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Sammanfattning 

Att fly från sin trygghet och sitt hemland till ett främmande land är något som påverkar 

individen mycket och är en stor påfrestning och förändring i livet. Att flytta och bosätta sig 

till ett nytt land påverkar identiteten och integrationen i det nya landet. Att vara invandrare 

eller att ha en annan etnisk bakgrund än svensk i dagens Sverige är något som kan försvåra 

identitetsskapandet och integrationen. Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen 

av identitetsskapande och integration hos människor födda i Somalia och bosatta i Sverige. I 

denna studie har en kvalitativ metod använts med en fenomenologisk ansats. Avgränsning för 

studien har varit män och kvinnor, födda i Somalia men bosatta i Sverige som talar svenska 

eller somaliska. För att erhålla intervjupersoner har snöbollseffekten använts som urval. 

Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har spelats in 

genom audioinspelning på mobiltelefonen. Respektive intervju har tagit ca 40-45 min. 

Intervjuerna har transkriberats och analyserats enligt fenomenologisk analystekniken IPA - 

Interpretative Phenomenological Analysis (Smith, J.A. et al., 1999). Analyserad data har 

sedan kodats enligt David & Suttons (2016) induktiva kodningsprocess. Sammanfattningsvis 

visar resultatet att intervjupersonerna skapar sin identitet genom andra människor i deras 

omgivning. Att vara svensk somalier innebär att de identifierar sig själva genom andra svensk 

somalier i samhället.  

Slutsatsen för studien är att identitetsskapande är individuell och beroende på omgivning och 

vart individen befinner sig i livet. För identiteten utvecklas och formas genom olika stadier 

individen går igenom. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Sverige är ett land som har en lång historia av arbetskraftsinvandring men även invandring på 

grund av flykt. Många människor har flytt från sina hemländer i förhoppningar om att bosätta 

sig och bo här. Från 1950-1974 dominerades Sverige i största andel av arbetskraftinvandring 

vilket speglade landets brist på arbetskraft. Från mitten av 1970-talet fram till 2000 har 

Sverige i största andel dominerats av flyktinginvandring vilket även återspeglar omvärldens 

kriser och människors behov av flykt från sina hemländer för att söka skydd och asyl 

(Franzén, 2001, s. 22).  Många människor bor i dag i ett annat land än landet de föddes i. 

Mycket på grund av förbättrat transportmedel vilket har gjort att människor idag lättare kan 

förflytta sig mellan olika länder i världen. Men för många människor innebär även flytt det 

enda alternativet och då genom att fly från sina hemländer, detta på grund av olika 

anledningar som fattigdom, krig eller politiska skäl (Beckman, 2011 s.9).  

Att flytta från sitt hemland till ett främmande land är en stor förändring i livet. Människan kan 

flytta som flykting, arbetskraftinvandring eller komma till ett nytt land som anhörig. Oavsett 

vilka grunder människan flyr kommer vi i det nya landet finna oss i en situation där tidigare 

erfarenheter, inlärda mönster och beteenden inte kommer vara tillräckligt för att kunna 

begripa och klara av den nya livssituationen. Att flytta till ett nytt land kan bidra till att 

människan hamnar i traumatiskt kristillstånd som kan prägla och påverka personligheten. 

Vissa människor kan bli starka av flytten och dess påverkan på livssituationen medan andra 

människor utvecklar en ökad sårbarhet som kan bidra till att integrationen i det nya landet kan 

påverkas (Franzén, 2001 s. 54-55).  

 

Att klassificera människor och dela i dem i grupper bidrar till förminskning av det personliga, 

individuella och unika hos människan enligt Franzén (2001). Människans personliga identitet 

berövas och erhåller istället en kollektiv beteckning. På 50-talets Sverige brukade individer 

som passerar nationsgränser kallas för utlänningar. Termen utlänning beskrev endast en 

person som var född utomlands och förklarade inte mer specifikt om hur länge personen tänkt 

stanna i landet. Beteckningen riktade sig endast till det individer som var födda utanför 

Sverige. Med tiden började begreppet invandrare bli allt vanligare att använda sig av än 

begreppet utlänning (Franzén, 2001 s 16-17.). Begreppet invandrare tolkades på ett positivt 

sätt som något som människan självmant valt att göra och med inställningen att på något sätt 

bidra till det nya landet. Med tiden har begreppet invandrare fått en annan betydelse med mer 
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negativ ton. I Sverige kallas asylsökande och flyktingar i vardagligt språk för invandrare, 

emellertid räknas även andra generationens invandrare till kategorin invandrare. Vilket 

innefattar individer som är födda och uppfostrade i Sverige. Sammanfattningsvis kan man 

säga att ordet invandrare inte längre summerar en grupp individer som invandrat av fri vilja 

utan snarare en egenskap som syftar till anomali, att man inte tillhör majoriteten, man är 

annorlunda. Begreppet associeras som något negativt och problematiskt och säger inget om 

den unika människans personliga identitet (Franzén, 2001, s.17-18). Vid integration kan det 

uppstå problem eftersom individen måste anpassa sig mellan två kulturer i sin identitet. 

Samtidigt kan detta även bidra till positiva effekter på identiteten för individen. För vid 

identitetsskapande och integrationen är individens egna upplevelser av sitt identitetsskapande 

viktigast. Det är genom individens omgivning samt de värderingar och normer som finns i 

samhället som påverkar individens identitetsskapande.  

Stier (2003) beskriver när samhället tillskriver människor kollektividentitet som till exempel 

invandrare antar man att alla invandrare är mer lika varandra än majoritetssamhället än vad de 

egentligen är. Genom att kategorisera signalerar man att alla invandrare är en grupp gentemot 

majoritetssamhället och att de är olik majoriteten än vad de egentligen är (Stier, 2003, s.122). 

 

Flyktingar kan hamna i utanförskap på grund av svårigheter med integration till det nya 

landet. Dessa svårigheter kan vara allt från kulturella och språkliga skillnader. Detta i 

kombination av att individen behöver bilda sig en ny självbild av vem man är i det nya 

samhället. Språket till exempel är en del av människans kommunikations verktyg och även 

del av människans identitet. Att kunna tala ett språk väl eller sitt modersmål är något som 

förknippas med värdighet, individen kan uttrycka sig och har ett brett ordförråd. Vid flytt till 

nytt land uppstår det språkliga barriärer och känsla av att inte kunna formulera sina tankar och 

känslor bidrar till en negativ känsla på självbild och identiteten – man blir någon som inte 

kan, en ny person i det nya språket och landet (Franzén, 2001, s. 36-38). 

 

1.2 Problemformulering 

Problematiken med att ha ursprung från Somalia och integration i samhället är att det kan 

innebära stora förändringar för identiteten och individens självbild. Att vara invandrare eller 

att ha en annan etnisk bakgrund än svensk i dagens Sverige är något som för med sig frågor 

kring identitetsskapande och integration. Detta har därmed väckt mitt intresse att undersöka 

hur upplevelsen av identitetsskapande och integration är hos individer födda i Somalia men 

bosatta i Sverige. Enligt statistik från statistiska centralbyrån, SCB finns det över 68000 
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människor i Sverige som är födda i Somalia. Det finns även över 27000 människor som är 

födda i Sverige men har föräldrar som är födda i Somalia (SCB, 2018).  

 

Intresset till undersökningen bottnar i att jag själv flyttade till Sverige 1992 som treåring med 

föräldrar och syskon efter innebördskriget i Somalia. Med tanke på min ålder vid ankomst till 

Sverige har jag väldigt få minnen av flytten och dess påverkan, dock har jag tagit del av mina 

föräldrars och anhörigas berättelser som delat med sig av sina erfarenheter. De har berättat om 

hur det var att integrera i det nya samhället och dess konsekvenser och effekter på identiteten. 

Identitetsskapande och integration i svenska samhället är något som jag som uppsatsförfattare 

själv har växt upp med och har erfarenheter från. Människor flyttar av olika anledningar till 

och från sina hemländer, dock innebär det inte nödvändigtvis att alla upplever identitets 

problem i deras integration. Men det är viktigt att nämna att all typ av flykt och bosättning till 

ett nytt land för med sig följder på identiteten. Att ständigt behöva vara mellan krav och 

förväntningar från två kulturer och samtidigt som man försöker integrera samt anpassa sig till 

det nya samhället kan resultera i förvirring vad gäller identiteten (Stier, 2003 s.124-127). Ur 

ett sociologiskt perspektiv vill jag genom min studie belysa och bidra till en bredare förståelse 

för hur individer som flyttat från sitt hemland upplever sitt identitetsskapande och 

integrationen i svenska samhället.  

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att studera upplevelsen av identitetsskapande och integration hos 

människor födda i Somalia och bosatta i Sverige. 

Frågeställning 

- Hur upplever människor som är födda i Somalia men bosatta i Sverige sitt 

identitetsskapande och integration? 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete C, 15 hp 

HT19  

8 

1.4 Disposition  

Studien kommer att presenters i sex olika avsnitt. Den första delen av uppsatsen är 

inledningen där beskrivs det kort om bakgrund och problemformulering. I första delen ingår 

även studiens syfte och frågeställning samt disposition. Andra delen presenteras tidigare 

vetenskaplig forskning som är uppdelad i tre delar identitet, integration och 

identitetsskapande. I det tredje avsnittet lyfts studien teoretiska och begreppsliga referensram 

upp som är i två delar identitet och integration. Den fjärde delen presenteras studiens 

metodologisk ansats som grundar sig på fenomenologi, avsnittet är uppdelat i sex olika delar 

metodansats, urval & datainsamling, kodning & analysteknik, etiska övervägande och 

studiens begränsningar samt sammanfattning. I femte avsnittet presenteras studiens resultat 

varvat med den analytiska tolkningen av studiens teorier och tidigare forskning. Slutligen 

studiens sista och sjätte avsnitt presenteras den avslutande diskussionen för studien och sedan 

diskussion av resultatet i förhållande till tidigare forskning och teori samt även diskussion av 

resultat i förhållande till metod. I sista avsnittet diskuteras även vilka slutsatser studien 

kommit fram till samt nya perspektiv till eventuella behov för vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning som kartlägger studien om fenomenet 

som studeras. Tidigare forskningen i detta kapitel baseras på vetenskaplig litteratur. Det 

kommer även belysa de kunskapsluckor som studien kommer att fylla samt vara en grund till 

analysarbetet. I början av detta kapitel presenteras tidigare forskning på ett övergripande sätt 

genom två avsnitt med samma titel som i den teoretiska referensramen identitet och 

integration för att sedan presentera fördjupning på identitetsskapandet. Kapitlet är uppbyggd 

på tre olika avsnitt. Första avsnittet behandlar identitet och forskning som berör identiteten. 

Det andra avsnittet belyser integration och forskning som berör integrationen. Det tredje 

avsnittet innehåller forskning som lyfter upp den process som finns inom identitetsskapande i 

förhållande till integrationen och identiteten samt hur det påverkar och skapar individens 

självbild. Efter varje avsnitt avslutas det med en kortare sammanfattning och återkoppling till 

studiens syfte och frågeställning.  

 

2.1 Identitet   

Bo Stråths (Delanty et al., 2008) empiriska forskning handlar om den delade identiteten och 

dess påverkan i samhället. Han ställer sig dem teoretiska frågorna ifall människan behöver 

tillhöra en grupp, plats eller samhälle. Eller är individens självförverkligande i grunden en 

individuell fråga eller en kollektiv fråga. Han menar att dem teoretiska frågorna och svar har 

en djupare anknytning som handlar om symbolisk representation och språklig förändring. 

Begrepp som solidaritet, samhälle eller hur identiteter formas under ett ”vi” och ”de” 

definitioner är avgörande i samhället och normen. Forskaren menar att användandet av det 

vardagliga språket och de symboliska termerna är nyckeln när begreppen sedan 

kontextualiseras och används i samhället. Användningen av ord i ett visst sammanhang 

innebär inte att orden skapas helt oberoende utav varandra utan det är mer komplext. Det 

ömsesidiga påverkan ord har på varandra präglas av tidigare kultur och historia som finns i 

samhället. Ord som religion, språk och platsen man är född i ansågs tidigare vara naturliga 

enheter som var grunden till identitet i de europeiska nationerna under 1800- talet. Betydelsen 

av ord som används i samhället är i ständig utveckling i olika sociala processer (Delanty et al., 

2008). 
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Cantles (Antonsich et al,. 2016) studie om det mångkulturella samhället beskriver det 

moderna samhället och identitet med begreppet superdiversitet. Han menar att mångfalden har 

vuxit så pass mycket de senaste decennierna och begreppet superdiversitet återspeglar de 

effekter som uppkommit på grund av globaliseringen och hur det moderna samhället ser ut. 

Steven Vertovec är den som myntade begreppet superdiversitet som är ett samlingsnamn för 

de förändringar som har skett i det moderna samhället på grund av globaliseringen (Vertovec, 

2007).  Modood (Antonsich et al,. 2016) beskriver i sin forskning om det moderna samhället 

och identiteten med begreppet medborgarskap. Han beskriver medborgarskapet som ett 

centralt begrepp i identiteten i det mångkulturella samhället. Medborgarskap är en möjlighet 

som skapar en form av samhörighet och relation mellan individer i samhället. 

Medborgarskapet är viktigt i det moderna samhället för samhörigheten menar han. För 

viktigaste grunden i medborgarskapet i ett samhälle är rättvisa, jämlikhet och demokrati. 

Medborgarskapet skapar inte enbart samhörighetskänsla utan det medför också jämställdhet i 

samhället vilket innebär att minoriteter har möjligheter som majoriteten. De kan nyttja det 

offentliga rummet lika mycket som majoritetssamhället (Antonsich et al,. 2016).  

