är de lika verkliga för det. Om människor 

tror att grupperna är verkliga, görs de verkliga (Jenkins 2008:12). 

 

Det finns individuell och kollektiv identifikation. Den individuella identifikationen betonar 

olikheter och den kollektiva identifikationen betonar likheter. Kollektiv identifikation eller 

gruppidentifikation bygger på identifikation med en gemensam nämnare som gör att gruppen 

har något gemensamt. Den behöver inte vara viktig och kan bygga på en föreställning, 

identifikationen behöver inte heller vara särskilt stark, men det finns något som förenar 

kollektivets identitet. En känsla av samhörighet leder till inkludering i en grupp som i sin tur 

leder till differentiering och exkludering av andra. Gemensamt för ett kollektiv är differensen 

till andra människor som befinner sig utanför kollektivet. Därigenom kommer likheten inom 

kollektivet att få betydelse, genom att definiera vad kollektivet är så definieras samtidigt vad 

kollektivet inte är (Jenkins 2008:102–103). Gruppidentifikation sker i interaktion med andra 

grupper. Jenkins förklarar detta genom att intern definition bildar ett kollektiv. Kollektivets 

definition grundar sig även på en extern definition som sker genom kategorisering. (Jenkins 

2008:104–105).  Detta är en relationell process där kollektivets definition beror på hur de själv 

definierar sig och hur betraktaren ser på kollektivet. 
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Stereotyper och tillskrivning 

Stereotyper och tillskrivning av attribut är en stor del av identifikation och klassificering. För 

att kunna sortera ut all den information som vi ser och hör krävs det att vi gallrar i 

informationsflödet. Stereotypisering är en kategorisering i sin extremaste form, men den 

erbjuder något att förhålla sig till i gallringen av informationsflödet. En stereotyp ger dock en 

ofullständig bild av en kategori vare sig den är positiv eller negativ (Jenkins 2008: 151–152). 

 

5.3 Charles Tilly- Beständig ojämlikhet  

Charles Tilly menar att alla moderna samhällen är ojämlika och han presenterar en 

kategoriseringsteori som förklarar hur ojämlikheter uppstår i ett samhälle och hur de 

vidmakthålls. För att kunna förstå beständig ojämlikhet bör man studera tydligt avgränsade par 

såsom man/kvinna, svart/vit, etnisk svensk/icke-etnisk svensk för att kunna förstå ojämlikheten 

mellan kategorierna (2000:17). Tilly beskriver dock kategoriell uppdelning som mer komplex 

än uppdelningen i två polariserade kategorier. En individ kan tillhöra flera kategorier och 

kategorierna överlappar varandra (2000:18–19). Bestående ojämlikhet är en följd av 

institutionaliseringen av de kategoriella paren som sker genom ett antal olika 

orsaksmekanismer, vilka kommer att presenteras nedan (Tilly 2000:19). 

 

Exploatering och möjlighetsansamling 

De två orsaksmekanismer som i huvudsak upprättar ett ojämlikt socialt system mellan två 

kategoripar är exploatering och möjlighetsansamling. Exploatering innebär att det ett av 

kategoriparen, den överordnade kategorien, har tillgång till värdefulla resurser som de sedan 

kan använda för att utöva kontroll över den andra kategorien (Tilly 2000:21). Exempelvis om 

en kategori har tillgång till chefspositionerna på ett företag så innebär de att de har makt över 

rekrytering, lönesättning och kan sedan ta del av företagets produktion och vinst. Den 

överordnade kategorien besitter maktpositionerna och den underordnade kategorien arbetar för 

den överordnade kategorien. 

 

Möjlighetsansamling är den andra orsaksmekanismen som orsakar kategoriell ojämlikhet. En 

av kategorierna får tillgång till en värdefull resurs som de kan monopolisera. Det kan röra sig 

om människor utan makt som finner en möjlighet att äntra en stängd arbetsmarknad och skapar 

möjligheter, men skapar även social exkludering. Det skapas etniska enklaver på 

arbetsmarknaden där invandrare som varit exkluderade på vissa delar av arbetsmarknaden hittar 
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ett sätt ta sig in och genom etniska nätverk anställer andra personer med invandrarbakgrund 

(Tilly 2000:21, 174–176.) Exploatering och möjlighetsansamling interagerar med varandra i 

skapandet av kategoriell ojämlikhet. 

 

Efterlikning och anpassning 

De två orsaksmekanismerna som vidmakthåller kategoriell ojämlikhet är efterlikning och 

anpassning. Dessa behandlar organisatoriska strukturer på ett större plan. Efterlikning innebär 

kopiering av sociala relationer och strukturer i en organisation som sedan internaliseras. 

Anpassning enligt Tilly innebär att individerna i en kategori anpassar sig till den redan 

befintliga sociala strukturen genom att skapa rutiner och beteenden. Vid en ojämlik social 

struktur sker anpassningen i enlighet med den ojämlikhet som redan existerar och resulterar i 

att den underordnade kategorien förblir underordnad (2000:21). Genom efterlikning och 

anpassning reproduceras de makthierarkier som finns i en organisation eller i ett socialt 

sammanhang. 

 

Skript och lokal kunskap 

De fyra huvudmekanismerna som skapar och reproducerar ojämlikhet bygger på en rad olika 

kombinationer av sociala relationer och olika variationer av interaktionsmönster.  Två 

byggstenar för dessa orsaksmekanismer är skript och lokal kunskap (Tilly 2000:59, 65). Dessa 

två byggstenar utgör förutsättningen för förståelsen av sociala normer i en viss kontext. Skript 

kan liknas vid ett manus som innefattar regler och rutiner för sociala relationer. Vid sociala 

relationer förstås det i hur en organisation ska drivas till hur en social relation mellan vänner 

ser ut (Tilly 2000:65). Lokal kunskap är något som skapas på mikronivå mellan individer. Den 

är personlig och skapas från tidigare sociala interaktioner samt utgår från minnet av tidigare 

gemensamma erfarenheter. Dessa upplevelser utgör sedan den lokala kunskapen i en social 

grupp (Ibid). Kombinationer av skript och lokal kunskap påverkar de fyra tidigare nämnda 

orsaksmekanismerna (Tilly 2000:66). 

 

I analysen kommer de givna kategorierna att bli svensk/somalier. Dessa två kategorier bygger 

på informanternas identifikation och är en induktiv empirisk definition som beskrivs i 

uppsatsens begreppsdefinition av majoritetsbefolkning och svensk. Studiens informanter 

kommer att placeras i den somaliska kategorien, även om de är svenska medborgare och även 

identifierar sig som svenskar. Detta för att kunna göra en generalisering och tydliggöra de 

asymmetriska skillnaderna på exempelvis arbetsmarknaden. 
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6 Metod 
I följande avsnitt ges en detaljerad beskrivning av det metodologiska arbetet för uppsatsen. 

Uppsatsen har utgångspunkt i den kvalitativa forskningsmetoden utifrån syfte och 

frågeställningar. 

 

6.1 Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod och genomförde semistrukturerade 

intervjuer. Den kvalitativa forskningen ger möjlighet till en djupare förståelse då den 

kännetecknas av att forskaren försöker förstå hur människor upplever sig själva och sin 

omgivning (Bryman 2011:371). Vi ansåg den kvalitativa forskningen lämplig då vi undersöker 

erfarenheter av kategorisering hos informanterna samt kategoriseringens betydelse för 

integrationsprocessen. Särskilt då vi ville belysa interaktionen med andra människor ansåg vi 

den kvalitativa forskningen verka som en fördel. En kvalitativ metod strävar efter en tolkning 

av individens sociala verklighet och en kontextuell förståelse, till skillnad från den kvantitativa 

metoden som söker efter generaliserbara förklaringar (ibid). 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) ger intervjuer en möjlighet till djupgående berättelser om 

intervjupersonernas sätt att se på sin livsvärld (Kvale & Brinkmann 2014:47). Vår utgångspunkt 

var att belysa våra intervjupersoners perspektiv med en strävan efter en förståelse snarare än en 

förklaring till det sociala fenomenet. I överensstämmelse med vad både Bryman (2011) och 

Dalen (2008) menar så bör tonvikten vid en intervju ligga hos intervjupersonernas egen 

uppfattning och tolkning var även vår önskan att hålla intervjun öppen för att nå deras 

upplevelser (Bryman 2011:415, 419, Dalen 2008:9, 31). Det finns dock för- och nackdelar med 

den kvalitativa metoden. Dalen (2008) talar om vikten att man som intervjuare är medveten om 

sitt eget beteende under intervjuerna. Både Bryman (2008) och Dalen (2008) menar att det finns 

vissa faktorer som inte går att påverka, som forskarens kön, ålder och etnisk tillhörighet men 

som kan ha inverkan på forskningen. Det kan därför behöva poängteras att vi som genomför 

studien båda är etniska vita svenskar, huruvida det påverkat intervjuerna vet vi inte, även om vi 

försökt hålla ett neutralt förhållningssätt (Bryman 2008:369, Dalen 2008:42). Enligt Bryman 

(2008) kan en kvalitativ studies resultat vara svår att generalisera till andra miljöer eftersom 

undersökningen baseras på ett få antal individer. Detta gör att en statistisk generalisering inte 

är möjlig. Dock menar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud att en generalisering av 
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kvalitativ forskning är möjlig då ett abstrakt fenomen kan generaliseras med ett väl beskrivet 

och starkt argument. Kvalitativ forskning presenterar möjliga sätt att se på världen och därför 

blir kvantiteten av människors åsikter mindre intressant (Esaiasson et. al 2012:166–167). 

Ytterligare ett argument mot kvalitativ forskning är brist på transparens. Det kan också vara 

svårt att veta vad som gjort, eller hur forskaren kommit fram till sina slutsatser (Bryman 

2008:369–370). Vi kommer senare i detta avsnitt redogöra för studiens gång för att på så sätt 

behålla transparensen i genomförandet. 

 

6.2 Urval 

Vår urvalsgrupp bestod av personer med somalisk bakgrund och som är etablerade i det svenska 

samhället. Med etablerade syftar vi på att personerna gärna skulle ha/har arbete eller studier. 

