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Abstract 

As immigration and integration have become more important to Swedes in recent years, rising to the 
third most important election question in the 2018 election, the question of national identity has also 
risen as a topic of interest in Sweden. A heated national debate on what constitutes a Swedish identity 
raged in 2015-16. No clear consensus has been reached, but many contemporary commentators has 
highlighted the need for a more substantial discussion on the topic of nationhood, as there is a growing 
fear of an erosion of national cohesion in Swedish society. This case study was conducted with the 
purpose of investigating the attitudes among young, Swedish, citizens with Somali roots living in 
Rosengård, a poor and segregated neighborhood in Malmö. For this purpose, eleven semi-structured 
interviews have been conducted, with the aim of highlighting the respondent’s views on their Swedish 
identity. A clear majority of the respondents perceive themselves as both Swedish and Somali, but also 
describe tensions and contradictions that exist between these two identities.  

Keywords: National identity, Swedishness, inclusive and exclusive nationhood, mellanförskap 
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Författaren vill rikta ett stort tack till Somalilands Förening i Rosengård, Malmö.  Utan den 
hjälp jag fått, från det att medlemmar ställt upp på intervjuer till att jag fått nyttja lokaler, hade 
denna uppsats inte kunnat göras.  Ett stort tack riktas också till min handledare Roxanna Sjö-
stedt, som bidragit med kloka synpunkter och återkommande uppmuntran, samt till seminarie-
deltagare Philip Siomka och Carl Tedrup.  
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“Citizenship is more than an individual exchange of freedoms for rights; it is also member-
ship in a body politic, a nation, and a community.  

 -  Melissa V. Harris-Perry, Sister Citizen: Shame, Stereotypes, and Black Women in Amer-
ica 
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1.Inledning 
 

Vi lever i en tid präglad av motsättningar mellan det globala och det nationella. Ett ökat inter-

nationellt fokus, både hos medborgare och i hos allt mer avancerade marknader, gör att globa-

liseringstrenden minskar avstånd mellan länder och kontinenter, både mentalt och geografiskt. 

Det nationella medborgarskapet, traditionellt en symbol för territoriell och nationell gemenskap 

– och därav också en naturligt exkluderande gräns mot omvärlden – har, i takt med detta för-

ändrade synsätt på det nationella och globala, fått motstå hård kritik ifrån förespråkare av mer 

kosmopolitiska gemenskaper (Turner 2016).  Inom Europa har EU lyfts fram som en sådan 

alternativ gemenskap, och förespråkare av en ökad federalisering av unionen har visst stöd i 

Bryssel. Den post-nationella optimismen har dock svalnat under 2000-talet, och i en studie från 

2018 gjord bland medlemsländerna var det enbart 3% av de tillfrågade som kände en starkare 

samhörighet med EU än med sina egna hemländer (Europeiska kommissionen 2018). Motsva-

rande siffror för de som enbart identifierade sig som medborgare av sitt hemland eller premie-

rade denna identitet över EU-medborgarskap var 90 %. Detta ligger i linje med tidigare studier, 

som visar att nationalstaten mycket ofta är en identitetsmarkör som överordnas alla andra i 

västeuropeiska demokratier (Smith 1991). 

Joopke menar att medborgarskapet ska ses som en tredimensionell struktur beståendes utav 

status, rättigheter och identitet. Västeuropeiska demokratier har, enligt honom, under dem sen-

aste decennierna succesivt avvecklat medborgarskapets betydelse. Detta har gjorts genom att 

juridisk status och sociala, ekonomiska, juridiska (och i viss mån politiska) rättigheter utsträckts 

till alla innehavare av permanent uppehållstillstånd, samt att kraven på en samfällig identitet i 

samhället allt mindre prioriterats, till förmån för individers valmöjligheter och frihet (Joppke 

2019). Detta har även gällt för naturaliserade (ej infödda) medborgare, som i mångt och mycket 

kunnat behålla sina ursprungskulturer utan större repressalier eller restriktioner ifrån statsmak-

ten. I takt med att invandringen till västeuropeiska länder ökat i omfång, har dock många länder 

frångått den tidigare multikulturella integrationspolitiken, för en som premierar nationella och 

upplevt ”västerländska” värderingar och levnadssätt (Joppke 2007; Mackert,Turner 2017). 

Joppke menar att ett flertal västeuropeiska länder, däribland Sverige, följer en utveckling mot 

en alltmer ”illiberal liberalism” som syftar till att med tvångsmetoder integrera nationella mi-

noriteter som avviker ifrån den nationella värdegrunden (Joppke 2019). Aktuella incidenter, 

såsom Danmarks och Frankrikes villkorande av medborgarskap med handskakning stödjer 
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denna tes (The Economist 2019). Konflikten, menar Joppke, bottnar i en stor diskrepans mellan 

invånarnas syn på nytillkomna minoritet och statens officiella hållning gentemot dessa (Joppke 

2007). Liknande rörelser har tillkommit i USA, Australien och Storbritannien, men särskilt i 

Europa har konflikten mellan juridiskt och socialt mottagande varierat kraftigt, en situation som 

fått Kai Hafez att likna liberala, västeuropeiska, samhällen vid Dr. Jenkyll/Mr.Hyde (Hafezh 

2014). 

I skuggan av detta paradigmskifte, där kultur och bakgrund har kommit att spela en allt större 

roll, återfinns idag en stor grupp unga svenskar med rötter både i Sverige och utomlands. Trots 

att ”identitetskriser” i stor utsträckning delas av första generationens invandrare, har ett flertal 

studier visat att denna grupp skiljer sig genom att ha ett större självförtroende genom kulturellt 

kapital och språkkunskaper ifrån hemlandet (Portes 2001; Rumbaut 2002; Kasinitz et al. 2002). 

Barn till invandrare hamnar därför oftare i en djupare identitetskris, där de kan navigera både 

sina föräldrars kultur och deras eget hemlands, men kan känna att dem inte accepteras i någon. 

Detta ”mellanförskap” är, som alla andra identiteter, svåra att dissekera och innehåller med 

största sannolikhet både motsättningar och konflikter. Konsekvenser av denna kan dock bli all-

varliga, genom minskad tilltro till samhället i stort. Detta har  visat sig i direkta effekter, såsom 

minskat valdeltagande hos gruppen (Fores 2019).I mitt arbete som läxhjälpsstöd i Somalilands 

Förening i Rosengård, Malmö, har jag kommit i kontakt med många unga svensk-somalier. 

Genom vardagliga diskussioner har frågor om svenskhet, identitet och upplevda skillnader mel-

lan människor i Sverige kommit upp på naturlig väg. Frågeställningen har intresserat mig av 

flertalet anledningar, främst eftersom jag finner det otroligt tragiskt att vissa unga människor 

som växer upp i Sverige verkar ha blandade känslor inför det svenska. Samtidigt träffar jag 

unga svensk-somalier som inte haft några problem att balansera två identiteter samtidigt. Ur 

dessa funderingar har forskningsfrågan och ämnet vuxit fram. Trots identitetsskapandets kom-

plexa natur är min ambition att ändå kunna säga något meningsfullt om hur unga vuxna uppfat-

tar sina identiteter i relation till Sverige och svenskhet. Det är också min uppfattning att det i 

Sverige behövs en ärligare diskussion om hur vi som samhälle kan finna en ny, stabil, nationell 

identitet som passar ett mer pluralistiskt samhälle. Uppsatsen ska därför också ses som ett bi-

drag till en vidgad nationell debatt om vad svenskhet verkligen innebär. 

Slutligen, något av en brasklapp. I arbetet med denna uppsats har jag under många diskussioner 

med mina respondenter talat om svenskhet som en etnisk egenskap. Att ens rätt att få kalla sig 

svensk skulle vara avhängd en persons etniska bakgrund är en uppfattning som jag inte delar, 
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men detta är en uppfattning som en del av respondenterna ser som en självklarhet. Etnicitet 

kommer därför att återkomma som ett ämne i denna uppsats, eftersom det skulle varit både orätt 

och felaktigt att tona ned denna föreställning. Kopplingen mellan etnicitet och nationalitet dis-

kuteras mer ingående i uppsatsens senare del.  
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2.Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för identitetsskapande hos unga svensk-so-

malier. Svensk-somalier definieras i denna uppsats som personer som fötts i Sverige med två 

föräldrar födda i Somalia, eller de som invandrat hit. För att avgränsa studiens urvalsgrupp 

kommer enbart svensk-somalier som invandrat till Sverige före 16 års ålder att intervjuas. Detta 

görs med stöd i tidigare forskning som visar på tonårens formativa år för människors identitets-

skapande (Sears et al 2008; Boyes, Chandler 1992). För att få en djupare förståelse för hur dessa 

ungdomars/unga vuxnas identitet konstrueras i gränslandet mellan föräldrarnas och familjens 

ursprungskultur, och det Sverige de själva växer upp i, vill jag genomföra semi-strukturerade 

intervjuer med personer av denna bakgrund. Det slutgiltiga målet är att få en uppfattning över 

målgruppens syn på sin egen identitet i relation till svenskhetsideal i Sverige.  

2.1 Varför nationell identitet? 
 

Jag anser att ämnet är av stor relevans då Sverige i efterdyningarna av flyktingkrisen 2015/16 

genomgått en aldrig tidigare skådad debatt om vad svenskhet innebär. Frågan om integration 

och invandring har under de senaste två riksdagsvalen gått ifrån att vara mycket långt prioriterat 

bland svenska väljare, till att anses vara den tredje viktigaste valfrågan för väljarkåren (Svenska 

Dagbladet 1 2019). Denna nationella självrannsakan har tagit sig många uttrycksformer, och 

politiker från båda sidorna av den traditionella höger-vänsterskalan har gjort uttalanden kring 

hur denna nationella identitet bör se ut och förstås. Stefan Löfvens uttalande om att man i Sve-

rige skakar hand (Svenska Dagbladet 2 2019), anser jag är en tydlig indikator på var den nat-

ionella debatten befinner sig. Precis som Lödén menar jag att nationella lojaliteter visar få ten-

denser till att försvagas till förmån för globala rörelser och att nationella medborgarskap fort-

farande är den enda riktiga garanten för individers fri- och rättigheter (Lödén 2005). Av denna 

anledning är det viktigt att vårda denna institution, för att upprätthålla både förtroende och po-

tens i den nationella samhörigheten. 

Frosh menar att känslan av samhörighet inom staten är avgörande för en vidare analys av ett 

medborgarskap som sträcker sig bortom en rent teknisk uppradning av den juridiska statu-

sen. Den subjektiva föreställningar om samhörighet kan inte underdrivas i denna analys. 

För att vara en medlem i en nation räcker det inte med att formellt ”höra hemma” någon-

stans; man måste också känna att denna hemhörighet är äkta (Frosh 2001 s.62-63). 
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Nationens kulturella diskurs sker därför hela tiden som ett samspel mellan medborgare. Det 

är genom denna process som nationens mening skapas och konstrueras, och i denna process 

ges nationen liv, historia och syfte. Anderson menar att denna process skapar en nationell 

”fantasigemenskap”, och att nationella särarter är en produkt av sådana specifika diskurser 

(Solomon, 2001). Sådana fantasigemenskaper har intresserat forskare bortom psykologin 

och statsvetenskapen, och ett antal antropologiska studier kring svenskhetsnormer har 

gjorts, främst av lundaforskaren Orvar Löfgren m.fl. I dennes artikel ”Deconstructing swe-

dishness: culture and class in modern Sweden” redogör han hur ”svenskheten” över peri-

oden 1880-1980 har utformats utifrån nationell symbolik samt kulturella ideal och normer. 

Studierna har främst haft ett klassperspektiv, och ett återkommande tema är hur normer som 

anses ”sunda”, ofta med borgerlig bakgrund, med tiden internaliserats av arbetare för att 

slutligen accepteras som nationell kultur. Metoder som använts i studierna har ofta varit in-

tervjuer fokuserade på livsöden, eller community-baserade fallstudier där man undersökt 

hur gruppattityder och preferenser succesivt förändras över tid (Löfgren 1987). Dessa stu-

dier har varit viktiga för att förstå den svenska samhällets utveckling under 1900-talet, men 

lämnar lite underlag för att tolka vår samtida situation, som präglas av en nytt och aldrig 

tidigare skådat samhälle. 

Trots senare tiders stora nationalitetsdebatt och moderna självrannsakan, har ytterst lite skrivits 

på ämnet om svenskhet och nationell självuppfattning i det moderna Sverige. En studie som jag 

hämtat stor inspiration ifrån är Lödéns kartläggning av gymnasieungdomars attityd till svensk-

het (Lödén 2005). Jag har inte kunnat finna liknande attitydundersökningar gjorda sedan dess. 

På grund av den samtida debatten om svenskhetens innebörd och bristen på moderna attitydun-

dersökningar och genomgående studier anser jag att ämnet utgör ett mycket viktigt och potent 

område för frågeställningar som är av relevans för det moderna Sverige. I takt med att vårt land 

förändras, från ett ytterst (etniskt) homogent samhälle, till ett land som präglas av en mångfald 

av härkomst på dess invånare, blir kraven på en inkluderande och mer flexibel form av nationell 

identitet högre. Jag hoppas att denna studie kan bidra med insikt i hur unga svensk-somalier ser 

på den svenska, nationella, identiteten, och visa på styrkor och svagheter i dagens idéer om vad 

som utgör en svensk. 
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2.2 Forskningsfråga 
 

Hur uppfattar unga svenskar med somalisk bakgrund sin egen identitet och upplever de att det 

finns konflikter/motsättningar till samhällets idéer om svenskhetsnormer? 