 

I en annan empirisk fallstudie gällande identitet, medborgarskap och migration. Beskriver 

flera forskare sin undersökning om individer med gränsöverskridande identiteter och deras 

identitet. Forskarna beskriver även medborgarskapet som ett sätt eller en form av att vara en 

del av samhället. Individen skapar sin identitet även om individen har medborgarskap i det 

nya landet menar dem. Forskarna menar att medborgarskapet inte direkt medför jämställdhet 

mellan de infödda individerna och de nyanlända. Utan de nyanlända påverkas av deras 

ursprung och kulturella identiteter när de vill skapa nya sociala nätverk och vill praktisera sin 

kultur i det nya landet. De nyanlända påverkas av deras kulturella bakgrunder och det hämmar 

de att utveckla nya möjligheter av sociala nätverk. Människor med gränsöverskridande 

identiteter påverkas negativt i samhället och det är en del av integrationsprocessen i ett nytt 

land (Ahrens, et al., 2016).  

 

Sammanfattningsvis handlar ovanstående avsnitt om identitet och vad identitet innebär för 

individen. De olika betydelserna av identitet grundar sig i flera olika aspekter som jag tagit 

upp i ovanstående avsnitt. Bland annat förändringar i språket innebär förändringar på 

betydelsen av identiteten. Samt de förändringar som sker i det mångkulturella samhället och 

moderna samhället har betydelse för de olika uppfattningar som finns om identitet. Tidigare 

forskning visar i avsnittet ovan att medborgarskapet är en av flera aspekter som påverkar 
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identiteten. Beroende på olika sociala processer och vart individen befinner sig kan 

medborgarskapet vara en länk mellan olika individer i samhället. I avsnittet ovan visar 

medborgarskapets nackdelar trots att medborgarskapet kan vissa grupper eller individer inte 

vara delaktiga i samhället (Ahrens et al., 2016). Detta avsnitt är relevant för studien på grund 

av att identiteten är en av grundstenarna för undersökningen om identitetsskapande och 

integration. Avsnittet kommer att hjälpa mig att få större förståelse för de bakomliggande 

orsakerna till identiteten och dess betydelse.  

 

2.2 Integration  

Stuart Hall (1997)  studie om integration belyser begreppet representation, han analyserar 

representation som ett begrepp och praxis i samhället. Hall (1997) beskriver att innebörden av 

representation varierar på grund av komplexiteten som finns i begreppet likt komplexiteten 

som finns i begreppet integration. Forskaren menar att representation handlar om individers 

olikheter och hur man hanterar skillnader på människor i samhället. En del av komplexiteten i 

representation är individers olika typer av känslor, attityder och emotioner. Representation 

innebär även rädsla och ångest hos individer eller grupper i samhället (Hall, 1997).  

Hall (1997) belyser även att förståelse är nyckeln som är att förstå individers olikheter som, 

etnicitet och ursprung måste man först förstå det motsatta. Förståelse är något som ger ordet 

representation en större betydelse då representation inte handlar om det synliga hos individer 

likt hudfärg. På samma sätt som integration har bredare förklaring inkluderar representation 

bredare förklaring som det osynliga hos individer som kön, religion och sexuell läggning 

(Hall, 1997).  Susanne Urban (2018) beskriver i sin studie om integration hur integration har 

använts i den politiska debatten om migration av nyanlända i Sverige. Hon menar att man 

antog att de nyanlända skulle införlivas in i samhället genom att de gradvis skulle assimileras. 

Enligt henne beror de olika tolkningarna på integration vart man befinner sig i samhället och 

med vem man pratar om integration med. Det är flera aspekter som har betydelse för 

integration och det beror på individen ens omgivning (Urban, 2018, s.9-10). 

 

Anders Westholms (2009) studie om den etniska integrationens dimensioner är baserad på en 

omfattande intervjuundersökning, en medborgarundersökning som omfattar över ca 2000 

personer mellan åren 2002 och 2003. Omkring hälften av dessa hade annan etniskt ursprung 

än svensk och frågorna baserades på det gemensamma temat förhållandet mellan olika etniska 

grupper i det svenska samhället. Forskaren beskriver integration som ett socialt fenomen och 

han förklarar att integration inte endast handlar om hur individer skapar sociala kontakter i 
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samhället. Utan han kommer fram till att det även handlar om det känslomässiga relationerna 

som individer har mellan de olika grupper som finns i samhället (Westholm, 2009).  

 

Sammanfattningsvis handlar ovanstående avsnitt om integration och beroende på de olika 

tolkningarna som finns om integration varierar innebörden. Integration kan beskrivas som ett 

socialt fenomen och det beror på omgivningen man befinner sig inom som beskriver 

individens integration. Detta är relevant för studien på grund av att det skapar större förståelse 

för vad integration innebär samt är det en fördjupning till studiens teori avsnitt integration. 

Förståelsen och innebörden av integration inför analysen kommer detta avsnitt ge mig bredare 

perspektiv att förstå intervjupersonernas skildringar om sin integration och identitetsskapande.  

 

2.3 Identitetsskapande  

Susan Webb och Reshami Lahiri-Roy (2019) empiriska studie om identitet och integration 

studerar invandrare som flyttat till Australien och undersöker deras identitetsskapande och 

tillhörighet samt vad det innebär att flytta och bosätta sig och leva i ett nytt land. I studien 

framkommer det att invandrares identiteter inte enbart handlar om etnisk identitet utan att det 

handlar om individens olika identiteter. Identitetsskapande är formbart och inte statiskt, som 

de menar påverkas av samhället som individen befinner sig inom. Det leder till att individen 

blir individuell och mer dynamisk och föränderlig i det mångkulturella samhället. Likt 

identiteten är föränderlig är även tillhörigheten eller individens upplevelse av tillhörighet 

formbar och personlig beroende på de olika processer integrationen innebär och vart individen 

befinner sig i samhället (Webb, Lahiri-Roy, 2019). 

Chris Weedon (2004) skriver om identitet och kultur och han studerar identiteten hos 

mörkhyade människor och majoritetsbefolkningen i brittisk historia. Han studerar fenomenet 

identitetsskapande och tillhörighet hos den mörkhyade, svarta minoriteten i Storbritannien, 

deras ursprung och historia. Han studerar identitetsskapandets process hos den svarta 

diasporan i Storbritannien genom analysera deras berättelser. Forskaren menar att det är 

berättelser i denna form som är central del i den vardagliga kommunikationen mellan 

individer och att det ökar förståelsen mellan dem (Weedon, 2004 s.61-63).  

I studien framkommer det att människor med en mörkare hudfärg än vit upplever rasism och 

diskriminering på grund av deras mörka hudfärg och ursprung. De upplever även att de blir 

motarbetade av majoritetsbefolkningen på grund av deras mörka hudfärg. Det framkommer 

även att identitetsskapandet hos de svarta som kom till Storbritannien var starkt grundade i sin 

ursprungliga identitet. De hade inte skapat sig den brittiska identiteten att göra och behöll sin 
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ursprungliga identitet. Men identitetsskapandet för de som föddes i landet blev 

identitetsskapande naturligt att vara britt. Eftersom de hade växt upp i England och skolan var 

en stor del i processen att lära sig om sin identitet och plats. De som föddes i Storbritannien 

berättar att de fick tidigt lära sig hantera rasismen och i tidig ålder lärde att de är en del av det 

brittiska samhället (Weedon, 2004 s.63-65).  

 

Forskaren Vera-Larrucea (2012) beskriver fenomenet identitetsskapandet med begreppet 

tillhörighet, belonging. Hon menar att individer har olika uppfattningar om tillhörighet och att 

det finns en subjektiv dimension av medborgarskapet. Hon beskriver att individen skapar sitt 

identitetsskapande i form av en kollektiv eller en individuell känsla av tillhörighet. Identiteten 

grundar sig i individens upplevelse av sitt identitetsskapande utifrån ursprungs identitet och 

den nya identiteten.  Vera-Larrucea (2012) beskriver vidare att forskare har studerat 

tillhörande, belonging på två olika sätt. Ena sättet handlar om politisk tillhörighet och de 

åtgärder som finns i landet individen befinner sig inom. Andra sättet handlar om upplevelsen 

individen känner och känslan av att vara en del av ett samhälle. Att ha känslan av tillhörighet, 

belonging eller uppleva att man är en del av samhället gällande sin identitet är inget som är 

exklusivt. Vera-Larucea (2012) beskriver att individer känner av att de kan tillhöra olika 

grupper eller ha olika identiteter samtidigt (Vera-Larrucea, 2012).  

Joane Nagel (1994) studie om etnicitet och identitet beskriver identitetsprocessen som 

föränderlig process som är i relation till den platsen individen växer upp inom eller platsen 

individen bor på. Även hon beskriver identitetsskapandet som en upplevelse som är baserad 

på miljön individen befinner sig i, hon menar att identiteten förändras och formas beroende på 

de olika stadier individen befinner sig i livet och den kulturella bakgrund individen har 

(Nagel, 1994). 

 

 

Sammanfattningsvis handlar detta avsnitt om tidigare forskning gällande identitetsskapande 

processen som finns inom det. Att ha flera olika identiteter eller att vara mellan olika 

identiteter är något som påverkar ens identitet och identitetsskapande i samhället man lever 

inom. Tidigare forskningen som presenterats i detta avsnitt kommer att hjälpa mig att kunna 

förstå och belysa de svårigheter individer med flera olika identiteter går igenom. Avsnittet 

identitetsskapande är även en förlängning av de föregående två avsnittet i kapitlet. I avsnittet 

presenteras identiteten som föränderlig och formbar samt att individens upplevelse av 
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tillhörighet är personlig och individuell. Intervjupersonerna för studien har samtliga ursprung 

från Somalia och de har därmed mörkare hudton än gemene svensk i samhället.  

Därför är det intressant aspekt att ha med forskning som skildrar vad identitetsskapande 

innebär för individer med mörkare hudton. Avsnittet är en förlängning av de föregående 

avsnitten och det är tänkvärt att ha med annan typ av forskning av medborgarskapet och vad 

det innebär för identitetsskapande. För studien är det relevant att ha forskning som leder till 

större förståelse för hur upplevelsen av identitetsskapande och integration är för individer med 

ursprung från Somalia. Det är ur sociologiskt perspektiv intressant att förstå de 

bakomliggande orsakerna till identitetsskapande och integration för individer med ursprung 

från Somalia.  
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk som kommer ligga till stöd i analysen. 

Inledningsvis består avsnittet av en djupare beskrivning av begreppen identitet och integration 

som utifrån begreppsförklaring kommer att användas som teorier vid analysen. Identitet och 

integration teorierna är även förlängning till föregående kapitel tidigare forskning och de två 

avsnitten med liknande namn.  

3.1 Identitet som teori  

Enligt Hammarén och Johansson (2009) är identitet och individens självbild levande process 

som ständigt formas under livet. De beskriver identitet som ett komplext begrepp och menar 

att identitet kan beskrivas på olika sätt. Identiteten är en beskrivning av individens självbild 

och är individuell menar de. Men i dagligt uttal används identitet som ett sätt för att definiera 

och begränsa individens tillhörighet (Hammarén & Johansson, 2009, s.7-8). Definition av 

identiteten sker genom olika sätt och individen definierar sig själv om vem man är och inte är 

samt genom andra människor. Identitets definition av andra människor i samhället sker oftast 

för att avgränsa och konstatera ens tillhörighet. Kategoriseringen fokuserar på människors 

olikheter och motsvarigheter gentemot varandra, det förväntas att människor tillhör olika 

grupper eller kollektiv (Hammarén & Johansson, 2009, s.8-9). Identitetsprocessen är en 

process som förändras och präglas samt påverkas av olika faktorer. Som människans karaktär, 

etnisk och kulturell tillhörighet eller sociala bakgrunder. Det är faktorer som tillsammans 

skapar individens identitet och slutligen den självbild som individen skapar som sin identitet. 

(Hammarén & Johansson, 2009 s.9-10). 

Anthias (2002) beskriver identitet på liknande sätt. Hon förklarar identitet som ett komplext 

begrepp med ett heuristiskt värde, som innebär ett värde inom begränsad nivå eller generella 

hypoteser (Anthias, 2002). Hon menar att människans identitet formas av flera olika aspekter 

bland annat platsen individen befinner sig i eller individens uppväxt och etnisk tillhörighet 

(Anthias, 2002).  

Franzén (2001) förklarar att identitetsskapande är levande process som pågår hela livet och 

byggs upp i interaktion och samspel med individer i ens omgivning, både medvetet och 

omedvetet. Människor i ens omgivning fungerar som speglar och återspeglar vem vi är 

(Franzén, 2001 s.74-76). Människan har förmåga att uppföra sig på olika sätt i olika grupper 

och miljöer och får därmed olika återspeglingar beroende på vilken grupp eller miljö 

individen befinner sig i. Att flytta till ett nytt land i vuxen ålder leder till att individen mister 
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alla sina mänskliga återspeglingar. Detta kan bidra till identitetskris då ingen vet vem man är i 

det nya landet vilket gör att individens självbild av vem man är inte kan återspeglas. De 

individer som flyttar tillsammans med anhöriga har en viss av återspegling kvar och kan 

beskrivas som en spegel som har gått sönder, det vill säga att vissa delar av vem man är finns 

kvar i återspeglingen från ens anhöriga (Franzén, 2001 s. 76-78).  

Citatet nedan beskriver Stier (2003) upplevelsen av att flytta från sitt hemland och 

sammanflätar det med det som Franzén (2001) beskriver om flytt och bosättning till ett 

främmande land och vad det innebär för identiteten hos individen. 