Personerna skulle vara över arton år och tala god svenska. Kriterierna grundade sig bland annat 

i att vi skulle kunna genomföra intervjuerna utan språkliga hinder samt att de ska ha haft tid att 

interagera i det svenska samhället och ha hunnit möta människor med olika bakgrund. Avsikten 

med att studera etablerade somaliers erfarenheter av kategorisering var att kunna nå den 

hypotetiska norm som skulle kunna utgöra ett hinder för integrationsprocessen. Vi ville även 

nå de föreställningar som medföljer en viss kategorisering samt se hur det kunnat påverka 

identifikation även för dem som är svenska genom medborgarskap och integrerade i samhället. 

Något medvetet urval av kön har vi inte gjort då vi dels inte ansåg att det var av relevans till 

studiens syfte, men även för att det skulle minimera möjligheterna att hitta informanter. 

 

Vi har gjort ett målinriktat urval baserat på våra kriterier, vilket innebär att informanterna valts 

efter relevans för studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman 2011:434). Att välja en 

målgrupp med krav på etnisk tillhörighet bidrog även till en viss problematik när det kom till 

att hitta informanter. Vi insåg tidigt att vi skulle komma att bli beroende av andra för att nå ut 

till vår valda målgrupp. Således förde detta oss in på ett så kallat snöbollsurval, ett urval där vi 

genom en kontakt letat oss fram till informanter som passade vår målgrupp (Bryman 2011:196). 

Metoden är lämplig för studier där forskaren har svårt att nå ut till en viss specifik målgrupp 

(Bryman 2011:384). Även Dalen (2008) menar att snöbollsmetoden är passande vid forskning 

av speciella eller sårbara grupper (Dalen 2008:64). Med anledning av vårt specifika urval var 

det nödvändigt för oss att ta kontakt med en person att intervjua som senare kunde leda oss in 

på fältet. Vi hade tidigare mött vår första intervjuperson i föreningslivet. Fördelen med att 

använda oss av ett snöbollsurval var att vi kunde komma i kontakt med andra genom de som vi 

redan intervjuat och uppge dem som kontakt. Detta var även ett övervägande av etiska skäl för 
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att undvika den kränkning som det kan innebära att fråga en person om dennes etniska 

bakgrund. 

 

Snöbollsurval kan lätt resultera i små eller skeva urval, med anledning av att vår kontaktperson 

kände vissa av informanterna kan det ha påverkat studiens resultat genom att de delar liknande 

erfarenheter (Dalen 2008:63–64). Det innebär dock inte att vi är omedveten att urvalet går att 

kritisera när det kommer till att representera populationen som undersöks (Bryman 2008:196–

197). 

 

Vi begränsade oss till sju intervjuer då vi efter dessa intervjuer kunde utläsa ett gemensamt 

mönster för samtliga sju intervjupersoner och hade då uppnått empirisk mättnad (Kvale & 

Brinkmann 2014). Intervjupersonerna befinner sig i åldrarna 20–46 år och de beskrivs mer 

utförligt i resultatet. 

 

6.3 Genomförande    

Vi började med att ta kontakt med olika somaliska föreningar för att nå ut till målgruppen, det 

visade sig dock svårare än vad vi förväntat oss. Vi började då att se oss om efter alternativ och 

tog som tidigare nämnt kontakt med en person vars bakgrund vi hade kunskap om. Vår första 

intervjuperson tog kontakt med personer i sin omgivning och frågade om intresse av att ställa 

upp i vår studie. Efter att dessa personer godkänt att vi kunde ta kontakt med dem skickades ett 

informationsbrev med syftet till studien, informanternas rättigheter och våra skyldigheter som 

forskare. Samma process gällde även när redan intervjuade personer gav oss möjliga kontakter 

att prata med. För att underlätta genomförandet av intervjuerna, samt kunna rikta vår fulla 

uppmärksamhet till intervjupersonerna har varje intervju spelats in på godkännande från 

samtliga informanter. Inspelningarna resulterade i att samtalen kunde flyta på utan avbrott och 

det flyttade fokus från att anteckna det som sades. Intervjuerna bokades in allt eftersom vi kom 

i kontakt med våra informanter. De fick själva välja var intervjun skulle äga rum för att på så 

sätt ge möjlighet att hålla intervjun i en miljö där de kände sig bekväma. Intervjuerna fördelades 

jämt mellan oss båda, men vi har tagit del av samtliga intervjuer efter genomförandet. 

 

Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide som vi tematiserat efter studiens 

frågeställningar. Enligt Dalen (2008) är det användbart med en intervjuguide särskilt vid 

semistrukturerade intervjuer för att kunna täcka de områden som studien är avsedd att täcka 

(Dalen 2008:31). Intervjuguiden tematiserades enligt följande; Bakgrund, Första tiden i 
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Sverige, Integrationsprocessen, Bemötande och Vardagsliv. Fokus på tema berodde på 

informanten där exempelvis Första tiden i Sverige och Integrationsprocessen inte togs upp med 

informanter som var födda i Sverige. Genom att tematisera intervjuerna kunde vi alltså hålla 

oss till målet, men samtidigt hade vi möjlighet att vara öppna och flexibla inför den riktning 

intervjupersonernas berättelser kunde leda (Bryman 2011:415). När någon av 

intervjupersonerna väckte en intressant aspekt vi gärna ville studera mer lades detta in inför 

kommande intervjuer. Därför var det även viktigt för oss att tillsammans sitta ner efter varje 

genomförd intervju och gå igenom vad som sagts. 

 

6.4 Bearbetning av material 

Varje enskild intervju har transkriberats, med vissa små grammatiska och språkliga 

korrigeringar av informanternas utsagor för att få en mer flytande text. Det innebär att vi plockat 

bort mellanord, upprepningar och tvekanden i den nedskrivna texten. Vi började med att gå 

igenom informanternas svar för att utmärka vad som faktiskt framkommit i intervjuerna och 

hitta kategorier att organisera materialet. Vårt syfte med uppsatsen var att förstå 

kategoriseringens betydelse för integrationsprocessen. Vi finner det problematiskt att förklara 

integrationsproblemet baserat endast på arbetsmarknadens struktur eller den somaliska 

gruppen.    

 

Vi sorterade intervjumaterialet efter de gemensamma mönster vi funnit för att lättare kunna 

tolka innehållet teoretiskt (Dalen 2008:74). Vid vidare bearbetning av empirin fann vi en aspekt 

vi inte utgått från men som var återkommande i alla intervjuer; att identifikationen i relation till 

andra somalier också har stor betydelse för informanternas självuppfattning. Med anledning av 

att vi vill belysa informanternas identifikation och kategoriseringens effekt ansåg vi att detta 

inte gick att utesluta i resultatet. 

  

Vi reflekterade länge över hur vi skulle skapa en struktur till det ganska breda ämnet. En första 

tanke var att vi skulle försöka hitta och utvinna kategorierna identitet och identitetsskapande ur 

våra intervjuer och lade därför stor vikt på hur de identifierar sig. Vi upptäckte dock att detta 

var svårt att konkretisera och att vi inte hade tillräckligt mycket material för att ge oss in i den 

analysen då det är svårt att ta fasta på identitetsskapande. Vi upptäckte däremot att vi i 

informanternas berättelse kunde hitta konsekvenser av kategorisering och hur dessa kunde 

kopplas samman med integrationsprocess. För att kunna illustrera den relationella processen 

mellan kategorisering och vilka konsekvenser detta fått på våra informanter blev det därför 
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centralt att lyfta dessa i möten med majoritetsbefolkningen. Genom att belysa konsekvenserna 

kunde vi också tolka hur dessa leder till social exkludering. De citat som fångar informanternas 

identifikation och den relationella processen mellan kategorisering, konsekvens och integration 

plockades sedan ut och står för underlaget i denna studies resultat. De citat som används är de 

som vi anser fångar upp det centrala och som tjänar exempel för flera av informanterna, det 

som Dalen (2008) kallar för den tematiska metoden (Dalen 2008:106–108). Hermeneutik är ett 

tolkningsperspektiv som ämnar att studera sociala kontexter i ett utifrånperspektiv. Genom 

detta tolkningsperspektiv kan en forskare dels visa på hur människor tillhörande en viss social 

grupp tolkar sin omgivning och därefter förklara dessa tolkningar genom att sätta dessa in i en 

samhällsvetenskaplig referensram. Ett tredje tolkningssätt är att dessutom sätta dessa tolkningar 

i perspektiv till andra teorier och begrepp (Bryman 2011:35) Vi har i denna uppsats använt oss 

av ett hermeneutiskt perspektiv genom att vi använt våra informanters tolkningar av 

identifikation och kategorisering. Med hjälp av våra teorier, begrepp och forskning har vi 

försökt att förstå och analysera den sociala verklighet och fenomen som beskrivs, nämligen 

kategoriseringens betydelse på integrationsprocessen. 

 

6.5 Pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Att bedöma samhällsvetenskapliga undersökningar sker främst utifrån kriterierna reliabilitet 

och validitet, vilka ger en uppfattning av kvalitén i undersökningen (Bryman, 2011:49). När det 

gäller kvalitativ forskning har vissa forskare avfärdat användandet av validitet och reliabilitet 

med argumentet att det är nödvändigt att redovisa termer kopplade till den kvalitativa 

forskningen. Ett mer lämpligt sätt att säkra kvalitén för den kvalitativa forskningen är att 

redovisa studiens pålitlighet och trovärdighet (Bryman, 2011: 352–353). 