 

 

2.3 Studiens styrka och begränsningar 
 

Det är viktigt att understryka att denna studie dras med vissa begränsningar. Att undersöka 

attityder hos en liten grupp individer är inte samma sak som att genomföra stora attitydunder-

sökningar genom enkäter eller annan kvantitativ metod. Studiens styrka ligger istället i dess 

bidrag med kvalitativ forskning. Undersökningar av attityder och personliga uppfattningar är 

komplexa i sin natur, vilket självklart hänger ihop med faktumet att människor i sig är kom-

plexa. Även om variabler såsom ålder, kön och socio-ekonomisk bakgrund ofta kan ge en viss 

prognos för attityder och agerande, så är det inte möjligt att med hundraprocentig säkerhet här-

leda den mänskliga naturen till klart definierade variabler.  Kvalitativa metoder fyller här en 

viktig funktion genom att bidra med mycket detaljerade beskrivningar av individers verklig-

hetsuppfattning, vilket i sin tur kan öka förståelsen för agerande, attityder och uppfattningar. 

Denna typ av djupkvalitativa metod har visat sig mycket effektiv i att identifiera och analysera 

komplexa kausala samband och har på så sätt utgjort ett viktigt komplement till kvantitativa 

metoder. På grund av underskottet på studier som berör svensk identitet, hur denna ska identi-

fieras, och vad som ses som inkluderande/exkluderande aspekter av den, ser jag mitt bidrag 

som en kvalitativ pilotstudie, som kan bidra till en vidgad förståelse för vad som kan anses vara 

relevanta aspekter för vidare forskning. Att ämnet idag även är högst aktuellt och relevant för 

samhällsdebatten i stort gör även att denna uppsats kan bidra med allmännyttig förståelse för 

minoritetsgruppers förståelse för svenskhet och vad det innebär att vara svensk. Studie fyller 

därför både ett inomvetenskapligt och utomvetenskapligt syfte. Med detta sagt vill jag återigen 

poängtera att studien ska se som ett initialt bidrag till forskningsfältet, och att dess primära 

bidrag främst ligger i att undersöka om respondenterna upplever en diskrepans mellan vad sam-

hället anser sig lova i form av nationell gemenskap, och vad det faktiskt gör. 
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3. Tidigare forskning 

 

Studier rörande integration och identitetsskapande hos nationella minoriteter tillhör fältet mi-

grationsforskning. Migrationsforskning berör i sin tur otaliga aspekter av migrationsprocessen, 

både i utvandrar- och invandrarländer. En viktig aspekt av migration som kommit att spela en 

allt större roll inom forskningen de senaste decennierna är integrationsprocesser. Integrations-

debatter har förts med allt större intensitet i nästintill samtliga västeuropeiska industrinationer 

som varit mottagare av migrationsrörelser under efterkrigstiden och fram till idag. I dessa de-

batter tas ofta medborgarskapets utformning upp, som ett sätt att styra hur den nationella ge-

menskapen bör utformas. Denna debatt har lett till att medborgarskapet i många länder har be-

lagts med flera krav än tidigare. Detta har dock hitintills inte skett i Sverige. 

Även i en kontext av mer lättillgängliga medborgarskap utmärker sig dock Sverige som ett 

mycket speciellt land, där ytterst få formella krav ställs på individer efter att denna tillskansat 

sig permanent uppehållstillstånd. Samtidigt har, som tidigare nämnt, medborgare ofta en dia-

metralt motsatt uppfattning än styrande politiker, till hur medborgarskapspolitiken bör utfor-

mas. Alexandra Ålund och Carl-Ulrik Schierups lyfter motsägelsefullheten i den svenska in-

tegrationsmodellen, i deras verk Paradoxes of Multiculturalism (Ålund, Schierups 1991). Ålund 

och Schierups undersöker här hur den svenska integrationsmodellen, som länge byggt på idéen 

om att invandrare ska bevara och stärka sina kulturella band, i stor utsträckning skiljer sig ifrån 

svenskars uppfattning om hur invandrare ”bör” bete sig i det svenska samhället. Denna diskre-

pans mellan vad staten säger (bevara och vidareutveckla kulturell särprägel) och vad samhället 

i övrigt föredrar (anpassa dig till det rådande systemet) leder till en mycket kluven bild av den 

svenska integrationsmodellen som Ålund och Schierups både kritiserar och oroar sig för. Stu-

dier över identitetsskapande hos unga vuxna med utländsk bakgrund har skett både i Sverige 

och utomlands. I USA har bland annat Strikus och Nguyen under en längre tid följt vietnames-

amerikanska ungdomar (Strikus, Nguyen 2008) och upplevda mellanförskap har undersökts av 

flertalet forskare i andra urbana miljöer (Rosbrook-Thompson 2014, Malik 2017, Levitt 2009). 

I Sverige har nyanländas identitetsskapande i relation till majoritetssamhället undersökts av 

Ulrika Wigg (Wigg 2008). En återkommande problematik som båda studierna lyfter är känslan 

av utanförskap hos vissa av de unga vuxna. Segregering, både självvald och upplevt påtvingad, 

bidrar till en känsla av utanförskap och alienation. Liknande resultat har också uppvisats vid 

studier av första generationens invandrare (Strandmark 2004).  
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Studier som fokuserar på alienation och utanförskap hos infödda medborgare med utländska 

föräldrar har påvisat en rad negativa konsekvenser hos dessa grupper (Lindqvist 2009; Cabrera, 

Nora 1994; Krieger 2008). I Sverige har Nekby och Rödins studie över arbetsmarknadsinteg-

ration hos svenskar med utländskt påbrå visar en signifikant skillnad i utfall hos olika grupper, 

beroende på dessas egna uppfattning om hemmahörande. Studien visade att unga män som del-

vis eller helt identifierar sig som svenskar har en markant högre sysselsättningsgrad än de som 

helt förkastat denna identitet (Nekby, Rödin 2007 s.34-35).   

Ett fåtal studier har gjorts med fokus på den somaliska diasporan i Sverige. Fokus för dessa har 

dock ofta legat på den äldre, invandrade, befolkningen. Studierna har berört frågor såsom mäns 

och kvinnors roll i samhället, engagemang inom diasporaföreningar och attityder kring köns-

stympning (Johnsdotter 2002; Niklasson 1997; Melander 2009). Frågor kring identitet och med-

borgarskap berörs indirekt i dessa studier, men de saknar den tydliga inriktning på identitet som 

är min primära fokus.   

Hur uppfattas nationella kriterier 

hos befolkningen i stort? 

Pew Research Centers har undersökt 

den nationella attityden kring vad som 

kännetecknar en ”äkta” inhemsk invå-

nare hos en rad OECD-länder. Den sen-

aste attitydundersökning som gjorts på 

detta tema genomfördes år 2016 och ge-

nomfördes i Sverige genom intervjuer 

med 1000 respondenter över telefon. I 

Sverige uppgav enbart 8% av den till-

frågade populationen att man måste fö-

das i Sverige för att kunna vara svensk. 

Detta är, i jämförelse med övriga 

OECD-länder, en mycket låg siffra, och 

tyder på att en majoritet av svenskar har 

en inkluderande syn på vem som kan 

tas upp i den nationella gemenskapen. 

Bland de kriterier som av Lödén 

Språkfärdigheter sågs som en avgörande kunskap för att iden-
tifieras som en medlem av nationen i många OECD-länder. Atti-
tydundersökning gjord av Pew Research Center, 2016. 
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klassificeras som ”inkluderande” (se teorikapitlet) finns en större acceptans i den svenska atti-

tyden. Totalt uppger 66 procent av de tillfrågade att man uppfattar kunskap i det svenska språket 

som en mycket viktig indikator på om någon är svensk eller inte. Ytterligare 27 procent menade 

att det var ganska viktigt att kunna språket för att anses vara svensk, medan enbart 2 procent 

ansåg att språkkunskaper inte spelade någon roll för att uppfattas som svensk. Det fanns dock 

en tydlig skillnad mellan de olika tillfrågade åldersgrupperna, där respondenter i åldersgruppen 

50+ lade större vikt vid detta än dem i åldersspannet 18–34 (Pew Research Center 2017).  

Traditioner och seder (i dagligt tal; kultur) som i viss mån anses ”etniska” och härstammar från 

majoritetsbefolkningen, anses av många européer vara en viktig del i byggandet av den nation-

ella karaktären. Sverige sticker i viss mån ut som en trendbrytare. Av de tillfrågade svenskarna 

ansåg 36 procent att det inte var av någon betydelse, eller mycket lite betydelse, att en person 

deltog i nationella seder och traditioner för att uppfattas som en ”äkta” svensk. Det ska dock 

tilläggas att 26 procent av befolkningen såg detta som ett mycket viktigt kriterium för att upp-

fattas som svensk. Resterande 38 procent ansåg att det var av ganska stor vikt att någon iakttog 

nationella seder och traditioner för att uppfattas som svensk.  Genom uppföljande frågor kring 

partilojalitet så konstaterar undersökningen att det finns en 14 procentig skillnad i attityd mellan 

vänster-höger väljare. Hos väljare som röstade på Sverigedemokraterna ansåg 44 procent att 

frågan var viktig, 24 procent mer än det nationella genomsnittet (Ibid, s.15-16). Även om Sve-

rige i relation till OECD-snittet har en jämförelsevis låg andel av befolkningen som betonar 

nationell kultur och sed, är detta alltså en fråga som delar befolkningen och ses som viktig eller 

ganska viktig av 64 procent av svenskarna. 

Många svenskar har en starkt sekulär tradition, och anser i mycket lite utsträckning att religion 

har betydelse för den nationella karaktären. I åldersspannet 18-34 uppgav enbart 2 procent av 

deltagarna att man ansåg att kristendom var ett avgörande villkor för svensket. Trots att resul-

tatet varierade något mellan åldersgrupper, var även den grupp som höll med mest om påståen-

det (50+) mycket liten i ett europeiskt perspektiv. Enbart 10% av svenskar över 50 år ansåg att 

kristendom var ett avgörande villkor för svensket, att jämföra med t.ex. länder som Storbritan-

nien (26%), Italien (40%) och Grekland (65%) (Pew Research Center, Ibid). 
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4.Teoretiskt ramverk 
 

I kapitel 4 presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Kapitlet börjar med en teoretisk genom-

gång kring identitetsformering, för att sedan diskutera nationell gemenskap och medborgar-

skapsteori. Bjurström menar att det inom identitetsteori idag finns två dominerande paradigm. 

Det essentialistiska perspektivet ser identitet som en fast förankrad i individen och att denne 

egentligen inte har förmåga att förändra denna. Det konstruktivistiska perspektivet hävdar istäl-

let att social identitet är något som fluktuerar och ständigt förhandlas fram genom individens 

samspel med samhället i stort. Nationella och etniska identiteter ses här som en kollektivt upp-

levd gemenskap som upplevs som förhållandevis stabil men förändras över tid. Vidare görs 

distinktionen av den egna identiteten ofta som en markering gentemot vad den uppfattar som 

främmande identiteter, vilket också leder till en stor flexibilitet i begreppet (Bjurström 1997 

s.48) Denna studie bekänner sig till den konstruktivistiska synen på identitet, vilket också fram-

går av nedanstående teorikapitel.  

4.1 Social identitetsteori 
 

Social identitetsteori ser identitetsskapande som ett djupt mänskligt fenomen. För att finna me-

ning, skapa och upprätthålla sociala relationer och forma sig en egen person är det därför na-

turligt att människor internaliserar och tar till sig av sin omgivning. Individens beteende och 

preferenser kan därför i stor utsträckning förklaras av dennes sociala identitet (Sears et al. 1990 

s.40). En stadig identitetsbildning (där individens självbild väl överensstämmer med omgiv-

ningens uppfattningar) tenderar att leda till mindre psykologisk påfrestning på individer, och 

personer med en tydlig eller säker identitet tenderar att uppleva högre nivåer av psykologiskt 

välmående än de som upplever identitetskriser. Kollektiva identitetskriser ger på en samhällelig 

nivå ofta upphov till kommunitär eller nationell självrannsakan och debatt. Ofta leder sådana 

kriser till en omförhandlad positionering, där individen eller kollektivet anpassar sin identitet 

till nya omständigheter, för att på så sätt återfå en känsla av stabilitet. Identitetsskapande kan 

därför ses som en dynamisk adaptiv mekanism som har observerats både hos vuxna och barn 

och uppvisar remarkabel flexibilitet (Bloom 1990). Ett ofta upprepat faktum inom samhällsve-

tenskapen är att identitetsyttringar inte sällan utgör en motreaktion till något som uppfattas som 

främmande. ”Otherness”, eller benägenheten att identifiera andras beteende som avvikande från 

det egna eller gruppens är en vanlig, mänsklig, mekanism som återfinns i alla samhällen och 

grupperingar (Karner 2011 s.176-177). 
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Tidiga identifikationsområden i barndomen är ofta mycket konkreta och familj, släkt och vän-

ner blir naturliga förhållningspunkter till individer under uppväxten. I takt med att barn växer 

upp och utökar sin sociala sfär, blir deras identifikationsskapande också en produkt av allt fler 

symboliska identifikationsområden. Denna mekanism har benämnts ”generalised others” av 

Mead, ”ideologies” av Eriksson och ”identity-securing interpretive systems” av Habermas och 

utvecklas under sena tonåren (Bloom 1990 s.50). Ungdomars förmåga att analysera abstrakta 

fenomen blir under perioden mer avancerad, och som ett resultat också deras förmågan att sym-

patisera med sociala gemenskaper och att skapa nya identiteter större (Sears, Brown 2013 s.60-

64). Lödén beskriver denna process som en viktig individmarkör, både för individen som bär 

den, men också som en signal till dennes omgivning. Identitet blir således både en subjektiv 

kategorisering av identitetsbärarens person och en intersubjektiv kvalité som förankras i om-

givningens reaktion. Utöver rent personliga identiteter så påpekar Lödén också vikten av att 

individer blir bärare av sociala identiteter. Dessa sträcker sig bortom individens direkta person 

och utgör klustrande gemenskaper för ett stort antal individer (Lödén, 2005 s.15). En av de mest 

avgörande av dessa sociala identiteter är den nationella identiteten. Genom traditioner, normer, 

utbildning och historia så socialiseras individen in i den kanon som bildar nationalitet. Denna 

socialisering är ofta så pass stark att individer kan uppfatta nationaliteter som biologiska fak-

torer, till exempel som i kommentarer om ”sydeuropéers heta temperament” eller ”nordbors 

medfödda arbetsmoral” (Lödén, ibid). 

