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Abstract 

 

Author:Isabella Levling& Nikos Nikolaidis 

Title: A study about self-identity: How Somali women experience cultural belonging between 

two cultures. [Translated title] 

Supervisor:Anders Giertz 

Assessor: 

 

This study is a part of the social science program on Linnaeus University. The purpose of this 

study is to understand how Somali women in Sweden look upon their cultural identity. We 

also aim to understand how their cultural identity is affected by living there life with an 

influence from two different cultures. In this perspective we are focusing on how media in 

Sweden is presenting Somalia and Somali people. The data in this study has been collected 

through qualitative interviews with 7 Somali women. These women have been identified 

through a contact person or by the women that has participated in the interviews. The number 

of women in this survey has been limited by the possibility to find candidates that fitted with 

the defined research criteria’s. One essential part in our findings is that the women’s view on 

their cultural identity tends to be dynamic and depending on the situation. Though there might 

also be a conflict in the women’s feelings towards their cultural identity and ambivalent 

emotions might be present. We have also concluded that the women see the media picture as 

one dimensional and negative. The media reflection might have an impact on the identity for 

the individuals since the self-identity must relate to the stereotyped reflection. 
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Förord 
 

Denna studie har varit lärorik ur flera aspekter. Det har varit intressant att få en inblick i den 

somaliska kulturen. Vi har fått en unik möjlighet att träffa människor och ta del av deras 

berättelser. I vissa avseenden har det varit känslomässigt krävande för våra intervjupersoner 

att försöka minnas och återberätta saker som legat långt bort i det förflutna. Dessa berättelser 

utgör grunden i det empiriska materialet som vi samlat in. Därför vill vi tacka alla våra 

intervjupersoner för att de ägnat både tid och kraft till att medverka i studien. En annan 

huvudpelare för studiens genomförande har vår handledare, Anders Giertz, varit. Han har 

stöttat oss under arbetets gång och bidragit med konstruktiv återkoppling för att förbättra 

studien.  
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1.0 Problemformulering 
 

Enligt Landguiden (2014) är Somalia ett land som sedan 1991 drabbats av politiskt kaos där 

klanbaserade grupper stridit mot varandra. Landet har varit utan någon fungerande regering 

eller statlig förvaltning och än idag är det klanvälde som kontrollerar landet. Detta har 

resulterat i att civilbefolkningen drabbats hårt. Kriget och fattigdomen har lett till att 

människor flytt sitt land. Ett av länderna som somalier flytt till är Sverige. 

 

Ringquist (2010:9-10) menar att kultur, ur ett antropologiskt perspektiv, ses som en 

människas levnadsmönster. Alltså de värderingar, idéer och kunskaper som människan skapar 

och formas av. Dessa levnadsmönster, menar vi, blir del av en människas självbiografi. 

Lorentz (2004:10) menar att det mångkulturella samhället innebär ett samhälleligt tillstånd 

som betecknar flera kulturer och medborgare med skilda etniska och religiösa bakgrunder. 

Utifrån Lorentz förklaring kan vi se Sverige som ett sådant samhälle. Stonequist (1935) menar 

att en konsekvens av det mångkulturella samhället är förekomsten av individer som lever i 

mer komplexa kulturella sammanhang. Författaren menar vidare att dessa människor har ett 

”kulturellt bagage” av olika traditioner, språkkunskaper, moraliska koder och religioner, det 

är alltså individer som lever mellan två kulturella system. Den marginella mannen beskrivs 

som en individ som lever mellan två kulturer och som inte är villig att bryta sig loss från 

någon utav dessa. Den marginella mannen utsätts för fördomar vilket inte låter honom hitta en 

plats i det nya samhället han försöker etablera sig i. 

 

Ahmadi och Lewin (2003:146-149) menar att svensk media spelar en central roll i att skapa 

föreställningar om olika grupper, och har makten att bekräfta en kulturell bild eller ifrågasätta 

den. Konsekvensen av detta, menar författarna, är att media konstruerar en bild av invandrare 

som inte överensstämmer med verkligheten. Invandrarna tillskrivs en identitet som de måste 

förhålla sig till, viket påverkar deras syn på sig själva. Författarna menar att denna process, av 

att media tillskriver invandrarna en identitet, bidrar på ett entydigt sätt till att vissa aspekter av 

invandrarna överbetonas. Invandrarna, från sin sida, väljer beroende på kontext att antingen 

leva upp till den konstruerade bilden eller att tona ned den. Följden av detta menar författarna 

är att invandrarna skiftar mellan identiteter vilket kan leda till en identitetskris. Faktumet att 

medias beskrivning kan vara anledningen till varför invandrare skiftar mellan olika identiteter 

gör det intressant att studera intervjupersonernas uppfattning om hur Somalia och somalier 

skildras i svensk media.  
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Borgström (1998:19) menar att identitetskonflikter kan uppstå när en människa lever med två 

kulturer, och dessa konflikter hanteras olika inom olika invandrargrupper. Vi menar att 

somaliska kvinnors kulturella tillhörighet och identitet blir intressant att studera. Denna grupp 

har valts dels för att den varit lättillgänglig för oss och dels för att tidigare forskning saknas 

om hur somaliska kvinnors kulturella tillhörighet och identitet påverkas av kulturmöten.  

 

Hammarén och Johansson (2007:9) skriver att när vi tappar vår identitet kan vi också bli 

förvirrade och känna oss desorienterade. Författarna menar att händelser som att flytta eller 

separera påverkar vårt sätt att se på oss själva. Enligt författarnas resonemang skulle då 

identiteten kunna förändras när en person flyttar till ett nytt land och kanske bryter kontakten 

med sina släktingar. I de fall individen känner en konflikt eller ambivalens inför sin kulturella 

tillhörighet och identitet kan det skapa kulturkonflikt och identitetskris, för individen. Vi 

menar att det kan finnas ett samband mellan upplevelsen av kulturell tillhörighet och 

identitet.Men varför är vår studie relevant för socialt arbete?  

 

Stora delar av det somaliska folket har flytt sitt land eftersom deras samhälle inte tillförsäkrat 

dem den trygghet som de behövt. Med detta som bakgrund kan vi få föreställningar om att 

många av dessa människor kan ha haft traumatiska upplevelser. Dessa traumatiska 

upplevelser i kombination med risken av att uppleva kulturkonflikt gör denna studie relevant 

för socialt arbete. Vår studie vill lyfta upp sådant som kan komma i skymundan när 

socialarbetare möter människor som lämnat sitt ursprungsland, nämligen den ”kulturella 

resan” och vilken betydelse den haft för människors identitet. Studien vill bidra till att 

studenter och socialarbetare får en större helhetssyn när de gäller dessa människor.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att förstå hur somaliska kvinnor ser på sin kulturella tillhörighet samt 

hur de upplever att deras identitet påverkas av att leva i två kulturer. För att avgränsa oss i hur 

identiteten påverkasliggervårt fokus på familjeliv och hur intervjupersonerna upplever 

skildringen av Somalia i svensk media.  
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1.2 Frågeställningar 

 

1. Vilken syn har intervjupersonerna på sin kulturella tillhörighet? 

2. Hur förhåller sig kvinnornas egen bild av Somalia till den bild de upplever i media?  

 

2.0 Tidigare forskning 
 

I våra forskningsfrågor kan utläsas några nyckelbegrepp kopplat till somaliska kvinnor. Dessa 

utgörs av kulturell tillhörighet, erfarenheter av att leva i två samhällen samt svensk medias 

skildring av den studerade gruppen. Vi har därför sökt forskning kring dess teman för att ha 

en teoretisk ingång till vårt arbete. I synnerhet har vi sökt på tidigare forskning riktad mot den 

studerade gruppen av somaliska kvinnor som migrerat till Sverige. Mängden tillgänglig 

forskning på denna grupp med beröringspunkter mot vårt arbete är dock begränsad. Vi har 

dock hittat en svensk rapport gällande somaliska kvinnors identitet kopplad till matvanor. I 

övrigt har vi fått söka forskning som antingen gjorts i andra länder eller där våra teman 

kopplas mot migranter i allmänhet.  

 

Den aktuella forskningen vi använt oss av presenteras under två rubriker (även om de i vissa 

delar går in i varandra). Dels presenterar vi under rubriken ”Erfarenheter av migration” 

tidigare forskning kring erfarenheter från migration men också hur det är att komma till ett 

nytt land. I denna får vi en bakgrundsbild av forskning kring de förutsättningar som den 

studerade gruppen lever under i ett annat land. Då flera av studierna gjorts i andra länder än 

Sverige kan vi inte ta för givet att de gäller här. Vissa innehåll kan dock anses generaliserbara 

och det är troligt att mönstren återupprepas. Det ger därför viktig bakgrundsinformation om 

den studerade gruppen. Vi behandlar under denna rubrik även medias delaktighet i att skapa 

stereotypa uppfattningar. Under rubriken Kulturell tillhörighet och identitet lyfter vi fram 

tidigare forskning kring tillhörighet och identitet bland migranter i nya kulturer. Detta område 

är centralt i vår rapport och även om vi här inte går specifikt mot den studerade gruppen så får 

vi en bild av de frågeställningar som migranter kan brottas med gällande kulturell tillhörighet 

och identitet.  

 

2.1 Erfarenhet av migration 
 

I forskningsrapporten från Bokore (2013) kan vi följa somaliska kvinnors berättelser om 

flykten från Somalia till Kanada. Kvinnornas berättelser vittnar om erfarenheter av krig, våld 
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och fattigdom innan de bosatte sig i Kanada. I kvinnornas utsagor urskiljer författaren att 

rasism och diskriminering påverkat deras bild av det kanadensiska samhället. Khanlou, Koh 

och Mill (2008:495-510) skriver om kopplingen mellan diskriminering och fördomar samt 

utlandsföddas kulturella identitet. Forskningen fokuserar på ungdomar i Kanada som 

invandrat från Iran och Afghanistan. I studien beskrivs hur ungdomarna upplever att medias 

skildring av deras hemländer påverkar hur människor ser på dem. De framhåller att 

mediabilden är ensidig och fokuserar på problem som terrorism och krig. Ungdomarna menar 

att de utsätts för diskriminering och att detta har inverkan på deras kulturella identitet. I 

artikeln framgår att flera ungdomar undviker att avslöja sin kulturella identitet av rädsla för 

diskriminering eller fördomar. Studien visar även att den kulturella identiteten indirekt kan 

stärkas via diskriminering om individen istället söker tillhörighet i den kulturella grupp de 

känner samhörighet i.  

 

Ylva Brune (2000:19) skriver liksom Khanlou m.fl. om kopplingen mellan nyhetsjournalistik 

och invandrare. Författaren menar att journalistiken är en del av det samhälle där den verkar. 

Hon skriver att journalistiken inte förhåller sig neutral till den kultur och de fördomar som 

råder i samhället. Samtidigt menar hon att nyhetsskildringen blir en del i att skapa och 

omvandla den kulturella och nationella identiteten. Hon menar att även om journalisten inte 

uttrycker direkta åsikter så bidrar skildringar till att skapa stereotypa bilder genom 

framställningarna. Ett exempel som författaren illustrerar är att 85 % av alla nyhetsinslag i TV 

med koppling till Islam eller muslimer handlar om våld. Brune skriver vidare att man i media 

skildringarna av islam arbetar med symboler och stereotyper som t ex fundamentalism, 

koranen och jihad. Författaren (Ibid:21-22) hävdar att mediabilden och den negativa laddning 

som symbolerna ges går hand i hand. Hon skriver att de negativa bilderna även gör det 

svårare att nå ut med saklig information då den negativa ”uppfattningarna” stjäl fokus. Andra 

exempel som författaren (Ibid:24) återger i rapporten utgår från en svensk självbild präglad av 

frihet, individualism och modernism. Detta innebär att vi jämför och värderar andra kulturers 

levnadssätt utifrån vad vi ser som positivt och tolkar ur det vi ser. Detta utan att egentligen 

ställa frågan till dem som lever enligt dessa mönster.  