 

Att replikera en liknande undersökning kan vara svårt då det är inte går att låsa fast en viss 

social miljö. Däremot kan vi för att uppnå så hög grad av pålitlighet som möjligt noggrant 

redogöra för forskningsprocessens alla delar och tillvägagångssätt. Vi har genom hela 

forskningsprocessen strävat efter att hålla ett objektivt förhållningssätt till ämnet för att inte låta 

våra personliga värderingar påverka studiens resultat. Vi har försökt att använda oss av kritiskt 

tänkande och haft en dialog med varandra om hur vi förhåller oss till studiens empiri och teori 

(Bryman, 2011:354–356). Att hålla oss objektiva genom forskningen har för oss varit viktigt 

för att kunna bekräfta pålitligheten i vår studie. Vi är dock medvetna om att full objektivitet vid 

forskning inte fullt existerar då forskarens värderingar förekommer under hela 

forskningsprocessen (Bryman 2011:142, 355). Det kan därför vara viktigt att poängtera att 
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studiens ämne är något som berör oss som författar studien, och att det vid vissa tillfällen varit 

svårt att hålla sig helt neutrala till vissa intervjuberättelser. Det kan lätt leda till att vi som 

forskare tappar vår objektivitet och styr resultatet i en riktning där slutsatsen redan formulerats. 

Vi har däremot försökt att ständigt vara medveten om våra egna personliga åsikter och inte låta 

dessa påverka forskningens faktiska resultat och empiri. 

 

Gällande studiens trovärdighet har vi noggrant redovisat för vårt forskningsurval och 

tillvägagångssätt för att kunna påvisa att studies teoretiska perspektiv och begrepp hänger 

samman med studiens syfte och resultat. En kvalitativ forskning strävar efter att nå ett djup på 

den sociala verklighet som studeras genom en mindre undersökningsgrupp. För att diskutera 

hur överförbar, eller generaliserbar, studien är till en annan kontext bör studien producera ”täta 

beskrivningar” av den studerade kontexten (Bryman 2011:255). Att statistisk generalisera 

studiens resultat med ett få antal informanter är inte möjlig, däremot strävade vi i studien efter 

att uppnå ett tillräckligt starkt argument för det fenomen vi har undersökt (Esaiasson et.al. 

2012:166–167). Det resultat som redovisas utgår från våra informanters subjektiva erfarenheter. 

Vi hoppas att kunna göra en teoretisk generalisering för att förstå fenomenet kategorisering och 

dess betydelse för integrationsprocessen. 

 

6.6 Etiska överväganden 

Viktigt när det gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är att visa hänsyn till de 

individer som på ett eller annat sätt berörs av forskningen. Det finns fyra huvudkrav som 

forskare bör förhålla sig till för att skydda deltagarnas identitet. Dessa fyra huvudkrav är enligt 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, n.d); informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med informationskravet menas att den person 

som ingår i studien ska vara informerad om undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Våra 

respondenter informerades om syftet till vår studie och vad intervjuprocessen innefattade. Våra 

intervjupersoner blev informerade om att deras medverkan var frivillig, anonym och kunde 

avbrytas under processens gång om det så önskades. Samtliga personer i studien är myndiga 

och har gett sitt samtycke för sitt deltagande i studien, detsamma gäller för inspelningen av 

intervjuerna, detta innefattas av samtyckeskravet. 

Gällande konfidentialitetskravet har vi avidentifierat samtliga av våra intervjupersoner genom 

att använda fingerade namn i studien. Intervjupersonerna gavs möjlighet att själva namnge sig 

i studien. För att ytterligare värna om intervjupersonernas anonymitet har vi plockat bort namn 

på bostadsort, skolor, arbetsplats m.m. Deltagarnas personuppgifter har behandlats med största 
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möjliga konfidentialitet. Det insamlade materialet från vår undersökning får i enlighet med 

nyttjandekravet endast användas för ändamålet av vår studie. Vi har varit noga med att de 

ljudfiler och transkriberingar som avser denna studie endast tagits del av oss som författar 

studien (Vetenskapsrådet, n.d). 

 

Från studiens början har vi reflekterat över hur en undersökning av en etnisk grupp ska utföras 

utan att informanterna känner sig utsatta eller som ses studieobjekt. Dels på grund av att det 

uppstår ett snedvridet maktförhållande mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. 

Vi är väl medvetna att vi blir representanter för vad vi i denna studie kallar för 

majoritetsbefolkning då vi båda är vita, svenska tjejer och har föräldrar med svensk bakgrund. 

Detta fick vi även erfara i vissa intervjuer där vi fick svara på frågor rörande kategorisering av 

den somaliska gruppen. I vår studie gör vi en uppdelning av människor för att undersöka 

erfarenheter av kategorisering. Är det etiskt försvarbart att undersöka en etnisk grupp med tanke 

på att kategorisering är problematiskt i och med att det kan uppstå ett “vi” och “dem”? En fråga 

som uppstår blir dock om det är etiskt försvarbart att inte undersöka grupper som berörs av 

kategorisering och diskriminering. I enlighet med Hübinette, Hörnfeldt, Farahani och Leon-

Rosales (2012) problematisering av färgblindheten i Sverige finns det en risk med att inte 

undersöka personer med en viss etnisk bakgrund eller hudfärg. Risken är att diskriminering och 

rasistiska strukturer inte belyses. Att välja att inte undersöka en viss etnisk grupp är att 

nonchalera de problem som existerar. 

 

 

 

7 Resultat 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras och tolkas. Avsnittet börjar med en 

presentation av informanterna, namnen är fingerade. Det empiriska materialet presenteras enligt 

följande: resultatets första huvudrubrik Identifikation - att känna sig svensk och somalisk ger 

en översikt av hur informanterna identifierar sig. Under de två nästkommande huvudrubrikerna 

I möte med majoritetsbefolkningen och I möte med andra somalier presenteras informanternas 

berättelser om erfarenheter av kategorisering i olika möten. Genomgående i hela resultatet 

presenteras informanternas erfarenheter av kategorisering i olika situationer samt dess 

konsekvenser. 
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7.1 Presentation av informanterna 

Yasmin är 22 år, född och uppvuxen i Sverige. Hennes föräldrar invandrade till Sverige i slutet 

på 80-talet. Idag studerar hon på universitetet och är aktiv inom olika frivilligföreningar. 

Asta är 46 år, född i Somalia och invandrade till Sverige i slutet på 80-talet. Hon arbetar med 

ett integrationsprojekt för kommunen. 

Safiyo är 20 år, född i Somalia och invandrade till Sverige med sin familj som 8-åring. Arbetar 

idag på en grundskola. 

Abukaar är 25 år, född i Somalia och kom till Sverige med sin familj när han var ett år gammal. 

Han är tjänstledigt från sitt arbete som elevassistent till en internationell klass då han börjat 

studera. 

Mustafa är 23 år, född i Somalia och kom till Sverige som ensamkommande barn i tonåren men 

bor idag tillsammans med sin familj. Studerar på universitetet och har ett flertal arbeten vid 

sidan av sina studier. 

Haweeyo är 20 år, född och uppvuxen i Sverige. Hennes föräldrar invandrade till Sverige i 

slutet på 80-talet. Hon arbetar som elevassistent i en internationell klass. 

Frank är 28 år, född i Somalia och invandrade tillsammans med sin familj som 8-åring. Han har 

grundat en somalisk förening som han nu arbetar med. 

 

7.2 Identifikation 

7.2.1 Att känna sig somalisk och svensk 

Som grupp är studiens informanter heterogen med både kvinnor och män i olika åldrar. De har 

olika bakgrund och deras tid i Sverige varierar. Hur informanterna identifierar sig är också 

varierande, men samtliga informanter har uttryckt identifikation som både en svensk och 

somalisk. Frank beskriver sin identitet följande. 

 

”Jag är kanske 70 % procent somalier och sedan 30 % svensk, men jag kan ändå säga att jag är svensk. Jag är 

väldigt stolt svensk. Så där 70 % somalier, men jag kan nästan säga att det är mindre, kanske 50/50. ” (Frank) 

 

Frank beskriver att han har en varierande identitet och känner sig både svensk och somalier. 

Även Yasmin ger exempel på detta. 

 

”Det känns ändå som att man verkligen känner en anknytning dit (Somalia) och man vill verkligen åka dit /…/ 

det är hemma för mig fastän att jag aldrig varit där. Jag känner mig som somalisk och jag känner mig 

jättesvensk, så det har varit lite svårt att mixa dem tillsammans.” (Yasmin) 
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Yasmin menar att hon känner en tillhörighet att vara svensk och somalier, men hon upplever 

samtidigt att det har varit svårt att finna balansen mellan sina identiteter. Hon beskriver 

tillhörighet till det svenska och somaliska som en känsla, något som flertalet av informanterna 

i studien gjort. 

 

Majoriteten av informanterna har uppgett att de känner sig svenska och somaliska, men Asta 

utgör dock ett undantag.  

 

“Men jag har lite blandning av olika kulturer. Jag är född och uppvuxen i ett land på arabiska halvön så jag har 

lite av den arabiska kulturen där. Har gått i skolan i det landet och sen är jag somalisk i botten då och bott i 

Somalia väldigt kort tid. Sen har jag bott de flesta åren av mitt liv i Sverige, så jag känner lite blandning av alla 

de här tre kulturerna” (Asta) 

 

Asta berättar att hennes tid i Sverige har förändrat henne och hon identifierar sig med 

egenskaper som hon anser vara svenska. Asta identifierar sig som somalisk, svensk och arabisk. 

Asta nämner hur hon identifierar sig som somalisk då hon benämner sig som somalisk i botten, 

men att hennes identitet förändrats med tiden, beroende på vart hon vuxit upp och levt sitt liv. 

Astas berättelse visar att tid spelar in på huruvida man känner sig mer somalisk eller svensk. Vi 

kan tyda ur Astas citat att hon har en naturaliserad etnisk identitet som somalier, sekundär 

socialisation har resulterat i att Asta även känner tillhörighet till svensk och arabisk kultur. Det 

Asta beskriver är en hybrid identitet. 

 

7.2.2 Identifiera sig som somalier 

När det kommer till den somaliska identiteten har samtliga informanter beskrivit den som 

naturlig och självklar. Såhär beskriver Abukaar och Safiyo sin somaliska identitet. 