[…] Att lämna sitt hemland är att förlora allt – sin familj, sina vänner, sina 

ägodelar, sina rötter. Där var jag någon. Här är jag bara en invandrare, en 

svartskalle som ingen tycker om […] 

 (Stier, 2003, s.12) 

Hammarén och Johansson (2009) lyfter upp den tyska sociologen Peter Bergers definition på 

den moderna identiteten ur två olika perspektiv. Relativ öppenhet perspektivet innebär att 

identitet definieras inte enbart utifrån individens bakgrund eller familjeband utan identiteten 

är något som individen skall själv utveckla. Differentierings perspektiv innebär att individen 

använder sig av sin omgivning och de olika sociala miljöer individen lever inom för att skapa 

sin identitet. (Hammarén & Johansson, 2009 s. 28-29).  

 

Sammanfattningsvis innehåller detta avsnitt olika definitioner av identitets teorier. Identiteten 

är individens självbild och det är en levande process som ständigt är i förändring med tiden. 

Detta är relevant för det är komplettering till tidigare forskningen och det ger mer tyngd till 

syftet och frågeställningen som studeras. För studien är syftet att studera upplevelsen av 

identitetsskapande och integrationen. Identiteten är en vital del i fenomenet som undersöks 

därmed underlättar avsnittet att förstå vad identitet innebär. De olika teorierna om identitet ger 

även nytta till att förstå fenomenet som studeras. Likt citatet ovan från Stier ger denna del en 

större förståelse för vad det innebär för individer med olika identiteter i svenska samhället.  

Det är relevant att studera hur identiteten är för olika individer samt vad som krävs för 

identiteten ska förbli ens identitet. Påverkas identiteten av samhället eller är identiteten något 

som skapas individuellt, dessa funderingar och aspekter är det som avsnittet bidrar mig. Detta 

kommer leda till att förstå syftet och frågeställningen i studien med andra perspektiv.  
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3.2 Integration som teori  

 

Diaz (1993) beskriver begreppet integration som en social process, en process som inkluderar 

samspel mellan invandrare och majoritetssamhället. Integration beskrivs som aktivt 

deltagande i det sociala samspelet mellan invandraren och majoriteten i samhället och det är 

en del av sociala livet (Diaz, 1993, s.7).  Han jämför begreppen assimilering och integration 

och menar att assimilering syftar till en process där individen skall anpassa sig in till 

samhället och bli likt majoritetsbefolkningen vad gäller handlande, uppfattningar och kultur. 

Medan integration ses som ett medgivande av en social relation som äger rum mellan grupper 

eller individer som alla kan ha olika grad av kulturell tillhörighet (Diaz, 1993, s.16). 

Forskaren beskriver vidare att integration uppnås när invandraren blir en fungerande del av 

samhället, individen tar på sig beteendemönster och deltar i samhällets aktiviteter men 

behåller fortfarande sin ursprungliga kulturella och etniska identitet (Diaz, 1993 s17).  

Han belyser även två områden som är betydelsefulla för integrationen, som forskaren 

betecknar som strukturell integration och social integration. Strukturell integration grundar sig 

på arbetssituation och ekonomisk situation, vilket är två faktorer som påverkar möjligheten 

till integration. Det innebär att möjligheten att ha arbete är en av det viktigaste faktorerna där 

samspel sker mellan invandraren och samhället (Diaz, 1993, s. 79–82).   

Med social integration menas att det sociala möjligheterna och resurserna invandraren har är 

även vägen till en lyckad integration. Inom den sociala integrationen faller bostadssituation in, 

vilket har en stor betydelse för integrationen då bostadsområde har en direkt påverkan på 

invandrarens chans och möjlighet till att integrera med den etniska befolkningen i samhället.  

Språket är även en viktig aspekt och har en direkt påverkan på integrationen. Kunskap i det 

officiella språket som råder i samhället bidrar till ökad möjlighet att kommunicera med 

befolkningen samt ta del av media (Diaz, 1993 s. 122–123). 

 

Avslutningsvis är även detta avsnitt en förlängning av föregående kapitel tidigare forsknings 

avsnitt om integration. Integration som teori innebär en social process som inkluderar samspel 

mellan invandrare och majoriteten i samhället. För att förstå syftet och frågeställning närmare 

behövs integration som teori. I tidigare forskning beskrev Urban (2018) begreppet integration 

med stor variation det beror på flera olika aspekter. I detta avsnitt belyser Diaz (1993) när han 

jämför begreppen assimilering och integration. Ena syftar till individen som anpassar sig till 

samhället medan det andra syftar till ett samspel mellan individ och samhälle. Integrationen är 

en del av identitetsskapande och identitetsskapande är en del av integrationen. Utan 
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integrationen skulle identitet och identitetsskapande inte vara möjligt. På grund av att identitet 

och integration hör ihop och kompletterar varandra är det relevant för studien att använda sig 

utav integrations och identitets teorier. För att uppnå större förståelse för bakomliggande 

orsaker till studiens frågeställning och syfte är användningen av dessa två teorier 

representativt.  
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4. Metod  

Denna del av studien presenterar vald metod för studien som är kvalitativ metod med en 

fenomenologisk ansats. Under detta avsnitt beskrivs även vilket urval som använts till studien 

vilket är snöbollsurvalet samt studiens datainsamling som utförts genom semistrukturerade 

intervjuer. Kapitlet avslutas genom att lyfta upp studiens etiska principer och där förs även en 

diskussion kring studiens begränsningar. 

Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av identitetsskapande och integration hos 

människor födda i Somalia och bosatta i Sverige. Därmed har denna studie använt sig av ett 

kvalitativt tillvägagångsätt för att bäst besvara studiens syfte och frågeställning. För att kunna 

besvara mina forskningsfrågor har jag intervjuat studiedeltagare med somaliskt 

ursprung. Ändamålet med kvalitativa undersökningar är att skapa en bredare kunskap och 

förståelse av ett fenomen, som i denna studie handlar om identitetsskapande och integration 

(Patel, Davidsson, 2011 s.119). Jag har därför samlat in material för denna studie genom att 

utföra semistrukturerade intervjuer. För att därmed kunna få mig en bredare förståelse för hur 

människor som är födda i Somalia men bosatta i Sverige upplever identitetsskapande och 

integration i dagens Sverige. 

 

Fenomenologi leder till möjligheter att skapa sig en bredare förståelse för studiens syfte och 

frågeställning. Genom att intervjua intervjupersoner från Somalia och lyfta upp deras 

upplevelser och förståelser utifrån deras livsvärld och erfarenheter. Får studien bredare och 

närmare förståelse av identitetsskapande och integration hos intervjupersonerna.   

 

4.1 Metodologisk ansats  

Fenomenologin förknippas med forskning som grundar sig på kvalitativa metoder. Grunden 

till fenomenologi ligger fokus på individens upplevelser, uppfattningar och erfarenheter 

(Denscombe, 2009, s.110). Jag har valt att använda mig av fenomenologin som metodologisk 

ansats för att lämpligast besvara studiens syfte. Detta på grund av att fenomenologin fokuserar 

på individens upplevelse utifrån individens livsvärld. Denna metod lämpar sig till syftet att 

studera upplevelsen av identitetsskapande och integration hos människor födda i Somalia och 

bosatta i Sverige. Fenomenologin fokuserar inte på att hitta orsak eller förklaringar till 

fenomen utan fokuserar snarare på att redogöra för människans egna upplevelser och 

erfarenheter (Denscombe, 2009, s.111). Eftersom fenomenologin grundar sig på hur individer 

upplever sin livsvärld är det viktigt att lyfta fram individernas egna upplevelser och förståelse 
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så nära som möjligt. För att jag ska kunna åstadkomma trogenhet vid beskrivning av 

intervjupersonernas upplevelser i studien är det viktigt att jag förstår saker på samma nivå 

som de berörda intervjupersonerna förstår.  Det är deras tankar och upplevelser som är 

centralt i studien om upplevelsen av identitetsskapande och integration (Denscombe, 2009 

s.112). Vilket underlättar för mig i förståelsen då jag delar liknande bakgrund och ursprung 

med studiens utvalda intervjupersoner. 

 

4.2 Urval & Datainsamling 

För att besvara studiens syfte och frågeställning har jag valt att avgränsa mig när det gäller 

studiens deltagare. Jag har valt att avgränsa mig till män och kvinnor som är myndiga 

personer och födda i Somalia. De ska även vara bosatta i Sverige och de skall tala svenska 

eller somaliska. För att få deltagare till aktuell studie har jag använt mig av snöbollseffekten 

som urval.  

 

Med snöbollseffekten menas att urvalet av studiedeltagare fastställs genom att en person 

hänvisar forskaren vidare till nästa person som skulle kunna vara betydelsefull och inkluderas 

i studien (Denscombe, 2009 s. 38). Snöbollseffekten är en process där forskaren kommer i 

kontakt med färre antal individer som är intressanta och väsentliga för undersökningen och 

använder sedan dessa deltagare för att komma i kontakt med ytterligare deltagare (Bryman, 

2011, s. 196). Snöbollsurvalet är ett resultatrikt urval för att forskaren skall kunna skapa ett 

rimligt urval. En annan fördel med att använda metoden snöbollseffekten är att ökningen av 

urvalet går relativt fort, detta på grund av att en studiedeltagare föreslår vidare en eller flera 

potentiella deltagare till forskaren (Denscombe, 2009 s. 38).  Detta leder till att forskaren 

skapar förtroende och en nära relation till deltagarna genom att deltagarna får medverka och 

hjälpa forskaren att hitta lämpliga deltagare till studien utifrån dess kriterier. Snöbollsurvalet 

ökar även studiens trovärdighet då det säkerställer att studien inkluderar deltagare utifrån 

studiens kriterier.  

Detta bidrar vidare till att forskaren närmare sig att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställning (Denscombe, 2009 s. 38), (Bryman, 2011, s. 196). Därför har metoden 

snöbollsurval valts för att utöka antalet deltagare till studien och kunna besvara studiens 

frågeställning och syfte. Jag har ingen kännedom till vilka studiedeltagarna är och jag hittade 

den första deltagaren genom en slump en dag när jag satt i allmänna datasalen på Uppsala 

Universitet. Jag presenterade mig som Ibrahim och berättade om min studie och att jag 

härstammar från Somalia. Sedan frågade jag henne vad hon hette och ifall hon också var från 
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Somalia vilket hon bekräftade. Därefter använde jag mig av snöbollseffekten för att komma i 

kontakt med fler studiedeltagare till studien. Studiedeltagarna hjälpte mig vidare att hitta 

ytterligare deltagare. Efter att jag presenterat mig själv och studien muntligt, skriftligt och 

försäkrat om att aktuella kriterier uppfyllts för varje deltagare har de valt att delta i studien. 

Första deltagaren hjälpte mig att hitta två personer som deltog i studien. Sedan föreslog de två 

deltagarna en person var som ville delta i studien. Efter att alla fem deltagare fick information 

om studien enskilt planerades tid, plats och datum utifrån en tid som passade alla, mig och 

deltagarna. Sedan planerades intervjuerna som skedde enskilt med varje deltagare på avtalad 

tid på Uppsala Universitets lokaler. Studien innehåller fem styckena intervjuer med fem olika 

intervjupersoner som var okända för mig som forskare. 

 

Alla fem intervjuer har spelats in genom audioinspelning på mobiltelefonen. Respektive 

intervju har tagit ca 40-45 minuter och transkriberades direkt efter intervjutillfället. 

Intervjuerna har skett individuellt på dagtid utifrån tid som passat både författaren och 

studiedeltagare. Intervjuerna ägde rum mellan 26/11-2019- 29/11-2019 i ett lugnt och avskilt 

grupprum på Uppsala universitet. Det naturligaste valet av plats och miljö blev grupprum på 

Uppsala Universitets, eftersom alla studiedeltagare har erfarenhet av att vistas i Uppsala 

Universitets lokaler.   

Nedanstående tabell presenterar studiedeltagarnas fiktiva namn, ålder och hur länge dem 

respektive har bott i Sverige.  

 

Tabell 1. Översikt av intervjudeltagare 

Kön Ålder Bott i Sverige 

Ahmed            30  10 år  

Sara         29  28 år 

Safia        20  19 år 

Nimo         35 25 år 

Muse            28 23 år  

 

Jag använder mig utav semistrukturerade intervjuer som datainsamlings metod dels på grund 

av relevansen samt att det leder och hjälper till att uppnå studiens syfte. Vid semi-

strukturerade intervjuer använder jag mig av intervjuguide (se bilaga 2) med öppna frågor 

som skall besvaras. Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att jag kan vara flexibel vid 

ordningsföljden av frågorna, jag kan även ställa ytterligare frågor vid behov. 
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Intervjupersonerna kan även utveckla sina uppfattningar och synpunkter om de frågor jag 

ställer i studien. Denna flexibilitet bidrar till att intervjupersonen kan utveckla sina svar och 

svara mer utförligt kring de frågor som jag ställer. Syftet är att frågorna skall vara öppna och 

jag som intervjuar skall vara öppen för att intervjupersonen utvecklar sina svar (Denscombe, 

2009, s. 234-235).  

För att skapa en god miljö samt för att inte påverka samspelet under intervjun på ett negativt 

sätt har jag utarbetat en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden baseras på fyra olika 

områden. Först började jag med öppna frågor kring intervjupersonens bakgrund för att börja 

intervjun långsamt och skapa en behaglig miljö (Holme & Solvange, 1997 s. 107). Det andra 

avsnittet i intervjuguiden grundar sig på identitet och integration och det tredje avsnittet den 

delade identiteten och dess påverkan på integration. Jag avslutade sedan intervjuerna genom 

att ställa avslutande frågor kring identitetsskapande och integration för att på ett neutralt sätt 

avrunda och avsluta intervjun.  Samtliga fem deltagare var informerade via informationsbrev 

(se bilaga 1) innan intervjuerna ägde rum, de blev även informerade att deltagandet var 

fullständigt frivilligt. Inför varje intervjutillfälle fick deltagarna ytterligare en chans att läsa 

igenom informationsbrevet en andra gång innan intervjun sattes igång för att försäkra sig om 

sitt deltagande (Kvale & Brinkman, 2009, s. 87).  