 

Såväl Brune som Khanlou m.fl. skriver i sina rapporter om hur invandrare utsätts för 

fördomar. I Subiros (2011) studie från Katalonien visas att invandrare är utsatta för 

generaliserande fördomar från ursprungssamhället. Fördomar om att invandrare tillhör en 

kultur som är av en lägre nivå och är beredda att ta arbeten till vilket pris som helst. 
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Subirosmenar att denna fördom verifieras i någon mån eftersom en stor majoritet av hans 

respondenter utför arbeten som inte kräver någon akademisk utbildning. Däremot visas i 

studien att respondenternas utbildningsnivå är i genomsnitt lika stor som 

ursprungsbefolkningens. Subiros menar att detta förhållande och känslan av att acceptera 

okvalificerade arbeten, vilar på mottagandet av kulturella fördomar och respondenternas lägre 

rättsliga status. Med detta som bakgrund kommer Subiros fram till att respondenterna skapar 

hinder mot sin akademiska kompetens i det nya samhället vilket gör att respondenterna 

accepterar arbeten som är under deras kompetensnivå. Även Bokore (2013) presenterar en 

ingångspunkt till arbetsmarknaden när han beskriver att livet i Kanada har varit svårt för de 

somaliska kvinnorna. Avsaknaden av betyg, bristande språkkunskaper och en arbetsmarknad 

med stor konkurrens har varit förhållanden som lett till att de isolerats. På grund av detta har 

många känt sig maktlösa och deprimerade. Författaren menar att dessa känslor grundas i att 

kvinnorna anländer till ett främmande samhälle med en traumatiserad bakgrund samtidigt som 

de möter utmaningar och svårigheter som det nya samhället för med sig.  

 

Hopkins (2010) intar i sin studie en något annan utgångspunkt än Bokore när han studerar 

somaliska kvinnor i London och Toronto. I studien inriktar han sig på om hur somaliska 

kvinnor påverkas av att ha transnationella band; alltså hur det är att leva med somalisk 

bakgrund i länder som Storbritannien och Kanada, samtidigt som kontakter med hemlandet 

och den somaliska kulturen upprätthålls. Studien baseras på intervjuer och visar att alla 

respondenter har kontakt med den somaliska diasporan och i någon mån hemlandet. Nästan 

alla respondenter uttryckte önskan om att återvända till sitt hemland, antingen för att bosätta 

sig permanent eller för semester. Tre av respondenterna uppgav att de någon gång återvänt till 

sitt hemland men att detta besök föranlett sorg. De tre respondenterna som besökt sitt 

hemland upplevde ett främlingskap i Somalia. De uppger att de fick höra kommentarer om att 

de numera liknade västerlänningar. Hos de tre respondenterna skapade detta tankar om att en 

inre förändring skett.  

 

2.2 Kulturell tillhörighet 
 

Bauer, Loomis och Akkari (2012:54–67) har studerat ungdomar med utländsk bakgrund i den 

mångkulturella staden Genéve. Studien visar att ungdomarna var mer intresserade av 

tillhörighet kopplad till ungdomskultur (sport, musik etc.) än etnisk kultur. Studien visar även 

att ungdomarna i hög grad känner samhörighet till språk och etnisk kultur. Ett av resultaten är 
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att ungdomarna i studien i större utsträckning upplever tillhörighet till föräldrarnas hemland 

än till Schweiz. En förklaring till detta anser författarna är att man intar en nationell identitet 

utifrån hur omgivningen uppfattar en. Då många inte har ett schweiziskt pass har de inte 

heller rätt att betrakta sig som schweizare. Samtidigt känner vissa ungdomar en ambivalens då 

de ses som schweizare i föräldrarnas hemland men utländska i Schweiz. Ungdomarna i 

studien identifierar sig starkare med den rådande ungdomskulturen än med den nationella 

identiteten. En av studiens slutsatser är att den kulturella identiteten varierar beroende på 

miljö och sammanhang. Inom familjen kan ungdomarna ha en monokulturell identitet. Vid 

umgänge med vänner kan samma person inta en interkulturell identitet. Författarna drar 

slutsatsen att vi måste tänka om vad gäller begreppet multikulturalism och se det som något 

situationsanpassat, dynamiskt och komplext. Samtidigt visar studien att ungdomarna är öppna 

för etniska och kulturella olikheter. Detta knyter an till Khanlou, Koh och Mill (2008: 495-

510) som presenterar konklusioner kring att ungdomar i minoritetsgrupper är positiva till det 

multikulturella samhället då det skapar möjlighet att vidmakthålla och ge status till den egna 

kulturen.  

 

I likhet med Bauer, Loomis och Akkari (2012:54–67) visar Hopkins (2010)  att språket är en 

viktig faktor för att behålla kulturen. Hopkins studie uttrycker även att de somaliska 

kvinnorna ville föra spåket vidare till sina barn. Respondenterna upplevde även att klädsel och 

religiös tillhörighet var viktiga faktorer för att behålla det som uppfattas som somaliskt. I 

artikeln ”Culturalfoodways in Sweden” behandlar författarna ytterligare en faktor kopplat till 

det som uppfattas som somaliskt. I studien undersöker Jonsson, Hallberg och Gustavsson 

(2002:228) somaliska kvinnors val av mat kopplat till kulturell identitet. Forskarna redogör 

för att maten är en viktig del i att behålla den kulturella identiteten inom familjen. I artikeln 

redogör författarna för att de somaliska kvinnorna traditionellt har ansvarat för 

hushållssysslorna och tagit hand om barnen. När de somaliska kvinnorna kommer till Sverige 

och börjar studera eller tar sig ut på arbetsmarknaden minskar den tid de har till förfogande 

för att ombesörja hushållsbestyren. Författarna beskriver (2002:333) att det utifrån detta kan 

uppstå en konflikt då makens behov av att upprätthålla den traditionella matkulturen är stark. 

I artikeln visar författarna att det finns en ambivalens inför de val av mat som de somaliska 

kvinnorna ställs inför i vardagen. Detta beskrivs i artikeln som en kamp för att upprätthålla 

den kulturella identiteten. Dels handlar det om att tillfredsställa makens önskemål om 

traditionell mat och dels om att barnen i skolan uppskattar och efterfrågar svensk mat 

(Ibid:332-334). Samtidigt bär de med sig hemlandets nedärvda kultur och uppfattning om vad 
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som är nyttig mat. De har även uppfattningar om att den nya kulturens mat kan vara direkt 

skadlig. Bokore (2013) redovisar i artikeln hur kvinnorna i studien har upplevt kulturella 

skillnader mellan den somaliska kulturen och kanadensiska kulturen inom andra områden. Det 

handlar om den frihet som finns i Kanada, t ex att ungdomar är fria att inleda sexuella 

relationer utan giftermål, dricka alkohol och lämna hemmet utan föräldrarnas tillåtelse. De har 

en frihet som inte finns i Somalia.  

 

3.0 Metod 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
 

Våra forskningsfrågor handlar om att förstå somaliska kvinnors syn på sin kulturella 

tillhörighet och identitet. Då frågeställningarna är riktade mot kvinnornas egna upplevelser 

behöver vi tolka informationen för att förstå och dra slutledningar av informationen. En 

central del i vår vetenskapliga ansats blir därför att använda hermeneutik. Enligt Thomassen 

(2007:178 &181)berör hermeneutiken teorier om tolkning och förståelse och dess syfte är att 

beskriva vad förståelse är. Då humanvetenskaplig forskning handlar om att förstå människan 

blir hermeneutik också grundläggande inom detta forskningsområde. Thomassen 

(2007:181)menar att genom att studera hur en upplevelse skapar ett uttryck kan vi också 

erhålla en förståelse. Ett resonemang kring begreppet förförståelse blir i detta sammanhang 

relevant.  

 

Thomassen (2007:36) menar att förförståelse är en generaliserad erfarenhetskunskap som 

skapar antaganden, förväntningar och tolkningar hos en människa. Eftersom båda författarna 

har erfarenhet av att leva med en dubbel kulturell bakgrund kan vi säga att vår förförståelse 

präglas av denna erfarenhet. Thomassenmenar att detta har skapat förväntningar, tolkningar 

och antaganden hos oss. Vi som författare menar att det kan vara svårt för en människa att 

känna tillhörighet när hon har en dubbel kulturell bakgrund, något som under vissa 

livssituationer kan vara både utmanande och påfrestande. Men det kan finnas flera fördelar 

såsom att behärska två språk och ha förståelse för kulturella mönster som uppkommer i den 

ena kulturen och inte den andra.  

 

3.2 Urval & avgränsning 
 



 

 

12 

 

I syfte till denna studie nämner vi att ambitionen är att förstå hur somaliska kvinnor ser på sin 

kultur och identitet, men då det av praktiska skäl är omöjligt att inom ramen för detta arbete 

studera hela gruppen av somaliska kvinnor i Sverige har ett urval gjorts. Bakgrunden till att vi 

väljer just kvinnor är för att avgränsa studiegruppen. Vi ämnar dock inte föra någon 

genusanalys i studien, dock förmedlas ett genusperspektiv eftersom det endast är kvinnor som 

för fram sina åsikter. Utifrån vårt resultat kan vi sedan göra en teoretisk generalisering för 

gruppen som helhet. Grønmo (2006:93-94) skriver att viktiga syften med teoretisk 

generalisering är att utveckla begrepp, teorier och hypoteser som man sedan förmodar vara 

allmängiltiga för hela populationen. Syftet kan också vara att skapa en helhetsförståelse av 

den studerade populationen genom att studera en delmängd. Författaren menar vidare att 

teoretiska generaliseringar bygger på en utgångspunkt i strategiska urval. Vid denna typ av 

urval väljer forskaren inte slumpmässigt ut studieobjekten. Urvalet grundar sig i stället på en 

bedömning om vilka intervjupersoner som är mest relevanta att studera för att slutföra 

studien. Vi har i detta syfte identifierat en person som via sin profession har ett kontaktnät av 

somaliska kvinnor. Kontaktpersonen har fått ett antal kriterier som bygger på att 

studieobjekten ska kunna det svenska språket, har bott i Somalia och vars båda föräldrar har 

somaliskt ursprung. Kriterierna är definierade med utgångspunkt i att de har en kulturell 

identitet som skiljer sig från den svenska. Valet av somaliska kvinnor har gjorts på grundval 

av den ringa mängd forskning som finns om somaliska kvinnor relaterat till begreppen 

tillhörighet och identitet. Grønmo (2006:95)skriver att det inte finns några matematiska 

modeller för att beskriva hur stort urval man skall göra vid teoretisk generalisering. Urvalet 

styrs snarare av när man som forskare anser att data från fler studieobjekt inte tillför något 

väsentligt i att ge svar på problemformuleringarna. Vårt urval består av sju somaliska kvinnor 

som uppfyllde kriterierna. Med tanke på det begränsade urvalet är vi medvetna om att det är 

vanskligt att göra en teoretisk generalisering. I samband med att vi studerar hur de uppfattar 

att media skildrar Somalia och somalier ämnar vi inte söka kategorisera vilken media som gör 

framställningarna. Vi utgår istället helt utifrån hur våra respondenter uppfattar det totala 

mediaflödet. När vi talar om media i detta arbete syftar vi på TV, radio och trycksskrift som 

kan vara både kommersiell och icke-kommersiell.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 

Vårt syfte med studien är att förstå hur somaliska kvinnor ser på sin kulturella tillhörighet 

samt hur de upplever att deras identitet påverkas av att leva i två kulturer. Den kulturella 
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tillhörigheten och identiteten är något som finns inne i människan och utgår från den bild 

individen skapar inom sig. Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ ansats med 

fokus på kvalitativa intervjuer. Bakgrunden är att vi för förståelsen behöver ges tillfälle att 

ställa följdfrågor i syfte att förstå och tolka det budskap som levereras. Vid t ex en kvantitativ 

enkät eller intervju med formulär begränsas vi i de möjligheter som denna dimension 

erbjuder. Miller och Glassner (2011:133) skriver att kvalitativa intervjuer är ett lämpligt 

verktyg för dem som vill skapa en förståelse av andras insikter. Författarna (2011:131) 

redogör vidare för att kvalitativa intervjuer lämpar sig väl för att studera och göra teoretiska 

ansatser kring sociala fenomen. Svaren på frågeställningarna blir därför något som kräver 

eftertanke och ett reflekterande förhållningssätt hos intervjupersonerna. En styrka som Miller 

och Glassner (2011:137) lyfter fram är att kvalitativa intervjuer ger utrymme till 

självreflektion hos intervjupersonerna. Under dessa premisser kan en berättelse växa fram 

som hjälper forskaren att förstå och utarbeta teoretiska referensramar. Datainsamlingen i vår 

studie grundar sig på ett fåtal intervjuer. Det är därför viktigt att vi i samtliga 

intervjusituationer får adekvata svar med tydlig koppling mot våra forskningsfrågor. De 

frågor vi ställer kommer att vara öppna så att vi i så liten utsträckning som möjligt styr utfallet 

i svaren. I de fall vi ser att respondenten inte svarar på vår frågeställning kommer vi att ställa 

öppna följdfrågor som leder berättelsen i rätt riktning. Miller och Glassner (2011:144) 

beskriver att beroende på vem som intervjuar så kan svaren som levereras från 

intervjupersonen variera. Om det finns ett socialt avstånd mellan intervjupersoner och 

forskaren, kan missuppfattningar förekomma eller avsiktliga felaktigheter delges. De faktorer 

som författarna främst pekar på är skillnader som kön, klass och etnicitet.  