 

”Jag ser ju ändå den somaliska gruppen som mig /…/ Jag är ändå uppvuxen i det. För mig är det liksom naturlig” 

(Abukaar) 

 

”Men det var ändå något man blivit uppfostrad med. Du är från Somalia. Det är därför. Man känner sig ändå som 

man är en somalier. Hela tiden.” (Safiyo) 

 

Abukaar beskriver här en naturaliserad etnisk identitet som är naturlig och ser den som 

självklar. Han beskriver även att han är uppvuxen med den somaliska identiteten vilket tyder 
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på att uppväxt och miljö har en inverkan på hur han identifierar sig. Safiyo ser också sin 

somaliska identitet som en självklarhet som sker genom uppfostran. Båda citaten är exempel på 

primär socialisation, där uppväxt och miljö är en stor del i känslan av identifikation. 

 

Flera informanter har uppgett det somaliska språket som en viktig identitetsindikator. Det är 

viktigt att lära sig det somaliska språket för att känna sig somalisk. Abukaar delger sina tankar 

om det somaliska språket. 

 

“Det somaliska språket däremot det är otroligt viktigt för min del och jag känner att liksom… utan det skulle jag 

nästan vara identitetslös på nåt konstigt sätt. [...] Jag har ju fått vara med och lära andra unga elever svenska och 

jobba som svensklärare under tre års tid på grund av min somaliska. Så det var ju helt fantastiskt och jättekul att 

man för en gångs skulle kunde få vända det till något positivt” (Abukaar) 

 

Abukaar uttrycker här att det somaliska språket är ett sätt att uttrycka sin identitet på och det är 

en väldigt viktig identitietsmarkör. I citatet ovan berättar Abukaar hur han har använt sin 

somaliska identitet som resurs för att få jobb vilket samtliga informanter uppgett. De har alla 

haft ett arbete relaterat till deras somaliska bakgrund, som exempelvis tolk eller som 

elevassistent i internationella klasser.  

 

7.2.3 Identifiera sig som svensk 

Alla informanter har beskrivit att de har en svensk identitet och känner tillhörighet till Sverige. 

Asta beskriver hur hon känner sig svensk som följande. 

 

“Ja... Jag kanske känner mig svensk i att vara arbetsam, för jag är arbetsnarkoman. Kanske lite över gränsen. Jag 

har också lite fördomar om människor. Jag vill ta hand om min familj i först hand, mina barn och min man. Det är 

det första jag prioriterar. Och sen vill jag också ha egen tid. Det är något som jag glömt, att man har egen tid, det 

här lilla privata som tillhör bara mig och ingen annan. Och planera.” (Asta) 

 

Astas berättelse visar att det finns olika egenskaper som hon förknippar med att vara svensk 

som hon i sin tur identifierar sig med. Safiyo har svårare att beskriva vad det är som gör att hon 

känner sig svensk. 

 

   “Jag vet faktiskt inte vad det är att vara svensk. Alltså, man anpassar sig efter svenska samhället automatiskt så 

man blir ändå en av dem [svenskar] automatiskt, jämfört med typ hur det är att åka tillbaka till Somalia där känner 

man ju sig väldigt svensk typ.” (Safiyo) 
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Safiyo har tagit till sig svenska normer och egenskaper, vilket är ett exempel på sekundär 

socialisation. Citatet visar även att det är först när hon möter andra som inte bär på samma 

normer som hon blir medveten om dem och känner sig svensk. Likaså beskriver Mustafa sin 

identitet i relation till nyanlända somalier. 

 

”Ibland känner man sig mer svensk när man bott här länge och är van med den svenska kulturen, så det blir konstigt 

när man tänker på hur vi var i hemlandet (Somalia) /…/ Och sen ibland när jag träffar nyanlända så känner man 

sig mer svensk för att man varit här ett tag. Men när man träffar de som är födda här så känner man att nej, jag är 

inte riktigt svensk. (Mustafa) 

 

Mustafa beskriver att han blivit van den svenska kulturen och känner sig svensk när han möter 

nyanlända somalier. Mustafas identitet ändras i möte med andra människor. Mustafa har genom 

sekundär socialisation utvecklat en svensk identitet som tar sig i uttryck i mötet med nyanlända 

somalier. Hur informanterna uppfattar sin identitet är en relationell process som sker i 

interaktion med andra människor. 

 

7.3 I möte med majoritetsbefolkningen – att bli kategoriserad baserat på utseende och 

ursprung 

Majoriteten av informanterna anser sig ha blivit orättvist behandlade på grund av sin somaliska 

bakgrund. De upplever att de inte alltid har samma förutsättningar som andra svenskar på 

arbetsmarknaden och i skolan, de talar om att det finns föreställningar om invandrare och 

somalier som kanske inte verkar till deras fördel. Asta berättar att hennes klädsel väckt 

uppmärksamhet och minns tillbaka till ett möte med en handläggare på arbetsförmedlingen på 

90-talet när hon var ny i Sverige. 

 

”Jag hade en fin klänning, tänkte att jag skulle klä mig fint för att jag skulle träffa en myndighetsperson. Det är 

också sådant man har kulturellt. Ska man träffa en myndighetsperson så ska man vara fint klädd och då menade 

hon på att jag hade lång klänning. Jag hade ju opassande kläder och jag hade sjal. /…/ Jag hade ingen lång som 

kan hindra mig, men hon bara pekade på mig. ‘Med den här klädstilen som du har kommer du aldrig kunna jobba 

inom vården i Sverige’ sa hon till mig.” (Asta) 

 

Asta blir kategoriserad som icke-svensk för hennes sätt att klä sig. Studiens samtliga kvinnliga 

informanter bär slöja och uppger att de bär den av religiösa skäl. Kvinnorna berättar att de ofta 

får frågor på sin arbetsplats rörande användandet av slöja. Safiyo berättar att hon uppfattar 

kommentarer och blickar hon fått på sin arbetsplats som negativa. 
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”… när började du med sjal? Varför har du på dig det? Varför har du på dig klänning och det är ju vinter snart och 

fryser du inte.” (Safiyo) 

 

De kvinnliga informanterna blir kategoriserade på grund av sin klädsel som icke-svenskar. Vare 

sig de upplever kommentarerna som positiva eller negativa så blir klädsel, i de flesta fall slöjan, 

en markör för något som är avvikande. Slöjan representerar något annorlunda för Safiyos 

arbetskamrater och den väcker uppmärksamhet som genererar i frågor från personer som själva 

inte bär slöja. 

 

Skolan har varit en plats där vissa av informanterna upplever sig ha blivit utsatta för 

kategorisering på grund av sin bakgrund. Yasmin och Mustafa beskriver sig som drivna 

studenter som strävat efter höga betyg. Den båda anser att betyg och kunskap kan komma att 

utgöra en fördel i framtiden där de menar att deras namn kan utgöra ett hinder. För Mustafa har 

utbildning varit väldigt viktig för att integreras in i samhället. Han berättar att han ofta bad om 

extra uppgifter för att göra bra ifrån sig vilket många lärare såg som positivt. Däremot fanns det 

en lärare på Mustafas gymnasieskola som sa att han inte kunde få högre betyg på grund av att 

han kom från ett annat land. Även Yasmin har mött liknande kommentarer. 

 

”En lärare sa att ni som kommer från andra länder har det svårt att få MVG. Och jag tyckte det var väldigt tråkigt 

att han sa det direkt till mig då, han kunde ha sagt att vi söker de här bitarna och du har inte nått de kriterierna, det 

skulle varit en bra förklaring”. (Mustafa) 

 

Yasmin berättar att hon bytte skola från en islamisk skola till en icke-islamisk skola i högstadiet 

och automatiskt blev placerad i ”Svenska 2”, fastän att hon är född och uppvuxen med det 

svenska språket. 

 

”Då klagade jag så fick jag göra ett prov och då ba ’Oj, du skulle visst vara i svenska 1 du kan ju det här’. Så då 

blev jag satt där, men då blev det så att läraren sa ’Du kan ju läsa snabbt, vad bra sitter du här och pluggar det 

trodde jag inte om dig’. Man har ändå fått höra såna kommentarer.” (Yasmin) 

 

Mustafa upplever att hans lärare kategoriserar honom på grund av hans invandrarbakgrund då 

läraren har en föreställning om att elever med invandrarbakgrund inte skulle prestera lika väl. 

Yasmins exempel visar att hon också kategoriseras baserat på sin bakgrund. 
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7.4 Konsekvensen av kategorisering 

7.4.1 Representant för kollektivet 

När Abukaar sommarjobbade som undersköterska på samma arbetsplats som sin pappa hade 

vissa vårdtagare uttryckt att de inte vill ha besök av mörkhyad personal. En vårdtagare hade 

speciellt uttryckt att hon inte ville att Abukaars pappa skulle ta hand om henne. Istället fick 

Abukaar gå till kvinnan som han berättar fattade gott tycke för honom. 

 

”Sen blev det lugnt och min pappa kan gå dit nu. Det blir kul att man kan vända om, om man kan säga så. Men det 

är tråkigt att behöva ta den rollen på sina axlar /…/ jag är ju mig själv visst det är jag, men jag är också en 

representant till andra somalier och människor med utländsk bakgrund för vi döms på förhand tyvärr och då känns 

det som att man inte kan vara sig själv.” (Abukaar) 

 

Abukaar beskriver att han får agera representant för personer med utländsk bakgrund och att 

det innebär att han måste vara på ett sätt som är bra för kollektivet. Vidare upplever 

informanterna att deras andra identiteter inte får utrymme då den kollektiva bilden får företräde. 

Abukaars citat visar även en identifikation till ett kollektiv präglad av ambivalens då han å ena 

sidan tycker att det är orättvist att behöva representera ett kollektiv men å andra sidan tycker att 

det är positivt om han kan förändra synen på kollektivet. 

 

Frank menar att han känner sig mer eller mindre tvungen att prestera bättre på grund av den 

samhällsbild som finns av invandrare. Han beskriver det som att ”minsta lilla snedsteg och du 

är blatten igen”. Ansvaret för att representera kollektivet han tillhör menar Frank inte bara kan 

ligga på enskilda individer. 