 

På grund av studiens fenomenologiska ansats valde jag att transkribera allt som har sagts 

under intervjuerna. Fördelen med transkribering av allt som sagts är att intervjupersonernas 

upplevelser i ord bibehålls vilket vidare bidrar till fördjupad analys av intervjupersonernas 

upplevelser (Bryman, 2011, s. 428-429). Ljudfilerna raderades fortlöpande i samband med att 

varje transkribering av varje intervju blev klar. Bryman (2011) belyser vikten av att 

transkriberad data är så exakt och återgivet som möjligt vid transkribering av 

intervjuinspelning (Bryman, 2011, s. 430-431). 

Materialet för denna uppsatts är i form av 60 sidor transkriberad text från intervjuerna. För att 

inte överskrida forskningsetiska principer har endast jag haft tillgång till de inspelade 

ljudfilerna (Patel & Davidson, 2011, s. 74). Det är viktigt att inte förändra innehållet vid 

transkribering. Därför har jag valt att transkribera allt som intervjupersonerna har sagt för att 

inte gå miste om betydelsefulla berättelser kring deras upplevelser och förståelser om 

identitetsskapande och integration.  
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4.3 Kodning och analysteknik   

Fenomenologiska analystekniken IPA som är förkortning för Interpretative Phenomenological 

Analysis. Valet av IPA som metod för studien användes för att undersöka intervjupersonernas 

upplevelser i identitetsskapande och integration. IPA metoden är inte bundet till enformigt 

sätt att tolka material som undersöks i studien. Fokusen är att undersöka hur intervjupersoner 

tolkar och förstår upplevelser om identitetsskapande och integration.  

Flexibiliteten i IPA metoden möjliggör att man kan använda sig av olika riktlinjer och inte 

endast ett tillvägagångssätt (Smith & Flowers & Larkin 2009 s.80-81).  

 

På grund av flexibiliteten i IPA metoden och för att nå studiens ändamål valdes det kvalitativ 

kodning som tillvägagångssätt vid kodningsanalys av materialet. Vilket innebär enligt David 

& Sutton (2016)  att man väljer koder till stycken, meningar eller ord av det textmaterial man 

har valt att analysera. Det är en process som används för att illustrera olikheter och likheter i 

texten och för att upptäcka ny information. Koder användes som nyckelord för vissa stycken 

och meningar som finns i texten för djupare analys. Koder eller teman utses efter de ord, 

teman som återkommer i texten som analyseras. Därefter skapas ett mönster av de textstycken 

som kodats för att därefter få fram särskilt tema i kodningsanalysen. Sedan görs reduceringar i 

analysprocessen genom att beskriva och förklara de olika koder av textstycken som har valts 

ut till en kodningsram (David & Sutton, 2016 s.271-272).   

 

Induktiv kodning valdes till studien, vilket innebär öppen kodning som betyder att koder 

skapas efter det insamlade materialet. I början av den induktiva kodningen är processen 

öppen, vilket innebär att efter insamlad transkriberat material har lästs igenom kommer valda 

textcitat eller meningar ur materialet innebära en kod som beskriver dess betydelse (David & 

Sutton, 2016 s.271-275, s.288). Därefter börjar de tre indelningarna i processen vilket är 

kodning, tematisering och summering (Hjerm, M et al., 2014 s.33).  

Jag började kodningen med att först läsa igenom transkriberad text två gånger för att vidare 

markera med olika färgpennor det stycken av text eller meningar som ansågs vara mest 

intressant och relevant till syftet och frågeställningen. När materialet lästes igenom en andra 

gång kunde ett mönster noteras i transkriberingsmaterialet och meningar och stycken stryks 

över med grön, blå och gul färg. Därefter lästes texten om igen och tematiseringen skapades 

av tidigare understrukna text som skapade ett mönster av de ord och meningar som färgkodats 

detta bidrog vidare till att olika teman kunde frambringas. Därför valde jag att skapa tre olika 
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teman för kodningen utefter mönstret som skapats vid tematiseringen av materialet. Dessa tre 

olika teman uppfyller syftet för studien och tematiseringen underlättar för att besvara 

frågeställningen och studiens syfte vilket leder till djupare förståelse i analys resultatet som 

presenteras i nästa kapitel (Hjerm, M. et al., 2014 s.40). Första tematiseringen som valdes är 

att känna sig svensk eller att känna sig somalier med undertemat samhällets betydelse och 

andra tematiseringen är att vara svensk eller att vara somalier med undertemat att hitta sig 

själv i andra och den sista och tredje tematiseringen heter en kamp mellan olika identiteter 

med undertematiseringarna hur man ser ut och normer samt att tillhöra.  

Denna del i kodningsprocessen är viktig på grund av att de tematiseringar som valts fram är 

endast de teman som är mest presentabelt för att besvara studiens syfte och frågeställning 

(Smith, J.A. et al., 1999). 

4.4 Etiskt övervägande  

Studien har följt och uppfyller de etiska principerna och rekommendationerna som grundar 

sig på informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

kriterier används för att skydda intervjupersonerna från eventuell skada eller att kännas igen i 

studien och öka risken för inskränkning av privatlivet. Därför har konfidentialitetskravet 

inneburit att fingera deras namn och skydda deras identitet. Intervjupersonerna har även tagit 

del av informationen före intervjun och strax innan intervjun började för att säkerställa brist 

på samtycke och uppfylla samtycke och informationskravet. Intervjupersonerna har även gett 

godkännande för nyttjandekravet och att deras uppgifter endast får användas för studiens 

forskningssyfte (Bryman, 2011, s. 131-132). 

 

4.5 Studiens begränsningar  

Syftet för studien är att studera människor födda i Somalia och deras upplevelser av 

identitetsskapande och integration. Studien fokuserar på intervjupersonernas upplevelser och 

hur de definierar och skapar sin identitet och integration i Sverige. Materialet som använts för 

att besvara studiens syfte och frågeställning går inte att generaliseras och eller dra slutsatser 

från. Reliabilitet eller studiens tillförlitlighet innebär till viss del att samma resultat skall 

uppnås av andra forskare i ny studie (Kvale & Brinkman, 2009, s.263). Studien fokuserar på 

intervjupersonernas upplevelser identitetsskapandet och integration. På grund av att 

intervjupersonerna har rätt att ändra sina svar under en semistrukturerad intervju och att alla 

individer har olika upplevelser om identitetsskapande och integration. Kommer det inte kunna 

gå att dra generaliseringar på studien utan det krävs vidare forskning.  Reflexiv objektivitet 

innebär att forskaren reflekterar över sin roll och sin påverkan samt forskarens egna bidrag till 
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kunskapsluckan. Objektiviteten ska genomsyra forskarens förhållning till studien och alltid 

sträva efter att vara objektiv i förhållande till fenomenet som studeras (Kvale & Brinkman, 

2009, s. 260). Konsekvenser av att ha samma etniska och kulturella bakgrund som 

intervjupersonerna har lett till att jag har varit extra noga med objektiviteten och att vara 

transparent. Jag har varit opartisk och neutral på ett sådant sätt att jag inte har ställt ledande 

frågor eller påverkat resultatet på något sätt (se bilaga 2, intervjuguide). Att jag delar samma 

etniska och kulturella bakgrund med intervjupersonerna leder även till att jag kan relatera till 

och få större förståelse för studiens resultat.  

 

4.6 Sammanfattning  

Avslutningsvis för att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod använts med en 

fenomenologisk ansats. Fenomenologin grundar sig på hur individer upplever sin livsvärld 

utifrån egna upplevelser och förståelser. Fenomenologin syftar till att lyfta fram och redogöra 

upplevelser av ett fenomen (Denscombe, 2009, s.112). Jag använde mig av snöbollseffekten 

som urval för att få informanter till studien. Snöbollseffekten innebär att studiedeltagare 

hjälper mig som forskare att hitta potentiella deltagare genom att föreslå en eller flera 

deltagare (Denscombe, 2009 s. 38).   

 

Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer. Data har analyserats enligt 

fenomenologisk analystekniken IPA - Interpretative Phenomenological Analysis (Smith, J.A. 

et al., 1999) Denna studie har använts sig av en induktiv kodning, öppen kodning som innebär 

att koder bildas efter insamlad data. Efter att insamlad data har lästs igenom kommer valda 

meningar innebära koder som har betydelse för vidare analys (David & Sutton, 2016 s.271-

275, s.288). Jag började med att läsa transkriberad data två gånger för att sedan markera med 

olika färger. Efter markering läste jag om texten igen och därefter kunde tematisering skapas.  

 

De tre teman som skapades är följande, första tematiseringen att känna sig svensk eller att 

känna sig somalier med undertemat samhällets betydelse och andra tematiseringen, att vara 

svensk eller att vara somalier med undertemat att hitta sig själv i andra och den sista och 

tredje tematiseringen, en kamp mellan olika identiteter med undertematiseringarna hur man 

ser ut och normer samt att tillhöra.  Studien har följt de etiska principerna och 

rekommendationerna. Intervjupersonerna har erhållit information skriftligt och muntligt innan 

intervjun. Jag har värnat om deltagarnas identitet och anonymitet därmed har 

konfidentialitetskravet varit central i uppsatsen (Bryman, 2011, s. 131-132). Jag har varit 



Examensarbete C, 15 hp 

HT19  

26 

noggrann med objektiviteten och haft en opartisk förhållningsätt under intervjuerna. Att jag 

har samma kulturell och etnisk ursprung som deltagarna har bidragit till att jag kunnat relatera 

till resultatet. 
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5. Analys 

 
I detta kapitel presenteras hela studiens resultat och analys, materialet som använts vid 

analysen är de tidigare nämnda intervjusvaren från de fem deltagande intervjupersoner. Dessa 

bestod av tre kvinnor och två män varav alla fem är födda i Somalia men har bott i Sverige 

mellan 10 år upp till 28 år (se tabell 1). Materialet är reviderat arbete i form av 

transkriberingstext från intervjuerna som består av signifikant utvalda citat av 

intervjupersonernas svar och upplevelser om identitetsskapande och integration i Sverige.  

 

Den analytiska tolkningen av materialet utgår från studiens teoretiska ramverk och syfte som 

varvas kontinuerligt med tidigare forskning i analysen med utvalda citat. Presentationen av 

detta kapitel är uppdelat i tre olika teman som beskrivits i tidigare kapitel. Första 

tematiseringen är att känna sig svensk eller att känna sig somalier med undertematiseringen 

samhällets betydelse, denna tematisering är baserad på intervjupersonernas beskrivning och 

upplevelser om sitt identitetsskapande och integration. Andra tematiseringen är att vara 

svensk eller att vara somalier med undertematisering att hitta sig själv i andra, första och 

andra tematiseringen har liknande namn men med olika innebörd. Intervjupersonerna skiljer 

mellan att vara och att känna sig somalier eller svensk. Tredje tematiseringen kallas en kamp 

mellan olika identiteter med undertematiseringarna hur man ser ut och normer samt att 

tillhöra. Sista tematiseringen är en beskrivning av intervjupersonernas upplevelser om 

identitetsskapande och integration och vidare fördjupning till föregående tematiseringar. 

Intervjupersonernas integritet och identitet skyddas som tidigare nämnt i studien följs 

konfidentialitetskravet noggrant.  

 

Vid beskrivning av olika citat från intervjupersonerna används deras fiktiva namn i studien 

för att underlätta och öka förståelsen för läsaren mellan de olika citaten från varandra (se 

tabell 1). Slutet av varje citat anges intervjupersonernas fiktiva namn, ålder och hur länge de 

respektive bott i Sverige. Valet att använda citat i resultat och analysen är för att läsaren ska få 

en intressant och tillförlitlig presentation av det insamlade resultatet. Förhoppningen är att 

presumtiva läsare ska uppleva det intresseväckande att förstå texten och ta del av 

intervjupersonernas personliga svar. Detta för att minska risken att läsare istället ska 

tillförlitliga sig och endast läsa mina egna förklaringar och beskrivningar på samlad empiri.  
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5.1 Att känna sig svensk eller att känna sig somalier  

Att känna sig svensk eller att känna sig somalier har kontextualiserats ur intervjupersonernas 

berättelser om deras identitetsskapande och integration. Det är deras upplevelser av att känna 

sig som svensk eller att känna sig som somalier i olika skeenden i deras liv och 

identitetsskapande. Att känna sig svensk eller att känna sig somalier innebär enligt 

intervjupersonerna att de lever de båda kulturerna som finns i deras dubbla identiteter. De 

lever efter och känner till de svenska och somaliska värderingarna och normerna som råder i 

samhället. Att känna sig som svensk endera känna sig somalier innebär de känslan de har 

inom sig och de olika situationer de hamnar i när de känner sig som svenskar alternativt 

känner sig som somalier. Att förhålla sig till de dubbla identiteterna är komplext i synnerhet 

att känna sig som svensk eller somalier på grund av olika situationer som uppstår. Identiteten 

beskrivs som personligt och individuellt som utgår från deras självbild och självkänsla när de 

beskriver sitt identitetsskapande.  

 

Teorier om identitet grundar sig i vilken självbild individen har och identiteten beskrivs 

individuellt på olika sätt av varje individ. Identiteten och individens självbild är en levande 

process som ständigt förändras och som formas under livet. Det är individens självbild som 

avgör ens identitet och vem man är (Hammarén & Johansson, 2009 s.8-9).  