 

3.4 Intervjufrågor 
 

 I vår datainsamling använder vi oss som tidigare nämnts av kvalitativa intervjuer. 

Bryman(2011:445) skriver att kvalitativa intervjuer har som mål att vara både flexibla och 

söker återge respondentens perspektiv. Vi har valt att genomföra vår intervju enligt modellen 

för en semistrukturerad intervju. Bakgrunden till detta är att vi anser att flexibiliteten och 

utrymmet begränsas vid en strukturerad intervju. Då vår erfarenhet av att genomföra 

intervjuer är ringa anser vi oss behöva någon form av struktur att följa. En helt ostrukturerad 

intervju vore därför ett allt för stort risktagande. Samtidigt anser vi att vi har en god bild av 

vart vi vill komma med våra frågeställningar. Bryman (2011:416) skriver att man vanligen 

väljer en semistrukturerad intervju för att få svar på sina frågeställningar om man har ett 

relativt klart fokus. Författaren skriver också att det krävs ett viss mått av struktur för att 
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kunna jämföra ochställa olika fall mot varandra. Då vi har ambitionen att kunna jämföra och 

dra slutsatser mellan intervjuerna ser vi en fördel i att ställa upp en struktur. Utifrån våra 

forskningsfrågor har vi försökt strukturera frågeställningar eller teman som vi känner att vi 

vill få besvarade. Vi har arbetat mycket för att få frågorna att komma i en ordning där de 

olikatemana hänger samman. Bryman (2011:419) delar just detta som ett grundtips vid 

upprättande av intervjuguiden. Vår huvudsakliga tanke bakom struktureringen är att få 

intervjun att flyta och att vi inte förvirrar respondenten genom att hoppa mellan olika 

områden. Samtidigt har vi förberett oss på att vi måste vara flexibla och inta ett 

situationsanpassat förhållningssätt till ordningsföljden. Vi har också valt att använda öppna 

frågor för att inte styra respondenterna mer än nödvändigt. I vår intervjuguide har vi noterat 

de inledande frågorna. Vi har dock förberett oss på att vi i vissa situationer måste ställa 

följdfrågor för att tolka, tydliggöra eller fördjupa svaren. Vi har dock försökt undvika att ställa 

allt för generella frågor för att inte behöva förtydliga frågeställningen. Samtliga intervjuer har 

bandats och kort efter genomförandet har vi transkriberat och analyserat resultaten. 

 

3.5 Etiska överväganden 
 

Som studieansvariga är det av stor betydelse att vi för en etisk diskussion om vår studie. I 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS: 2003:460) 3§ stadgas det att 

lagen skall tillämpas på forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter. Vad 

som avses med känsliga personuppgifter beskrivs i Personuppgiftslagen (SFS: 1998:204) 13§. 

Det handlar om uppgifter som avslöjar en människas ras, etniska ursprung, politiska åsikter, 

religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Vår 

studie behandlar uppgifter som avslöjar intervjupersonernas etniska ursprung, vilket gör 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, tillämpbar. Men eftersom vår 

studie är ett examensarbete på grundnivå behöver den inte granskas av 

etikprövningsnämnden. Men hur kan vi då veta att vår studie är etisk?  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2014:22) ska riskerna med forskningen uppvägas mot de 

vetenskapliga vinsterna. Vår studie får alltså inte föranleda någon skada. Vi har gjort en risk- 

och vinstbedömning av studien. I samråd med vår handledare har vi kommit fram till att vi 

med största sannolikhet inte kommer orsaka fysisk eller psykisk skada hos våra 

intervjupersoner. För att försäkra oss om att skada inte uppstår har vi beaktat och tagit hänsyn 

till de fyra etiska principerna somVetenskapsrådet (2014:6-14) utformat. Det handlar om att 

vi ska få ett samtycke från våra intervjupersoner och att de informeras om studiens innehåll, 
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att den är frivillig att delta i samt att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Detta har gjorts 

genom att ha informerat våra intervjupersoner både muntligt och skriftligt. Vi har även 

skickat ut intervjufrågorna i god tid för att undvika snabba beslut som kan leda till fel. Våra 

intervjupersoner har alltså haft tillräckligt med tid för att själva kunna fatta beslut om de vill 

medverka i studien.En annan etisk princip handlar om att uppfylla sekretess. Det vill säga att 

uppgifter som vi får av våra intervjupersoner förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Tillgång till ljudfilerna som avslöjar intervjupersonernas uppgifter har endast 

författarna haft och dessa har endast använts för att genomföra examensarbetet.  

 

3.6 Tillvägagångssätt 
 

Som tidigare nämnts under avsnittet urval har intervjupersonerna valts med utgångspunkt i 

studiens syfte. Vi har även angett att kontakt etablerats med intervjupersonerna genom en 

tidigare handledare från VFU (femte terminen på socionomutbildningen). Handledaren har 

hjälpt oss att etablera kontakt med ett antal kollegor av somalisk härkomst som via sina 

nätverk hjälpt till att etablera kontakter. Det fanns initialt en oro för att det skulle bli svårt att 

hitta tillräckligt många intervjupersoner inom ramen för vår definierade målgrupp. Denna 

visade sig befogad då vi senare var nödda till att korrigera urvalet. Vi hade från början satt 

upp kriteriet att intervjupersonerna skulle varit bosatta i Somalia större delen av sina liv. Detta 

kriterium fick vi göra avsteg ifrån då majoriteten av de vi lyckades nå bott längre tid i Sverige 

eller annat land än i Somalia. Detsamma gäller det ursprungliga antalet intervjupersoner i 

studien där vi hade som mål att inkludera tio. Vi var tidigt ute för att komma i kontakt med 

intervjupersonerna. Vi hade i detta avseende tagit fram ett informationsmaterial som vår 

kontaktperson kunde använda sig av. Efter en tid så återkopplade denna att det endast var två 

individer som visat intresse av att delta i studien. Genom att handledaren förmedlade dessa 

kontakter kunde vi boka och genomföra de första intervjuerna. Det visade sig vid intervjuerna 

att dessas kvinnor informerat andra somaliska kvinnor om studien och att ett antal då hade 

visat intresse av att delta. Vi fick genom de två kvinnorna nya kontaktuppgifter och fem av de 

som kontaktades uppfyllde våra urvalskriterier. Sammanfattningsvis lyckades vi i slutänden 

identifiera sju kvinnor som vi genomförde studien med. Samtliga intervjupersoner har givits 

tillfälle att välja var intervjuerna skall hållas. Detta upplägg har varit uppskattat och de 

miljöer som valts är bibliotek, caféer och lediga lokaler på Komvux. Vid intervjusituationerna 

har vi båda närvarat. Vi har dock antagit olika roller vid de olika intervjutillfällena och växlat 

mellan ledarrollen och att lyssna, notera och vid behov stödja. Tidsåtgången för intervjuerna 

har varierat något och ligger i intervallet 48-58 minuter. Samtliga intervjuer har efter 
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medgivande från respondenterna bandats. Materialet har därefter transkriberats, kodats och 

analyserats utifrån olika teman. Det transkriberade materialet i denna studie omfattar 79 sidor 

text. Transkriberingen har varit en viktig del i att fånga upp ord och meningar som har 

signifikans för vår analys. Bryman (2011:248-249) skriver att transkriberingsprocessen kan 

vara ansträngande och tidskrävande. Vi är benägna att stödja detta uttalande men ser samtidigt 

att det varit nödvändigt för att få ut de signifikanta elementen. Många delar som varit viktiga 

för analys och slutsatser hade förmodligen förbisetts om vi inte genomfört transkriberingen.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Bryman (2011:49-50) menar att reliabiliteten rör sig 

kring frågan om resultaten från en undersökning blir detsamma om samma undersökning 

genomförs på nytt. Det handlar också om att som forskare se om undersökningen påverkats av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Validitet handlar om att vi försäkrar oss att vi 

studerar det vi avser att studera.  

 

Relaterat till vår kvalitativa studie blir det svårt att säga att resultatet kommer bli exakt 

detsamma vid en upprepad undersökning. Visserligen kan intervjuguiden (se bil. 1) och 

uppsatsens metodavsnitt utgöra en mall på hur vi gått tillväga men denna mall kan endast 

bidra till att kommande studie ”närmar” sig vår studie. Upplevelser, erfarenheter, värderingar 

och åsikter som är centrala i vår studie har en dynamisk karaktär. Våra intervjupersoner 

kommer med största sannolikhet inte använda samma ord för att beskriva sina upplevelser vid 

en upprepad studie. När det gäller validitet är vårt syfte en avgränsning av det vi ämnar 

studera. Avsikten med uppdelningen av relevanta teman under resultat och analysdelen är att 

förverkliga vårt syfte, alltså att uppnå validitet. 

 

3.8 Arbetsfördelning 
 

Större delen av arbetet med denna uppsats har genomförts tillsammans och i nära samarbete 

mellan författarna. Framtagande av arbetets syfte, definition av problemformuleringar, 

metodval och planeringsarbete har skett genom diskussion vid gemensamma möten. I 

samband med sökande av forskning till den teoretiska referensramen har sökarbetet skett mer 

enskilt. Den forskning som vi på varsitt håll ansett vara relevant för arbetet har diskuterats. 

Därefter har ett gemensamt beslut fattats angående vad som skall ingå i arbetet. Den 

arbetsuppgift där vi främst haft en arbetsdelning gäller transkribering av intervjuerna. Vi har 
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på varsitt håll författat en likvärdig andel av uppsatsen. Vi har dock haft en ständig dialog 

under denna process och löpande korrekturläst varandras avsnitt. Vi har efter 

korrekturläsningen haft diskussioner och enats angående såväl avsnittens innehåll som 

formuleringar. Även vid eftersökning av relevant forskning har arbetet skett enskilt. Vi har 

dock samtalat om forskningen och enats kring vad som skall ingå i den teoretiska 

referensramen. I faserna som omfattar insamlande av data, analys och formulering av resultat 

har arbetet skett gemensamt. Vi har dock i intervjusituationerna haft en arbetsdelning där vi 

omväxlande tagit ledarrollen under intervjuerna medan den andra lyssnat och stöttat vid 

behov. Inför bokning av intervjuerna har Isabella stått i kontakt med kontaktpersonen i Växjö. 

Vi har dock båda varit involverade i kontakterna medintervjupersonerna. Att vi båda har varit 

involverade i samtliga delar av arbetet har vi sett som en stor fördel. Vi har genom detta 

arbetssätt kunnat diskutera och gemensamt reflektera över såväl teori, upplägg, innehåll och 

resultat.  

 

4.0 Teori 
 

Efter att ha tagit del av the The problem of the marginal av Stonequist (1935) har vi sett att de 

somaliska kvinnornas utsagor stämmer väl överens med författarens beskrivning av The 

marginal man. De är individer som lever mellan två kulturella världar, i vårt fall den svenska 

och den somaliska. Detta väcker nyfikenhet och intresse om hur dessa individer finner sig 

själva med det mångkulturella bagaget som de bär med sig. Giddens begreppsapparat kan 

hjälpa oss att förstå hur intervjupersonernas tankar om identitet förhåller sig till deras 

erfarenhet av att leva i två kulturer.   