 

”Däremot att övertyga mina landsmän, andra afrikaner och de som kommer hit att det är så här ni måste göra, det 

är det som tar lite energi. För nu gäller det inte bara att jag kan. Jag kan gå åt sidan och leva som vilken medborgare 

som helst, men jag och de har ju ändå ett samband. Misslyckas de så hjälper det inte hur framgångsrik jag än är, 

för att här är liksom afrikaner och somalier och jag tillhör den gruppen. Så alla måste lyckas.” (Frank) 

 

Frank reflekterar över hur individens handlingar kan förändra synen på kollektivet. Han 

beskriver att han känner ansvar för den somaliska gruppen likaväl som resten av gruppen måste 

stå upp för varandra. Frank menar att hela gruppen måste uppföra sig på ett visst sätt för att inte 

utsätta kollektivet för ännu fler fördomar.   
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7.4.2 Att hantera kategoriseringen som icke-svensk 

När informanterna beskriver sina möten med majoritetsfolkningen berättar de hur andra tilltalar 

dem och att detta kan ha betydelse för hur de uppfattar sig själva. Informanterna ger exempel 

på hur de får frågor om sin bakgrund och att deras kunskaper ibland blir ifrågasatta. De säger 

att de ibland blir tilltalade på engelska, eller får kommentarer för sin goda svenska, eftersom 

många förutsätter att de inte kan svenska. 

 

”Och jag har väl alltid på något blivit påmind om att jag inte är svensk. Eller. Många gånger blir man påmind om 

det liksom ’vad bra du pratar svenska’ och på det viset och att jag är duktig för att jag kan prata svenska. Och då 

känner jag.. jaha då förväntar du dig att jag inte ska kunna svenska då. Och då tänker jag att, ja då är jag ju inte 

svensk även om jag uppfattar mig själv som svensk och somalier. Ibland blir det extra tydligt att jag inte är svensk 

och då blir det som att jag håller starkare eller hårdare om mitt somaliska. Min somaliska identitet om man säger 

så.”  (Abukaar) 

 

Abukaar upplever att han i möten med andra ses som icke-svensk. Även om han själv uppfattar 

sig som både svensk och somalier får hans egen känsla mindre betydelse. Det finns en 

diskrepans mellan hur informanterna identifierar sig och hur de kategoriseras av 

majoritetsbefolkningen. 

 

Vissa känner också att ju mer de utesluts från den svenska gemenskapen desto viktigare blir det 

att hålla fast vid sådant som förbinder dem med den somaliska identiteten. Detta visar att andra 

svenskars sätt att kategorisera informanterna som icke-svensk också ger effekt på deras eget 

sätt att se på sig själva. Så här resonerar Haweeyo kring sin identitet: 

 

“Alltså jag ser inte ut som en svensk, även om jag är född här och jag är egentligen mer… Om man tänker efter så 

är jag egentligen mer svensk än vad jag är somalier för jag har bara varit i mitt land en gång. Sen har jag ju bott i 

Sverige hela mitt liv, men jag kallar mig själv för somalier, men ja vet inte. Jag har aldrig presenterat mig som att 

vara svensk. /…/ För jag har liksom inte utseendet, jag är liksom inte vit och kanske inte så ljusa ögon.”  (Haweeyo) 

 

Citatet visar att det finns en normföreställning om hur en svensk person ser ut som är kopplat 

till hudfärg och ögonfärg. Haweeyo uttrycker att hon identifierar sig som somalier, men 

reflekterar samtidigt över att hennes uppväxt och tillhörighet till Sverige borde göra henne 

svensk. Haweeyos identifikation påverkas av normföreställningen där hon inte ser sig själv som 

svensk. Som tidigare beskrivits håller Abukaar hårdare om sin somaliska identitet när han 
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klassificeras som icke-svensk. Även Haweeyos berättelse tyder på att hon väljer att framhäva 

den somaliska identitet då hon som somalier. 

 

I samtalet med Frank visar sig dessa faktorer också tydliga när det kommer till hur han själv 

uppfattar sig. 

 

”Om jag skulle gå nu på gatan nu så träffar jag på ett svenskt par om man säger så, ser dem mig som svensk eller 

ser dem mig som afrikan? /…/ För många är ju svenskhet att man är blond, blåögd och har ljusare hy än mig. Men 

för mig är svensk nåt här inne. Det är här inne allt räknas /…/ så liksom kan någon säga mig, varför skulle jag inte 

vara svensk? Jo, det är för att du är brun, är från Afrika och säkert heter Frank” (Frank) 

 

Haweeyo och Frank uppger båda att de inte ses som svenskar på grund av att de inte är 

vita.  Återigen visar detta att svenskhet är starkt kopplat till utseende. Frank uppfattar att 

svenskhet sitter på insidan, men upplever att han kategoriseras som icke-svensk på grund av att 

han inte är vit. De identifierar sig själva som svenskar, men upplever att de blir kategoriserade 

som icke-svenskar på grund av sitt utseende. Det finns en skillnad mellan hur informanterna 

beskriver sin känsla till att vara svensk och deras uppfattning eller sätt att se sig själv som 

svensk. Känslan som vi tidigare beskrivit indikerar på att våra informanter identifierar sig som 

svenskar, medan deras uppfattning om sig själva som svensk baseras dels på deras egna 

föreställda bild om hur en svensk ser ut och hur andra kategoriserar dem som icke-svenska. Det 

finns en ömsesidig uppfattning hos informanterna att de ofta blir kategoriserade som invandrare 

eller somalier i första hand. 

 

Yasmin berättar att hon hade egna förutfattade meningar där hon var rädd att få negativa 

kommentarer från sina vänner när hon började använda slöja. 

 

”Jag hade inte ju inte slöja innan jag kom till den nya skolan, jag började med det typ direkt efter, men var rädd 

att möta mina gamla klasskompisar att möta dem så jag gömde mig när jag gick hem när jag passerade och tänkte 

att de skulle säga att jag blivit värsta muslimen nu, men märkte att de brydde sig ju inte utan de var mina egna 

farhågor.” (Yasmin) 

 

Yasmin är medveten om att slöjan kan ge upphov till kommentarer och detta resulterade också 

i att hon förväntade sig att hennes vänner skulle börja se henne med andra ögon. Yasmins citat 

visar att kategorisering får betydelse för hur hon tror att andra uppfattar henne. 
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7.4.3 Att ifrågasätta sin identitet 

Andra människors sätt att kategorisera skapar en konflikt hos flera informanter. Denna handlar 

om hur informanterna själva uppfattar sig och hur kategoriseringen får inflytande på deras 

identifikation. 

 

“Men jag känner mig ju ändå inte hundra procent svensk och andra säger åt mig att jag inte är svensk utan att jag 

är från Somalia och då blir man så kluven och det är så svårt när man har föräldrar från ett annat land, men är 

uppvuxen här... Vart kommer jag ifrån egentligen? Och säger man att man är svensk så kan andra i din ålder skratta 

och säga ’Du är svensk... Skulle inte tro det.’ Och då undrar jag... Vad är jag? (Yasmin) 

 

Yasmin uppger att hon inte känner sig helt svensk och att hon av andra enbart blir sedd som 

somalier. Den ambivalens som Yasmin känner inför sin identitet orsakas av att andra människor 

kategoriserar henne. Även om Yasmin själv vill säga att hon är svensk finns det andra som 

misstycker om hennes svenskhet. Dessa känslor beskrivs även av andra informanter, däribland 

Abukaar. 

 

”Jag hade min identitetskris och visste inte vem jag var. Jag hade hela tiden gått och runt och tänkt och känt mig 

att i första hand är jag ju svensk, och i andra hand somalier. Men sen blir man liksom motbevisad gång på gång, 

och den här bilden man har byggt upp, min självbild raserades ganska omgående när du liksom blir påmind om att 

du ser annorlunda ut och du kommer ju inte härifrån och du är inte den du tror.” (Abukaar) 

 

Även hos Abukaar kan vi tolka att hans självuppfattning påverkas av att han kategoriseras när 

han påminns om att andra inte ser honom som han själv gör. Den uppfattning som han själv har 

om sig själv som svensk, börjar han ifrågasätta om den verkligen stämmer. Abukaar beskriver 

att insikten om att andra inte betraktade honom som svensk gav upphov till en identitetskris där 

han började förhandla mellan sin svenska och somaliska identitet. 

 

7.5 I möte med andra somalier 

7.5.1 I möte med somalier i Sverige 

Informanterna har tidigare beskrivit att de identifierar sig som svenskar och känner en stark 

koppling till Sverige. Asta som bott i Sverige sedan slutet på 80-talet har tidigare beskrivit en 

hybrid identitet där hon har en naturaliserad etnisk identitet som somalier, men känner sig 

svensk och arabisk genom sekundär socialisation. När Asta beskriver situationer där hon känner 

sig somalisk anger hon somaliska högtider där hon tillsammans med somaliska vänner och 
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familj lagar somalisk mat. Samtidigt uppger hon att dessa situationer också får henne att känna 

sig väldigt svensk.                                                                                   

 

”Det är väldigt svårt att definiera hur jag känner mig speciellt somalisk /…/ i den situationen (somaliska högtider) 

kan jag känna mig lite blandning av somalisvensk. Så för jag vill att vid en viss tid ska alla åka, då är jag trött och 

då orkar jag inte. Jag vill bara få min tid. Och det är svårt att faktiskt, att efter alla dessa år, att känna sig somalisk” 

(Asta) 

 

Astas berättelse påvisar identifikationens komplexitet och föränderlighet. I en och samma 

kontext, här i mötet med andra somalier i Sverige, känner hon sig somalisk men också svensk. 

Dels gör hon en koppling till att vara somalisk genom att fira somaliska högtider, men även att 

hon känner sig svensk då hon tagit till sig nya egenskaper och normer. 

 

Studiens informanter anger att de känner sig svenska tillsammans med nyanlända somalier. 

Yasmin uppfattar att det är ovanligt för somalier som är födda i Sverige, eller har levt en längre 

tid i Sverige, att umgås med somalier som är nyanlända. Hon berättar att hon idag är väldigt 

intresserad av integration och umgås med nyanlända somalier, men att hon tidigare kände sig 

väldigt svensk i nyanländas sällskap och att de inte hade något gemensamt. De klädde sig olika 

och betedde sig olika. 