Anthias (2002) beskriver identiteten med ett heuristiskt värde, ett värde med flera generella 

hypoteser (Anthias, 2002). Intervjupersonerna har individuella uppfattningar om identiteten 

men med likvärdig innebörd i sin beskrivning av sitt identitetsskapande därför det heuristiska 

värdet av identiteten. Att jämställa giltigheten i deras beskrivningar av identitet går således 

inte på grund av identiteten förändras beroende på olika situationer de befinner sig i livet. Att 

känna sig svensk eller att känna sig somalier skiljer sig därför att det formas av flera olika 

aspekter i identitetsskapandet och integrationen för intervjupersonerna. Anthias (2002) menar 

att identiteten hos individer formas av flera olika aspekter bland annat platsen individen 

befinner sig inom eller individens uppväxt och etniska tillhörighet (Anthias, 2002).  

 

Att känna sig svensk eller att känna sig somalier beskrivs på olika sätt men med likvärdig 

innebörd för intervjupersonerna. Beskrivningen av att känna sig som endera identiteten beror 

på olika aspekter i synnerhet på platsen individer vuxit upp och som format identiteten att 

känna sig svensk eller att känna sig somalier. I citatet nedan förklarar Safia vad det innebär att 

känna svensk och hur det format hennes identitetsskapande.  
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[…] så innebär det väl att man har ett svenskt pass typ (skratt). Men alltså när 

det är kopplat till identitet så tror jag nog ändå att man känner igen sig i 

svenskar och svenska värderingar […] 

(Safia 20, 19 år i Sverige) 

I citatet ovan beskriver Safia vad identitet innebär för henne och passets betydelse för att vara 

svensk. Sedan förtydligar hon skillnaden mellan att känna sig svensk och att vara svensk, att 

känna sig svensk är att hon känner igen sig i de svenska värderingar och normer som finns i 

samhället. Safia definierar sig själv utifrån hennes omgivning hon lever inom och att känna 

igen sig själv i andra svenskar har en betydelse för henne som stärker henne att känna sig som 

svensk.  

 

Identiteten är formbar och beror på ens omgivning, definitionen av identitet kan ske genom 

andra människor. Definitioner om vem man är eller inte är präglas ofta av olika faktorer som 

har social betydelse för individen. Det är faktorer som skapar individens identitet vilket 

slutligen blir den självbild individen får av sig själv utifrån hur andra ser på en (Hammarén & 

Johansson, 2007 s.9-10). Franzén (2001) stärker teorin om identiteten och beskriver även 

identiteten och identitetsskapande som en levande process som pågår hela livet. Det är en 

process som är emellan individen och ens omgivning. Omedvetet och medvetet skapar sig 

individen sin identitet genom sin omgivning som återspeglar vem individen är beroende på de 

olika grupper eller miljöer individen befinner sig inom (Franzén, 2001 s.76).  

 

På grund av de olika teorierna om identitet med likvärdig innebörd urskiljer sig inte det 

avsevärt större skillnaden mellan studiens första tematisering att känna sig svensk eller att 

känna sig somalier och studiens andra tematisering att vara svensk eller att vara somalier. 

Skillnaden som finns mellan de två olika teman kan möjligen beskrivas i aspekten att flera av 

intervjupersonerna kom till Sverige med sina familjer som barn. Franzén (2001) beskriver 

identitetsskapande för de individer som flyttar till ett nytt land med sina anhöriga, att de har 

en viss del av återspeglingen kvar. Det leder till att de har det enklare att behålla sin identitet 

samtidigt som de skapar sig den nya identiteten i sin nya omgivning och miljö (Franzén, 2001 

s.77).   
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I kommande citat nedan beskriver Sara återspeglingen hon fick från hennes mamma som 

alltid brukade påminna henne om hennes identitet som somalier.  

 

[…] min mamma brukade alltid då påminna mig om att jag är somalier […]  

(Sara 29, 28 år i Sverige) 

Sara berättar i studien om hennes familj och hur det har påverkat hennes identitetsskapande 

och integration. Hon beskriver att hennes mamma ofta påminde henne om att hon är somalier 

eller berättade berättelser om Somalia. Hennes föräldrar brukade även lyssna på somalisk 

musik och laga somaliska maträtter och det fick Sara att känna sig mer och mer trygg i sin 

somaliska identitet. Samtidigt som hon blev trygg i känslan av att känna sig somalier skapade 

hon även sin svenska identitet genom återspegling i hennes nya omgivning och grundskolan. 

Omedvetet och medvetet skapade intervjupersonerna återspegling av sin omgivning i 

hemmiljön och miljön utanför familjen. Vilket därefter underlättat för de att skapa sig den 

somaliska identiteten och den svenska identiteten samtidigt. Flera av intervjupersonerna 

berättar om sin tidigare omgivning som barn och hur den svenska grundskolan och svenska 

vänner har stärkt deras svenska identitet. Parallellt har de även stärkts i sin somaliska identitet 

genom sina föräldrar och närmsta familj. Endast en av studiedeltagarna har haft en annan 

uppväxt miljö och växt upp i Somalia, Ahmed kom till Sverige när han var 20 år gammal. 

 

Att flytta till ett nytt land vid vuxen ålder har även betydelse för identiteten. Som vuxen att 

bosätta sig och flytta till ett nytt land innebär att individen förlorar sin identitet som man har 

återspeglat i sin tidigare omgivning. Identiteten är alltid levande och formbart därmed sker 

återspeglingen av identiteten i det nya samhället individen flyttar till och bosätter sig 

(Franzén, 2001 s.77).   

 

I följande citat nedan beskriver Ahmed återspeglingen av sin identitet efter han flyttat till 

Sverige.  

 

[…] jag är bara svensk that’s it eehm jag är bara det liksom för jag har bott 

här senaste 10 åren liksom […]  

(Ahmed 30, 10 år i Sverige) 
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I studien berättar Ahmed om hans första tid i Sverige och om hur han skapade sig sin svenska 

identitet. Han berättar att han hade sin somaliska identitet med sig men saknade den svenska 

identiteten. Ahmed lärde sig det svenska språket genom att gå i skolan och han började jobba 

tidigt, det ledde till att han skapade sig kontaktnät i samhället med både etnisk svenskar och 

invandrare. Han började omedvetet och medvetet återspegla sig med sin nya omgivning och 

således skapade sig en självbild och identitet som svensk. I citatet ovan beskriver Ahmed att 

känna sig svensk är något som han är bara och att det beror på att han har bott i Sverige de 

senaste tio åren.  

 

Han har under de senaste tio åren stärkts i sin nya svenska identitet för han känner igen sig i 

de svenska värderingarna och normerna som råder i samhället. Ahmed återspeglar sig i sin 

omgivning och skapat sig sin självbild av sin identitet som svensk samtidigt som han har 

behållit sin somaliska identitet. Sara beskriver på liknande sätt som Ahmed sin identitet och 

hur hennes omgivning har påverkat hennes identitetsskapande och integration.  

Se Saras citat nedan 

 

[…] så med tiden växte min svenska identitet ju mer jag gick i skolan och jag 

började interagera med eller umgås med svenska kompisar. Så runt 

tonårstiden så var det mycket med ens identitet som ändrades och allt vad det 

innebär att bo i ett nytt land och handskas med rasism och sexism och 

fördomar och allt sånt liksom […]  

(Sara 29, 28 år i Sverige) 

 

Sara har bott i Sverige längst och Ahmed har bott i Sverige minst de andra tre 

intervjupersoner har bott i Sverige sedan de var barn och gick i grundskolan eller dagis. I 

citatet ovan beskriver Sara hur hennes identitetsskapande gick till på liknande sätt som 

Ahmed. Tack vare deras nya miljö utanför hemmet och skolmiljön stärktes deras 

identitetsskapande av den nya svenska identiteten. Återspeglingen av andra människor i den 

nya miljön och omgivning hjälpte intervjupersonerna att skapa sin svenska identitet. Att 

känna sig delaktig i samhället och dela de svenska värderingar och normer som finns är 

aspekter som skapat och stärkt deras svenska identitet. Integration innebär enligt Diaz (1993) 

teori att när individen blir en del av samhället och tar till sig de normer och värderingar som 

finns, samtidigt som individen behåller sin ursprungliga kulturella etniska identitet (Diaz, 

1993 s.17) 
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I citatet beskriver Sara aspekterna skola och delaktigheten med andra svenskar som format 

hennes svenska identitet. Hon berättar även om svårigheterna att bibehålla hennes somaliska 

identitet och om processen som hör till identitetsskapandet. De negativa effekter och 

fördomar som finns gentemot hennes hudfärg och religionstillhörighet som syns tydligt på 

henne genom att hon bär sjal kan tolkas från citatet. Detta är en del av integrationen i svenska 

samhället som även de andra beskrivit i sitt identitetsskapande och integration.  

 

5.1.2 Samhällets betydelse 

Det är liknande upplevelser av problematik som skildras av intervjupersoner när de beskriver 

integrationen i samhället och miljön de lever inom. Assimilering är återkommande i 

skildringarna och beskrivs som en utveckling mot ett stängt samhälle och negativt för deras 

identitetsskapande och integration. Samtliga intervjupersoner beskriver även skillnaderna 

mellan strukturell integration och social integration. Det är viktigt att nämna att ingen av 

intervjupersonerna använde sig av begreppen strukturell eller social när de skildrade 

integrationen i svenska samhället. Dock beskrev de betydelsefulla och liknande upplevelser 

om händelser och situationer som beskriver dessa två begrepp. De förklarar att anpassas för 

att bli lik majoritetssamhället och göra sig av med sitt kulturella ursprung, religion, språk och 

seder är negativt och problematiskt.  

 

Detta leder till ett mer stängt samhälle menar de och att de snarare föredrog social integration 

som är öppen för alla människor. Intervjupersonerna beskrev social integration som individer 

delar med sig och respekterar sina olikheter samt lär sig utav varandra. Syftet med 

assimilering är att individen ska anpassas in till samhället och bli likt majoritetssamhället vad 

gäller handlande, uppfattningar och kultur (Diaz, 1993 s.16).  

Detta menar de är det som leder till ett stängt samhälle däremot ett inkluderande samhälle och 

ett socialt samspel mellan invandrare och majoritetssamhället är det som föredras (Diaz, 1993 

s.7).  För det som kännetecknar social integration är social relationer som äger rum mellan 

olika grupper eller individer i samhället och acceptans för varandras olikheter och bakgrund 

(Diaz, 1993 s.16).   

 

Ahmed beskriver samhällets betydelse för identitetsskapande och vad integration innebär för 

honom i citatet nedan. 
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[…] vi ska inte säga som att bli som de andra men för mig är inte integration 

att jag ska bli som de andra eller att jag ska bete mig som hur andra svenskar 

beter sig. För mig jag ska bete mig på mitt sätt […]  

(Ahmed 30, 10 år i Sverige) 

 

I citatet ovan beskriver Ahmed skildringar kring identitetsskapande och social integration 

kontra assimilering han föredrar social integration. Det är individens olikheter som är 

viktigaste för identitetsskapandet enligt samtliga intervjupersoner. De föredrar en social 

integration över assimilering enligt dem består deras identitet av en dubbelhet som är 

påverkad av både somalisk och svensk kultur. Denna dubbelhet har gjort de till vilka de är 

och det är en process som är högst personligt för varje individ. Enligt intervjupersonerna hör 

slutligen att känna sig svensk eller att känna sig somalier med individens sociala möjlighet till 

att känna sig en del av samhället, vare sig det handlar om möjligheten om arbete eller knyta 

sociala kontakter med individer med annan etnisk bakgrund i samhället. Social integration 

och lyckad integration innebär för intervjupersonerna förbättrade sociala möjligheter och 

resurser för individer i deras bostadsområden i samhället (Diaz, 1993 s.122). 

 

Intervjupersonerna berättar om områdets betydelse och att bostadsområdet har en direkt 

påverkan på individens chans och möjligheter till att interagera med den etniska befolkningen 

i samhället. Genom språket nämner de att det är möjligt och språket är en viktig aspekt för en 

lyckad integration i deras identitetsskapande. Språket har en direkt påverkan på integrationen, 

kunskap i det språk som råder i landet individen befinner sig bidrar till ökad möjlighet att 

kommunicera med befolkningen samt ta del av media och samhällsinformation (Diaz, 1993 

s.123).  

 

Följande citat är från Nimo och hennes beskrivning av att känna sig svensk. 

 

Jag är och känner mig svensk trots att jag är mörkhyad och jag är kvinna och 

bär sjal. För mig att vara svensk är mer än bara hudfärg utan det handlar om 

uppväxt och minnen då jag växte upp i en liten stad i Småland […] 

(Nimo 35, 25 år i Sverige) 

 

Nimo beskriver implicit i citatet ovan den sociala integrationen och dess betydelse för henne 

att känna sig som svensk. Områdets öppenhet och betydelse under hennes uppväxt och skolan 
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har lett till att hon har kunnat anamma det svenska värderingarna och normerna som fanns i 

samhället. Samtidigt som hon har stärkts av sin somaliska identitet i den känsla och starka 

band som hon har till ursprungskultur och familj. Nimo berättar även vikten av hur strukturell 

och social integration bidrar till att skapa möjligheter för att integrera invandrare in i 

samhället. Samtliga intervjupersoner beskriver detta i beskrivningen av deras integration i 

samhället. De är integrerade inom samhället på olika sätt antingen studerar de på 

högskolenivå eller är de akademiker och arbetar som läkare och advokat.  

 

Strukturell integration berör arbete och ekonomisk situation för individen och möjligheten till 

arbete och inkomst är en av de viktigaste delarna där samspel sker mellan individen och 

samhället (Diaz, 1993 s.122). Att känna sig svensk och att känna sig somalier enligt 

intervjupersonerna kännetecknas av och grundar sig in i hur pass mycket individen känner sig 

och är delaktig i strukturella och sociala sammanhang i samhället. Det handlar om 

möjligheterna till arbete och ekonomisk trygghet och möjligheterna till sociala kontakter med 

andra svenskar i samhället. Att känna sig svensk eller att känna sig somalier handlar även om 

att man delar de normer och värderingar som råder i samhället.  