 

4.1 Anthony Giddens – Senmodernitet och Självidentitet 
 

Det senmoderna samhället 

 

Giddens skriver att dagens moderna samhälle har sin grund i industrialismens och 

kapitalismens framväxt. Det senmoderna samhället har en dynamisk karaktär som består av 

tre huvudsakliga element: åtskiljandet av tid och rum, urbäddningsmekanismer och 

institutionellreflexivitet(1991:24-31). I förmoderna samhällen var tid och rum starkt 

förbundna till platsen där något utfördes, alltså till ett lokalt sammanhang. I förmoderna 

samhällen kunde exempelvis: ”ingen säga tiden på dagen utan att hänvisa till andra sociala 

markörer i rummet, ”när” var förbundet till ”var” (Giddens, 1996:26). I det moderna 

samhället har universella tidzoner skapats och handlingar som utförs av individer är oftast inte 



 

 

18 

 

förbundna till platsen. Det andra elementet, urbäddningsmekanismer, innebär att sociala 

relationer ”lyfts ut” ur lokala kontexter och återaktiveras tvärs över obegränsade avstånd i 

tidrummet. Människan skapar en tillit till system och människor som hon inte känner. Detta 

möjliggörs med hjälp av ”symboliska tecken” och ”expertsystem”. Ett exempel på symboliskt 

tecken är pengar. Expertsystem innebär att det finns tekniska kunskaper som har giltighet 

oberoende av de praktiker och klienter som använder sig av dem. Omvandlingen av tiden och 

rummet, tillsammans med urbäddningsmekanismerna, driver det sociala livet ut ur det 

förmoderna och skapar en egen kontext som kännetecknas av en genomgripande reflexivitet; 

som också är det tredje elementet i det moderna samhällets dynamik. Reflexivitet innebär att 

människan i det moderna samhället ständigt gör revideringar mot bakgrund av nya 

informationer eller kunskaper. Reflexiviteten bidrar alltså att förändring grundar sig på 

tidigare information och kunskap (Giddens, 1991:24-31).   

 

Ända hit har vi gjort oss bekanta med Giddens analys på makro-nivå, det talas alltså om tid, 

urbäddningsmekanismer och den reflexivitet som samhället består av. Det moderna samhället 

ställs i kontrast till det förmoderna. Men hur finner individen sig själv i detta dynamiska 

senmoderna samhälle? Och vilka frågor är det som måste besvaras av individen?  

 

Självidentitet 

 

Giddens skriver att modernitet föranleder risker och faror och har ett samband med begreppet 

”kris” som permanent tillstånd. Det handlar om att ständigt ”hitta sig själv” i en påtvingad 

modern värld. Riskerna och farorna som moderniteten medför är relaterade till ångest, en 

känsla som visserligen förknippas med negativitet, men som enligt författaren bidrar som 

drivkraft till att individen tar nya initiativ och anpassar sig (Ibid:21-22). Men vad är det som 

gör att individen kan ta sig igenom de faror och risker som moderniteten medför? Giddens 

(Ibid:48-55) skriver att individen utvecklar någon form av ontologisktrygghet som baseras på 

rutiner. Individen hanterar utmaningar utifrån ett känslo- och beteendemässigt ”formulär” 

som hon införskaffat sig av vardagligt handlande och tänkande.  Upplevelsen av trygghet 

kommer också från den närhet som utvecklas till omsorgspersonerna tidigt i livet. Att känna 

sig ontologiskt säker innebär också att individen har svar på fundamentala existentiella frågor 

som alla människor ställer till sig själva. Giddens menar att dessa svar som individen ger åt 

sig själv finns på beteendeplanet, alltså hur individen handlar i vardagen. Existentiella frågor 
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handlar om livets grundläggande parametrar och besvaras av människor som försöker ”ta sig 

vidare” i livet (Ibid:61-62). Existentiella frågor bygger på följande ontologiska element:  

 

- Existensen och varat. Existensens natur, objektens och händelsernas identitet. 

- Det ändliga och människans liv. Den existentiella motsägelsen att människorna är en 

del av naturen och likväl skilda från den som förnimmande och reflexiva varelser. 

- Upplevelsen av andra. Hur individer tolkar andra individers karaktärsdrag och 

handlingar 

- Självidentitetens kontinuitet. Bevarandet av känslan att man är en person i sigsjälv och 

en kropp som hänger samman. (Giddens, 1991:70).  

Den sista existentiella frågan är central i vårt arbete, om självidentiteten. Men vad är 

självidentiteten? Giddens definierar det på följande sätt: Självidentiteten är självet så som det 

reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes självbiografi (Giddens, 1991:68). Att 

vara en person innebär inte endast att vara en reflexiv aktör utan det handlar också om att ha 

en uppfattning om vad en person är, både i förhållande till självet och till andra. Giddens 

menar att självidentiteten är något som skapas utifrån social kontext och bevaras genom 

individens reflexiva handlingar. Men det går inte att finna en individs självidentitet endast i 

beteendemönstret. Reaktioner och beteende är viktiga komponenter men de utgör inte 

helheten. Enligt Giddens handlar självidentitet om en individs förmåga att hålla igång en 

specifik berättelse. Det är detta som är självidentitetens reflexivaprojekt: Vi är inte det vi är, 

utan det som vi gör oss till. Den specifika berättelsen består av händelser som inträffar i den 

yttre världen och sorteras i den fortsatta historien om självet (Giddens, 1991: 67-69 &95). När 

en händelse inträffar i individens liv ställer hon sig frågan ”hur kan jag använda det här 

tillfället för att förändras?”. Berättelsen som individen håller igång är både bräcklig och 

robust. Bräcklig därför att biografin som individen tänker på bara utgör en berättelse bland 

många andra möjliga, och robust därför att berättelsen om självidentitetenförsvaras starkt från 

förändring. Individen håller alltså igång en subjektiv berättelse om sig själv som kännetecknas 

av en viss ”tröghet” när det gäller dess basala förändring. Berättelsen som individen håller 

igång kan också få en yttre form, som signaleras till andra, genom exempelvis klädseln. 

Kläder fyller den funktionen att individen visar upp sig på ett symboliskt sätt (Ibid: 70, 71, 78, 

95 &96). Matvanor påverkar kroppens form och indikerar något om individens bakgrund och 

självbild som hon skapat. Något som är starkt förbundet till självidentitet är skamkänslan. 

Detta eftersom skam i grunden är en ångest över det som ”ska passa in” i den berättelse som 
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individen håller igång. Skam är ofta förbunden till självets synliga aspekt, alltså kroppen. Att 

uppleva skam innebär att se sitt själv utifrån andras ögon. Genom andras ögon ser individen 

sig själv som otillräcklig och därför skäms hon (Ibid:79 &82).  

 

Tillit 

Giddens skriver om att en människas grundläggande tillit etableras när hon anknyter nära 

band till sina omsorgspersoner. Den är en förutsättning för att individen ska kunna skapa sig 

såväl självidentitet som identitetet hos andra personer och objekt. Den grundläggande tilliten 

betraktas av Giddens som emotionell vaccinering mot ångest, alltså ett skydd mot framtida 

hot och faror. En person som genomgått ”emotionell vaccinering” har lättare att bevara 

känslan av hopp och mod i skrämmande situationer. Utmaningar som kan sätta tilliten på sin 

spets kan variera och därför krävs det någon typ av kreativitet för att individen ska känna 

tillit. Detta eftersom tillit är en förpliktelse som innebär att individen kastar sig in i det okända 

(1991:52,54 &55). Upplevelse av skam är starkt förbundet till tillit och därmed till 

självidentiteten. Upplevelse av skam kan hota eller förstöra tilliten till andra personer. Det 

innebär ett tillbakadragande som resulterar i att individen känner sig som en främling i en 

värld som hon trodde sig hörahemma i. Upplevelsen av främlingskap skapar ångest, där 

individen inte riktigt kan besvara frågorna ”vem är jag?” och ”var hör jag hemma?” (Ibid:83). 

Att som individ ta sig igenom olika typer av svårigheter och utmaningar kan innebära att 

individen måste bryta med det förflutna, och fundera över nya handlingsmönster som inte 

uppkommer av etablerade vanor.  

 

4.2 Analysmetod 
 

Det har funnits en form av systematisering för att slutföra vår analys. Efter det att vi 

genomfört intervjuerna har vi transkriberat dem för att kunna studera det empiriska materialet 

visuellt.Enligt Bryman (2011:248-249) är det tidskrävande att transkribera intervjuer. Vi har 

lagt en signifikant tid på just detta, vilket varit viktigt för efterföljande analys. Efter det att vi 

läst det empiriska materialet flera gånger har vi skapat fem olika teman som vi anser är 

relevanta för vår studie. Centrala ord och meningar inom det empiriska materialet har därefter 

klistrats in under respektive tema för att skapa en egen analys. Vår avsikt har varit att skapa 

en röd tråd med hjälp av utvalda citat under respektive tema. Analys av det empiriska 

materialet sker i form av återkoppling till våra valda teorier, Giddens teori om senmodernitet 

och självidentitet. 
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5.0 Resultat & Analys 
 

I detta avsnitt kommer resultat och analys framställas. Vi har valt fyra teman för att göra 

detta. Dessa är gemenskap, kvinnans roll, kulturell tillhörighet och hur självet förhåller sig till 

medias beskrivning. Under varje tema finns det en resultatdel där citat redogörs och 

kommenteras. Därefter, efter varje tema finns enanalytisk angreppsätt för respektive tema.  

Vi har inte använt oss av någon genusteoretisk utgångspunkt, trots att det hade varit fullt 

möjligt. Emellertid finns det ett outtalat genusperspektiv eftersom det endast är kvinnor som 

för fram sina åsikter och upplevelser. Intervjupersonerna ställer ofta sin situation i kontrast till 

männens och det är något som är viktigt att nämna i detta avseende. Vi börjar med att 

presentera våra intervjupersoner. I syfte att skydda våra intervjupersoner har vi använt oss av 

påhittade namn. Vi har intervjuat sju somaliska kvinnor. 

 

Intervjupersoner 
 

Anna:Anna är 48 år gammal och är född i Somalia. Anna har bott i Sverige sedan 1989. Anna 

bor med sin familj.  

 

Lisa: Lisa är 28 år och kom till Sverige med sin familj för elva år sedan. Lisa är gift och har 

ett barn.   

 

Agnes: Agnes är 34 år och har bott i Sverige de senaste 12 åren. Hon är mamma med fem 

barn.  

 

Ida: Ida är 35 år gammal och har bott i Sverige i sju år. Hon är gift och har tre barn.  

 

Julia: Julia är 22 år gammal och kom till Sverige med sin familj när hon var 16 år gammal.  

 

Maria: Maria är 28 år gammal och kom till Sverige med sin familj när hon var 18 år gammal. 

Hon är gift och har tre barn. 

 

Louise: Louise är 25 år gammal och kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn när 

hon var 16 år. Hon är gift och har ett barn.  

 

 

5.1 Tema – Gemenskap 
 

Gemenskap i den somaliska kulturen 
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Ett återkommande mönster i vårt empiriska material har varit intervjupersonernas fokus på 

den gemenskap som finns inom den somaliska kulturen. Vi har inte eftersträvat att få 

information specifikt om ämnet gemenskap utan frågan har varit öppen kring vad som är 

centralt inom somalisk kultur. Svaren kring gemenskapens betydelse har haft stor frekvens 

och det har funnits en enhetlig bild kring gemenskapens betydelse inom den somaliska 

kulturen, den har beskrivits som något viktigt och positivt. Som vi kommer se har gemenskap 

ofta relaterats med begreppet familj. Ordet familj uppges ha en vidare innebörd, det som kan 

kallas för släkt i Sverige kan vara familj i Somalia. Det innebär att en familjemedlem riktar 

sitt fokus på fler människor eftersom allt fler betraktas som familjemedlemmar. Anna 

beskriver det på följande sätt:  

 
Man har ju mer större perspektiv på hur familjen ser ut. Det som man kallar för släkt i Sverige 

är ju familj i Somalia. Och när man är färdig med sitt skolarbete då kanske man ska städa lite, 

ställa upp för någon annan, om någon kusin eller pappa behöver hjälp eller grannen. – Anna 

 

Förutom familjebegreppets vidare mening strävar människor inom somalisk kultur att skapa 

stora familjer. Kriget och avsaknaden av ett fungerande system som kan handskas med olika 

typer av sociala risker gör att det finns en osäkerhet kring barns överlevnad. Relativt stora 

familjer blir således ett strävande. Familjebanden blir ett sätt att hålla ihop, visa kärlek och 

stödja varandra. Julia och Lisa beskriver det på följande sätt: 

 
I ett krigsdrabbat land, där vet man aldrig vad som kommer att hända med barnen, om du 

föder 8 får du räkna med att 2 dör när som helst, så du har några kvar. (…)Man gifter sig 

väldigt tidigt där, man gifter sig i fjorton, femton, sextonårs ålder (…) när jag var yngre då var 

det vanligt att bli bortgift – Julia 

 
Familjen här är mycket tajta, (…). Varje familj är tight med sin egen familj. Man gillar också 

att man blir större och större familj. (…) Familjerna är stora, fem barn, sex barn… tio barn. 