 

”Som varför är hon klädd sådär, det är dem inte vana med i Somalia och så i såna situationer kunde jag känna mig 

väldigt svensk. Shit, vi matchar verkligen inte och dem ser mig som svensk och brukar, flera gånger har dem 

faktiskt sagt också att de kallar vårt gäng för de svenska tjejerna för dem ser oss som svenskar så det är lite så här, 

men vi ser oss också som somalier.” (Yasmin) 

 

Yasmin identifierar sig som både somalier och svensk, men i interaktion med nyanlända 

somalier identifierar hon sig inte med dem på grund av olika faktorer och en föreställning om 

att de skulle vara annorlunda henne. De nyanlända somalier som hon berättar om har också en 

föreställning om de somalier som är födda i Sverige och ser dem som annorlunda och mer 

svenska. Hon uppfattar att hon blir kategoriserad på grund av hennes klädstil och svenska 

egenskaper. I och med att dessa egenskaper och normer utmärks i möten med andra somalier 

förstärks även hennes svenska identitet. 
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7.5.2 I möte med somalier i Somalia 

De informanter som har varit i Somalia på besök har uppgett att de känner sig svenska 

tillsammans med sina släktingar. Haweeyo berättar att hon kände sig svensk i Somalia och att 

hon blev kallad den svenska tjejen av sina släktingar. Även Safiyo beskriver detta och berättar 

hur hon identifierar sig och hur hon kände när hon var i Somalia som följande: 

 

”Det är typ små grejer som man känner sig liksom att man verkligen var svensk när man var där nere. Det var 

samma sak när folk sa ’Ahh tjejen från Sverige’ /…/ Jag känner mig som att jag är svensk och jag är ändå 100 % 

somalier. För man bor ändå här [Sverige], man är ändå uppvuxen här. Man har bott här mer än vad man bott i sitt 

eget hemland. För när vi var i Somalia, jag var i mitt eget hemland så jag längtade ändå hem. Och det hemmet jag 

längtade efter var i Sverige. Så det är beviset på att jag känner att jag borde vara en svensk. ” (Safiyo) 

 

Safiyos citat tyder på att hon socialiserat sig till det svenska samhället och att det är bidragande 

till att hon känner sig svensk i Somalia. Hon anser att det finns skillnader i beteende mellan 

svenskar och somalier som tar sig i uttryck i vissa situationer. 

 

”… hur de äter maten och hur det är med affärerna och hemmet och allting liksom. /…/ Alltså, det var små grejer 

som man inte ser att man håller på med här i Sverige.” (Safiyo) 

 

Hon tillägger att somalier i Somalia märker skillnad på hennes sätt att vara och hon att det är 

det som gör att de ser henne som svensk. Safiyos beteende och sätt att klä sig gör att även hon 

identifierar sig som svensk i Somalia. Både hon själv och släktingar kan avgöra skillnader i vad 

som är svenskt och somaliskt, vilket tyder på att det finns en föreställning om vad som är just 

svenskt och somaliskt. 

 

7.6 Sammanfattning av resultat 

Informanterna identifierar sig med flera kategorier, men mest framträdande i resultatet blir 

identifikationen som både svensk och somalier. Den somaliska identiteten grundas i primär 

socialisation och beskrivs som en naturaliserad etnisk identitet då den ses som självklar och 

naturlig. Den svenska identiteten grundas i sekundär socialisation, då de beskriver den genom 

en anpassning till det svenska samhället.  

 

Det finns en normföreställning om hur en svensk ser ut. Normföreställningen leder till att 

informanterna kategoriseras som icke-svenskar som medför vissa konsekvenser i 
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informanternas självuppfattning. Hur de kategoriseras som icke-svenska tar sig uttryck i alla 

möten med majoritetsbefolkningen. Kategoriseringen innefattar även vissa egenskaper där de 

antas inte kunna svenska, att de skulle prestera sämre i skolan och inte vara lämpliga för vissa 

arbeten. I denna studie har det visat sig att kategorisering av informanterna baseras på hudfärg 

och klädsel. Kategorisering sker dock inte enbart i möte med majoritetsbefolkningen, utan även 

tillsammans med andra somalier i Sverige och Somalia. Svenska egenskaper som informanterna 

skapat genom sekundär socialisation utmärker dem som svenskar i Somalia och tillsammans 

med nyanlända somalier i Sverige. Kategorisering får betydelse för informanternas 

identifikation då de tillsammans med majoritetsbefolkningen väljer att betona sin somaliska 

identitet. I relation till andra somalier framhävs deras svenska identitet i form av att de känner 

sig svenska och samtidigt kategoriseras de som svenska. I den här formen av kategorisering får 

hudfärg ingen betydelse utan baseras på klädsel och beteende. 

 

Informanternas självuppfattning förändras beroende hur de kategoriseras. Tillsammans med 

majoritetsbefolkningen upplever informanterna att de blir sedda som icke-svenska. Detta 

påverkar informanterna genom att de känner att deras individuella identiteter reduceras till 

endast somalier, huruvida de uppfattar sig som svensk förlorar betydelse då de kategoriseras 

som somalier. Informanterna börjar således ifrågasätta sin svenska identitet och det leder till att 

informanterna väljer att betona sin somaliska identitet. Att bli sedd som ett kollektiv som är 

förknippat med en negativ stereotyp bild gör att informanterna känner sig pressade att 

överbevisa majoritetsbefolkningens fördomar. De nämner även att de känner ett ansvar att 

förändra den kollektiva bilden av somalier och känner att de måste ändra sitt beteende på grund 

av detta. En konsekvens av kategorisering har även blivit att informanterna förväntar sig att bli 

kategoriserade efter sitt utseende. Det resulterar även att informanterna tolkar sitt utseende som 

icke-svensk på grund av den existerande normföreställningen. 

 

I mötet med somalier påverkas däremot informanternas självuppfattning genom att de känner 

sig svenska. Informanterna märker av skillnader i sitt sätt att vara jämfört med de somalier de 

möter. Andra somalier kategoriserar informanterna efter klädsel och uppförande. Vissa 

informanter berättar att de blivit kallade för den ”svenska tjejen” och att de längtade hem till 

Sverige. Tillsammans med andra somalier känner sig informanterna svenska.  
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8 Analys 
I detta avsnitt analyseras studiens empiriska material med hjälp av bland annat Berger och 

Luckmanns teori om primär och sekundär socialisation, Jenkins teori om social identitet, 

Charles Tilly’s teori om beständig ojämlikhet samt tidigare forskning.    

 

8.1 Identifikation 

I denna studie är det informanternas svenska och somaliska identitet som beskrivs, även om vi 

är medvetna om att varje individ innehar många fler identiteter än just dessa två. Vi behandlar 

kategorierna svensk och somalier i denna uppsats är för att de är mest framträdande i de 

kontexter som beskrivs i studien. I möte med majoritetsbefolkningen är det främst 

informanternas identitet som somalier som blir framträdande eller att de ses som annorlunda 

och avvikande. I möte med nyanlända somalier eller i besök i Somalia är det däremot inte deras 

somaliska identitet som blir det centrala, utan den svenska. Beroende på den kontext som 

informanterna befinner sig i lyfts den svenska och somaliska identiteten fram olika mycket.  

 

Det förminskar dock inte någon av de olika sätten att identifiera sig som svensk eller somalier. 

Yasmin känner sig mer svensk i möte med nyanlända somalier i Sverige, men det betyder inte 

att hon inte känner sig somalisk. Identiteten är pluralistisk och en individ identifierar sig med 

olika kategorier och vad den kategorien innebär betyder inte samma för alla (Sen 2006). 

Yasmins sätt att identifiera sig som somalier är inte likadant för exempelvis Asta eller Mustafa.  

 

Ingen av informanterna har varit osäker på sin somaliska identitet, den beskrivs som naturlig 

och självklar.  Det är något som de bara är och grundas i deras bakgrund. Den somaliska 

identiteten kan förstås genom Berger och Luckmanns (2011) begrepp primär socialisation. 

Informanterna är uppvuxna i en familj med somaliska föräldrar där de första mötena har skett 

och där de internaliserats föräldrarnas värld som sin verklighet. Där har de lärt sig om vem de 

är i samhället och skapat sin somaliska identitet. Primär socialisation kan förklara Safiyo och 

Abukaars sätt att se på sin somaliska identitet: det är något man blivit uppfostrad med. Den kan 

också förstås som en naturaliserad etnisk identifikation som Fangen (2007) beskriver som given 

och grundad i personens ursprung, men som förstärks av majoritetsbefolkningens uppfattning. 

Denna identitet förstås genom att en individ blir tilldelad en identitet av majoriteten, och att den 

tillhörighet en individ känner till denna identitet inte nödvändigtvis hade varit så given utan 

påtryckningar. Det som dock blir problematiskt med Fangens (2007) analys är att hon skapar 

identitetskoncept där hon skiljer på identitet och tillhörighetskänslor, vilket blir motsägelsefullt 
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när Sen (2006) beskriver identiteten som varierande, pluralistisk och kontextuell. Fangen 

fastställer genom sina koncept att en person har en viss identitet och menar att personen känner 

tillhörighet till exempelvis det norska samhället, men har en somalisk identitet. Enligt Sen 

(2006) har en person flera identiteter som blir mer framträdande i vissa situationer och 

identiteten är inte beständig.  

 

Undantagslös beskriver informanterna i denna studie att de av majoritetsbefolkningen ses som 

icke-svenskar, vilket också kan förklara varför informanterna upplever sin somaliska identitet 

som så självklar och fast, det handlar alltså inte alltid om ett medvetet val i identitetsprocessen. 

Vi kan förstå att tillskrivningen av den somaliska identiteten tillsammans med primär 

socialisation förstärker den somaliska identiteten. Såsom Jenkins (2008) menar så har 

informanterna grundat sin identitet på att de vet att de har en somalisk bakgrund, de vet att 

majoritetsbefolkningen är svenska, att andra vet att de är somalier och majoritetsbefolkningen 

ser dem som somalier. Skapandet av identitet sett ur Jenkins perspektiv sker i ett multikausalt 

orsakssamband, det vill säga att dessa orsaksfaktorer påverkar varandra i skapandet av identitet.  