4.2 Migranters identitetsskapande 
 

Ett flertal nyare studier fokuserar på att kartlägga migranters anpassning till värdsamhällen ge-

nom att undersöka identitetsskapande som en strategi för att bemöta nya möjligheter och utma-

ningar. Zhang et al visar på hur en avgörande utmaning för många nyanlända är att balansera 

åtaganden gentemot landsmän med lojalitet gentemot staten. Att förena dessa åtaganden kan 

leda till värdekonflikter och skilda förväntningar som kan bidra till psykologisk påfrestning och 

stress hos individer med dubbla identiteter (Zhang, Verkuyten and Weesie, 2018, Strandmark, 

2004). 

Att invandrade somalier tenderar att gifta sig med landsmän får antas ha konsekvenser för bar-

nens kulturella och etniska identitet. Studier visar att barn födda i etniskt homogena äktenskap 

tenderar att uppvisa större självförtroende kring sin personliga identitet, då man har en nära 

relation till sina föräldrars ursprungskultur (Chisolm DJ et al, 2009; Udry JR et al, 2003). I en 
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miljö där familjen har en minoritetsposition gentemot majoritetssamhället kan denna kulturella 

stabilitet vara en fördel eller en nackdel, beroende på samhällets syn på minoriteters rättigheter 

och vilja att tillåta särpräglade minoritetskulturer. Statsrådsberedningens rapport kring den so-

maliska diasporan från 2012, konstaterar att somalier som grupp möter liknande problem som 

invandrare från liknande länder. Gemensamt för dessa länder är en låg grad av industrialisering, 

en dåligt eller icke-fungerande byråkrati och statsapparat samt intern splittring i landet. På 

grund av detta har många somalier vuxit upp under förhållanden där man blivit tvungen att 

förlita sig på den direkta och utvidgade familjen och släkten. Många saknar den sociala tilltro 

som kännetecknar de nordeuropeiska välfärdssamhällena, vilket gör att integrationen av nyan-

lända ofta tar längre tid. Kontakten mellan myndighetspersonal och invandrade somalier har 

ibland kännetecknats av misstro och misstänksamhet från båda parter, som ett resultat av dessa 

skillnader (Statsrådsberedningen, 2012 s.12-16). Detta kan också tänkas ha betydelse för hur 

synen på majoritetssamhället utvecklas i stort. 

För att illustrera utfallet vid identitetsskapande hos migranter har Berry utvecklat en modell 

över hur dessa kan ta sig uttryck (Berry 1997). Berry utgår ifrån antagandet att migranter möter 

två olika identitetsproblem i en ny samhällskontext. Dessa är (1) hur man skapar en relation till 

sitt nya hemland och (2) samtidigt bibehåller en känsla av samhörighet med tidigare landsmän 

(eller ens etniska diaspora) (Deaux 2006). Utifrån dessa antaganden bildas fyra idenitetsprofi-

ler. 

 

 

 

Assimilering innebär att individen identifierar sig starkt med majoritetskulturen samtidigt som 

denna har en svagare förankring med ursprungskulturen. Integration innebär en stark koppling 

till både ursprungs- och majoritetskulturen.  Separation innebär en svag koppling med majori-

tetskulturen men en stark förankring i ursprungskulturen. Slutligen identifierar Berry även mar-

ginalisering, vilket innebär en svag koppling med både majoritets- och ursprungskulturen 

  Ursprungskultur 
 

 Förkasta Acceptera 

Majoritetskultur 
Acceptera Assimiliering Integration 
Förkasta Marginalisering Separation 

Tabell 1 - Berrys distinktion över migranters identitetsprofiler 
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(Nekby, Rödin 2007 s.10-12). Berrys modell ger en flexibel identitetsmodell där individer kan 

identifiera sig både med bakgrundskulturen och majoritetskulturen. 

 I strukturen placeras Berry fyra kulturella identiteter:  

 

Ett flertal studier visar dock att identifikationsfasen inte är ett nollsummespel, och att invand-

rare som har en stabil etnisk och nationell identitet (integrationsprofil) klarar sig bättre på ar-

betsmarknaden än andra grupper, och också uppvisar bäst allmänmående och självförtroende 

(Nekby and Rödin 2007).  Samtidigt visar kompletterande studier att individer som misslyckas 

med att skapa meningsfulla band till någon av identiteterna (majoritetskulturen eller den egna 

kulturen) och lyckas sämst på arbetsmarknaden och också uppvisar sämre psykologiskt välbe-

finnande (Fox et al. 2013). 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Nekby och Rödins adaption av Berrys identitetsmodell (Nekby, Rödin 2007) 
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4.3 Nationell identitet 
 

Nationell identitet definieras av Bloom på följande sätt:  

”National identity describes that condition in which a mass of people have made the same iden-

tification with national symbols – have internalized the symbols of the nation – so that they 

may act as one psychological group when there is a threat to, or the possibility of enhancement 

of, these symbols of national identity.” (Bloom 1990 s.52) 

Symboler ska här dels ses som mer traditionella identitetsmarkörer, såsom flaggor och sånger, 

men också historiska händelser, värderingar och attityder som anammats av majoriteten av be-

folkningen (Mock 2012). Vidare menar Bloom att nationell identitet inte är något som uppstår 

genom att utomstående definierar dem som en nation. Nationen kan enbart uppstå om befolk-

ningen en masse genomgår den internaliserande processen där nationell symbolik omfamnas 

och upphöjs som något unikt och eget (Bloom 1990 s.53-53). Kelman och Bloom konstaterar 

att lojalitet och identifiering med staten kan uppstå utifrån olika motiv. De gör en distinktion 

mellan invånare som uppvisar lojalitet till staten på grund av sentimentala skäl och instrumen-

tella skäl. Sentimental lojalitet uppstår genom att individen anser att samhällssystemet återspeg-

lar och representerar denne på ett rättvist och korrekt sätt. Detta innebär att samhällssystemet 

tillvaratar och prioriterar individens perspektiv och överensstämmer med dennes självidentifi-

erade kollektiva identitet. På grund av detta blir systemet legitimt för individen. Instrumentell 

lojalitet uppstår när individen ser staten som ett välfungerat verktyg för att uppnå sin egen och 

sin gruppidentitets mål. Samhällssystemet bedöms som legitimt eftersom det kan bidra med en 

nyttofunktion som tillgodoser och prioriterar individens behov och intressen. Stater som präglas 

av en högre grad av sentimental lojalitet ses av Lödén som mer exkluderande, eftersom dessa 

ofta utformats direkt utifrån majoritetskulturens etniska tillhörighet (genom symbolik, myt, 

tradition, med mera). Oavsett vad som leder till att lojalitet uppstår så behöver individer uppleva 

att relationen till staten baseras på någon typ av stadigvarande relation utifrån dessa kriterier 

(Lödén, ibid s.25-26). 

Ett vanligt och återkommande sätt för att undersöka stöd för nationell identitet är genom att 

göra påståenden kring ”sanna” och ”goda” medborgare. Den nationella självbilden kan variera 

kraftigt mellan medborgare, men ofta finns vissa stabila kategorier som återkommer hos stora 

delar av befolkningen. Medborgarstudier i USA visade att det gick att samla en stark konsensus 

kring att amerikanskt medborgarskap bottnade i stöd för värderingar såsom jämlikhet och 
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individualism, oavsett politisk hemvist hos den tillfrågade. Dessa värderingar sågs som funda-

mentalt amerikanska av en stor majoritet av de tillfrågade. Det fanns även en rad identitetsom-

råden där åsikter gick isär, och där ett subset av deltagarna ansåg att man var tvungen att tro på 

gud eller att alltid stå bakom USAs utrikespolitik för att anses vara en ”sann amerikan” (Huddy 

2013, s.747).  Den senaste attitydundersökning som genomförts med fokus på nationell identitet 

i Sverige gjordes av Pew Research Center år 2017. Resultaten från dessa återges mer ingående 

under tidigare forskning. 

4.4 Nationell identitet i pluralistiska samhällen 
 

Berry menar att det idag finns ytterst få, om några, samhällen som är helt homogena. På grund 

av kolonialisering, slaveri, flyktingströmmar och invandringsrörelser menar han att samtliga 

kontemporära samhällen på ett eller annat sätt ska ses som pluralistiska. Skillnad mellan hur 

pluralistiska samhällen hanterar denna diversitet bottnar därför i en förståelse för hur relationen 

mellan olika minoriteter och samhället i stort ska konstrueras. Berry teoretiserar kring två olika 

modeller för hur pluralistiska samhällen kan organisera sig i relation till minoritetsgrupper. 

Dessa kallar han för mainstream-minority och larger society. I ett samhälle som präglas av 

mainstream-minorty modellen (se figur till vänster nedan) så formas relationen mellan minori-

teter och majoritetssamhället utifrån idéen om att det ska finnas ett dominerande, huvudsakligt, 

samhälle som utgör en normativ bas. Minoriteter accepteras som subkulturer som har friheten 

att forma sin egen tillvaro, men då som en marginaliserad grupp utanför samhället. Detta kan 

fortgå tills gruppen tillslut uppgår i majoritetssamhället genom att den formar/formas av sin 

omgivning. Klassiska exempel på denna modell är integrationen av olika europeiska minoriteter 

i 1800/1900-talets USA (Berry, 2011 s.2:3-2:4). 
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Som kontrast till detta ställer Berry samhällsmodellen som strävar efter ett ”larger society”. 

Detta innebär att samhället saknar en officiell uppfattning om hur invånare ska leva sina liv, 

utan består utav ett flertal etno-kulturella grupper som staten förhåller sig neutral gentemot. En 

normativ huvudfåra brukar utröna sig även här, oftast i form av majoritetsbefolkningens normer 

och preferenser, men dessa utgör officiellt inte ”facit” för hur någon bör uppföra sig för att 

accepteras. Ben-Eliezer menar att samhällen som bekänner sig som multikulturella har en in-

gående relation till identitetsbegreppet och samhällsfrågor kring detta, då individer och grupper 

lämnas utrymme att fritt konstruera och behålla sin sociala och kulturella identitet. Detta ska 

ställas i kontrast till stater som vidhåller assimilation som den officiellt driva politiken, i vilka 

kulturella yttringar utanför majoritetskulturen ses som samhälleliga misslyckanden. På grund 

av detta förhållningssätt skapas utrymme för minoritetsgrupper att ifrågasätta nationalstatens 

institutioner och regelverk, om dessa uppfattas som diskriminerande och exkluderande. (Ben-

Eliezer 2008 s.1-5) 

Den officiella hållningen i svensk integrationspolitik har under lång tid präglats av den multi-

kulturalistiska strategin, där invandrare har getts både stöd och möjlighet att utveckla och bibe-

hålla sin kulturella särprägel. Sedan 1975 har därför också invandrare med permanent uppe-

hållstillstånd givits allt större fri- och rättigheter, delvis med intentionen att dessa inte ska 

Figur 2 - Skillnad i synen på inkludering i mångkulturella samhällen. (Berry, 2011) 
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behöva bli medborgare för att skapa starka band till Sverige. Den officiella hållningen om en 

statlig ”neutralitet” gentemot minoritetsbefolkningen har vidare stärkt dessas kulturella identi-

teter (Joppke, 2007). Multikulturella stater tenderar att utgå ifrån en mycket inkluderande syn 

på nationell identitet, dels av praktiska skäl (befolkningen är mer heterogen än stater som bibe-

håller assimilerande politik) men också för att detta ligger i linje med mångkulturens syn på en 

inkluderande stat.  