 

5.2 Att vara svensk eller att vara somalier  

Att vara svensk eller att vara somalier är studiens andra tema det är något som samtliga 

intervjupersoner har reflekterat över och beskrivit i studien. Likt tidigare tema är det ett ämne 

som har återkommit flera gånger under studiens gång när intervjupersonerna skildrat sitt 

identitetsskapande och integration. De tar upp liknande aspekter som föregående tema för att 

vara svensk och att vara somalier. De beskriver deras identitetsskapande av att vara svensk 

eller att vara somalier påverkas av den omgivning och miljö de bor i och växt upp inom. 

Samtliga intervjupersoner har växt upp i eller bor i utanförskapsområden och 

socioekonomiskt utsatta områden. De har även alla svenska vänner och de flesta har växt upp 

med svenska vänner samt andra människor med annan etnicitet i sitt område.  

 

Från intervjupersonernas skildringar om sina områden och identitetsskapande tolkas det som 

att de beskriver det mångkulturella samhället och superdiversitet (Vertovec, 2007). 

Superdiversitet som de beskriver är spegelbild på det moderna samhället och det är en 

beskrivning av de förändringar som sker i samhället på grund av globaliseringen (Antonsich 

et al,. 2016). 
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Intervjupersonerna beskriver ofta sitt identitetsskapande och integration som en 

sammanblandning av olika identiteter likt somalier svensk eller svensk somalier. En tolkning 

till varför de gör detta har till svar det mångkulturella samhället som de lever inom och växt 

upp i. De lever i ett modernt samhälle som är ett mångkulturellt samhälle som tillåter 

intervjupersonerna att skapa sig sina egna identiteter.  

 

Följande citat nedan är exempel från Sara och Safia och deras beskrivning av 

identitetsskapande och integration i svenska samhället.  

 

[…] jag är somalisk först men har dessa dubbla identiteter att jag inte växt 

upp i Somalia utan i Sverige i utanförskaps områden och jag är somalier 

svensk […]  

(Sara 29, 28 år i Sverige) 

Som individ skulle jag definitivt se mig själv som att jag är en väldigt stark 

svensk somalier i mig själv alltså jag blir bara starkare i min dubbla identitet 

oavsett vad de andra säger […]  

(Safia 20, 19 år i Sverige)  

 

Enligt Sara kommer hennes somaliska identitet först och hon belyser att hennes olika identitet 

och samhället hon har växt upp i har format henne till den individ hon är idag. Det är det 

mångkulturella samhället med en blandning av människor med olika identiteter som har 

format intervjupersonernas identiteter. Det har varit en del av deras identitetsskapande och 

integration i samhället. Likt i föregående tema är att vara svensk eller att vara somalier något 

som är väldigt personligt och individuellt för varje intervjuperson. Men de flesta beskriver 

likartade upplevelser av sitt identitetsskapande och integration. Från deras beskrivningar av 

identitetsskapande och integration framhävs kontentan av vad det krävs för att vara svensk 

eller att vara somalier. De två kriterier som utmärker sig i samtliga intervjupersoners 

skildringar är att man måste ha ursprung från Somalia och att man måste ha bott i Sverige 

större delen av sitt liv.  
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De grundar sitt resonemang till att det är någonting de är på grund av att de är födda i Somalia 

och har haft större delen av sin uppväxt i Sverige, därmed har de sina olika identiteter. Safia 

beskriver i citatet ovan att hon är stark i sina dubbla identiteter och att det beror på att hon har 

levt och bott i Sverige, ett mångkulturellt samhälle, nästan hela sitt liv. Det är dessa aspekter 

som stärker intervjupersonernas identitet som svensk somalier oavsett vad andra människor i 

samhället tycker och det syns tydligt i Safias citat ovan.  

 

5.2.1 Att hitta sig själv i andra  

I sin beskrivning av sitt identitetsskapande nämner intervjupersonerna representation och vad 

det innebär för deras identitet och identitetsskapande. De förklarar ungefär överensstämmande 

att de bor eller växt upp i ett socioekonomiskt utsatt område, ett mångkulturellt område har 

lett till att de har stärkts i sin identitet och identitetsskapandet i form av att vara svensk eller 

att vara somalier. Representation handlar om individers olikheter och innefattar individers 

olika typer av känslor eller attityder gentemot varandra (Hall, 1997). Representation medför 

även att individers olikheter kommer närmare varandra vilket ökar förståelsen mellan 

individer i ett samhälle samt är förståelse något som ger representation en tyngd (Hall, 1997). 

Det är när individer förstår varandras olikheter som etnicitet, ursprung eller 

religionstillhörighet som människor förstår vilka de är (Hall, 1997).  

 

Att växa upp i ett multikulturellt område stärker ens egen självbild och identitet enligt 

intervjupersonerna. Det ökar deras förståelse kring sin identitet och integration genom att de 

har växt upp och umgåtts med olika typer av människor. Att vara svensk eller att vara 

somalier beskrivs av intervjupersonerna även som något som påverkas av samhället.  

Identitetsskapande är en process som är formbar och inte statisk (Webb & Lahiri-Roy, 2019).  

Enligt tidigare forskning är viktigaste grunden i medborgarskapet rättvisa, jämställdhet, frihet 

och demokrati i det moderna samhället (Antonsich et al,. 2016). Medborgarskapet medför 

jämställdhet och skapar en samhörighetskänsla mellan individer. Det innebär att minoriteter i 

lagens mening är jämlika med majoritetssamhället och har rättvisa och frihet lika mycket i 

samhället (Antonsich et al,. 2016). Men intervjupersonernas skildringar stämmer inte överens 

med tidigare forskning, när de berättar om att vara svensk och att vara somalier samtidigt i 

deras identitetsskapande en negativ effekt är rasism och diskriminering. 
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Annan tidigare forskning visar att det inte är säkert att medborgarskapet medför en direkt 

känsla av samhörighet för individer med gränsöverskridande identiteter i relation till 

majoritetssamhället. De påverkas negativt i samhället på grund av sitt ursprung och olika 

identiteter trots medborgarskapet. Individens identitetsskapande fortsätter även om individen 

har medborgarskap i ett nytt land (Ahrens et al., 2016).  

Tidigare forskning visar även att människor med gränsöverskridande identiteter och mörkare 

hudfärg upplever rasism och diskriminering i större utsträckning än vita människor i 

majoritetssamhället (Weedon, 2004 s.63-65).  

 

Samtliga intervjupersoner är födda i Somalia men har bott i Sverige i olika utsträckning. Alla 

förutom Ahmed har bott i Sverige sedan de var barn och gick i grundskolan.  

Identitetsprocessen är en föränderlig process som är kopplat till den plats individen växer upp 

inom eller omgivningen individen bor. Oavsett om intervjupersonerna flyttade till Sverige 

som barn eller kommit till Sverige som vuxna är identitetsprocessen en föränderlig process 

som ändras och formas efter vart individen befinner sig i livet och omgivning (Nagel, 1994). 

Deras kulturella bakgrunder, ursprung från Somalia spelar även en stor roll i 

intervjupersonernas identitetsskapande i Sverige (Nagel, 1994). Samtliga har upplevt kampen 

mellan olika identiteter i deras identitetsskapande och integration. De har påverkats på olika 

sitt beroende på deras tid i Sverige och individuelle erfarenheter. Studiens sista tema har nära 

koppling och är djupare fortsättning till föregående tematiseringar.   

 

5.3 En kamp mellan olika identiteter  

Kampen mellan olika identiteter har skildrats på flera olika sätt av samtliga intervjupersoner, 

kampen har beskrivits på olika sätt men med likvärdig innebörd. I deras upplevelser om 

identitet och identitetsskapande framkommer det svårigheter med att balansera och leva med 

de olika identiteterna. De berättar enskilt om svårigheter med att veta av att vara somalier 

eller att vara svensk. Eller svårigheter med att känna sig svensk eller att känna sig somalier. 

En del av dem berättar även om svårigheter med att känna sig otillräcklig i endera identiteten. 

Olika identiteter och att ha ett annat etniskt ursprung än svensk och samtidigt bo i Sverige är 

något som innebär en kamp mellan olika identiteter.  

 

Intervjupersonerna beskriver även svårigheterna med känslan att tillhöra endera identiteten 

svensk eller somalisk. Samtliga intervjupersoner beskriver endast inte sitt identitetsskapande 

och integration ur identiteterna svensk och somalier. Utan de beskriver även deras andra 
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identiteter likt den muslimska identiteten eller den kvinnliga identiteten. De som har bott i 

Sverige sedan de var barn berättar om att de har haft identitetskriser när de var yngre och 

växte upp. Det var svårigheter som de berättar är en del av deras process och 

identitetsskapande. Det är genom dessa svårigheter och deras omgivning som har format 

intervjupersonernas identitet och identitetsskapande. Kampen mellan olika identiteter tolkas 

genom deras skildringar om sitt identitetsskapande och integration. Avsaknaden av social 

integration, ett öppet samhälle och representation har lett till ifrågasättande av egna 

identiteten hos intervjupersonerna. De berättar att deras uppväxt och området de bor inom har 

format de till vilka människor de är idag. Deras olika identiteter har formats och förändrats 

under deras tid i svenska samhället.  

 

Det går att använda Peter Bergers teori perspektiv på identiteten om relativ öppenhet och 

differentiering. Identiteten definieras inte endast utifrån etnicitet utan individen skall själv 

utveckla sin identitet samt individen rör sig mellan olika sociala miljöer och använder sig av 

olika identifikationer för att skapa sin egen identitet (Hammarén & Johansson, 2009 s.28-29). 

Det innebär för intervjupersonerna att identiteten definieras endast inte utefter deras etnicitet 

och att identiteten är personligt individuell för varje individ att utveckla. På grund av att 

intervjupersonerna rör sig bland olika sociala miljöer och träffar olika människor har de 

skapat sig sina egna individuella identiteter.  

De beskriver sig själva och deras olika identiteter på flera olika sätt.  

Kommande citat nedan beskriver Nimo hennes identitetsskapande och integration.  

 

[…] för mig är det oundvikligt att inte vara både svensk och somalier vet inte 

ens ibland vilket som kommer först. Jag tror det där är något väldigt 

individuellt ibland för det kommer alltid vara den delen då man aldrig är 

hundra procent somalier eller hundra procent svensk […]  

(Nimo 35, 25 år i Sverige) 

 

Citatet ovan är exempel på liknande skildringar från resterande intervjupersoner om deras 

identitet och identitetsskapande. Nimo belyser kampen mellan olika identiteter och hur hon 

kämpar mellan hennes olika identiteter i hennes identitetsskapande och integration. Det 

anmärkningsvärda från Nimos uttalande i citatet ovan och resterande intervjupersoners 

beskrivningar om deras identitet och identitetsskapande. Är att ingen av intervjupersonerna 

beskriver sig själva och deras identitet med begreppet invandrare.  
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Användningen av begreppet invandrare för att beskriva en grupp människor i dagens samhälle 

är problematiskt. Begreppet associeras i vardagligt språkbruk som något negativt och 

problematiskt samtidigt säger begreppet invandrare inget om individens personliga identitet 

(Franzén, 2001 s.17-18).  

 

Detta kan tolkas vara möjligen en anledning till att flera av intervjupersonerna beskriver sig 

själva med andra benämningar än just begreppet invandrare när de beskriver sin identitet och 

identitetsskapandet samt deras kamp mellan olika identiteter. Muse beskriver i citatet nedan 

känslan av att vara mellan olika identiteter och beskriver sig själv utan att använda begreppet 

invandrare.  

 

[...] Jag känner mig fast mellan två världar, jag har varit här längre än vad 

jag har varit i mitt hemland. Eeehm, så jag kan säga att jag är hel somalier 

och jag kan säga att jag är fortfarande eehm säga att jag är helsvensk ändå 

[…]  

(Muse 28, 23 år i Sverige) 

 

Likt Muses citat ovan beskriver flera av intervjupersonerna sig själva och sitt 

identitetsskapande i Sverige. De beskriver kampen mellan olika identiteter och den 

problematik som uppstår i integrationen. Identiteten är individuell och personligt, identiteten 

återspeglar inte deras hudfärg, utseende eller yttre attribut. Aspekter som att vara mellan olika 

världar som Muse uttrycker i citatet ovan eller att ha identitetskris och inte veta vilken 

identitet som kommer först somalier eller svensk som Nimo beskrev tidigare. Är aspekter som 

är en del av problematiken i identitetsskapandet och integration enligt intervjupersonerna. 

Muse och resterande intervjupersoner beskriver på olika sätt kampen mellan de olika 

identiteterna och att de med tiden lärde sig att hantera de olika identiteterna samt identifiera 

sig som både somalier och svensk samtidigt.  

 

När man har ett annat etniskt ursprung i ett nytt land bidrar det till både negativa och positiva 

effekter på identiteten. Det blir en kamp mellan olika identiteter och oavsett vilka kulturer 

eller etniska tillhörigheter individer tillhör. Det viktigaste blir individens egna upplevelser av 

ens personliga självbild och det är viktigast för individens identitetsskapande. Identitet är 

något som styrs av normer och synsätt som finns i samhället människor lever inom vilket är 

föränderligt. Det som sker i samhället när individer tillskrivs en kollektiv identitet som 
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invandrare är att majoritetssamhället tror att alla inom invandrargruppen är likare varandra än 

vad de egentligen är (Stier, 2003 s.122).  