Så, de tänker på att göra familjen större. Där kärleken och att vara tight. – Lisa 

 

Gemenskapen, oavsett om det handlar om familjeband eller inte, ses som något positivt inom 

somalisk kultur. Den beskrivs vara ett sätt att visa omtanke, respekt och att stödja andra 

människor i utsatta situationer, t ex kan det handla om att yngre människor står för 

omvårdnaden av äldre människor eftersom det inte finns ett fungerande system som kan 

stödja äldreomsorg. Det kan också handla om grannsamverkan, som Ida beskriver det:  

 
Det är bra för alla somalier hjälper tillsammans. Och ibland, när till exempel Eid, om grannar 

de har inga pengar. (...) Alla grannar, de samlas och säger ”jaha, grannar de kan inte köpa 
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kläder till barnen” säg tre, fyra familjer. Alla samlar pengar, sedan de köpa till alla. Man 

hjälps åt. – Ida 

 

Gemenskapen och familjens betydelse visas enligt våra intervjupersoner vara en huvudpelare 

inom somalisk kultur; något som får vardagen att fungera.  

 

Gemenskap i den svenska kulturen 

 

Intervjupersonerna har sett skillnader mellan gemenskapen inom den somaliska kulturen och 

den gemenskap som råder inom den svenska kulturen. Våra intervjupersoner talar i termer av 

individsamhälle och gruppsamhälle. Samhället i Sverige beskrivs som individualistiskt, där 

flera uppgifter ska utföras av den enskilde individen utanför hemmet. Det kan röra sig om att 

lämna barnen på dagis, gå till skolan eller arbetet. I jämförelse med Somalia blir rutinerna 

annorlunda i Sverige. Det individualistiska ställs i kontrast tillgruppsamhället som uppges 

råda i Somalia. Anna beskriver på följande sätt: 

 
Sverige är mer ett individsamhälle. I hemlandet är det gruppsamhälle. Så det är de 

skillnaderna. (…) om jag gör något fel så är det bara jag som får lida, och om jag gör något 

framgångsrikt så är det jag som får framgång och ingen annan – Anna 

 

I Sverige är det alltså individen som står i fokus. I vardagen ska saker och ting utföras av 

individen och inte av gruppen. Detta visas strida mot traditionen som intervjupersonerna har 

med sig från Somalia, där ens handlingar kan påverka flera människor än bara sig själv. Det 

faktum att intervjupersonerna lever i ett samhälle där individen genomgår en vardag av 

uppgifter som rutinmässigt utförs utanför hemmet kan skapa problem. Lisa talar om för oss 

att:  

 

Här är det pappan och mamman kommer samtidigt och barnen kommer samtidigt och maten 

kanske dröjer och det blir såhär. Det blir inte samma stämning som man hade där i Somalia. – 

Lisa 

 

I Sverige fylls vardagen av ärenden och tiden till gemenskap begränsas, något som skapar en 

”annorlunda stämning”, en stämning som inte är lika bekväm som den som fanns i Somalia. 

De vardagliga rutinerna som riktas mot individen bidrar till att familjen ställs inför nya 

utmaningar, som t ex att laga mat när alla kommer hem samtidigt. Tiden till gemenskap 

begränsas och intervjupersonerna känner att de blir mer upptagna med uppgifter som rör en 

själv än gruppen. Maria beskriver på följande sätt: 
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Jag känner mig irriterad när någon kommer och knackar när man är upptagen och jag kan 
inte säga nej, jag måste ta emot, jag är hjälpsam människa och jag försöker inte säga nej, 
annars känner jag skuld. Detta händer ibland, detta är den som krockar från att vara svensk. 
– Maria 

 

Maria beskriver hur hon kan ta emot gäster trots att hon är upptagen. ”Trycket” från den 

somaliska kulturen, att ta emot och hjälpa, gör att hon känner skuld ifall hon nekar tillträde. 

Detta resulterar till att Maria tar emot gäster trots att hon inte vill. Intervjupersonerna har 

erfarenhet av gemenskapsformer som sällan återfinns i Sverige. Gemenskapsformerna har 

varit inriktade på att handskas med vardagliga problem som finns i Somalia, t ex fattigdom 

och omvårdnad av äldre. I Sverige erbjuds ett individualistiskt samhälle med nya utmaningar, 

något som kan göra att den traditionella gemenskapen skjuts undan.  

 
Analys av Tema 5.1 Gemenskap 

 

Våra intervjupersoner ser skillnader mellan de gemenskapsformer som finns inom somalisk 

kultur och den gemenskap som finns inom den svenska kulturen. Gemenskapen är ett viktigt 

inslag i Somalia, särskilt inom familjen. Familjen sägs ha en vidare innebörd, det som kallas 

för släkt i Sverige kan vara familj i Somalia. Gemenskapen inom familjen omfattar således 

fler människor, den inrymmer dock inte bara familjemedlemmar utan även bekanta, vänner 

och grannar. Stöd och hjälp till äldre människor, grannar och andra individer kommer från 

människor utan statens inblandning – enligt våra intervjupersoner finns det ingen fungerande 

stat i Somalia som kan erbjuda hjälp. Det är individerna, genom att se sig själva som en del av 

en större grupp, som tar initiativ till att ställa upp och hjälpa varandra. Det utvecklas alltså 

beroendemässiga band mellan människor.  

 

I Sverige utvecklas det också beroendemässiga band när människor ska hjälpa varandra, men 

dessa är mer anonyma och uppstår genom välfärdsstatens inblandning. I Sverige finns det 

lagstiftning som stadgar människors rättigheter men också skyldigheter. Om en människa 

drabbas av t ex ekonomisk utsatthet i Sverige kommer hon kanske vända sig till 

socialförvaltningen eftersom den enskilde har rätt att ansöka om hjälp i form av bistånd. Men 

åter igen finns det i Sverige en juridisk ram till rättigheter och skyldigheter.  I Somalia är det 

annorlunda, där finns inget trygghetssystem som kan hjälpa och därför blir människors 

frivilliga generositet och hjälpsamhet väsentliga. Den enskilde som kommer drabbas av 

ekonomisk utsatthet i Somalia blir således beroende av familjens, släktingars och grannars 
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generositet och hjälpsamhet. Relaterat till Giddens teoretiska referensram kan vi säga att 

Sverige klassificeras som ett senmodernt samhälle medan de samhällen som våra 

intervjupersoner kommer ifrån har förmoderna karaktärsdrag. Förmoderna samhällen 

karaktäriseras av framförallt en passiv – eller obefintlig- stat. Det uppstår alltså olika 

gemenskapsformer i senmoderna och förmoderna samhällen. I våra intervjupersoners 

svarsåterkoppling kan vi se att de olika gemenskapsformerna har ett samband med de 

beroendemässiga band som utvecklas när människor behöver hjälp. De starka sociala banden 

som finns inom intervjupersonernas familjer kan relateras till det Giddens kallar för 

grundläggande tillit; att familjen tillbringar tid tillsammans främjar skapandet av 

identitetskänslan. Dessutom ”vaccineras” familjemedlemmarna emotionellt när de knyter 

band till varandra, vilket innebär att de kan ha lättare att ta sig igenom svårigheter och 

utmaningar som livet erbjuder. 

 

5.2 Tema - Kvinnans roll 
 

I syfte att försöka ta del av somaliska kvinnors handlingsmönster har frågor ställts kring 

kvinnans roll inom såväl den somaliska som den svenska kulturen. 

 
Intervjupersonernas uppfattning om kvinnans roll i den somaliska kulturen 2.1 

 

Frågor har ställts kring intervjupersonernas uppfattning om kvinnans roll i den somaliska 

kulturen. Vi har sett ett gemensamt mönster i deras svar. Det uppges handla om den 

traditionella bilden, att den somaliska kvinnan ses som mamma och som en person som ägnar 

tid åt att ta hand om hemmet. Lisa beskriver på följande sätt: 

 
I Somaliaär kvinnan mamma. Hon är den ansvariga personen i hemmet, alltså hon sköter allt 

som har med barnen att göra. – Lisa  

 

En del av kvinnans traditionella roll innebär också att hon gifter sig relativt tidigt i Somalia, 

vissa gånger kan det också handla om att bli bortgift. Att bli bortgift är dock inte lika vanligt 

förekommande idag som det var förr. Julia säger följande:  

 
Det är mycket. Kvinnan får passa barnet där och lagar mat. (…) Man gifter sig väldigt tidigt 
där, man gifter sig i 14, 15,16 års ålder med pojke som är lika gammal som sig själv och om 
pojken inte kan försörja dig, då är han tvungen ta dig till hans familj. – Julia 

 

I nästa citat ser vi att Agnes beskriver kvinnans roll i den somaliska kulturen på liknande sätt 

men säger att det är individuellt, alltså att det kan skilja sig från individ till individ. Hos 
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Agnes kan vi se en avvikelse från att upprätthålla den traditionella rollen eftersom den leder, 

enligt henne, till att kvinnan hamnar i beroendeställning till sin make. Hon säger följande:  

 
Somalisk kultur är så: Kvinnor är hemma, mannen jobbar och du tar hand om barnen men det 

är som jag sa individuellt fortfarande. Att sitta hemma och vänta till någon annan, att du inte 

vara självständig det är inte bra. Fast det är många kvinnor nu i Somaliasom jobbar – Agnes 

 

Det uppges finnas en förändring i en ”modern” riktning, I nästa citat beskriver Ida att den 

traditionella rollen är nära på att brytas. Likt Agnes säger Ida att kvinnans traditionella roll 

kan resultera att hennes möjligheter begränsas till att fatta beslut inom familjen, något som 

kan leda till en beroendeställning gentemot sin make. Ida säger följande: 

 
Det innan, flickor bara sitta hemma och bara jobba hem. Tvätta, laga mat, diska. Ibland jag 

frågar ”pojkarna, varför de går i skolan och flickor inte går i skolan”? (…)Nu är det några 

kanske. Mycket nu, de bestämmer mycket kvinnor. Och det är barnen och det är mycket jobb. 

Allt det är efter kriget kvinnan jättebra. Hon är stark! (…)Det är inte bra det har innan. Därför 

att flickor de höra mannen som tar beslut. Därför han betalar pengar och alltid och hon tyst. – 

Ida 

 

Kvinnor börjar få allt mer inflytande inom arbetsmarknaden och politiken. Anna beskriver 

förändringen i en mer ”modern riktning på följande sätt: 

 
Kvinnor är väldigt, väldigt starka och de har jätte stor drivkraft och de har mycket inflytande 

både i släkten och i politiken (…) största huvuduppgiften är hemmet och hålla ihop familjen 

och då är det inte maken och barnen när jag säger familjen utan det är ju mina föräldrar och 

släktingar och mannens släktingar. – Anna 

 

Samtidigt som det har berättats en bild av ett mer modernt Somalia, där kvinnans ställning har 

stärkts inom både arbetsliv och politik uppges det finnas en annan bild. I följande citat 

beskriver Louise att kvinnor i Somalia har det svårt p.g.a. att många är missnöjda i sitt 

äktenskap. Det har resulterat till flera skilsmässor. Louise säger följande: 

 
Det är tufft för somaliska kvinnor, mannen är riktigt jätte besvärliga nu för tiden, de bryr sig 

inte, det är mamman som tar ansvar för barnen,försörjningen,allting, 70 procent av somaliska 

kvinnor är skilda, kvinnan är ensamstående, de (kvinnor) har det tufft, kvinnan måste ta hand 

om barnen, hand om hemmet,betala skolavgift,hon måste försörja de, det finns ingen 

myndighet och social för dem.  – Louise 

 

Louise beskriver hur kvinnan överbelastas med flera uppgifter. Detta har resulterat till att 70 

procent av kvinnorna skiljt sig. Skilsmässan har inte varit någon absolut lösning på kvinnans 
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problem utan hon fortsätter att handskas med dem då ett socialt trygghetssystem saknas i 

Somalia. 
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Intervjupersonernas uppfattning om kvinnans roll i den svenska kulturen 2.2 

 

I detta undertema ger intervjupersonerna sin uppfattning om kvinnans roll i den svenska 

kulturen. Även här visas det finnas en enhetlig bild. Den enhetliga bilden handlar om att 

kvinnan ses som mer jämställd i Sverige, dock finns det svarsåterkopplingar som avviker från 

den enhetliga bilden som de flesta intervjupersoner ger. Julia menar att jämlikheten i Sverige 

innebär att både flickor och pojkar kan utöva samma aktiviteter, som t ex att spela fotboll. 