I samtida diskussioner om nationell inkludering har det mångkulturella samhället ofta kontras-

terats med nationella identiteter och de två har av många kategoriserats som ett binärt förhål-

lande, där de ena utesluter det andra. Lödén ställer sig kritisk till påståendet att en sammanhål-

lande, nationell, identitet behöver vara exkluderande mot nationella minoritetsgrupper, utan 

menar att detta beror på hur den nationella identiteten utformas. I detta resonemang stödjer sig 

Lödén på Poole, som gör en distinktion mellan ”medborgerliga” och ”etnisk” nationalism. En 

medborgerlig identitetsbildning har sitt ursprung i värnandet av demokrati, frihet och alla män-

niskors lika värde och ses som inkluderande. En etnisk identitetsbildning ser nationell gemen-

skap som ett uttryck av, just, etnicitet. Detta måste inte betyda homogent utseende, men ställer 

mycket högra krav på kulturell och/eller religiös homogenitet för att uppnå en etnisk stat 

(Lödén, ibid s.20-21).  
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4.5 Inkluderande och exkluderande nationella identiteter 
 

 Enligt social identitetsteori kan en person vara bärare av multipla identiteter samtidigt. Dessa 

identiteter har självklart olika innebörd och kan också värderas olika av individer. I en studie 

från 2001 svarade 68% av brittiska muslimer att de ansåg att ”muslim” var en viktigare identitet 

än ”britt”, men detta betyder inte per automatik att dessa inte ansåg sig vara britter (Lödén, ibid 

s.14). Lödén ser inte detta som en lojalitetskonflikt, utan menar att det är naturligt att rangordna 

dessa. Han kallar förhållandet mellan olika identiteter och vikten vi lägger vid dem för över-

ordnade och underordnade identiteter. Denne anser att en överordnade identitet bör konstituera 

basen för en stabil, politisk, demokrati. Denna identitet måste bestå i en acceptans för ett ge-

mensamt språk och grundläggande respekt för samhällets liberala värderingar och rättsstaten. 

Lödén menar att dessa krav är basala krav, som bygger på den republikanska idétraditionen, är 

ett måste för alla invånare. Anledningen är att han anser att en stabil demokrati enbart kan bestå 

och upprätthålla sin legitimitet genom det att invånare i landet känner en grundläggande lojalitet 

gentemot staten och dess institutioner: Empiriskt belägg för detta har också påvisats i ett flertal 

studier (Ros et al 2000; Citrin & Sides 2004). 

 

 

 

 

 

Tabell 2 - Lödéns operationalisering över inkluderande och exkluderande nationell identitet 

 

 

Lödéns operationalisering bygger på att inkluderande och exkluderande ramverk för nationell 

identitet innehåller olika praktiker, med syfte att just exkludera och inkludera invandrare. Ett 

regelverk som präglas av exkluderande praxis leder också till att individer som inte föds in i 

samhällsgemenskapen får svårare (eller helt exkluderas från) att uppfattas som legitima med-

lemmar av nationen. Lödéns menar att ett system som präglas av dessa regler har en segrege-

rande effekt på barn till invandrare, eftersom den nationella identiteten i viss mån uppfattas som 

etnisk, eller enbart tillgänglig för den som gör stora avkall på sin egen personliga identitet. 

Berry menar att integration som en samhällstrategi egentligen bara fungerar i toleranta 

Exkluderande Inkluderande 
Specifik religion Tala språket 
Födas inom landets gränser Respektera samhälle och lag 
Levt i landet större delen av sitt 
liv 

Känna sig som en del av sam-
hället 
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samhällen, då det kräver att dominanta samhällsgrupper tillåter ett visst mått av kulturell mång-

fald. I samhällen där majoritetssamhället inte accepterar detta kommer istället en exkludering 

av minoriteter sker, vilket i sin tur leder till segregering från dessa grupper (Berry, 2006 s.26). 

Exkluderande praxis som påverkar medborgarskapets substantiella värden kan inkludera djupa 

band mellan kulturell/religiös praxis och medlemskap. De mest religiöst restriktiva länderna i 

världen (Kuwait och Förenade Arabemiraten) utsträcker enbart medborgarskap till muslimer, 

och binder på så sätt medborgarskaplig rätt till religiös samhörighet. Detta innebär en tydlig 

exkludering av människor av annan kulturell/religiös bakgrund, såsom ländernas stora gästar-

betarebefolkning. 

Att födas in i den nationella gemenskapen kallas inom den juridiska traditionen för Jus Sangu-

inis-principen (blodsprincipen) och innebär att barn födda till invandrare utan medborgarskap 

inte automatiskt blir medborgare, oavsett hur länge föräldrarna varit bosatta i landet. Att barn 

som föds, växer upp och identifierar sig med den nationella kulturen inte anses som en del av 

den bygger i stor utsträckning på Jus Sanguinis-principens etniska undertoner, och det juridiska 

ramverket kombineras ofta med regelverk som kräver mycket långvarig och (nästintill) med-

född förståelse för kultur och språk om individen ska kunna naturaliseras (upptas som medbor-

gare i vuxen ålder). Att behöva leva i landet under större delen av sitt liv anses av Lödén vara 

ett exkluderande villkor på grund av att detta omöjliggör att invandrare över en viss ålder att 

upptas som medlemmar av nationen. Denna typen av exkluderande regelverk tenderar att re-

gleras av ett lands hemviststid, som anger hur länge en person med permanent uppehållstillstånd 

måste bo i landet innan denne kan ansöka om medborgarskap. I Sverige är denna hemvisttid i 

dagsläget fem år, vilket innebär att en person med permanent uppehållstillstånd alltså måste 

bott kontinuerligt i landet under denna period innan denne kan ansöka om medborgarskap (Lö-

den, ibid) 

Inkluderande nationella identiteterr utgår istället ifrån den republikanska medborgarskapstrad-

itionen som utvecklats i många nybyggarsamhällen (USA, Kanada, Australien m.fl.). Att in-

vandrare måste anpassa sig till sitt nya hemland gör inte regelverk till exkluderande per defi-

nition. Vad som däremot präglar den inkluderande praxisen är avsaknad av fokus på etnisk, 

kulturell eller religiösa krav för att ingå i samhällsgemenskapen. Den republikanska traditionen 

bygger istället på idéen om att värderingar ska stå i centrum för en människans möjlighet att 

känna samhörighet med staten denne lever i. Ett tydligt exempel är den ed som nya medborgare 

i USA svär, där de lovar att upprätthålla och försvara landets lagar och konstitution (USCIS, 
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2019). Den ceremoniella roll som medborgarskapet får i republikanska samhällen har som syfte 

att överbygga bristen på mer en mer primal gemenskap, såsom gemensam etnisk härkomst eller 

socio-kulturella band. 

Att tala det nationella språket ses av Lödén inte som ett exkluderande regelverk, eftersom detta, 

enligt honom, är något som den absoluta majoriteten av invandrare till ett land kan tillgodogöra 

sig. Dessutom anger Lödén att ett gemensamt språk är en grundläggande nödvändighet för ett 

fungerade samhälle, och alltså inte utgör ett krav som man kan kompromissa med för att över-

huvudtaget kunna tala om en nationell gemenskap. Ett språk utgör inte heller per se ett hinder 

från att delta i en nationell gemenskap, eftersom den stora merparten av alla människor kan lära 

sig ett språk genom att bosätta sig i ett land där detta talas (Lödén, ibid s.25-26). Språkets format 

diskuteras aldrig ingående i Lödéns operationalisering eller Pews operationalisering, vilket 

också gör att det blir intressant att närmare undersöka vilken typ av svenska som accepteras för 

att någon ska accepteras i den nationella gemenskapen. Både regionala dialekter och sociolekter 

(slang eller språkbruk som markerar en subkultur) är avsteg från standardiserat språkbruk, men 

dessa kan bemötas med mer eller mindre legitimitet beroende på samhällets uppfattningar om 

hur väl dessa knyter an till den nationella identiteten.  

Utifrån Lödéns operationalisering av exkluderande och inkluderande tendenser i den nationella 

identiteten vill jag närmare undersöka hur respondenterna ser på svenskhet. Är det möjligt för 

en ung människa vars föräldrar invandrat till Sverige från Somalia, att bli svensk? Attityden till 

den svenska samhället och dess inkluderande och exkluderande tendenser gjordes av Lödén 

genom en kvantitativ skattning genom enkäter. Genom att operationalisera mina intervjufrågor 

utifrån Lödéns teori har jag tagit fram fyra öppna frågor som jag kommer att nyttja vid samtliga 

intervjutillfällen. Utifrån hur exkluderande/inkluderande respondenterna anser att den svenska 

nationella identiteten är bör man kunna säga något om deras uppfattning av hur lätt det är att 

passa in i det svenska samhället.   
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5.Design och Metod 
 

Kapitel fem redogör för studiens metodologiska utformning. Studien har utformats utifrån Crot-

tys rekommenderade frågeställningar. Denne menar att ett metodramverk måste förhålla sig till 

epistemologi, teoretiskt perspektiv och metodologiska avvägningar (Creswell, 2003 s.4-5). På 

grund av studiens specifika frågeställning och syfte har denna har utformats som en fallstudie, 

vars fokus är väl avgränsad. Studien har en kvalitativ ansatts och nyttjar semi-strukturerade 

intervjuer för insamlandet av material. Det insamlade materialet har sedan analyserats utifrån 

ett analysschema som bygger på uppsatsens teori. 

 

5.1 Fallstudie 
 

Levy menar att det idag inte finns ett klart sätt att definiera fallstudier, men att ambitionen för 

dessa oftast anses vara att ringa in och beskriva tids- och kontextbundna händelser och sam-

hällsfenomen. Tack vare teorins centrala roll inom samhällsvetenskapen har fallstudier under 

sent 1900-tal/tidigt 2000-tal i stor utsträckning förklarats som fall av något (Levy, 2008 s.1-2) 

George och Bennet förklarar denna metod som ”ett fall av en typ av händelse”, och menar därför 

att en avgörande ambition för de flesta fallstudier bör vara att förklara anledningarna till studi-

ens utfall (George, Bennet 2005). Som tidigare nämnt är studiens epistemologiska och ontolo-

giska ståndpunkter av stor vikt för utformandet av fallstudien. Denna studie kommer att utgå 

ifrån den approach som Mirriam beskriver som pragmatisk konstruktivism (Mirriam, 1998, 

2009). Pragmatisk konstruktivism utgår, som namnet antyder, från konstruktivismens grundan-

tagande om världen som socialt konstruerad. Människor tillskriver händelser, fenomen och in-

teraktioner olika betydelse och mening beroende på dessas erfarenheter och bakgrund. Mirriam 

menar att fallstudier kan nyttja både kvalitativa och kvantitativa metoder, men att dessa alltid 

bör leda till induktiv insikt eller kunskapstolkning, snarare än hypotesprövning. Mirriam menar 

vidare att fallstudier med denna approach bör välja fall utifrån forskningssyfte och frågeställ-

ning, och bidra med en omfattande, holistisk, beskrivning som belyser forskarens förståelse för 

det valda ämnet (Mills et al 2017 s.11-12).  
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5.2 Val av målgrupp  
 

Det är ett väletablerat faktum inom politisk psykologi att människor i mycket hög utsträckning 

påverkas i sitt identitetsskapande under unga år, och att potentiellt formativa identifikationsom-

råden såsom nationell identitet och politiska sympatier bildas under denna period (Sears, 

Brown, ibid s.59). Psykologen Mannheim anser att perioden mellan 17-25 är kritiska för skap-

andet av dessa typer av identiteter. Erikson stödjer denna tes och menar att detta beror på att 

unga vuxna under denna period blir medvetna om den större samhälleliga och politiska världen, 

i samband med att de själva söker en självständig identitet utanför familjens ramar (Sears, 

Brown, ibid s.74-75). Ett flertal studier har bidragit med empiriskt underlag genom att påvisa 

en stabilisering kring etnisk, religiös och socio-ekonomisk identitet under dessa år (Henry, Se-

ars, 2009; Sears, Henry, 2008). Eftersom merparten av somalier i Sverige har invandrat under 

perioden 1999-2010, är det inte ovanligt att unga svensk-somalier har fötts i Somalia, men vuxit 

upp i Sverige. Av praktiska skäl har det därför inte varit möjligt att enbart intervjua svensk-

somalier som fötts i Sverige. På grund av detta faktum har därför svensk-somalier som fötts 

utomlands inkluderats i studien, med kravet att dessa ska ha invandrat till Sverige i ung ålder.  

Enligt SCB så bor cirka 107 000 människor från Somalia eller med somalisk bakgrund (minst 

en av föräldrarna födda i Somalia) i Sverige (SCB 2019). Merparten av dessa har invandrat till 

Sverige under sent 90-tal och under 00-talet, i samband med det inbördeskrig som pågick i 

Somalia under samma period (Statsrådsberedningen 2012 s.12-16). På grund av att den soma-

liska diasporan befunnit sig ett relativt kort tid i Sverige består merparten av gruppen fortfa-

rande av första generationens invandrare (64%). Likt andra etniska minoriteter tenderar invand-

rade somalier att gifta sig inom den egna etniska och kulturella gruppen. I populationen svensk-

somalier med två utrikes födda föräldrar är 86% av föräldrarna båda från Somalia, vilket är den 

högsta andelen bland de minoritetsgrupper som bor i Sverige (SCB 2019).  