 

Samtliga intervjupersoner har ursprung från Somalia men de urskiljer sig i deras olika 

beskrivningar om identiteten och identitetsskapande. Flera av dem skildrar återkommande om 

deras identiteter som fler än två identiteter. Exempelvis beskriver kvinnorna i studien sin 

identitet kopplat till sin könstillhörighet. De formulerar sig och förklarar sin identitet som till 

exempel svart kvinna eller muslimsk kvinna. Det som är betydande i denna studie är att 

endast kvinnorna beskriver sin identitet kopplat till kön. Enligt kvinnorna i studien är att ha 

könstillhörighet kvinna en identitet i sig medan männen i studien inte tog upp 

könstillhörigheten som enskild identitet för de. Männen framställer inte sin identitet som svart 

man eller muslimsk man. Kampen mellan olika identiteterna ter sig således på olika sätt 

beroende på kön för intervjupersonerna, Sara och Safia beskriver mer djupgående om detta i 

följande citat nedan. 

 

5.3.1 Hur man ser ut och normen 

 

[…] det här med att vara en svart kvinna och hur svårt det är i det här 

samhället liksom. Vi har gått igenom svårare saker som svart muslimsk 

kvinna och våra olika identiteter i dagens samhälle så det är något som är 

också eehm som försvårar identitetsskapandet och integrationen för oss 

kvinnor.  

(Sara 29, 28 år i Sverige)  

 

[…] bara för att jag är svart och jag har en sjal på mig, det syns ju direkt men 

jag vet inte men eehm definitivt för att jag inte är eller ser ut som den 

stereotypen av svensk och det definitivt känner jag av. För att jag är en 

muslimsk kvinna med sjal och jag är mörkhyad svensk kvinna liksom.[…]  

(Safia 20, 19 år i Sverige) 

 

Jämförelsevis skildrar både Safia och Saras citat identitetsskapandet och identitet som 

könstillhörighet kvinna på olika sätt men med likvärdigt innehåll. De båda beskriver det 

svårigheter som kvinnor möter i samhället i synnerhet kvinnor som identifierar sig som 

muslimer och framförallt svarta muslimska kvinnor. Kvinnorna i studien tar upp att kvinnor är 

allmänt förtryckta i samhället på grund av strukturell sexism som exempelvis män inte blir 
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drabbade av i högre uträckning. Detta menar de skapar och försvårar identitetsskapandet och 

integration för kvinnor med attribut som de. Det är kampen mellan olika identiteter och den 

problematik som kvinnorna i studien urskiljer sig från studiens män som framförallt slipper 

handskas med liknande problematik som beskrivs av Safia och Sara.  

Normer förändras med tiden i takt med språkets förändring i samhället. Det är vardagliga 

språket som styr normer för identitet om hur en bör se ut som styr samhället. Ord eller 

begrepp används och kontextualiseras i samhället och blir grunden till vad som anses vara 

identitet och norm i ett samhälle (Delanty et al., 2008).  

 

Intervjupersonerna och i synnerhet Sara och Safia beskriver i citatet tidigare att de inte ser ut 

som den stereotypiska svensken eller kvinnan enligt deras yttre attribut, utseende och klädsel. 

Identiteten är personligt kopplat till varje individ i studien och de definierar sig själva 

individuellt och inte utefter normen som finns i samhället. Normers betydelse förändras i takt 

med den ständiga utvecklingen i samhället inom olika sociala processer (Delanty et al., 2008) 

 

Att se ut som den stereotypiska svensken är något som flera av intervjupersonerna beskriver 

att de tänkt på när de var yngre i sitt identitetsskapande och integration. Att tillhöra endera 

somaliska gruppen eller den vita svenska gruppen var något som var problematiskt i deras 

identitetsprocess. De som växte upp i Sverige sedan de var barn berättar om svårigheter de 

hade med att bli accepterade av majoritetssamhället som svenskar. De berättar även om de 

svårigheter de själva hade att acceptera och se sig själva som svenskar. Allt på grund av att de 

stack ut från mängden i samhället och såg inte ut som den typiskt stereotypa vita svensken. 

Med tiden lärde de sig att acceptera sina dubbla identiteter och se sig själva som svenskar. 

Normer i samhället har även förändrats menar de och de beskriver att det är tack vare dagens 

moderna samhälle de kan identifiera sig själva som de vill. De kan identifiera sig som 

svenskar eller somalier samtidigt utan att bryta mot normer som finns i samhället. Beroende 

på hur öppet samhället är och de normer som råder blir identitetsprocessen svårare att hitta sin 

tillhörighet enligt intervjupersonerna.  

 

5.3.2 Att tillhöra någonstans  

Kampen mellan identiteterna och svårigheter i identitetsprocessen som intervjupersonerna 

skildrar i studien. Förtydligas genom deras olika fast likvärdiga skildringar om att tillhöra och 

hitta sig själva i samhället. Identiteten är föränderlig och formbar, samtidigt påverkas 

identitetsskapandet av samhället individen befinner sig inom eller växer upp inom.  
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Intervjupersonernas upplevelser av sin identitet och att tillhöra är föränderligt och personligt 

kopplat till de olika processer som de går igenom i integrationen i samhället (Webb & Lahiri-

Roy, 2019).   

 

Safia och Muse beskriver identitetsskapandeprocessen och vad det innebär för de i citatet 

nedan.  

 

[…] identitet innebär för mig att kunna vara sig själv som svart kvinna eehm 

identitet innebär samtidigt olika saker och det är väldigt flytande och 

föränderligt. Det hör ihop med vem du är samtidigt som det hör ihop med 

vart du befinner dig i livet och så vidare.  

(Sara 29, 28 år i Sverige) 

 

[…] när andra talar om det, identitet så är det något som har med ens hudfärg 

och utseende att göra alltså det yttre men för mig är det något som har med 

det dolda att göra eehm alltså det som man inte kan se alltså det människan 

känner inom sig att tillhöra någonstans […]   

(Muse 28, 23 år i Sverige) 

 

Sara beskriver i citatet ovan om vad identitet enligt henne innebär och att identiteten hör ihop 

med vem hon är och att det är flera olika identiteter samtidigt. Det är en process som beror på 

vart hon befinner sig i livet och i vilken omgivning hon är inom. Hon berättar även att tillhöra 

någonstans styrs av vilken omgivning hon befinner sig inom. Samt hennes olika identiteter är 

inte problematiskt för henne längre utan det innebär bara att hon är sig själv. Muse beskriver i 

citatet ovan hur identiteten styrs av normen samt att identitet inte kan baseras på yttre attribut 

utan identiteten är något som är individuell för varje individ. Individens självbestämmande är 

något som styr identiteten och det är högst personligt. Skillnaderna mellan Sara och Muses 

citat ovan är att de beskriver identitetsskapande på olika sätt men likvärdigt innebörd. 

Likheten är att Sara beskriver identiteten ur processen som finns inom identitetsskapande och 

att det beror på vart individen befinner sig i livet. Det är sammanhängande med Muses 

beskrivning av identiteten ur normen som finns i samhället samt att identiteten är personligt 

och styr tillhörigheten.  
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Att flytta och bosätta sig i Sverige som barn har för de flesta intervjupersoner bidragit till att 

de skapat och format sin svenska tillhörighet genom sin tid i grundskolan. För 

identitetsskapandet i den somaliska identiteten var starkt hos deras föräldrar när de växte upp 

som första generationens invandrare. För barn som växer upp i ett nytt land och går i skolan 

blir identitetsskapandet naturlig del i det landet man växer upp inom. Grundskolan formar och 

lär individen om sin nya identitet och tillhörighet i samhället (Weedon, 2004 s.63-65).   

 

Integration är ett socialt fenomen och handlar om hur individer skapar sociala kontakter i 

samhället, integrationen handlar om de känslomässiga relationerna individer har mellan 

varandra i de olika grupper som finns i samhället (Westholm, 2009). För god integration 

behövs språket och det är en del av de aspekter som leder till att individer förstår varandra och 

kan kommunicera på flera språk samtidigt i samhället berättar intervjupersonerna.  

I följande citat beskriver Safia vikten av språket gällande hennes identitet och tillhörighet. 

 

[…] Men jag kan fortfarande bra svenska det ska inte behöva vara någonting 

som bara svenskar kan göra. Det här är i princip något som varje människa 

kan göra liksom prata på ett visst sätt och bete sig på ett visst sätt oavsett 

hudfärg. Det har ingenting med ens lands identitet eller tillhörighet utan mer 

med din egen identitet så det går fortfarande att kunna sitt språk somaliska 

och svenska väl liksom och vara svensk och somalier liksom […]  

(Safia 20, 19 år i Sverige) 

 

Safia i citatet ovan och resten av intervjupersonerna tar upp vikten av språket i samhället. De 

menar att språket är en del av identiteten och inte enbart det somaliska språket är viktig i 

deras identitetsskapande utan även det svenska språket är av vikt när de beskriver sin svenska 

tillhörighet. Språket är en del av människans kommunikationsverktyg och språket är en del av 

identiteten. Att kunna tala sitt modersmål är något som förknippas med att individen kan 

uttrycka sig och ha ett brett ordförråd och det är viktigt för identiteten (Franzén, 2001 s.37).  

 

En av studiens deltagare Ahmed växte upp i Somalia och gick i grundskolan innan han 

flyttade till Sverige som strax innan han fyllt tjugo år. Ahmed hade redan stark somalisk 

tillhörighet som identitet när han bosatte sig i Sverige men han utvecklade även en stark 

tillhörighet till sin svenska identitet.  
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Förutom språket som viktig del för tillhörandet nämner Ahmed och resten av 

intervjupersonerna medborgarskapet som aspekt till svenska tillhörigheten.  

 

I följande citat beskriver Ahmed hans identitet och tillhörande samt dubbla identiteternas 

betydelse för honom.  

 

[…] det har också att göra att vara stolt svensk somalier, att kunna ta del av 

samhället med både svenskar och andra och jag tycker att jag tillhör båda 

grupperna för jag är delaktig i de båda samtidigt liksom och jag är stolt över 

allt att jag är medborgare och så jag är stolt svensk och somalier […]  

(Ahmed 30, 10 år i Sverige) 

Ahmed förklarar i citatet ovan känslan av att vara stolt och att tillhöra olika grupper i 

samhället samtidigt när man har olika identiteter. Flytten till Sverige innebar inte 

identitetskris eller förvirring över sin identitet för Ahmed. Han berättar att han alltid haft stark 

tillhörighet till att känna sig och vara somalier. Men sedan han flyttade till Sverige har han 

skapat sig en stark svensk identitet med hjälp av medborgarskapet och hans integrering in till 

samhället.  

 

Det finns en subjektiv dimension av medborgarskapet då individens identitetsskapande är 

kopplat till den kollektiva, eller den individuella känslan av tillhörighet, som 

medborgarskapet för med sig. Den subjektiva dimensionen av medborgarskapet är att 

individen känner känslan av tillhörighet och upplevelsen att vara en del av samhället detta 

leder till att individen känner av att vara en del av olika grupper och ha olika identiteter 

parallellt (Vera-Larrucea, 2012).  

 

För en del människor kan det skapa förvirring att anpassa sig till ett nytt samhälle efter 

flytten. Förvirringen kan ske vid identitetsskapandet och integrationen när individer försöker 

anpassa sig efter olika krav och förväntningar från det nya samhället. Det samtidigt när 

individen försöker anpassa sig efter sin tidigare kultur och den nya kulturen i samhället man 

flyttat till (Stier, 2003 s.124.s127).  

 

Dock enligt Ahmeds citat ovan och det som han berättar i studien framkommer det inte att 

flytten till Sverige innebar en förvirring i sitt identitetsskapande. Utan Ahmed berättar att han 

alltid har haft en stark förankring till sin somaliska identitet och sedan han flyttade till Sverige 
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har han försökt ta del av den nya kulturen i Sverige och skapat sig sin svenska identitet.  

Varför teorin inte räcker till Ahmeds fall kan beskrivas med att det beror på Ahmeds 

personliga utveckling i processen identitetsskapande och integration. Det kan även vara att 

Ahmed inte försökte anpassa sig efter krav och förväntningar att vara på ett visst sätt när han 

skapade sin svenska identitet.  

 

Avslutningsvis berättar Ahmed i studien att han har varit och är delaktig i både svenska och 

somaliska grupperna. Han har inte behövt anpassa sig efter krav från endera gruppen utan han 

har genom samspel och förståelse skapat sig sin dubbla identitet svensk somalier.   
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6. Avslutande diskussion  
Följande kapitel innehåller en summering av studiens resultat samt studiens syfte och 

frågeställning presenteras och diskuteras parallellt. Vidare innehåller kapitlet olika 

diskussions avsnitt mellan studiens olika delar. Det kommer att presenteras diskussion mellan 

resultat och tidigare forskning i förhållande till studiens teoretiska ramverk. Sedan kommer 

det även att presenteras en diskussions avsnitt mellan studiens valda metod i förhållande till 

studiens resultat. Därefter kommer sista avsnittet presenteras som innehåller diskussion 

gällande studiens svagheter och studien som helhet samt förslag till framtida forskning.   

 

6.1 Summering  

Studiens genomgripande syfte har varit att studera upplevelsen av identitetsskapande och 

integrationen hos individer födda i Somalia men bosatta i Sverige. Materialet som använts för 

denna studie är fem olika intervjupersoner, två män och tre kvinnor samtliga födda i Somalia 

och bott i Sverige mellan 10 år och 28 år. Deras upplevelser om identitetsskapande och 

integration har varit fokus i föregående resultat och analys kapitel. Studiens enda 

frågeställning har varit en röd tråd genom analysen och frågeställningen lyder, Hur upplever 

människor som är födda i Somalia men bosatta i Sverige sitt identitetsskapande och 

integration?  