Men det kan också handla om att arbetsuppgifter som rör hemmet fördelas inom familjen.  

Julia och Maria beskriver på följande sätt: 

 
Skillnaden är att det är lika här (Sverige), det är ingen skillnad mellan könen, pojke och flicka 

det är samma, Jag gör samma sak som killarna här, gå till skolan, spela fotboll o.s.v.” – Julia 

 
Här (i Sverige) man känner mer likhet med mannen, t.ex. att dela ansvaret i hemmet och 

barnen. – Maria  

 

Marias uttalande om ansvarsfördelningen kan ha ett samband med de erfarenheter hon har 

från den ansvarsfördelning som sker inom somalisk kultur. Enligt vårt empiriska material kan 

det förväntas att kvinnan utför hemsysslor eftersom maken har andra uppgifter utanför 

hemmet, såsom att arbeta. Louise säger följande:  

 
Skillnaden är att en svensk man tänker ”nej, jag kan inte låta henne göra allting” medan en 
somalisk man inte alls hjälper till, dock inte alla Somaliska män. Till exempel kan jag ringa till 
min man när jag jobbar och fråga om han har lagat mat till barnen, har städat, men i Somalia 
förväntas det alltid att kvinnan ska göra dessa sysslor. – Louise  

 

I följande citat säger Anna att hon kände sig mer jämställd i Somalia än vad hon gör i Sverige: 

 
Jag måste säga att jag kände mig mer jämställd när jag var i Somalia än vad jag är i Sverige, 

som ändå är ett jämställdshetsland. – Anna 

 

I vårt sista citat för detta tema säger Maria att kvinnan har stor respekt inom somalisk kultur. 

Det finns ett erkännande och en uppskattning från männens sida. Maria säger följande:  

 
Hon är stjärna i familjen, barn uppfostran, man har trygg när man är med mamma, det är 

liksom pappa också men mamman, barnen är nära mamman. (…) jag pratar inte om enskilda 

män som är elaka, kvinnorna har stor respekt i vår kultur än i Sverige, man är beroende av 

varandra, män och kvinnor är olika och har olika arbete, det var så i mitt hemland.– Maria  
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Maria menar att det handlar om olika roller. Män och kvinnor ses som olika och de har olika 

arbeten. Kvinnorna är respekterade då männen erkänner och uppskattar värdet av deras arbete, 

männen är beroende av det, säger Maria.   

 
Analys av Tema 5.2 – Kvinnans roll 

 

Det som dominerar i intervjupersonernas svar när det gäller kvinnans roll i den somaliska 

kulturen är att kvinnan ägnar sin tid åt hemsysslor och barnuppfostran. Hennes roll skiljer sig 

från makens som har till uppgift att arbeta och försörja familjen. Dock uppges det finnas en 

andel kvinnor som arbetar i Somalia. Tre av sju intervjupersoner säger att kvinnan 

missgynnas av denna tradition. Det handlar om att kvinnan överbelastas med hemsysslor, att 

hon löper en risk att utveckla en beroendeställning till sin make och att hennes möjligheter att 

fatta beslut inom familjen kan begränsas. Den somaliska kvinnan beskrivs som stark med 

egenskap av stor drivkraft, hon handskas med många uppgifter i hemmet och knyter nära 

relation till barnen.  Hon uppges ha fått alltmer inflytande inom arbetslivet och politiken, 

speciellt efter kriget.  

 

Fyra av sju intervjupersoner har sagt att de uppfattar kvinnan i den svenska kulturen som mer 

jämställd eftersom arbetsuppgifterna fördelas i hemmet i större utsträckning. Kvinnan i den 

svenska kulturen arbetar utanför hemmet och kan utföra aktiviteter som anses vara ”manliga” 

såsom att spela fotboll. När det talades om kvinnan i den svenska kulturen nämndes även 

mannens roll i äktenskapet och olika levnadsformer. Våra intervjupersoner uppgav att det är 

vanligt förekommande inom svensk kultur att två människor lever tillsammans trots att de inte 

är gifta och ställde det i kontrast till den somaliska kulturen där äktenskapet är det enda 

alternativet. Inom den svenska kulturen beskrevs mannen som mer hjälpsam när det talades 

om arbete i hemmet.  

 

Enligt Giddens är självidentiteten självet så som det reflexivt uppfattas av personen utifrån 

hans eller hennes självbiografi. Självidentiteten bevaras genom individens reflexiva 

handlingar. När en människa utför handlingar som associeras med en specifik miljö och ett 

specifikt handlingsmönster kommer individens självidentitetet uppstå och bevaras ur dessa 

handlingar. Om en kvinnas handlingar t ex utgörs mest av arbete i hemmet kommer hon skapa 

och bevara en berättelse om självet som handlar om arbete i hemmet. Det är således möjligt 

att kvinnan uppfattar sig själv som ”hemmafru”; eftersom berättelsen om ”hemmafrun” 
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bevaras genom att utföra handlingar i hemmet d.v.s. städa, diska, laga mat, ta hand om barnen 

o.s.v. Om dessa handlingar utförs kontinuerligt kan de bli till en rutin och det är genom 

rutiner individen känner sig ontologiskt trygg. Kvinnan kommer alltså känna sig trygg med att 

utföra hemsysslor och troligen otrygg om hon slutar för att ägna tid åt något annat. Dock är 

det inte säkert att kvinnan kommer se sig själv som hemmafru.  Enligt Giddenshandlar 

självidentitet också om en individs förmåga att hålla igång en specifik berättelse. Kvinnan 

kan alltså rutinmässigt utföra uppgifter i hemmet men kan ”vägra” hålla igång självberättelsen 

om ”hemmafrun”. Kvinnan kanske vill hålla igång en berättelse från det förflutna, om att 

exempelvis se sig själv som akademiker, och då kommer den berättelsen genomsyra 

självidentiteten.  

 

5.3 Tema– Kulturell tillhörighet 
 

Vad blir summan av att ha levt i två kulturer? Vilken blir den ”nya” kulturella tillhörigheten? 

Våra intervjupersoner har en somalisk bakgrund, d.v.s. att de har levt i Somalia och deras 

föräldrar är somalier. Samtidigt har de kommit till Sverige och tagit del av den svenska 

kulturen och sättet att leva. Syftet med detta tema är att förstå vart intervjupersonerna befinner 

sig i nuläget när det gäller kulturell tillhörighet. Louise säger följande: 

 
Huden, färgen, klädseln, känner mig somaliska. Hur jag tänker och värderar saker känner jag 

mig som svensk. I mina tankegångar använder jag både somalisk och svensk språk, det 

kommer automatisk, detta har kommit genom att jag har bott i Sverige längre tid. Sen känner 

jag mig som svensk, för att bli svensk det är något man blir i hjärtat, tillhörighet. Vid jobbet 

känner jag mig som somalisk då andra påminner mig att jag är från något annat land. – Louise 

 

Louise säger att kroppsliga karaktärsdrag såsom hudfärgen och klädseln gör att hon känner 

sig som somalisk. När hon tänker använder hon både svenskt och somaliskt språk eftersom 

hon bott i Sverige under en lång tid. Louise upplever sig mer som svensk när det handlar om 

sina tankesätt och värderingar. Något som kan framkalla känslan av att vara somalisk är när 

andra påminner henne om att hon är från Somalia.  

 

Åh, jag har faktiskt haft till och från identitetskris (…). Men jag har kommit fram till att jag 

ska sluta tänka ”är jag somalisk nu eller är jag svensk nu?” (…) Jag vill vara Anna som har 

med sig lite somalisk kulturell bakgrund, tankar och värderingar, som har med sig svensk 

kultur och värderingar från svenska samhället och den jag är liksom med mina kunskaper, vad 

jag kan bidra med – Anna 
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Anna säger att hon genomgått identitetskris under vissa perioder. Det har resulterat till att hon 

bestämt sig sluta söka svar på frågan ”är jag svensk nu eller är jag somalisk?”. Anna vill helst 

se sig själv som en summa av både svensk och somalisk kultur. Hennes tankar och 

värderingar har alltså inslag av båda kulturerna.  

 
Jag har åkt tillbaka till Kenya men inte till Somalia (…) men jag kände mig främmande där, 

det var mycket annorlunda där, demokrati fanns inte där. Jag känner aldrig mig som svensk, 

jag känner mig somalisk som bor här och jag är glad att jag har bott här och lärde mig mycket. 

Jag har växt som människa. Jag ser ut som somaliska men mina tankar har förändrats till 80 

procent. Jag har lärt mig ny kunskap. – Maria  

 

Maria säger att hon åkt tillbaka till Kenya där hon har sin familj. Maria kände sig främmande 

när hon var i Kenya eftersom mycket var annorlunda där, i förhållande till Sverige. Något 

som hon uppmärksammade var avsaknaden av demokrati. Maria säger att hon aldrig känner 

sig som svensk utan som en somalisk kvinna som bor i Sverige. Maria säger att hon ser ut att 

komma från Somalia men att hennes tankar förändrats mycket – hon har fått ny kunskap.  

 
Här hemma hos oss så är det blandat faktiskt (…). Både somalisk och svensk. Jag och min 

man pratar lite svenska, lite somaliska, jag vet inte hur man kommer bli i alla fall sen. Men det 

blir blandat här hos oss. – Lisa 

 

Lisa säger att hon känner sig både somalisk och svensk då både hon och hennes man talar 

svenska och somaliska i hemmet. Lisa upplever alltså i nuläget att hon är en ”mix” av svensk 

och somalisk kultur men hon inte vet hur hon kommer uppleva sig själv i framtiden.  

 
Ibland när jag går ut och spelar fotboll känner jag mig som mer svensk. (…) jag känner mig 

lite mer som svensk för att jag gör allt jag vill, jag bryr mig inte om kultur. (…) Att en tjej inte 

får gå jobba, att en tjej inte får spela fotboll o.s.v. dessa står inte i koranen. (…) Det är svårt att 

säga men högtider och maten gör att jag känner mig mer som somalisk. – Julia  

 

Julia berättar att hon kan känna sig svensk när hon spelar fotboll. Anledningen till att hon 

känner sig som mer svensk är för att hon gör allt hon vill göra, hon bryr sig inte om de gränser 

som kulturen sätter. Julia berättar vidare att hon följer koranen och att det där inte står att en 

tjej måste avstå från att spela fotboll. Julia har svårt att säga när hon känner sig somalisk men 

firande av högtider och konsumtion av somalisk mat gör att hon kan uppleva sig som 

somalisk. 

 
Somalisk (…)men svensk också, ja.  (…) de många säger att jag är svensk. Svenska och så de 
kommer till mitt hem och jag går till deras. – Ida 
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På frågan om Ida känner sig mer somalisk eller svensk svarar hon först ”somalisk”. Men hon 

säger att hon känner sig också svensk, och att många andra säger att hon är svensk. Ida säger 

att hon brukar träffa människor med svenskt ursprung, de brukar besöka varandra.  

 

5.3 Analys av tema – Kulturell tillhörighet 

 

Alla våra intervjupersoner upplever att de har både svensk och somalisk kultur. Fem 

intervjupersoner uppgav att de känner sig både som svenskar och somalier. En intervjuperson 

sa att hon aldrig känner sig svensk och en annan att hon inte vill se sig själv som varken 

svensk eller somalisk utan som en person som har både svensk och somalisk kultur. Vi menar 

att det finns ett samband mellan upplevelsen av kulturell tillhörighet och identitet. Ringquist 

(2010, ss. 9-10) menar att kultur, ur ett antropologiskt perspektiv, ses som en människas 

levnadsmönster. Alltså de värderingar, idéer och kunskaper som människan skapar och 

formas av. Dessa levnadsmönster, menar vi, blir del av en människas självbiografi. Relaterat 

till Giddens teori om självidentitet kan vi säga att en individs levnadsmönster har samband 

med hennes identitet eftersom det är genom individens reflexiva handlingar som 

självidentiteten bevaras. Individens reflexiva handlingar kan alltså ses som en individs 

levnadsmönster. Utifrån teorin kan vi se att intervjupersonernas berättelser om sig själva har 

påverkats av dominerande värderingar och idéer som finns i den svenska kulturen, vilket lett 

till att både deras handlingar och värderingar förändrats. Detta lyfts upp tydligt i t ex Marias 

citat, som kände sig främmande när hon åkte till ett av Somalias grannländer, Kenya, för att 

träffa sin familj. Som hon uppgav: ”men jag kände mig främmande där, det var mycket 

annorlunda där, demokrati fanns inte där, (…) mina tankar har förändrats till 80 procent”. 