5.3 Urval 
 

Då jag i denna studie använder mig av en kvalitativ metod kommer urvalslogiken att behöva 

gås igenom mer ingående. Kvalitativa studier har som bekant inte generaliserande ambitioner, 

och det finns därför inte heller något allmänt eller definitivt krav på antal respondenter för att 

studien ska anses ha tillgodosett kraven på reliabilitet. Hur man ska gå tillväga för att finna ett 

gott underlag för en kvalitativ studie är därför en fråga som kräver en stor lyhördhet och god 

insikt i ämnet som studeras. Patton menar att det inte finns några huvudregler för urval av 
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kvalitativa studier, utan att forskaren själv måste göra bedömningen om materialets möjlighet 

att säga något meningsfullt om forskningsämnet. Detta tillvägagångsätt ställer dock ökade krav 

på forskningens transparens, och urval måste därför noga beskrivas, förklaras och rättfärdigas 

(Ryen 2004. s.84-85). Den kvalitativa processens uttömmande effekter på ett ämne kan ses som 

studiens mättningspunkt. När intervjuaren upplever sig få liknande eller upprepade svar av olika 

personer, med mycket liten variation, kan man anta att denna punkt i studien har nåtts. Efter att 

uttömningspunkten har passerat kommer alltså antagligen inte flera intervjuer på ämnet att ge 

mer insikt kring frågeställningen. Denna mättningspunkt korrelerar självklart med hur omfat-

tande studiens tema är, men är svår att på förhand uppskatta (Ryen, ibid; 86-87).  

 

 

 

Tabell 1 - översiktstabell över respondenter som intervjuats 

 

I tabellen ovan redogörs för de intervjuade respondenternas bakgrund. F och M markerar kön 

på respondenten. Enbart tre av respondenterna har invandrat till Sverige i ung ålder, medan 

resterande är födda här. Kategori ”Föräldrar från Somalia” redogör för om båda föräldrarna 

ursprungligen är ifrån Somalia. Detta har, som redan konstaterats, betydelse för hur stort främ-

jande av familjens ursprungskultur som kan tänkas ha påverkat respondenternas egen identi-

tetsutveckling. Utbildningsnivån visar att samtliga respondenter antingen genomför eller har 

genomfört gymnasieutbildning, med ett undantag. Detta har betydelse dels för att 

Respondenter Ålder 
Ålder vid 
invandring Bosatt 

Föräldrarna 
från Somalia Utbildning 

Religös 
klädkod 

K1 30 år 9 år Rosengård Ja Gymnasium Ja 

K2 25 år 1 år Rosengård Ja Gymnasium Nej 

M1 26 år 14 år Rosengård Ja Ofullständigt gymnasiebetyg Nej 

K3 18 år * Rosengård Ja Sista året gymnasium Ja 

K4 18 år * Rosengård Ja Sista året gymnasium Ja 

M2 18 år * Rosengård Ja Sista året gymnasium Nej 

K5 18 år * Rosengård Ja Sista året gymnasium Ja 

K6 20 år * Rosengård Ja Universitet Ja 

K7 21 år * Rosengård Ja Gymnasium Ja 

M3 21 år * Rosengård Ja Gymnasium Nej 

M4 20 år * Rosengård Ja Gymnasium Nej 
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respondenterna spenderat längre tid i det svenska skolsystemet (och därför också naturligt spen-

derat mer tid i samhällets allmänna sfär, med de normerande effekter som detta kan tänkas ha). 

Religiös klädsel innebär att respondenterna har angivit att de ofta eller alltid bär en religiös 

klädsel (för samtliga respondenter innebär detta kläder med kopplingar till islam). För kvinnor 

som svarat jakande innebär detta generellt slöja och en konservativ klädstil som täcker kroppen, 

medan de manliga respondenterna enbart bär religiös klädseln (lång, fotsid dräkt) vid religiösa 

högtider eller bröllop. Inga av de manliga respondenterna uppger att de brukar bära helskägg, 

vilket av många muslimer ses som ett tecken på en rättroende och praktiserande person (en 

uppfattning som många icke-muslimer också är medvetna om). Jag har under studiens gång 

upplevt att många av respondenterna har en liknande syn på frågorna som diskuterats, vilket 

har gjort att jag vid 11 intervjuer anser mig ha insamlat ett fullgott material för vidare analys. 

Självklart kan urvalsgruppen säkerligen breddas ytterligare (mer om detta under urvalsproble-

matik), men jag tror mig ändå ha ringat in en samlad erfarenhet hos många av respondenterna. 

Levy menar att kvalitativa studier alltid måste iaktta stor försiktighet när urvalet till studien 

görs. Studier med ett litet N-urval präglas av en medförd risk till en snedfördelning i urvalet, 

s.k. urvalsfel. Urvalsfel bidrar till en felaktig bild av populationen ges och att studiens resultat 

därför inte kan anses tillförlitlig. Av denna anledning är det av stor vikt att kvalitativa fallstudier 

har en väl förankrad teori, som kan vägleda forskaren i valet av respondenter (Levy, 2008 s.8). 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen handlar inte specifikt om svensk-somalier, men 

beskriver och förklarar processer som medlemmar av denna grupp ofta genomgår under sin 

uppväxt.  

Urvalet till intervjuerna har skett genom kontakt med Somalilands Förening i Malmö. Före-

ningen bedriver sport- och fritidsaktiviteter samt fungerar som en samlingsplats för kulturella 

aktiviteter för en stor grupp ur den somaliska diasporan i Malmö. Föreningen har idag cirka 200 

medlemmar och tillhandahåller viktiga samhällslotsande funktioner för nyanlända såväl som 

etablerade i Rosengård, där föreningens lokaler finns. Jag har sedan tidigare en koppling till 

föreningen genom dess läxhjälpsprogam, och har genom personliga kontakter fått möjlighet att 

intervjua medlemmar i föreningen. Målet har varit att genomföra minst 10 intervjuer med re-

spondenter som matchar studiens frågeställning och syfte, samt att ha en jämn könsfördelning. 

En överhängande urvalsproblematik som jag observerat i studiens inledande skede är profilen 

på de ungdomar och unga vuxna som valt att delta. Vid intervjuer, och i samband med mina 

andra besök hos föreningen, har jag fått en bild av att de mest aktiva medlemmarna och deras 

familjer utgör en grupp med högt socialt kapital. Jämförelsen görs givetvis i relation till andra 
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gruppmedlemmar i diasporan, där vissa medlemmar befinner sig i en långt mer marginaliserad 

position på grund av språkliga brister, lägre utbildningsnivå eller sämre insikt i det svenska 

samhällets uppbyggnad och regelverk.  Detta gör att det kan antas att studien dras med en viss 

snedfördelning i representationsurvalet (frågan kommer att diskuteras mer ingående i det av-

slutande kapitlet). Trots respondenternas relativt höga position i förhållande till andra svensk-

somalier, så ska det tilläggas att merparten av respondenternas synpunkter, till exempel som 

slöjans roll i bedömningen av svenskhet, inte är sådana som beror på personliga egenskaper hos 

respondenterna själva, utan utgör projektionsytor för bedömning oavsett av bärarens karaktär. 

Detta gör att många av synpunkterna som lämnats av respondenterna antagligen är representa-

tiva och överensstämmande med andra svensk-somaliers erfarenheter. Trots ambitionen att ha 

en jämn könsfördelning har jag inte kunnat intervjua tillräckligt många män för att nå målet 

med en helt jämn könsfördelning.  

5.4 Etiska avvägningar 

Vid kvalitativ forskning, såsom vid djupintervjuer, ställs höga krav på att forskaren reflekterar 

över och väger in viktiga etiska ställningstaganden. Att intervjua människor om tankar som kan 

vara mycket personliga, om ämnen som berör och kan vara av känslig natur, ställer höga krav 

på lyhördhet och ödmjukhet hos intervjuaren (Roulston 2013, ch 5). Jag har varit noga med att 

försöka skapa avslappande och lugna miljöer vid varje intervjutillfälle, detta för att intervjun 

ska kännas naturlig och fortgå utan störningar. Inför varje intervju har jag spenderat ett par 

minuter med varje respondent, där jag introducerat mig själv och berättat mer ingående om vem 

jag är och vad jag gör, för att dessa ska känna sig mer bekväma med mig som intervjuare. Inför 

denna studie har jag valt att enbart intervjua unga vuxna över 18 års ålder, då jag vill försäkra 

mig om att alla deltagare har nått en viss grad av mognad och själva kan reflektera över fråge-

ställningen samt göra ett avvägt val om de vill delta i studien. Samtliga deltagare har informerats 

både muntligt och skriftligt om denna studiens syfte, i samband med den briefing som har hållits 

inför varje intervju. Respondenterna har också informerats om att deltagandet är helt frivilligt 

och att de står dem fritt att avbryta när de vill. Samtliga respondenter har garanterats fullständig 

anonymitet och konfidentialitetskravet har uppfyllts då respondenterna har informerats om att 

studiens material kommer att behandlas med största varsamhet och att ljudupptagningarna från 

intervjuerna ska förstöras i samband med att transkribering av intervjuer skett. De har också 

garanterats att det ursprungliga källmaterialet aldrig att delas med tredje part utan enbart 
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används för denna studie.  I uppsatsens bilaga återfinns en kopia av den skriftliga försäkran som 

lämnats i samband med studien.  

 
5. 5 Semi-strukturerade intervjuer 
 

Whiting anger semi-strukturerade intervjuer som ett gott alternativ för att kombinera stängda 

och öppna intervjufrågor. Stängda frågor kännetecknas av att respondenten enbart ges utrymme 

att svara jakande/nekande på frågor, medan öppna frågor lämnar mer utrymme för reflektion 

och utvecklade svar. Stängda frågor kan bidra till standardisering av svarsformat hos respon-

denterna, vilket är av stor vikt vid kvantitativa studier eftersom binära svarsalternativ med re-

lativ lätthet kan kvantifieras (Whiting 2008 s. 35-36). Öppna frågor lämnar utrymme för re-

flektion och gör det möjligt för respondenter att klarare belysa idéer kring attityder, värderingar, 

personliga uppfattningar och motiv (Barriball, While 1994. s. 329). Vidare ger kvalitativa inter-

vjuer större möjlighet att kartlägga komplexa orsakssamband som inte alltid framkommer vid 

kvantitativa studier. Semi-strukturerade intervjuer kan också bidra med utrymme för att närma 

sig känsliga eller komplexa frågeställningar, eftersom sådana ofta har ett större behov av upp-

följningsfrågor för klargöranden (Barriba,While, ibid s.330).  

 

5.6 Intervjuguiden 
 

Intervjuguiden kommer att inleda med ett par stängda frågor, för att säkerställa viss bakgrunds-

information om respondenten. Denna information sammanställs för att säkerställa att respon-

denternas profil överensstämmer med studiens urvalskriterier. I intervjuguiden nedan återges 

även de fyra öppna frågorna som legat till grund för intervjuerna semi-strukturerade del. Frå-

gorna har ställts för att öppna upp för en vidare diskussion kring respondenternas syn på sin 

egen identitet i relation till svenskhet. Intervjuguiden har tagits fram delvis med hjälp av en 

pilotintervju, som pågick under cirka 15 minuter och genomfördes med hjälp av en helt ostruk-

turerad intervjumetod. Respondenten har varit en äldre, svensk-somalisk, medlem i Somali-

lands Förening, som har hjälpt till med att resonera kring forskningsfältet och hur det kan kopp-

las genom relevanta frågeställningar till respondenternas livssituation. Ostrukturerade inter-

vjuer kan vara till stor hjälp när man försöker att kartlägga ett ämne för att ta lära sig mer, och 

utifrån detta ta fram mer riktade frågeställningar. Denna typ av metod gör också att relationen 

mellan intervjuaren och respondenten är mer utjämnad än andra intervjumetoder, vilket gör 
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samtalet mer otvunget och öppnar upp för större spännvidd i konversationen (Roulston ibid: ch 

1 s.10-11). De öppna intervjufrågorna som sedan tagits fram är till för att dels undersöka re-

spondenternas egen syn på sin svenskhet (Ser du dig själv som svensk?), hur samhället i stort 

ser på svenskhet och vad som accepteras som svenskt beteende (vad anser du är viktigt för att 

någon ska uppfattas som svensk?/Har du upplevt att…?). Den sista intervjufrågan handlar dels 

om att få respondenterna att reflektera kring sin egen identitet (skiljer sig min identitet på något 

sätt från den i mina föräldrars generation?) samt att öppna upp för en mer allmän diskussion om 

samhällets syn på svenskhet, och hur denna kan tänkas ha utvecklats/förändrats i takt med att 

den somaliska diasporan blivit större i Sverige.  

 

Stängda frågor: 

 
Hur gammal är du? 

Var bor du?  

Är du född i Sverige? 

Är båda dina föräldrar från Somalia? 

Bär du vanligtvis religiös klädsel? 

Öppna frågor: 

Ser du dig själv som svensk? 

 

Vad anser du är viktigt för att någon ska ses som svensk? 

 

Har du upplevt att det finns speciella beteenden eller sätt att vara på som gör att andra inte uppfat-
tar en som svensk? 