 

Informanternas svenska identitet kan förstås genom sekundär socialisation (Berger & 

Luckmann 2011). Det finns egenskaper och normer som informanterna upplever som typiskt 

svenska. Asta beskriver till exempel att hon identifierar sig i sitt sätt att vara arbetsam och viljan 

att få egentid som svenskt. Den svenska identiteten beskrivs också som en anpassning till det 

svenska samhället vilket tyder på att de socialiserats det svenska samhället genom att de 

internaliserat svenska normer och egenskaper. Sekundär socialisation blir tydlig i möten med 

nyanlända somalier i Sverige och för de informanter som rest till Somalia.  

 

8.2 Kategorisering 

Informanterna blir tilldelade en identitet som icke-svensk och kategorisering blir speciellt 

märkbart i möten med majoritetsbefolkningen. De kategoriseras som somalier och i vissa fall 

som invandrare eller muslim. Kategorisering sker ständigt, det kan vara enkla kommentarer och 

komplimanger om deras svenska. Den visar sig även som vi sett i Astas berättelse om mötet 

med en handläggare som antydde att hennes kläder inte passade för att arbeta i vården, eller 

som i Mustafas fall där hans lärare sa att elever med invandrarbakgrund inte kan få högsta betyg. 

Informanterna kategoriseras utifrån vissa attribut, såsom klädsel och hudfärg, relaterade till 

deras bakgrund. Enligt Jenkins (2008) teori kategoriserar alla människor andra utifrån den 

grupp man själv identifierar sig med. Kärnan till gruppidentifikation är att man identifierar sig 
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med en gemensam nämnare som leder till inkludering, men även exkludering av andra. 

Informanternas hudfärg och klädsel är något som majoritetsbefolkningen inte identifierar sig 

med, de blir därmed tydliga markörer som kategoriseringen baseras på och tydliggör var 

gränsdragningen går mellan dessa två kollektiv, svensk och icke-svensk. Det som förenar en 

grupp kan alltså också vara det som utgör differensen mellan två grupper. Ett exempel på detta 

är där Safiyos kollegor har kommentarer om hennes klädsel och frågor om slöjan, en indikation 

på att kollegorna inte identifierar sig med Safiyos klädsel och slöja. Genom att definiera vad 

som ingår i den ena gruppen, för kollegorna; att inte bära slöja, så talar det också för vad som 

inte tillhör gruppen (Jenkins 2008:102–103). Safiyos klädsel tyder på en differens från 

kollegornas kollektiv som dels placerar Safiyo utanför deras kollektiv och hon ses som 

avvikande. Betraktaren som kategoriserar kan således styras av normer och föreställningar som 

talar för hur det ska vara, även om frågorna inte nödvändigtvis behöver vara en medveten 

kategorisering så är de förenade med en vana. I betraktarens normsystem så blir slöjan en 

symbol för något avvikande.  

 

Informanternas berättelser antyder att det finns en normföreställning om hur en svensk ser ut, 

detta är generellt förstått hos informanterna och majoritetsbefolkningen. Hübinette, Hörnfeldt, 

Farahani och Leon-Rosales (2012) argumenterar för att det råder en vithetsnorm i Sverige där 

svenskhet är direkt kopplat till vithet, därigenom kan vi förstå att informanterna kategoriseras 

som icke-svenska utifrån deras hudfärg. Alla informanter vittnar om möten med personer som 

betraktat dem som icke-svenska, oavsett deras tid i Sverige, egen uppfattning eller 

medborgarskap. Det kan uppfattas som banala händelser, men för den person som ständigt får 

frågan om var de kommer från upplevs det som att den vita, blonda, blåögda svensken 

fortfarande avser normen och att de själva står som avvikare. 

 

8.3 Konsekvens 

Informanterna har en pluralistisk, kontextuell och komplex identitet, beroende på vem de 

interagerar med så förändras deras identitet. De beskriver alla att de identifierar sig som både 

svensk och somalier, men flera av informanterna upplever samtidigt att de inte kan kalla sig 

själv svensk på grund av att de kategoriseras som enbart somalier eller som avvikande. I 

enlighet med Jenkins (2008) teori är omgivningens bemötande viktig när det kommer till 

skapandet av identitet, det är i interaktion med andra människor som vi bekräftar vår 

uppfattning om oss själva. Det finns en tydlig gränsdragning för vem som är svensk och inte 

svensk och det råder konsensus bland informanterna om hur de uppfattas i Sverige av svenskar, 
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nämligen uteslutande som avvikande. Den föreställda bilden om hur en svensk ska se ut leder 

till exempel till att informanterna blir tilltalade på engelska eller blir berömda för sin svenska, 

fastän de bott i Sverige mesta delen av sitt liv. Abukaar beskriver detta som en påminnelse om 

att han inte är svensk där andra placerar honom utanför svenskhetens gränser där det 

förutbestäms att han inte är lika svensk som andra. Frågorna, som må vara ställda av nyfikenhet, 

blir en indikation på att informanterna är något avvikande, en ständig påminnelse om vad de 

inte tillhör, nämligen den svenska gemenskapen. När majoritetsbefolkningen kategoriserar 

informanterna som avvikande från det svenska så får detta betydelse i deras självuppfattning 

och handling, genom att exempelvis inte presentera sig som svensk. Detta beteende liknar 

ungdomarna i Rojas (1995) studie som fann det svårt att identifiera eller presentera sig som 

svensk på grund av att de uppfattades som icke-svenska av andra. Konsekvensen av 

kategorisering blir således att informanterna blir pressade att betona sin somaliska identitet 

vilket leder till att de tvingas begränsa den svenska identiteten. Även om informanterna känner 

sig svenska så undertrycks den svenska identiteten på grund av majoritetsbefolkningens 

kategorisering av dem som icke-svenska.  

 

Informanterna har även angett att de känner igen att det finns en stereotyp av somalier i Sverige. 

Jenkins (2008) beskriver stereotypen som en förenklad och ofullständig bild av en grupp 

Samtidigt som deras identitet reduceras till enbart somalier, så tillskrivs de även negativa 

egenskaper kopplade till den rådande stereotypen. De tvingas att försvara sig och deras beteende 

påverkas genom att de upplever att de bär alla hela den somaliska gruppens rykte på sina axlar. 

Informanterna känner att de måste bete sig exceptionellt och rättfärdiga andra somalier för att 

inte vidmakthålla den stereotypa bilden. Även om informanterna inte känner igen sig i de 

stereotypa beskrivningarna som de tillskrivs så finner de en svårighet när de ska beskriva sin 

identitet. Huruvida de känner en tillhörighet till det svenska är ofta något som förminskas eller 

inte accepteras. Denna gränsdragning leder till att de värnar om sitt somaliska ursprung och vi 

kan återigen tyda att informanternas egen självuppfattning förändras av kategorisering och 

bidrar till att de agerar på ett sätt som de kanske inte skulle gjort om de inte kategoriserats.  

 

Ytterligare identitetskonflikter uppstår när informanterna kategoriseras som svenskar i Somalia 

och i sällskap med nyanlända somalier i Sverige. De svenska normerna och egenskaperna som 

informanterna internaliserat genom sekundär socialisation är det som gör att de känner sig 

svenska, och är även anledningen till varför de ses som främmande av andra somalier. Det finns 

en påverkan både från majoritetssamhället och andra somalier på informanterna. 
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8.4 Social exkludering 

Vi kan tolka kategorisering och identifikation som en dialektisk process. När informanterna 

kategoriseras på basis av sitt utseende förstärker de sin somaliska identitet, vidare kan detta ge 

skäl till att de ytterligare kategoriseras som somalier. Fangen (2006) beskriver i sin studie 

sambandet mellan kategorisering och integration hos somalier i Norge. Den negativa synen 

menar Fangen påverkar somaliernas identitetsprocess och även integrationsprocess genom att 

det tar längre tid att ta sig in i det nya samhället. Även bemötandet från samhället har en stor 

inverkan på individens identitet. Fangen argumenterar att bemötandet från majoritetssamhället 

kan bidra till att vissa väljer att betona sin somaliska identitet och endast göra små anpassningar 

till det nya samhället, denna identitetsprocess kallar Fangen för etnisk inkorporering som bildar 

etniska enklaver. Genom detta kan vi förstå exempelvis segregering på arbetsmarknaden där 

icke-svenska inte får tillgång till alla arbetsfält. Det öppnas en arbetsmarknad där deras 

bakgrund är fördelaktig då den resterande arbetsmarknaden är relativt svåräntrad. Den annars 

exkluderande arbetsmarknaden driver indirekt icke-svenska personer att söka sig till arbeten 

där deras bakgrund ses som en fördel och ökar deras arbetsmöjligheter. Samtliga informanter 

har eller har haft arbeten relaterade till sin somaliska bakgrund. Charles Tillys (2000) teori kan 

hjälpa oss att förstå hur etniska enklaver uppstår och bevaras på arbetsmarknaden, men även 

inom andra sektorer i samhället. Om vi jämför de kategoriella paren svensk/somalier kan vi 

anta att svenskar i det här fallet utgör den överordnade kategorin då de besitter de institutionella 

resurserna. Den svenska kategorin kan exploatera somalierna eftersom svenskar är etablerade 

på arbetsmarknaden och skapat organisationerna. Svenskar innehar maktpositionerna på 

arbetsplatserna, det är de som rekryterar och i syfte att vilja behålla sin maktposition kan de 

välja att inte anställa personer med somalisk bakgrund. Informanterna har angett att deras 

somaliska språk varit en resurs vid arbetssökande och detta kan ses som ett exempel på 

möjlighetsansamling där informanterna tagit de möjligheter som getts på arbetsmarknaden. 

Informanterna exkluderas på andra delar av arbetsmarknaden men hittar här en lucka där de kan 

skapa sig en ”invandrarnisch” och jobba som tolk eller i klasser med barn som är i behov av 

lärare och elevassistenter som pratar somaliska. Detta leder i sin tur till exkludering då de 

fortfarande inte får tillgång till maktpositioner utan arbetar för någon. Exploateringen och 

möjlighetsansamlingen förklarar hur ojämlikheten skapas mellan svenskar och somalier, men 

institutionaliseringen av dessa ojämlikheter resulterar i att ojämlikheten blir beständig. 