Oavsett om de kom till Sverige med självberättelsen som ”somalisk hemmafru” eller 

akademiker har våra intervjupersoners självberättelser förändrats och påverkats av den 

svenska kulturen. Det har resulterat i att sex av sju intervjupersoner idag kan säga att de 

känner sig som både svenskar och somalier. En intervjuperson sa att hon bara känner sig 

somalisk.    

 

Tema 5.4–Hur självet förhåller sig till medias beskrivning 
 

Texten i detta avsnitt berör intervjupersonernas syn på hur Somalia och somalier skildras i 

media. Detta är av betydelse då intervjupersonernas uppfattning om hur de ses av andra 

människor kommer ha en påverkan på deras självberättelse. Samtliga personer som 
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intervjuades upplevde att den mediabild som gavs av Somalia och somalierna var negativ. Vi 

kommer i slutet av detta tema beskriva hur denna negativa bild kan relateras till Giddens teori 

om självidentitet.  

 

Uppfattning av våld och kaos 

 

Det som syns i media skildringen är krig, svält och ett land präglat av kaos. Nedanstående 

citat beskriver hur respondenterna ser på medias skildring av Somalia. 

 
Man hör att dem som pratar om Somalia är att Somalia är jättefarligt ställe, det är krig kaos, 

det är sådant man hör, man hör bara negativa saker– Julia.  

 
Krig och bilden hela tiden jag får så är det krigasså när man tittar på nyheterna och TV så är 

det bilden som de visar är det alltid kaos och kaos jag har inte sett en positiv bild där. – Lisa 

 

I ovanstående citat lyfter Anna och Lisa fram en mediabild av Somalia präglad av krig och 

kaos. Samtidigt så nämner de att det enda som tränger igenom mediebruset har en negativ 

laddning. 

 
Jag hör från folk som kommer därifrån nu som åker dit för semester som är i ställen där det är 

fred och sånt så brukar de säga att ”allt är fint där borta.” Folk utvecklas och folk jobbar men 

jag har inte fått den här bilden från media att, jag skulle önska att se den faktiskt” –Lisa 

 
Det finns ju en väldigt positiv bild i Somalia också som inte framställs. Det finns ju många 

delar i Somalia som är väldigt fredliga. Man har byggt upp landet (…)Men man visar inte den 

bilden, av att det är ett samhälle som har kämpat och byggt upp många städer från grunden 

efter kriget. – Anna 

 

Såväl Lisa som Anna redogör ovan för mer positiva sidor av landet. De beskriver ett land i 

utveckling och där det finns områden där fred råder. Lisa belyser också en förändring för 

människorna i form av att man arbetar och folk utvecklas. 

 
Man brukar inte skriva om hela Somalia, man brukar skriva om del av Somalia, det är 

sjukdomar, fattigheten. Somalia är ett vackert land, det många som lever där som har det bra, 

såna som man inte har i Sverige. – Maria  

 

Maria väljer i intervjun att lyfta fram att Somalia är ett vackert land och att det finns många 

som lever ett bra liv.  

 
När man lyssnar nu på media (…). Till exempel att kvinnor inte har samma rättigheter som 

män har. Men det är något som inte stämmer. (…). T ex ISIS, de dödar och de säger 
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AlachuAkbar och det betyder ”Gud större”. Och de säger att de är muslimer. Och de dödar! 

Och många säger att alla muslimer är samma sak för att de har koranen. För i koranen det står 

att man ska döda folk som är icke muslimer. Det står i koranen och det var när det fanns krig 

mellan muslimer och icke muslimer och då man måste göra Jihad, man måste försvara 

sig.(…). Annars får du inte döda, varför ska du döda? – Agnes 

 

Det är mycket i media som är väldigt negativt. För det som händer i Afrika så tar man bara det 

som är negativt. Men det man har hört om Somalia är det här att det är svältkatastrof, att det 

varit självmordsbombare, om islamister, jag hatar att säga islamister för islam har inte med det 

slaktandet att göra över huvud taget så jag kallar de för grupper. Och piraterna. – Anna.  

 

Agnes och Anna lyfter i citaten ovan fram en bild kopplad till islam i ovanstående 

framställning. Båda nämner i sammanhanget islamism och kopplingar till våld ur ett religiöst 

perspektiv. Båda tar också bestämt avstånd från att våld har någon koppling till islam. Agnes 

tar i sammanhanget även upp kopplingar gällande skildringen av kvinnors rättigheter inom 

islam. 

 
Arbetslöshet och utanförskap 

 

Att man är arbetslös, kommer inte in i samhället. Som jag har sagt i början, det är svårt 

komma in i samhället när man är ny och kommer ifrån kriget, och inte hade planerat komma 

till Sverige, det är stor skillnad när man har planerat för att komma. – Maria  

 

Lisa lyfter här fram en bild av somalier som personer som saknar arbete och lever i 

utanförskap. Hon lyfter också fram att somalier skulle vara lata och främmande för att utbilda 

sig och starta företag.  

 

Det som är osanning är så som man missar att det finns somalier som bor och jobbar fint både 

i Somalia och i Sverige. – Maria  

 

Ibland får man, man blir jättearg bara man får se kvinnor, media säger de är lata, de integreras 

inte i samhället. Man tappar där, okej, var kommer den människan ifrån ursprungligen, man 

ska ju känna sig bekant. Jag har till exempel läst om svensk historia, det är inte lätt för 

svenskar att läsa om somaliska barn men de måste försöka förstå till exempel kvinnans 

situation., kvinnor behöver mer tid att komma in i samhället än män, jag var femton år, okej, 

men tänk på min mamma, det tog längre tid för henne, hon har ju burit på värderingar längre. 

Ibland får man höra att bara män gör mer förändring, och de säger kvinnor bryr sig inte, så 

klart de gör det men det tar tid. – Julia  

 

Julia nämner vid intervjun att det inte är lätt att snabbt bli en del av det svenska samhället. 

Svårigheterna gör att bilden av utanförskap till en del kan stämma. Vi tycker oss kunna tolka 

att det finns en vilja att bli en del av det svenska samhället. Samtidigt är vår tolkning att några 



 

 

35 

 

av kvinnorna kan sägas ha integrerats i samhället och inte upplever att de är en del i ett 

utanförskap. Maria upplever att det finns en osanning då det finns somalier som både lever 

väletablerade liv och arbetar strävsamt.  

 

Klädsel 

Andra saker är klädseln. Om du ser kvinnorna i Somalia de har jättestora kläder. Där är det 

mer bekvämare att ha det eftersom alla har det. Här känns det som att alla tittar på dig. 

(...)Man blir ifrågasatt hela tiden, sedan jag kom till Sverige tills nu de frågar mig hela tiden. 

Det hade varit bättre om jag bodde på en plats där alla hade samma. – Lisa 

I citatet ovan så illustrerar Lisa hur yttre symboler eller attribut kan skapa stereotypa 

uppfattningar. Genom att klä sig i traditionella somaliska kläder upplever hon att hon blir 

ifrågasatt. Den klädsel hon bär bryter mot normen för hur svenska kvinnor klär sig. 

 

Konsekvensen blir att man får en stämpel på sig att man kanske är en extremist, att man är 

pirat – Anna  

Anna kopplar ovan fram den mediabild gällande pirater som varit verksamma på Somalias 

sydkust. Hon anser att man utifrån mediabilden får en stämpel på sig som inte stämmer med 

hennes egen identitet.  

 

5.4 Analys av Tema – Hur självet förhåller sig till medias beskrivning 

 

Att vara en person innebär inte endast att vara en aktör utan det handlar också om att ha en 

uppfattning om vad en person är både i förhållande till självet och till andra. 

Intervjupersonernas uppfattning om vad som dominerar i media och vad som förmedlas till 

allmänheten handlar om hur andra ser på en själv. Intervjupersonernas uppfattning av att 

media sprider en negativ bild av somalier och Somalia kan bidra till att intervjupersonerna 

skapar sig uppfattningen om att deras omgivning ser dem på ett negativt sätt, något som också 

framgår av tema 4.0, de kan känna sig uttittade och ifrågasatta. Detta inte minst genom 

klädseln som, ur Giddens termer, ger självidentiteten en yttre symbolik.  

 

Vi har sett att självet i intervjupersonernas utsagor består av, både det som de själva uppfattar 

som svenskt och somaliskt. Men självidentitetens yttre symbolik såsom hudfärgen och 

klädseln gör att intervjupersonerna framställs som somalier och ser sig själva som somalier, ur 

andras ögon. De upplever också att de förknippas med en del negativa föreställningar som har 

skapats i allmänheten, och detta är något som de förhåller sig till. Enligt Giddens handlar 

självidentitet om en individs förmåga att hålla igång en specifik berättelse.Det faktum att de 
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upplever sig förknippas med negativa karaktärsdrag kan göra att självberättelsen genomsyras 

av dessa. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att de identifierar sig exakt med den 

förmedlade bilden men den yttre symboliken kan spela en viktig roll för hur individen 

kommer se sig själv i förhållande till den dominerande kulturen. Klädseln, hudfärgen och 

intervjupersonernas uppfattning om att den dominerande kulturen är misstänksam gentemot 

dem skapar ett förhållningssätt av motstånd som konfronterar den bild som de upplever i 

media. Detta kan skapa frustration eftersom individen å ena sidan kan uppleva sig själv som 

svensk samtidigt som hon bär på antagandet om att omgivningen ser henne som främling och 

som bärare av negativa karaktärism. 

 
 

6.0 Slutdiskussion 
 

Syftet med studien har varit att förståhur somaliska kvinnor ser på sin kulturella tillhörighet 

och hur de upplever att deras identitet påverkas av att leva i två kulturer. Målet med studien 

har också varit att ta del av den uppfattning som intervjupersonerna har om medias skildring 

av Somalia och somalier i Sverige. Vi har därmed haft en del föreställningar om studiens 

riktning och resultat. I detta avseende blir det behövligt att föra en kritisk reflektion kring de 

fördelar och nackdelar med att ha erfarenhet av två kulturer samtidigt som vi skriver om detta 

ämne. Våra föreställningar om ämnet får en central betydelse. Det faktum att båda författarna 

levt i två kulturer och fått till sig flera föreställningar kan påverka arbetet på det sättet att vi 

försöker verifiera våra föreställningar med arbetet. Detta har dock inte gjorts då mycket av 

resultatet strider mot våra antaganden om hur saker och ting förhåller sig. T ex hade båda 

författarna föreställningen att majoriteten av intervjupersonerna skulle uppge att de mest 

kände sig tillhöra den somaliska kulturen. Det visas dock att kulturell tillhörighet är 

sammanhangsbunden, det beror alltså på vilket sammanhang individen befinner sig i och inte 

på att individen har en statisk tillhörighet. Det innebär att det är svårt och komplext att uppge 

vilken tillhörighet man har i alla sammanhang.  

 

Under arbetet med denna uppsats har vi stött på ett antal problem och svårigheter. En av de 

praktiska lärdomar som vi dragit härrör sig från förhållandet att en av intervjupersonerna hade 

svårt att delta i intervjun. Bakgrunden till detta var de starka känslor och minnen som 

återskapades vid intervjusituationen. Efter att ha tolkat hur kvinnan kände i situationen tog vi 

beslutet tillsammans med intervjupersonen att, utifrån etiska överväganden, avbryta intervjun. 

Detta förhållande har haft en inverkan på den mängd data vi samlat in då det i slutänden blivit 
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sju intervjuer istället för åtta som planerat. En annan utmaning under intervjuerna har varit att 

ha tålamod. Vissa svar ligger djupt inne i individerna, och i vissa fall långt borta i tiden, och 

frågeställningarna kräver såväl eftertanke som reflektion. De signifikanta svaren och 

aspekterna tränger därför inte fram omedelbart utan formas successivt fram via kvinnornas 

berättelser. Vi, författarna, som också har invandrarbakgrund har i många fall känt igen oss i 

de bilder som beskrivits av intervjupersonerna i detta arbete.  