 

Uppfattar du att det finns någon skillnad på hur din föräldrageneration ser på svenskhet, jämfört 
med din egen? 
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5.7 Analysschema  
 

För att bearbeta den data som insamlats genom mina intervjuer har jag för vidare analys utar-

betat ett analysschema. Syftet med detta är att utarbeta ett strukturerat ramverk för att kunna 

kategorisera respondenternas svar utifrån uppsatsens teori. Detta görs på induktiv väg, genom 

att respondenternas svar tolkas utifrån Lödéns operationaliseringar av vad som tenderar att vara 

inkluderande eller exkluderande aspekter av en nationell identitet. Schemats kategorier har ut-

formats utifrån återkommande synpunkter som respondenterna gett uttryck för, och som formar 

stabila kategorier för vidare analys. Roulston menar att ett analysschema kan konstrueras utifrån 

sådana kategorier, och kallar hela processen för tematisk kategorisering av data. Detta är ett 

mycket vanligt sätt att behandla kvalitativ information, och används återkommande inom kva-

litativ forskning. Den tematiska bearbetningen av materialet utgörs av att noga granska dess 

innehåll, för att sedan reducera mängden data som presenteras. Istället för att studiens totala 

material presenteras så bildas konceptuella kategorier genom kodning utifrån respondenternas 

svar på de öppna frågeställningarna, och upprepningar eller icke relevanta svar rensas bort (Ro-

ulston, ibid ch 8 s.3-4). Genom detta tillvägagångssätt har mitt material destillerats ned till ka-

tegorier som utgör essensen av respondenternas svar. Även vissa citat har tagits med för att 

ytterligare poängtera och klargöra respondenters synpunkter. I analysschemat har jag valt att 

koda uttryck för en inkluderande syn på svenskhet (tala språket, respektera samhälle och lag, 

känna sig som en del av samhället) som grönt. Exkluderande uppfattningar (specifik religion, 

födas inom landets gränser, levt i landet större delen av sitt liv) kodar jag som rött. Uttalanden 

som är ambivalenta, dvs. en blandning av exkluderande och inkluderande villkor, eller inklu-

derande villkor med exkluderande kriterier, och som kan problematiseras utifrån studiens teori 

kodas som gult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyssschema  

Inkluderande uttalande 

Tala språket 
Respektera samhälle och lag 
Känna sig som en del av samhället 

Exkluderande uttalande 

Specifik religion 
Födas inom landets gränser 
Levt I landet större delen av sitt liv 

Ambivalent uttalande 
Inkluderande/exkluderande uttalande, men med 
exkluderande/inkluderande villkor. 
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5.8 Metodologiska avvägningar  
 

På grund av den inneboende asymmetrin som finns i en vetenskaplig studie, är det viktigt att 

göra vissa reflektioner kring hur man kan motverka att detta negativt påverkar studiens resultat. 

Att jag som intervjuare besitter djupare kunskap om studien som genomförs, gör att risken finns 

att jag (både medvetet och undermedvetet) försöker få fram svar som passar studiens syfte. 

Ledande frågor är ett återkommande problem vid intervjustudier, och Roulston lyfter vikten av 

att göra sig medveten om intervjuns dynamik. Detta är avgörande då en upplevd underlägsenhet 

från respondentens sida kan öka risken för att denna ska frångå sina egna erfarenheter för att 

istället svara på ett sätt som den tror att intervjuledaren anser ”rätt” (Roulston, ibid. ch 1 2-7). 

En intresserad och stödjande inställning är ofta av stor vikt för att respondenten ska känna sig 

bekväm att dela med sig av personliga erfarenheter och uppfattningar. Vidare krävs att inter-

vjuaren inte framhäver sin egen roll som upplevd expert eller argumenterar emot respondenten, 

utan förhåller sig prestigelös igenom intervjun (Ryen, 2004, s 64-65). Detta är av stor vikt vid 

genomförandet av intervjuer, eftersom forskningens validitet i stor utsträckning bygger på att 

respondenten upplever sig ha förtroende för intervjuaren och dennes förmåga att återge samtalet 

på ett ärligt sätt.  
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6. Material 
 

Studiens material utgörs av 11 stycken djupintervjuer som genomförts med individer från den 

tilltänkta målgruppen. Varje intervju har tagit mellan 20-45 minuter att genomföra och har tagit 

plats i Somalilands Förenings lokaler i Rosengård, Malmö. Intervjuerna har dokumenterats ge-

nom inspelning via min telefons ljudapp, och genom egna anteckningar från intervjun. Efter det 

att intervjun slutförts har transkribering gjorts av materialet. Roulston poängterar att valet av 

transkriberingsmetod inte enbart är en teknisk avvägning, utan hänger samman med ett flertal 

teoretiska avvägningar som studien gör. Hur mycket studien väljer att ta med av respondenter-

nas svar har att göra med synen på kunskap och forskningsprocessens vikt för studiens slutsatser 

(Roulston ibid ch 5 s.12). En demonstrativ paus eller min från en respondent kan ha implikat-

ioner för hur materialet av studien ska tolkas. I denna process måste forskaren nyttja sitt om-

döme; framgår någonting som lämnas osagt i tal? Då transkriberingar är en tidsomfattande pro-

cess är det av forskningsstrategiska skäl inte värt att ta med varje tystnad, harkling eller upp-

repning, vilket jag också tagit hänsyn till vid transkribering. Studiens syfte är att fånga respon-

denternas uppfattningar kring nationell identitet, vilket resulterat i att strategiska nedkortningar 

av materialet gjorts när detta bedömts som acceptabelt. Detta innebär att ämnen som respon-

denterna själva tagit upp men som inte direkt berör ämnet, har tagits bort. Intervjuer är sällan 

ett direkt flöde av efterfrågad information mellan intervjuare och respondent, viket gjort att 

sådana utläggningar uppkommit från början. Roulston berör själv detta, och menar att det är av 

betydelse att intervjuaren leder samtalet i rätt riktning, men att detta måste göras på ett sätt som 

inte äventyrar respondentens vilja att delta eller som rubbar den personliga dynamiken mellan 

deltagarna. (Roulston ch 5 s.12-15) Transkriberingen har främst syftat till att lyfta fram respon-

denternas synpunkter, och har därför renskrivits ifrån talspråk, omformuleringar och andra tal-

språkliga praktiker som inte direkt bidrar till förståelsen vid läsning.  Linell menar att det finns 

tre olika transkriptionsnivåer som särskiljer sig åt vid transkribering. I nivå ett återges samtalet 

väldigt detaljerat och moment såsom pauser, talspråk och överlappande tal tas med i transkript-

ionen. Nivå två innebär att man transkriberar ordagrant men åtgärdar talspråk och slang genom 

konventionell stavning. Nivå tre är skriftspråksnormerad, exempelvis tas oavslutade meningar 

och tvekljud bort och huvudsaken vid sådan här transkribering är att återge det huvudsakliga 

innehållet (Wibeck 2010 s. 95-96). Under transkriberingen har jag utifrån denna klassificering 

utgått ifrån nivå 3-transkribering av materialet.  
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7. Analys  
 

I kapitel sju redovisas och analyseras studiens empiri, utifrån det teoretiska ramverket. Underla-

get utgörs av intervjuer med 11 respondenter som benämns K för kvinnor och M för män. Utö-

ver respondenternas synpunkter på svenskhet utifrån Lödéns exkluderande och inkluderande 

kriterier så diskuteras informanternas syn på svenskhet utifrån Berrys identifikationsmodell.  

  

7.1 Språkets betydelse 
 

Merparten av respondenterna ser kunskaper i svenska som ett grundkriterium för att kunna ses 

som svenskar. Detta ligger i linje med en inkluderande syn på svenskhet, där den stora merpar-

ten av människor som inte är födda i Sverige ändå kan tillgodogöra sig tillräcklig kunskap i 

språket för att uppfattas som svensk. Många av respondenterna problematiserar dock svensk-

kunskaper ytterligare, och en återkommande uppfattning är att inte vilken svenska som helst 

fungerar för att någon ska uppfattas som svensk. Flertalet av respondenterna är dock överens 

om att svenskhet i grunden handlar om hur väl man kan göra sig förstådd i Sverige. M1 fram-

häver detta som det absolut viktigaste kriteriet för svenskhet. M1 kom till Sverige som 14-åring, 

och har bott här i 12 år nu. Han visar en sms-konversation med sin bror och konstaterar att den 

helt förs på svenska. Detta ses av M1 som ett viktigt steg i övergången till att bli svensk, och 

konstaterar att det somaliska språket, av naturliga anledningar, kommer att spela en mindre 

framträdande roll i hans liv framöver. Som redan nämnt tidigare har jag under denna studiens 

gång fått tid att reflektera över vad som accepteras som svenska. I attitydundersökningar såsom 

den gjord av Pew Research Center görs ingen djupare distinktion över hur goda svenskkun-

skaper som avgör någons svenskhet. Respondent K2 resonerar på ett intressant sätt kring språ-

kets betydelse för möjligheten att bli accepterad och sedd som svensk. En distinktion görs mel-

lan förortsslang, och ”riktig svenska”. Under uppväxten i Rosengård var den absoluta merparten 

av hennes skolkamrater barn med invandrarbakgrund, och hon såg sig aldrig som något annat 

än svensk. K2s upplevde gymnasiet som en klar brytpunkt där hennes svenskhet för första 

gången utmanades, och då främst på grund av det språk hon använde. Detta är en situation som 

även många andra av respondenterna känner igen sig i.  K2s slutsatser kring dessa händelser 

vid denna tidpunkt var att svenskhet till stor del låg i sättet man uttryckte sig, och hade mindre 

att göra med etniska eller kulturella tendenser. En strategi för att balansera mellan tidigare 
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vänskaper i förorten och den ”svenska” gymnasieskolan blev därför att variera språk efter um-

gänge. Enligt respondent K2 så; ”… kan jag inte tala med svenskar på det sättet jag talar med 

mina vänner”, och fortsätter med att förklara att hennes förortsdialekt skulle anses vara osvensk.  

Också K7 och K8 uppmärksammar språkets betydelse för hur deras svenskhet ses. Att kunna 

svenska är för båda ett förståeligt kriterium för svenskhet, men utöver detta reflekterar de på 

liknande sätt som K2. Båda anser att deras vardagsspråk, som de använder med vänner och 

familj, inte fungerar eller accepteras i relation till samhällsinstitutioner som skolan, eller på 

arbetsmarknaden. En intressant reflektion som görs av flera respondenter är också hur den upp-

levda ”äkta svenskan” kan inkräkta på den gemensamma identiteten i Rosengård. Då flertalet 

respondenter gått i gymnasieskolor med en stor andel infödda svenskar, har de på ett naturligt 

sätt utvecklat ett ordförråd som avviker från den dominerande sociolekten i Rosengård. Som ett 

resultat upplever många att detta ses som ett ställningstagande för en assimilerande attityd till 

svenskhet, där den egna identiteten överges. Respondent K2 och K8 utvecklar tankegången: 

”Ja, alltså alla ens vänner kanske inte gick i gymnasiet å så. Så när man gick i skolan med många 

svenskar och kanske lärde känna en svensk så kanske man började använda nya ord, eftersom 

svenskar pratar jättebra svenska. Så kommer man tillbaka [till Rosengård] och använder nya ord 

eller en ny dialekt, och då kunde man få höra så ”kolla hon, hon är svensk”. – K2  

”Ah, men om man talar, såhär, ortensvenska, så är det som att folk ba ”ah, men du är från 

orten, men om du talar riktig svenska så undrar folk ”varför du leker svensk”?” – K8 

Både M3 och M4 nämner svenska språket som en mycket viktig del i att se någon som svensk. 

De menar också att man, för att uppfattas som somalier, måste kunna tala det somaliska språket. 

M4 noterar att hans föräldrar under uppväxten varit noga med somaliskan hemma, vilket gjort 

att han idag kan ha en mycket mer levande dialog med kusiner och andra släktingar. Också 

detta ser han som ett viktigt steg i att vårda den somaliska identiteten, eftersom det inte är 

ovanligt att många jämnåriga har en dålig eller obefintlig somaliska, något som det ibland skäm-

tas om i diasporan. K5 har en syn på svenskhet som delvis betingad av det svenska språket, likt 

de tidigare nämnda respondenterna. Hennes uppfattning är dock att etnicitet i viss mån sam-

manfaller med språk, eftersom hon har svårt att se att en person kan behärska och kalla två 

språk för modersmål. På frågan om infödda svenskar med utländsk bakgrund också kan bli ”helt 

svenska” så resonerar hon på följande sätt: 
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K5: Nej, för asså svenskar har ju inte som de som har bakgrund, kanske somalier, araber, vi har 
slangord och sånt. Men svenskar har inte det. Det är deras modersmål, så då har de inget sånt 
språk som vi har. Vi har inte samma språk.  

J: Så det kan också handla om hur bra nivå på språket man har? 

K5: Ja.  

J: Så hur ser du på dem som har bakgrund [etniskt påbrå] men pratar ”ren” svenska? 

K5: Det är närmare, men fortfarande så är du inte svensk. För när du går hem sen så kommer 
du prata annat språk med din familj och dina vänner, så du är inte riktigt svensk. Kanske i skolan 
och med dina vänner i skolan, men modersmålet är ändå det viktiga. 

 

7.2 Att känna sig svensk  
 

Att vem som helst med koppling till ett land kan få känna sig som landsman, och att andra 
människor accepterar denna uppfattningen, är något som är viktig för en inkluderande nationell 
gemenskap. Det är dock få av respondenterna som anser att det räcker med att känna sig svensk, 
för att faktiskt vara det. M1 har den kanske mest inkluderande synen på svenskhet bland alla 
respondenter: 

J: Vem uppfattar du som svensk? 

M1: Jag tror att alla som bor här i Sverige är svenskar. Det är det som är fint med Sverige, och 

varför jag tycker om det. Det är det enda landet som ger många möjligheter för folk att 

komma in i samhället. Även om man inte har uppehållstillstånd finns det en möjlighet att leva 

i samhället och må bra, det tycker jag är väldigt bra. 