 

Frågeställningen uppfångar syftet med studien och samtliga intervjupersoner beskriver 

upplevelsen om sitt identitetsskapande och integration på olika sätt fast med likbördig 

mening. Studiens resultat visar mer likheter mellan intervjupersonerna i deras beskrivning och 

upplevelse av identitetsskapande och integration än olikheter. Att känna sig svensk och att 

vara somalier eller att känna sig somalier och att vara svensk är för intervjupersonerna en 

beskrivning av deras identiteter. Samtliga intervjupersoner förklarar att de har båda 

identiteterna parallellt och att det är möjligt att leva med flera olika identiteter samtidigt. Att 

känna sig endera identiteten innebär inte att ena identiteten försvinner utan de olika 

identiteterna stärker varandra som leder till att individen blir stolt över sin unika identitet. I 

studien kommer jag fram till att identiteten är personlig och formbar efter tid och plats 

individen befinner sig inom. Samtliga intervjupersoner berättar hur deras identitetsskapande 

har formats av omgivningen de växt upp inom eller området de bor. De menar att deras 

dubbla identiteter som svensk och somalier är det som gör de unika samt samhällets öppenhet 

och mångkultur har lett till att de kan identifiera sig med flera olika identiteter samtidigt.   
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De flera olika identiteterna som intervjuerna delar med varandra är till exempel deras 

könstillhörighet kvinna. Kvinnorna i studien identifierade sig som svart kvinna eller muslimsk 

kvinna. Könstillhörigheten som identitet är något som framgick endast hos kvinnorna i 

studien medan männen i studien inte beskrev deras identitet genom deras könstillhörighet. 

 

Studiens resultat visar att samtliga intervjupersoner delar liknande bakgrunder, de flesta växte 

upp inom mångkulturella områden och socioekonomiskt utsatta områden. Platsen de bor och 

växt upp i är aspekter som har påverkat deras identitetsskapande och integration. Resultatet av 

detta visar att samtliga intervjupersoner delar liknande identiteter på grund av omgivningens 

betydelse för identitetsskapande. Området de bor inom och dess omgivning har påverkan på 

intervjupersonerna och deras identitetsskapande. Samtidigt visar studien att 

identitetsskapandet är personligt och individuellt för varje intervjuperson. Studiens resultat 

bidrar till nya perspektiv gällande identitetsskapande och integration till forskningsfältet.  

 

Enligt intervjupersonernas skildringar uppstår det inte förvirring gällande identitet när man 

flyttar till ett nytt land. Det innebär att man inte behöver vara mellan krav och förväntningar 

samt anpassa sig till det nya samhället. Resultatet visar att man kan leva i det nya landet och 

skapa sig en ny identitet samtidigt som man behåller sitt ursprungs identitet. Avslutningsvis 

för studiens resultat gällande upplevelsen av identitetsskapande och integration är det flera 

aspekter som styr bland annat platsen individen bor och vart i livet individen befinner sig. 

Enligt intervjupersonernas upplevelser berättar de att identiteten är föränderlig och att leva 

med flera olika identiteter som svensk och somalier är något som de har lärt sig att hantera 

med tiden. Det går inte att att kunna generalisera studiens resultat med andra studier på grund 

av studie resultatets individualitet. Intervjupersonernas beskrivning av alla sina identiteter 

tillsammans är personligt och för individen är identiteten individuellt som samtidigt formas 

och förändras beroende på tid och plats. Studiens rubrik lyder ”jag vill leva och jag vill dö i 

norden och somali svensk är vad jag är” det är citat från en av intervjupersonerna som 

summerar upp resultatet i studien. Resultatet innebär att ha dubbla eller olika identiteter 

innebär endast positivt och att individen blir stark i sina båda identiteter och älskar landet som 

individen lever inom. 
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6.2 Diskussion av resultat i förhållandet till tidigare forskning och teori   

Studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning och de teoretiska ramverk som 

använts. Integrationsteorierna som använts visar att integration är en social process vilket 

inkluderar socialt samspel mellan samhället och individen. Det betyder integration är ett 

aktivt deltagande i det sociala livet och samspel mellan olika människor. (Diaz, 1993 s.7). 

Denna studie har utgått från både identitets och integrations teorier vilket har inneburit att 

intervjupersonernas skildringar om upplevelser av identitetsskapande och integration har 

kunnat förstås med nytt perspektiv. Identiteten och individens självbild är en levande process 

som ständigt formas under livet och identitetsprocessen är en process i ständig förändring som 

präglas och påverkas av olika faktorer som är individuella för individen (Hammarén & 

Johansson, 2009 s.8-9). 

 

Studiens resultat från intervjupersonernas skildringar bekräftar integrationsteorierna, 

intervjupersonerna beskriver integrationen som en interaktion mellan individ och samhälle. 

Tack vare öppenheten som de upplever i samhället har det gett uttryck till att de kunnat skapa 

olika identiteter. I studien framkommer det att deras flera olika identiteterna är det som gör 

intervjupersonernas identitetsskapande och integration unikt. Det framkommer även att de är 

delaktiga både i den somaliska gruppen och den svenska gruppen i samhället, de har kunskap 

och förståelse för hur båda grupper fungerar. Enligt intervjupersonerna är delaktighet i 

samhället nyckeln och tidigare forskning visar att representation ökar förståelsen mellan 

individer i ett samhälle (Hall, 1997).  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att intervjupersonerna skapar sin identitet genom andra 

människor i deras omgivning.  Att vara svensk somalier innebär att de identifierar sig själva 

genom andra svensk somalier i samhället. Tidigare forskning grundar sig kring samspelet 

mellan individen och majoritetssamhället. Betydande del av tidigare forskning handlar om 

beskrivning av individens självförverkligande som en vital del i identitetskapandeprocessen 

vilket summerar och stämmer överens med studiens resultat.   
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6.3 Diskussion av resultat i förhållandet till metod 

Genom metoden, fenomenologi som har använts i studien har det bidragit till större och 

bredare förståelse för hur identitetsskapande ter sig bland intervjupersonerna. Studiens 

frågeställning har varit att undersöka intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av sitt 

identitetsskapande och integration i Sverige. Metoden har bidragit till att fokusera på och lyfta 

fram intervjupersonernas egna upplevelser och skildringar för identitetsskapande och 

integration på ett transparent sätt.  

 

Jag har inte försökt att tolka eller representera intervjupersonernas upplevelser utan med hjälp 

av fenomenologisk ansats IPA har jag försökt lyfta fram och redogöra deras upplevelser på ett 

originellt sätt som möjligt. Intervjupersonernas skildringar och tankar har varit central vid 

undersökningen om hur de upplever identitetsskapande och integration (Denscombe 2009, 

s.110-112).  Reflektioner kring begränsningar som studiens undersökningsdesign och ansat 

medfört kan ligga i grund med min bakgrund som somalier född i Somalia men bosatt i 

Sverige nästan hela mitt liv.   

 

Jag delar liknande bakgrund och uppväxt med intervjupersonerna och begränsningarna i form 

av att jag måste hålla mig transparent och inte ställa ledande frågor till intervjupersonerna har 

endast drabbat mig som forskare. Det har även blivit till studien min fördel för att dela samma 

etniska ursprung och bakgrund som intervjupersonerna ledde till att jag skapade förtroende 

och nära relation till deltagarna. Detta var mest påtagligt i mitt urval, snöbollseffekten. 

Intervjupersonerna hjälpte mig att hitta fler deltagare på kort tid och detta hade inte varit 

möjligt om jag inte hade delat etnicitet och kulturell bakgrund med dem. 

 

6.4 Implikationer för vidare forskning  

Slutsatsen för studien är att identitetsskapande är individuell och beroende på omgivning och 

vart individen befinner sig i livet. För identiteten utvecklas och formas genom olika stadier 

individen går igenom. För framtida forskning vore det intressant att undersöka 

identitetsskapande och integrationen ur perspektivet individualitet. Om mer tid fanns för 

studien skulle jag vilja studera fältet närmare genom att undersöka ifall individen bör anpassa 

sig till samhället eller bör samhället anpassa sig efter individen.  För det vore intressant 

perspektiv att undersöka på vilket sätt assimilering eller social integration är lämpligast för 

identiteten och identitetsskapande för individen. En del människor blir stärkta av flytten till ett 

nytt land och identitetsskapandet som tar vid i det nya landet (Franzén, 2001 s.54-55). Medan 
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andra människor kan förvirring uppstå när de försöker anpassa sig efter olika krav och 

förväntningar från det nya samhället samtidigt som de försöker anpassa sig mellan sin tidigare 

kultur och den nya kulturen i det nya landet (Stier, 2003 s.124, s.127).   

 

Det vore intressant att undersöka närmare de bakomliggande orsakerna kring individens 

identitetsskapande. Beror det på platsen och ens omgivning eller finns det andra orsaker. Jag 

skulle även vilja undersöka närmare kvinnornas perspektiv på identitetet och de 

bakomliggande orsakerna till varför de identifierar sig med sin könstillhörighet i högre 

utsträckning än männen. Är det orsaker som kan förklaras med omgivningen de växt upp 

inom eller är det en beskrivning av det samhällsklimat som vi lever inom idag? Som 

kvinnorna i studien beskrev att kvinnor är allmänt förtryckta i samhället på grund av 

strukturell sexism som exempelvis män inte blir drabbade av i högre utsträckning.  
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Bilaga 1.  
 

Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Ibrahim Obsiye och är student vid Uppsala universitet där jag läser 

socialpsykologi. Jag skall nu påbörja mitt examensarbete där jag kommer studera 

identitetsskapande och integration i dagens samhälle. Intresset är att studera hur 

identitetsskapande påverkar integrationen hos individer som är födda i Somalia. 

Jag och min familj immigrerade till Sverige 1992 då jag endast var tre år gammal. Har själv 

en somalisk bakgrund och är även född i Somalia. Därmed ligger intresset i att studera 

upplevelsen av identitetsskapande och integration hos individer födda i Somalia men bosatta i 

Sverige. 

 

Syftet är att studera upplevelsen av identitetsskapande och integration hos individer födda i 

Somalia men bosatta i Sverige. Du tillfrågas i egenskap som en individ med ett ursprung från 

Somalia och har bott i Sverige större delen av ditt liv. Syftet med detta brev är att informera 

om min studie samt fånga ditt intresse för att delta och bli intervjuad. Ditt samtycke och 

deltagande i denna studie är viktigt för att jag ska kunna genomföra en gedigen undersökning 

om hur identitetsskapande påverkar integrationen hos somalier i dagens samhälle.  

 

Data kommer att samlas in under vecka 48 och jag kommer att genomföra 5 intervjuer. Varje 

intervju kommer att ta ungefär 45 minuter och är individuell. Det är viktigt att nämna att varje 

intervju kommer att spelas in detta för att jag skall kunna skriva ner all information ordagrant 

och inte gå miste om viktig information. Varje intervju kommer även avidentifieras det vill 

säga ta bort namn och personliga uppgifter. När all material är nedskrivet kommer det 

inspelade intervjuerna att raderas.   

 

Intervjuerna kommer att ske efter överenskommet val av plats. Om du är intresserad att delta i 

studien och att bli intervjuad, kan vi komma överens om tid och plats som passar oss båda. 

Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt och du kan när som helst utan särskild förklaring 

avbryta intervjun. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och min 

handledare kommer åt det under studiens gång. Materialet kommer som tidigare nämnts att 

avidentifieras. Materialet kommer att vidare analyseras och publiceras i form av en C-uppsats 
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vid den Sociologiska institutionen.  

Om du är intresserad att delta kontakta mig via mail eller telefonnummer nedan. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Student: Ibrahim Obsiye 

Mail: ibrahim.obsiye.1535@student.uu.se  

Telefon: 073- 

Handledare: Marie Sépulchre marie.sepulchre@soc.uu.se    
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Bilaga 2. 
 

Intervjuguide – Identitetsskapande och integration 

 

Bakgrundsfrågor – Öppna frågor  

1. Berätta lite om dig själv?  

(Namn, ålder, bakgrund, boende, utbildning, yrke) 

2. Hur länge har du bott i Sverige?  

Hur gammal var du när du kom till Sverige? 

Begreppet identitet och integration 

3. Vad innebär identitet för dig?  

  -Kan du förklara mer? (om behov finns) 

 

4. Vad innebär integration för dig?  

  -Kan du förklara mer (om behov finns) 

 

5. Vad innebär det att vara svensk för dig?  

Kan du förklara mer? 

 

6. Vad innebär det att vara somalier för dig?   

Kan du förklara mer? 

 

7. Kan man vara båda?  

Om ja, kan du utveckla? 

 

8. Hur definierar du dig själv med hänsyn till ditt somaliska ursprung? 

 

9. Har du haft en relation till Somalia och ditt somaliska ursprung under din uppväxt? 

Hur såg den ut då? Hur ser den ut idag? 

 

10. Att ha ursprung från Somalia, har det haft en betydelse för dig?  

På vilket sätt då? Kan du förklara mer? Varför/varför inte? 
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Den delade identiteten och dess påverkan på integration 
 

11. Hur skulle du beskriva ditt identitetsskapande?  

 

12. Vad gjorde att du uppmärksammade din identitet?  

Kan du berätta mer? 

 

13. Kan du beskriva vad som krävs för att bli integrerad i samhället idag?  

Kan du berätta mer? 

 

14. Kan du beskriva vilka hinder som finns för att inte bli integrerad i samhället idag? 

Kan du berätta mer? 

 

15. Anser du att du är integrerad i samhället?  

Om ja, på vilka/vilket sätt? 

Avslutande frågor 

16. Vilka svårigheter möter du i din vardag som svensk somalier?  

 

17. Tror du att identitetsskapandet och integrationsprocessen skulle se/ser annorlunda ut 

för andra generationens svensk-somalier?  

På vilka/vilket sätt? Kan du förklara mer? 

 

18. Kan du beskriva dig själv i Sverige om 5 år?  

19. Finns det något mer du skulle vilja tillägga kring ämnet innan avslut? 

Tack så mycket! 

 