Organisationerna bygger på ett skript som sedan kopieras genom efterlikning gör att 

organisationen inte förändras eftersom det är samma kategori av människor som rekryteras och 
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anställningsrutinen reproduceras. När somalierna väl fått jobb genom möjlighetsansamling och 

etablerat en plats på arbetsmarknaden så anpassar de sig efter det organisationsmönster som 

finns och finner sig i sin underordnade position på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden och 

informanternas yrken har utgjort exempel för att illustrera hur den sociala exkluderingen och 

beständiga ojämlikheten uppstår och består för somalier i Sverige. 

 

Samtidigt som möjlighetsansamling verkar som en inkörsport på arbetsmarknaden, leder den i 

samma mån till exkludering då den även påverkas av vilka resurser som lämnas till 

monopolisering av den överordnade kategorien. Det kan gälla jobb där svenskar inte har någon 

befintlig kunskap, som tolk i somaliska, eller arbeten där de helt enkelt inte vill arbeta, till 

exempel lågbetalda jobb. Detta reproducerar inte bara etniska enklaver på arbetsmarknaden; 

utan även klasskillnader mellan kategorierna svensk och somalier. När somalier exkluderas från 

arbetsmarknaden eller i andra sociala sammanhang så hindras integrationen för att de inte lär 

sig det ”svenska” scriptet. De exkluderas från majoritetsgruppen och går då miste om den lokala 

kunskapen för att förstå de svenska sociala koderna. Samtidigt skapar de egen lokal kunskap i 

sin egen grupp som i sin tur förstärker gränsdragningen mellan grupperna. Lokal kunskap sker 

på individnivå och somalier exkluderas från vissa delar i samhället och skapar således etniska 

enklaver. Den lokala kunskapen verkar inkluderande i den egna gruppen, men exkluderande 

med andra grupper då de inte har tillgång till den lokala kunskap som krävs i en annan grupp. 

Genom dessa orsaksmekaniser som Tilly (2000) beskriver så reproduceras asymmetriska 

maktförhållanden mellan kategorierna svensk/somalier och vi förstå den sociala exkluderingen 

av somalier i det svenska samhället.  

 

9 Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att förstå kategoriseringens betydelse för integrationsprocessen med 

hjälp av att undersöka etablerade somaliers erfarenheter av kategorisering. Vi ville nå bortom 

förklaringarna som Underlagsrapport nr 2 till Framtidskommissionen ”Somalier på 

arbetsmarknaden – Har Sverige något att lära?” (Carlson, B. et. al 2012). Vi påstår inte att 

deras statistik är fel, men vi kan genom vår studie addera en till faktor, nämligen att 

kategorisering har betydelse för integrationsprocessen. Slutsatsen man kan dra av vår studie är 

att informanterna i regel alltid kategoriseras som avvikande i möten med 

majoritetsbefolkningen. Kategoriseringen kan innebära frågor om deras bakgrund, kultur eller 

klädsel som är ställda av nyfikenhet, men den gemensamma nämnaren är att informanterna 
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ständigt pekas ut som något avvikande. Resultatet bekräftar vithetsnormen som Hübinette 

Hörnfeldt, Farahani & Leon-Rosales (2012) talar om då informanterna kategoriseras som icke-

svenska på grund av sin hudfärg och klädsel. Vad kan då detta innebära för 

integrationsprocessen? 

  

Genom Tilly (2000) teori om beständig ojämlikhet kan vi förklara den låga sysselsättningen på 

arbetsmarknaden och hur den blir beständig. Informanterna utesluts ur gemenskapen och 

därmed också från att ta del av samhällets delar, till exempel arbetsmarknaden. 

Kategoriseringen påverkar hur informanterna tar sig an sin relation till Sverige, man vet att man 

kommer begränsas på arbetsmarknaden på grund av sin bakgrund och detta leder till att man 

låter bli att söka vissa arbeten. Majoritetsbefolkningens bemötande skapar etniska enklaver, 

men etniska enklaver skapar även i sin tur en distans från det svenska samhället. 

Kategoriseringen producerar och reproducerar en uppdelning mellan dessa två grupper i ett ”vi” 

och ”dem”. Det bidrar till en beständig ojämlikhet där människor som inte utgör normen för 

vem som är svensk riskerar att exkluderas. En konsekvens blir att individer upplever hopplöshet 

att någonsin komma in i det svenska samhället. Valmöjligheterna begränsas för individer som 

lever i Sverige och vill göra bra ifrån sig när de ständigt kategoriseras och betraktas som 

annorlunda. Deras möte med det svenska samhället försvåras då de vet att de blir betraktade på 

ett visst sätt som ibland är baserat på en stereotyp.  En individs ovilja bör kanske just därför 

inte ses som just ovilja, utan snarare i ett led av den beständiga ojämlikheten mellan 

reproduktionen av ”vi” och ”dem”. När informanterna ständigt kategoriseras och betraktas som 

avvikande så leder det till att de själva börjar se sig som avvikare från den svenska normen.  

  

Rojas (1995) liknar den svenska integrationspolitiken med en assimilationspolitik där 

nyanlända förväntas anpassa sig efter det svenska samhället. Integrationsprocessens ambiguitet 

blir dock oundviklig då invandrare ombeds att integreras och bli svenskar, men där hudfärg 

samtidigt utgör ett hinder för vem som anses vara svensk och tillhöra gemenskapen. Det blir 

motsägelsefullt på så sätt att det finns en gräns för hur svensk en icke-vit person kan bli. Bilden 

av svensken som en homogen grupp är begränsande då människor som inte uppfyller normen 

inte får tillhöra den svenska gruppen. Hur förväntas människor att anpassa sig till ett samhälle 

och vad händer med deras ambitioner om de ständigt kategoriseras som annorlunda? 

 

Kategorisering är oundvikligt och det sker hela tiden (Jenkins 2008), men det blir problematiskt 

i forskning om identitet och integration där forskare som Fangen (2006, 2007) vill visa ett 
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samband mellan att betona sin identitet som somalisk och därmed är personen mindre 

integrerad. Vilket samband finns det mellan att betona sin somaliska identitet och att vara 

mindre integrerad? Yasmin som valt att ta på sig slöja och drömmer om att besöka Somalia, 

blir inte mindre integrerad eller mindre svensk för att hon bär slöja och vill besöka landet där 

hennes föräldrar kommer ifrån. Samtidigt som det inte gör henne mindre somalisk. 

Identifikationen som svensk eller somalier är individuellt då alla människor har olika 

uppfattning om vad en svensk eller somalisk identitet är och det går inte att definiera. Blir man 

dock kategoriserad som att inte tillhöra en kategori man själv identifierar sig med får det 

betydelse för hur man uppfattar sig själv och tar sig an det svenska samhället. Det är 

kategoriseringen som är orsaken till att man inte blir integrerad i det svenska samhället, inte om 

du väljer att framhäva din identitet på ett visst sätt.  
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Bilaga A Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor/information 

Ålder 

Hur länge har du varit i Sverige? 

Familj/släktband i Sverige? 

Utbildning? 
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Sysselsättning? 

 

Första tiden i Sverige 

Berätta om din första tid i Sverige. 

Berätta om ditt första intryck av Sverige? 

Vilka svårigheter möttes du av? 

Vad var positivt? 

Hur är kontaktnätet med andra somalier när man anländer? Vad fick du för information om 

Sverige av dem? 

 

Integrationsprocessen 

Hur gick det till när du fick bostad? Varför valde du att bo i just det området? 

Hur gick det till när du skulle lära dig språket? 

Hur gick det till när du fick arbete? 

Berätta hur dina arbetsintervjuer har gått till? 

 

Bemötande 

Hur tycker du att din bakgrund påverkar mötet med arbetsförmedlingen? Arbetsplatsen? 

På vilket sätt tycker du att personalen har tagit hänsyn till din kultur? 

När känner du dig somalisk? I vilka situationer? På vilket sätt? 

När känner du dig svensk? I vilka situationer? På vilket sätt? 

 

Vardagsliv 

Berätta om vad du gör på din fritid. 

Är du med i en förening? Idrott? Religiös förening? 

Vilka umgås du med?  

Är det någon skillnad på aktiviteter med somalier och svenska? 

Vad gör ni? 

 

Avslutande frågor 

Får vi återkomma om vi har fler frågor? 

 

Bilaga B Informationsbrev 
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Hej!  

 

Vi läser sociologi på Linnéuniversitetet i Växjö och ska nu skriva vår C-uppsats. Vi är båda 

väldigt intresserade av integration och har tidigare jobbat med olika projekt inom detta.  

 

I vår uppsats vill vi undersöka hur personer med somalisk bakgrund identifierar sig samt om/hur 

kategorisering påverkar integrationsprocessen. Vi vill ta del av somaliers egna åsikter och 

tankar om integration i Sverige. Vi upplever att mycket av den forskning som finns idag pratar 

om somalier utan att ge somaliers egna perspektiv. Därför vill vi bygga vår studie utifrån 

somaliers perspektiv för att ge en förståelse om bland annat bemötande och integration i 

Sverige. 

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om just Du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju 

med oss. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på internet då detta är ett krav från 

universitetet, men Du kommer självklart att vara helt anonym så att ingen kan känna igen dig 

som intervjuas. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och intervjun kan avbrytas om Du inte vill 

fortsätta. Frågorna vi kommer att ställa handlar om bemötande från arbetsförmedlingen, din 

första tid (om man inte är född i Sverige) och ditt vardagsliv i Sverige. Intervjun kommer att ta 

ca 30 min-1 tim. Vill Du ta del av uppsatsen när den är sammanställd så ordnar vi självklart det.  

  

Om du skulle vara intresserad av att delta kontakta oss gärna antingen via mejl eller telefon. 

  

Vänliga hälsningar,  

Annelie och Johanna 

 

 