J: Så egentligen alla som bor i Sverige ser du som svenskar. 

M1: Ja, precis. Alla som bor här och känner att de är svenska, är svenska. 

En återkommande anledning till att många av respondenterna upplever att det inte är upp indi-

vider att bestämma nationell gemenskap, är att de själva fått sin svenskhet ifrågasatt. Det mest 

uttalade sättet som detta sker på är när respondenterna kontrasterar hur man ser på dem i So-

malia, gentemot hur man ser på dem i Sverige. K4s uttalande om att känna sig utanför i båda 

världarna fångar mångas uppfattning: 
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K4: Så det känns lite utanför på båda ställena. När jag är i Sverige så kanske jag känner mig lite 

utanför, men när jag åker till mitt hemland kanske jag känner mig utanför där också. För de 

ser på mig att jag är svensk.  

På grund av många liknande incidenter, inte sällan i anslutning till ett besök i hemlandet, är få 

respondenter villiga att säga att det är så lätt som att kalla sig svensk, för att bli accepterad 

som sådan. Samhällets syn på svenskheten är inte så inkluderande enligt många, vilket gör att 

ett sådant uttalande inte skulle uppfattas som genuint. Respondenterna som ser svenskheten 

som villkorad anser att ifrågasättandet kommer från alla olika delar av samhället såsom klass-

kamrater och lärare, men också främlingar som ifrågasätter deras identitet. 

 

7.3 Etnicitet 
 

Etnicitet ses av många respondenter som en självklar väg till att accepteras som svensk. Att ha 

ett skandinaviskt utseende är för många fortfarande den avgörande egenskapen som gör något 

till svensk. Dock problematiseras detta uttalande av att många ser att det finns flera vägar till 

att uppfattas som svensk.En återkommande reflektion hos många respondenter är att svensk-

heten är mångbottnad och kan betyda flera saker samtidigt. Ett tydligt exempel på denna kate-

gorisering är M2s reflektioner kring olika vägar till svenskheten. I ett samtal om det svenska 

språkets betydelse för att uppfattas som svensk delar han tydligt upp svenskhet på två sätt: 

J: Okej, men de som sen lär sig svenska, kan det vara en skillnad på vilka som kommer in i sam-
hället lättare och blir svensk sen eller?  

M2: Ja, de som kan svenska har ju lättast att komma in i samhället sen ju.  

J: Och är det bara språket som är avgörande då? 

M2: Ja, lära sig språket är viktigare än utseendet, så du behöver inte ha det svenska utseendet 
för att passa in i samhället, du behöver bara kunna svenska.  

J: Okej. Blir det någon skillnad på dem och människor som föds här? 

M2: Ja, det är ju två olika kategorier, man kan vara svensk [etnisk tillhörighet] men sen kan man 
ju lära sig svenska och komma in i samhället. 
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Att svenskhet kan vara två saker, både en självklar etnisk kategori och något man som person 

med invandrarbakgrund får kämpa sig till är något som många av respondenterna håller med 

om. K1 ser etnicitet som en viktig del i att vara svensk. En svensk är enligt henne en person 

med nordiskt utseende, ofta med blont hår och blåa ögon. Det finns en acceptans för att svenskar 

inte behöver se ut så, men K1 menar att svenskar ändå är en tydligt markerad etnicitet som man 

inte kan bli en del av om man inte är född till det. Även bland respondenter som är födda i 

Sverige ges etniciteten en stor betydelse för upplevelsen av svenskhet. K4, som är 18 år och går 

på gymnasiet med många infödda svenskar har en bestämd syn på etnicitetens påverkan på en 

persons nationalitet.   

K4: Alltså, att vara svensk, det handlar fortfarande om hur man ser ut. För att jag har typ känt 
att jag har typ försökt att vara svensk men jag accepteras ändå inte på grund av hur jag ser ut. 
Men det är enklare för någon annan som ser ut på ett annat sätt. Men jag känner inte att jag 
är det. 

Trots denna självklarhet i synen på etnicitet som den primära vägen till svenskhet finns en am-

bivalens kring synen på framtida generationer svensk-somalier. En intressant distinktion görs 

ett flertal gånger mellan skillnaden på etniska svenskar och det respondenterna uppfattar som 

svenska medlemmar av den egna familjen. K1 ser på sina egna barn som helt svenska, eftersom 

de inte talar någon somaliska och utgör en grupp inom diasporan som inte har någon förankring 

i Somalia. K1 menar också att hon själv kommer kunna påverka barnens svenskhet genom sin 

uppfostran, och öppnar därmed upp för en mer pragmatisk syn på vad svenskhet kan vara. Att 

överge sina föräldrars uppfostringsmetoder, till förmån för sådana som uppfattas som svenska, 

genomsyras av idén om nationell identitet som ett normativt agerade. Svenskar gör på ett visst 

sätt när de uppfostrar barn, och dessa vanor kan man ta efter, oavsett etnisk bakgrund. Samtidigt 

som denna synen, som är mer inkluderande kring nationalitet, präglar K1s syn på hennes barn, 

är hon tydlig med att poängtera att etniciteten fortfarande spelar avgörande roll för att man ska 

uppfattas som svensk i Sverige. Som tidigare konstaterat är identitetsskapande en komplex, och 

ofta motsägelsefull, process, och situationen som K1 beskriver är en tydlig balansgång mellan 

två världar. Att födas in i den nationella gemenskapen är en av de mest exkluderande nationella 

kriterierna enligt Lödéns operationalisering. Detta innebär oftast en underförstådd etnisk kopp-

ling till majoritetsbefolkningen, eller en medfödd förmåga att förstå en nationell identitet från 

födseln. Människor som upplever att man måste födas i ett land för att uppfattas som en ”riktig” 

medlem av nationen tenderar att vara mycket exkluderande i sin syn på vem som kan uppgå i 

denna gemenskap. Som bekant är den nationalistiska ideologin i sin natur exkluderande, och 
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konservativa tolkningar av nationell gemenskap kan ge upphov till rasistiska föreställningar 

och handlingar. De respondenter som själva upplever att de inte accepteras som svenska, och 

där vissa i sin tur inte identifierar sig som svenska, har upplevt rasism eller anser sig se tecken 

på att samhället är rasistiskt gentemot folk av annan etnisk bakgrund. K5 upplever att svenskhet 

är en identitet som enbart etniska svenskar kan göra anspråk på, och att detta påverkar männi-

skor med annan etnisk bakgrund i Sverige på ett negativt sätt. 

K5: Ja asså, om du kommer från något annat land? För om du gör det kommer ju folk se på dig 

annorlunda, de vet att du har bakgrund någon annanstans. För folk kommer inte se dig som 

svensk och då tror jag inte att så många känner sig som svenskar heller. Så är det för mig, asså 

jag är född här men känner mig inte som svensk.  

J: Tycker du alltid att det är så? 

K5: Ja, jag tycker det. För jobb och sånt också. För att om någon är född någon annanstans el-

ler dina föräldrar är födda utomlands då blir det svårare att få jobb. 

J: Jaha? 

K5: Mh, Om bara två söker ett jobb och en har bakgrund så får den som har föräldrar härifrån 

lättare jobbet.  

K1s upplever att hon sällan möts av fördomsfullt beteende i sin vardag, men säger samtidigt att 

det räcker med få händelser för att detta ska påverka henne negativt. Två särskilda händelser 

har fått henne att tänka mycket på acceptansen för vem som är svensk i samhället. Respondent 

K1 berättar:  

K1: När jag gick ur gymnasiet så bestämde jag mig för att plugga till polis, skrev in mig där. 
Och så var jag på en utbildning, och så kom det en journalist från Sydsvenskan där och inter-
vjuade mig. Och hon frågade mig saker för hon var så intresserad av att jag hade slöja och 
sökte polisskolan… Och jag läste sedan den artikeln och såg alla negativa kommentarer under 
artikeln som jag fick, och jag fick en helt annan bild av saker och ting. För jag kände mig precis 
som vilken annan person som helst som satt där [på polisutbildningen], men att det tyget jag 
hade på huvudet spelade så stor roll… 

Hon nämner också en annan, direkt fysisk, konfrontation. 

K1: Ja, det var när jag jobbade på förskola och började tidigt och skulle öppna på avdelningen. 
Så kom en man och cyklade förbi mig och spottade mig i ansiktet när vi möttes. Och det var 
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tidigt på morgon och sådär så det var extra konstigt och jobbigt. Jag kunde inte släppa det fak-
tiskt, utan jag skrev ett inlägg på Facebook. 

Även M3 ser detta som ett inte ovanligt inslag i vardagen. Han minns hur vardagen präglades 

av många undersökande blickar under de åren han gick på en högstadieskola i Limhamn (ett 

bostadsområde där få människor med afrikansk bakgrund bor). Även en kommentar från en 

lärare minns M3 fortfarande: 

M3: Man märker av det under uppväxten. Det är något man får acceptera, det blir helt normalt. 

Om jag skulle åka ut till Limhamn tillexempel, då vet jag att jag skulle få extra blickar på mig, det 

är helt vanligt. Och det är något jag vant mig vid. 

M3: …vi hade sådan uppsatsskrivning, och jag fick högst betyg i klassen på den uppsatsen. Och 

jag minns hur min lärare kom till mig och sa, jag minns det fortfarande, ”Oj, jag trodde aldrig 

att en somalier skulle få högst betyg i klassen”. Och han trodde ju att det var en komplimang 

att han sa så, men jag blev ju riktigt chockad att han sa så, jag skrattade och tänkte vafan snackar 

han om, jag är ju uppvuxen här. 

Dessa händelser har påverkat både M3 och K1s syn på hur många svenskar ser på invandrares 

möjlighet att bli svenska. K1 bestämde sig senare för att hoppa av polisutbildningen, och har 

även efter detta möts av öppet fientligt beteende. Trots att K1 själv inte helt identifierar sig som 

svensk, delvis som en effekt av tidigare incidenter, ser hon svenskheten som något som succe-

sivt kan komma att dominera senare generationers liv (i takt med att kopplingar till Somalia blir 

allt svagare). Detta diskuteras mer ingående under ”svenskhetens utveckling” nedan. 
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7.4 Regler och lagar 
 

Få respondenter anser att en persons vilja att respektera lag och ordning har något att göra med 

dennes svenskhet. M1, som har den mest inkluderande synen på svenskhet, kopplar denna di-

rekt till lag och ordning. Svensk är den som bor i Sverige och gör rätt för sig, och osvenskt 

beteende är att bryta mot svenska lagar och regler. Kriminella som bryter mot det svenska sam-

hällets lagar och regler bör utvisas och förtjänar inte att kallas svenska, anser han. Hos merpar-

ten av respondenterna som är födda i Sverige möts denna typ av frågeställning dock med oför-

stående. M2 håller med om vikten av att följa regler och lagar, men ser inte hur detta skulle 

göra någon mer eller mindre svensk: 

J: Juste. Men man blir inte mindre svensk för att man inte följer reglerna? 

M2: Nej, de finns där för alla. Alla är människor och alla måste följa lagen i samhället, men alla 

gör inte det. 

Samma reaktion har K6 och K7 när frågan om ett ärligt liv spelar roll för att någon ska upp-

fattas som svensk: 

K6: Nej. Du är bara inte en bra person.  

K7: Ja, det finns lagar överallt, det är inget speciellt här. 

K6: Ja, det finns lagar och regler överallt, det är ingen skillnad om du bryter dem här eller nå-
gon annanstans… 

För de respondenter som lyfter vikten av lag och ordning för svenskhetens betydelse så görs 
detta ofta i relation till en oförmåga att fungera i det svenska samhället, och följa dess normer. 
Detta kopplas också till synen på förmågan att lära sig att bli svensk. K3 visar prov på denna 
inställning när hon diskuterar möjligheten att bli svensk genom att följa och respektera sam-
hällets lagar och regler. K3 kommenterar även sin syn på skillnaden mellan människor som är 
etniskt svenska och har annat påbrå: 

J: Finns det något sätt som man inte är svensk på? 

K3: Det tydligaste är väl att man inte kan anpassa sig till samhället och att du beter dig kons-
tigt, och inte följer regler och lagar. 

J: Och det har inget att göra med hur man ser ut eller sådär, det är lika för alla? 

K3: Jo, alltså om du är [etnisk] svensk och bryter mot lagen, så är du fortfarande svensk. 

J : Okej, så det är ändå en skillnad? 
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K3: Ja, du kommer aldrig kunna ändra på att du är född som svensk och jag kommer aldrig 
kunna ändra på att mina föräldrar är från Somalia. Det är bara så det är, jag bär ju på båda de-
larna. Mina föräldrar är från Somalia men jag är född här, så jag har båda. 

 

7.5 Religionen 
 

I Sverige anger en klar majoritet av befolkningen att religion spelar mycket liten roll i vem som 

är svensk eller inte. Hos unga svenskar angav enbart 2 procent av de tillfrågade i Pews attityd-

undersökning att religion var en viktig faktor för att uppfatta någon som svensk. Hos respon-

denterna i studien är synen på religionens roll blandad. Många anger att de inte anser att deras 

religiösa bakgrund har spelat roll i hur deras svenskhet uppfattas, eller hur de själva uppfattar 

sin svenskhet. K6 och K7 uppger att de ser religion som en privatsak, och att om människor 

kommenterar att de är muslimer så kopplas detta ofta till deras ursprungsländer, och inte deras 

svenskhet. M3 och M4 upplever inte själva att deras religion ifrågasätts och har aldrig att någon 

kopplat deras religion till svenskhet. De är dock öppna med att kvinnor inom islam kan tänkas 

uppleva större problem, eftersom de på ett synligare sätt utmärker sig som religiösa genom sin 

klädsel. Samtidigt finns det några respondenter som upplever att just islam är en religion som 

inte accepteras i Sverige, och att muslimers svenskhet snabbare ifrågasätts än andra religioner. 