 

Gemenskap 

 

Studien visar samband mellan rutiner av gemenskap och de två typer av samhällen som 

Giddens beskriver, det senmoderna och det förmoderna samhället. Somalia har varit statslöst, 

drabbats av krig och har inte haft någon fungerande regering. Detta har resulterat i att det inte 

funnits något fungerande ”expertsystem” eller trygghetsnät som kan handskas med sociala 

problem som uppkommer. Intervjupersonernas ursprungssamhällen närmar sig merGiddens 

beskrivning av förmoderna samhällen än senmoderna. Eftersom det inte funnits något socialt 

trygghetssystem i de samhällen som intervjupersonerna växt upp och levt i har människorna, i 

dessa samhällen, varit beroende av varandras frivilliga förmåga att visa omtanke och 

hjälpsamhet. I studien uppger intervjupersonerna betydelsen av att hålla ihop som grupp, 

framförallt som familj, och hjälpa människor inom gemenskapen när olika typer av 

svårigheter uppkommer, det kan exempelvis handla om brist på ekonomiska resurser eller 

omvårdnad av äldre människor. Studien visar att det utvecklas beroendemässiga band inom 

den somaliska kulturen, utan välfärdsstatens inblandning, eftersom den nästan är obefintlig. 

Vad gäller familjekonstellationen visas familjen inom den somaliska kulturen ha en vidare 

innebörd. Studien visar att det förekommer att släktingar betraktas som familjemedlemmar 

inom den somaliska kulturen. Vad gäller familjen kan också sägas att relativt stora familjer 

har varit ett strävande bland somalier. Familjens strävan efter att skapa stora familjer och dess 

”breda mening” vad gäller vilka som ses som familjemedlemmar, visas ha samband med 

förmoderniteten, välfärdsstatens avsaknad och krigsupplevelser. Liksom gemenskapsformen i 

sin helhet som förekommer inom somalisk kultur visas ha samband med det Giddens kallar 

för förmodernt samhälle. Denna starka gemenskap inom somalisk kultur kan dock komma att 

upphöra i framtiden. Eller rättare sagt, den kan försvagas. Detta eftersom intervjupersonerna 

befinner sig i en senmodern kontext där det inte förekommer gemenskapsformer som finns i 

förmoderna samhällen.  
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Kvinnans roll 

 

Kvinnans primära roll inom den somaliska kulturen visas vara nära förbunden till hennes roll 

som mamma, något som verifierar en del av vår tidigare forskning. Av studien framgår att 

våra intervjupersoner traditionellt har ansvarat för hushållssysslorna och tagit hand om barnen 

som också Jonsson, Hallberg och Gustavsson (2002) visat. Kvinnornas roll kan på det sättet 

skilja sig från makens av att han arbetar utanför hemmet och står för familjens försörjning. Av 

studien framgår dock, till skillnad från Jonsson m.fl.(Ibid), att kvinnors inflytande inom 

arbetsmarknaden och politiken ökat i Somalia, särskilt efter kriget. För våra intervjupersoner 

har detta inneburit att de kan identifiera sig som en kvinna som är aktiv inom fler områden än 

bara familjen. Den traditionella rollen som kvinnan haft, och fortfarande har, visas vara under 

förändring. Dock finns det inslag i intervjupersonernas svarsåterkoppling om att kvinnan 

inom den somaliska kulturen fortfarande har sin primära roll som mamma i hemmet. 

Intervjupersonernas inställning till att kvinnan missgynnas av den traditionella rollen inom 

familjen dominerar i vår studie. Missgynnandet består av att kvinnan utvecklar en 

beroendeställning gentemot sin man samt att hennes beslutsförmåga kan begränsas. Detta kan 

göra att framtida kvinnor som växer upp inom somalisk kultur ”bryter sig loss” från det som 

uppfattas som missgynnande för kvinnan inom somalisk kultur. Det skulle kunna ske genom 

att kvinnan undviker sammanhang som tolkas vara inom ramen för den ”traditionella 

kvinnan”. På sådant sätt skulle självberättelsen om den traditionella kvinnan inte kunna 

upprätthållas eftersom den inte hade bevarats genom rutiner eller handlingar.  

 

Kulturell tillhörighet 

 

Studien visar att intervjupersonerna upplever en ambivalens inför sin kulturella tillhörighet 

och att begreppet kulturell tillhörighet ofta är sammanhangsbundet. Det innebär att 

intervjupersonernas upplevelse av somalisk och svensk tillhörighet bestäms av vilket 

sammanhang de befinner sig i. För intervjupersonerna har det inte varit lätt att säga specifikt 

vad de upplever sig som i varje situation utan det har varit något som krävt ansträngning och 

eftertanke. Hudfärgen, klädseln och omgivningens syn på den somaliska kvinnan uppges 

framkalla känslan av att tillhöra sitt ursprungsland. Såväl hudfärgen som klädseln gör att 

självidentiteten får en yttre karaktär. Omgivningens uppfattning av ”den somaliska kvinnan” 

påverkar hur våra intervjupersoner upplever sin kulturella tillhörighet. Upplevelsen av att 
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tillhöra den svenska kulturen framkommer också från intervjupersonernas tolkning av hur 

omgivningen upplever dem. Då intervjupersonerna upplevt att de ses som svenskar ur andras 

perspektiv, har de också upplevt sig som svenskar. Upplevelsen av att tillhöra den svenska 

kulturen har också uppkommit när intervjupersonerna utfört handlingar de associerar med den 

svenska kulturen.  

 

Bauer, Loomis och Akkari (2012:54–67) konstaterade i sin studie att ungdomarna kände 

starkare tillhörighet med ungdomskultur än etnisk kultur. Vi föreställer oss att människor 

identifierar sig med de grupper de vill känna en tillhörighet till. Det kan i dessa sammanhang 

handla om yrkesroller, fritidssysselsättningar, familj och vänner. Beroende på de 

sammanhang som människor befinner sig i, och den tillhörighet de vill befästa, kan de också 

välja att lyfta fram de egenskaper som gör att tillhörigheten till den aktuella gruppen och 

situationen förstärks. Det är detta som är självidentitetens reflexiva projekt. Det kan också 

handla om hur individer klär sig, agerar eller kommunicerar. I ett modernt och mångkulturellt 

samhälle finns många typer av kulturer. Det kan röra såväl etniska, religiösa som framväxt av 

subkulturer. Möjligheten att komma i kontakt med fler kulturer kan göra att människor har 

fler kulturer att identifiera sig med än när man levde i mer isolerade och homogena samhällen. 

 

Media 

 

Vi föreställer oss att media förmedlar information som påverkar människors tänkande och 

tyckande om olika grupper. I vårt fall har somaliska kvinnor uppfattningen att det etablerats 

en ”kunskap” i deras omgivning om att Somalia och somalier är bärare av negativa 

egenskaper. Denna uppfattning är något som de måste förhålla sig till, något som skapar ”nya 

dörrar” i det reflexiva projektet. I nya möten kommer det på något, om än olika, sätt att 

påverka individen. Kanske blir man avvaktande tills man läst situationen eller intar en roll för 

att snabbt visa att man inte passar i den stereotypa ramen. Vi ser även en klar risk i att 

etablerade fördomar kan leda till diskriminering av individerna. Det kan i detta sammanhang 

handla om att en rekryterare eller hyresvärd har medvetna eller omedvetna ingångsvärden i 

negativ riktning. Dessa ingångsvärden kan resultera i att man inte får ett jobb eller tilldelas en 

bostad. I dessa fall kan det leda till sociala problem för individen då de riskerar att hamna i 

utanförskap. Att inte få sin röst hörd eller ses för sina kvalifikationer till individ kan också 

vara stressande för individen och på så sätt generera psykisk ohälsa. Detta är ingångsvärden 

som vi anser att medierna bör ha med sig när de reflekterar kring hur de avspeglar samhället. 
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7.0 Fortsatta studier 
 

I studien visar vi att det finns en ambivalens hos somaliska kvinnor inför sin kulturella 

tillhörighet. Vidare ser vi att identiteten är situationsanpassad och den tillhörighet man känner 

är kopplad till sammanhang. Ett förslag till vidare forskning vore att analysera den kulturella 

tillhörigheten utifrån en genusteori. Ur ett forskningssyfte vore det intressant att se om de 

resultat vi erhållit är likriktade mellan män och kvinnor. Därför är ett förslag till vidare 

forskning att genomföra en liknande studie på både män och kvinnor och jämföra resultaten. 

Vi har också begränsat vår studie till att främst se på tillhörighet i relation till media och 

familjen. Detta perspektiv kan givetvis utvidgas till områden som arbetsmarknad etc. I studien 

söker vi inte heller svar på varför man känner en viss tillhörighet i ett visst sammanhang. Vi 

fördjupar oss inte heller i de variabler som gör att individer förhåller sig olika till att leva i två 

kulturer. Insikt i dessa bakgrunder skulle ge fördjupade insikter i såväl integrationsfrågor som 

möjligheter att förebygga problem som identitetsproblem kan skapa. Vidare forskning inom 

dessa områden vore därför ytterst intressant. 
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Bilagor 
 

Bil. 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide  

 

Inledning – bakgrund  

 

1. Hur gammal är du och hur länge har du bott i Sverige?  

2. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

3. Har du några fritidsintressen som du ägnar dig åt? 

4. Hur ser din familjesituation ut? 

 

Kulturell tillhörighet 

 

1. Hur såg ditt liv ut när du bodde i Somalia?  

2. Hur ser du på den somaliska kulturen och sättet att leva? (familj, värderingar, traditioner, 

sätt att leva)?  

3. Hur uppfattar du kvinnans roll i det somaliska samhället (i familjen, i samhället, i arbetsliv, 

i sällskapslivet)? Hur tror du att kvinnorollen i Sverige skiljer sig från Somalia?  

4. Hur ser du på den svenska kulturen och sättet att leva? (familj, värderingar, traditioner, sätt 

att leva)?  

5. Vad är dina upplevelser (avseende exempelvis familj, värderingar, traditioner, sätt att leva) 

av att bo i Sverige?  

6. Upplever du dig mer somalisk/svensk eller både och? I vilka situationer känner du dig 

somalisk/svensk? 

 

Ambivalens inför kulturell tillhörighet 

 

Finns det situationer där du upplever svårigheter med att leva ”svenskt”? Om ja: Vad är det 

som gör att dessa svårigheter uppkommer?  

Känner du att kulturskillnaderna någon gång skapat missförstånd eller missuppfattningar? 
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Mediabilden 

 

1. Vad brukar du höra i media (TV, radio, tidningar) om Somaliaoch somalier? 

2. Vad tycker du om att media skriver om Somalia? 

3. Hur framställs Somalia/somalier i media, enligt dig?  

4. Strider medias framställning av Somalia/somalier mot din uppfattning? 

5. När du tar del av nyheter om Somalia, vad är det då som står i fokus? Vad får du för bild av 

Somalia när du läser de nyheter som handlar om somalier?  

6. Vilka konsekvenser får medias beskrivning av Somalia/somalier hos dig i ditt vardagsliv? 
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Bil. 2 – Informations- och samtyckesbrev 
 

 
Hej! 

 

Vi är två studenter, Nikos och Isabella, som går sjätte terminen på socionomprogrammet. 

Denna termin skriver vi vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om hur somaliska kvinnor 

ser på sin kulturella tillhörighet samt hur de upplever att deras identitet påverkas av mötet 

med det svenska samhället. Vi vill också undersöka om det finns en oenighet mellan 

intervjupersonerna och media om hur Somalia beskrivs i Sverige. För att genomföra studien 

tänker vi göra intervjuer. Att just Du ställer upp som intervjuperson innebär att du kommer 

träffa oss och bli intervjuad. Deltagandet i vår studie är helt frivillig. Du kan när som helst 

avbryta din medverkan trots att du tackat ja till att delta som intervjuperson. Som 

studieansvariga vill vi säga att det kan vara obehagligt och känsligt att bli intervjuad. Vissa 

saker vill man helt enkelt inte prata om. Vi vill här betona att du berättar om 

upplevelser/erfarenheter som du vill berätta. Du ska inte känna dig tvungen att ge ut 

information som du inte vill ge ut.  

Intervjuen kommer spelas in. Vi kommer använda våra privata mobiltelefoner till detta då 

universitetet inte utrustar oss med tekniska hjälpmedel för genomförandet av examensarbetet. 

Ljudfilerna kommer under uppsatsskrivandet bevaras på sådant sätt att endast studieansvariga 

har tillgång till dem. I begäran kan vår examinator ta del av ljudfilerna. Ljudfilerna kommer 

att raderas så fort examensarbetet är avslutat.  

Du har möjlighet att läsa uppsatsen i dess helhet om så önskas. Jag samtycker till att delta i 

studien och är medveten om att jag kan avbryta min medverkan när jag vill utan att 

ange orsak. Jag är även medveten om att studien är frivillig.  

 

 

 

Deltagande: 

 

Underskrift   Namnförtydligande  Datum 


	Text1