K2, den enda kvinnliga respondenten som inte bär slöja, intar något av en mellanposition i 

denna frågeställning. Hon ser å ena sidan upp till jämnåriga kvinnor som valt att bära sjal, ef-

tersom hon tycker att det krävs en inre styrka att göra detta på grund av att många i samhället 

har fördomar. Hon vill dock inte säga att man blir mindre accepterad som svensk i samhället, 

utan menar att infödda svenskars beteende gentemot kvinnor med sjal kan vara avvaktande för 

att de inte vill inkräkta. K2 upplever att många jämnåriga i gymnasiet inte bjöd in tjejer med 

sjal till fester för att de trodde att dessa inte fick komma, på grund av konservatism i hemmet. 

Den avvaktande inställningen ska därför ses som ett försök till respekt  inför individens val 

enligt K2. Trakasserierna som K1 upplevde (se ovanstående kapitel) gjorde att hon idag ser 

islam som något som många inte accepterar som en svensk företeelse. M2, som är praktiserande 

muslim och försöker följa de flesta av islams påbud, menar att detta ibland blir extra tydligt: 

J: Juste. Jag tänker lite på det här med religion också. Tycker du att det finns någon skillnad på 

vilken religiös bakgrund folk har, när det handlar om svenskhet?  



 
 

40 
 
 

M2: Ja, asså, vissa religioner accepterar svenskar, och vissa accepterar de inte. Men för oss är 

det någonting som vi måste följa och det är en jätteviktig sak för oss…  

J: Och tror du att det är något som påverkar synen på svenskhet? Att om man gör på ett visst 

religiöst sätt så kan man inte vara svensk? 

M2: Ja, det är jättemånga som har den synen, kanske mer än 50 procent som har den synen. 

Det är alltid någon som säger… Om jag som muslim säger att jag inte äter gris tillexempel. Och 

jag säger inte att jag följer alla muslimska lagar, jag följer inte allt.. Men vissa grejer försöker 

jag hålla mig till. Och då kan man få höra saker från svenskar. 

 

7.6 Skillnader mellan generationer 
 

En fråga som jag ställt samtliga respondenter är deras syn på skillnader i synen på svenskhet 

mellan generationer. Med få undantag upplever respondenterna att det finns en tydlig skillnad, 

som inte enbart bestäms utav hur länge man bott i Sverige men också kring frågor rörande 

attityd och värderingar. Nästan alla respondenter anser att merparten av deras föräldragenerat-

ion (som består utav första generationens invandrare från Somalia) betraktas och anser sig vara, 

somalier. Vid närmare frågor kring varför denna generation inte kan anses svenska, finns en rad 

förklaringsmodeller som alla berör både inkluderande och exkluderande aspekter av Lödéns 

operationalisering. Vissa av respondenternas äldre släktingar talar mycket lite eller ingen 

svenska. Som tidigare konstaterat ser en stor del av befolkningen språkkunskaper som ett grund-

läggande kriterium för att uppfattas som medlem i nationen, vilket ligger i linje med många av 

respondenternas syn i relation till den äldre generationen. Att många äldre familjemedlemmar 

inte känner sig som svenskar, dvs. inte delar uppfattningen att de skulle vara svenska, uppger 

många också är en anledning till att det inte ser dem som sådana. Respondent K3 ger en talande 

bild av hur många respondenter verkar uppfatta saken: 

K3: Ja, men jag tycker egentligen de ska känna sig svenska [K3s föräldrar], men de minns ju allt 
[livet i Somalia] för de kom hit när de var 25. Jag hade fattat om de kom hit när de var 10 år 
att det skulle vara skillnad, men de känner sig nog mer som somalier. Så det är inte konstigt 
att man har lite annan syn på det. 

Respondent M2 menar också att hans föräldrar helt och hållet ser sig som somalier, men att de 

berättat för honom och hans syskon att de alla är svenska medborgare. När M2 frågat närmare 
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har föräldrarna dock konstaterat att de är somalier. Underförstått är här att medborgarskapet 

inte har någon betydelse för föräldrarnas upplevda identitet. Vid kontrollfråga bekräftar M2 

också detta:  

J: Okej, så medborgarskapet behöver inte betyda att man är svensk? 

M2: Nej nej, det är mer att man har pass. 

Många respondenter konstaterar också att den äldre generationen har svårare att ta till sig kul-

turella aspekter av Sverige, eller normer och värderingar, som gör att man uppfattas som svensk. 

Att bo länge i ett land för att uppfattas som en ”äkta” medlem av detta anses i Lödéns operat-

ionalisering utgöra ett exkluderande sätt att se på nationalitet. Denna uppfattning är klart domi-

nerande hos de respondenter som är födda i Sverige, och konstrasternas ofta med exempel på 

äldre släktingar, kusiner eller vänner som kommit till Sverige vid ett senare skede i livet och 

fortfarande har svårt att ses som svenskar. Det ska dock sägas att tidsaspekten inte anses vara 

den centrala delen av respondenternas syn på svenskhet, utan snarare hur snabbt man tar till sig 

det svenska sättet. Här kontrasteras tid i landet med förmåga att ta till sig nationella seder och 

bruk.  

7.7 Svenskhetens utveckling 
 

Som redan konstaterat kopplar många av respondenterna svenskhet till etnicitet, och menar att 

det finns starka samhälleliga krafter som bibehåller denna synpunkt. Det finns dock en viss 

tillförsikt i hur svenskheten under deras eget liv utvecklas, och också hur denna på sikt kan 

komma att bli. M3 och M4 talar båda ingående om det amerikanska samhället och hur man idag 

inte kan ”se” vem som är amerikan eller inte. Det amerikanska samhället, med sin heterogena 

befolkning och stora acceptans för kulturell särprägel hos minoritetsgrupper, ställs i relation till 

det svenska samhället som båda uppfattar som oförenligt med denna samhällsmodell. Att vara 

svensk, menar båda, är en betingad identitet som inte enbart kan tillskrivas någon utifrån ens 

vilja att följa lagar eller skydda konstitutionella eller liberala normer.  Detta gör att många re-

spondenter känner sig fångade i två världar, eftersom de har mycket av den svenska kulturella 

värderingarna från skolan, men samtidigt värderar den somaliska kulturen högt och inte vill 

göra avkall på den. K6 beskriver hur hon själv haft problem med att bestämma vad hon är, 

eftersom hon känner stor tillhörighet med Sverige men inte kan sammanfoga denna med sin 

somaliska identitet. Nedanstående uttalande är symptomatiskt för hur många av respondenterna 

känner: 
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K6: Samtidigt, jag är inte tillräckligt somalisk och jag är inte tillräckligt svensk, så man hamnar i 

en egen liten box.   

 Detta är en intressant slutsats, särskilt då detta uppenbarligen inte ligger i linje med intentionen 

som den svenska large society-modellen gör anspråk på. Att respondenterna inte känner att de 

direkt kan ange sig själva som svenskar öppnar upp för en närmare granskning av diskrepansen 

mellan politik och praktik i Sverige. Detta kommer att diskuteras mer genomgående under för-

slag på framtida forskning. 

 

7.8 Respondenternas profil utifrån Berrys identifikationsmodell  
 

Få respondenter uttrycker en total avsaknad av en svensk identitet. Istället gör en klar majoritet 

en distinkt skillnad mellan att vara ”helt svensk” och sin egen identitet. Utifrån Berrys modell 

faller många av dem in under det som Berry kallar en integrationsprofil. Merparten av respon-

denterna accepterar den svenska identiteten som en del av dem själva, eftersom de inte anser 

att de kan kalla sig bara somalier. Genom sina svenskkunskaper, många år i Sverige (antingen 

som födda här eller invandrade i tidig ålder) och goda förståelse för det svenska samhället har 

de accepterat både den svenska delen av sig själva, och den somaliska. Det finns dock undantag. 

Respondent K1 upplever att det med åren sker en succesiv förskjutning mot det svenska, och 

att hon även antagligen kommer att uppfostra sina barn på ett mer svenskt sätt, och att hennes 

småsyskon växer upp med en total avsaknad för somalisk kultur och språk. Detta gör, enligt 

henne, att de alltså inte kommer att kunna ses som annat en helt svenska och därför får anses 

ha en assimilerad identitet.  

 

 

 

 

M3 och M4 ger också uttryck för hur svensk-somalier utifrån olika livsval kommer att identifi-

era sig mer eller mindre med den somaliska ursprungskulturen. Att det redan kan anses finnas 

en splittring mellan majoriteten av svensk-somalier, och första generationens invandrade 

  Ursprungskultur 
 

 Förkasta Acceptera 

Majoritetskultur 
Acceptera Assimiliering Integration 
Förkasta Marginalisering Separation 
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somalier, tar de för givet. Denna splittring kan anses vara större i familjer där föräldrarna har 

lagt mindre vikt vid att upprätthålla den somaliska kulturen och språkkunskaper:  

J: Haha, juste. Men då blir det en stor skillnad också med alla som växer upp här tillsammans, 

som svensksomalier? 

M4: Jag känner iallafall så, att det är en större gemenskap med andra svensk-somalier än vad 

det är med en somalier som har kommit direkt från Somalia, förstår du? 

J: Juste. Är det likadant för alla, eller beror det på hur mycket man håller kvar vid den soma-

liska kulturen också? Hemma, tänker jag? 

M3: Exakt, exakt. Jag förstår vad du menar. Det finns vissa somalier som nästan är helsvens-

kar, de har ingen kultur med sig från Somalia överhuvudtaget. De kanske är ett medvetet val 

av föräldrarna, jag vet inte. Så finns det vissa som har det stenhårt hemma, pratar somaliska 

och bara det traditionella. Och man märker att de klickar bättre med dem som precis har 

kommit från Somalia.  

I min genomgång av studiens urvalsproblematik har jag redan uppmärksammat att ett merparten 

av respondenterna har ett förhållandevis starkt socialt kapital, i jämförelse med andra medlem-

mar i diasporagruppen. På grund av respondenternas höga utbildningsnivå har dessa haft en 

lång och väletablerad kontakt med det svenska samhället, vilket självklart ökar chansen för 

dessa att se sig som en del av samhället, och därmed svenskar. I förbifarten nämns under inter-

vjuernas gång släktingar och bekanta som inte har en lika god kontakt med samhället i stort, 

ofta på grund av arbetslöshet eller ofullständiga betyg från skolan/avhopp från sin utbildning. 

Denna grupp personer, som lever i en lång mer marginaliserad tillvaro än respondenterna, in-

nehåller antagligen en större grupp av människor som helt förkastar svenskhet och därmed kan 

anses ha en ”separatistisk” syn på sin nationella identitet. Ingen av denna studiens respondenter 

respondenter har gett uttryck för fullkomligt marginaliserande åsikter, genom att helt förkasta 

både den somaliska och svenska identiteten. Då den somaliska diasporan i Malmö av många 

respondenter ses som en mycket inkluderande grupp, och eftersom många somalier värnar om 

denna gemenskap, tror få respondenter att det finns något större antal helt marginaliserade in-

divider i Rosengård. Tungt kriminella anges möjligen som en grupp som helt lämnat båda iden-

titetssfärerna. 
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8. Diskussion 
 

I kapitel åtta diskuteras studiens slutsatser samt vissa observationer som gjorts under studiens 
gång, och som berör ämnet men som delvis saknar en tydlig teoretisk anknytning. Ambiva-
lenta uttalanden kring respondenternas syn på svenskhet undersöks också noggrannare.  

 

Under studiens gång har jag vid ett flertal tillfällen reflekterat över komplexiteten i identitets-

skapandet. Svenskhet är inget undantag, utan utgör en ständigt pågående process som involve-

rar en rad samspelande faktorer såsom språk, etnicitet och kultur. Merparten av respondenterna 

ser sig som invånare av två identitetssfärer, där den svenska och somaliska identiteten ibland 

samexisterar men också ofta utesluter varandra. Att vara svensk kan innebära att man ändrar 

sitt språkbruk för att passa in bättre i sin nya gymnasieskola, att man väljer bort umgänge med 

bekanta som ses som bråkiga, och därmed osvenska, eller att man avsäger sig kulturella eller 

religiösa vanor eller kläder. Ett par exempel som illustrerar den ambivalens många respondenter 

känner inför detta identitära samspel följer här. Respondent M1, som ser sig som svensk och 

anser att Sverige är ett mycket inkluderande land, anser själv att vanor som är typiska i Somalia 

inte fungerar för honom längre. Denna förändring tillskriver han ett mer svenskt beteende: 

Svensk 
identitet

Somalisk
identitet

Figur 1 – Majoriteten av respondenternas syn på samspelet mellan svenskhet 
och den somaliska identiteten. För de respondenter som upplever svenskhet 
som inkluderande ses övertäckningen mellan identiteterna som en mycket god 
kännedom om det svenska samhället, dess regler och normer, samt en välut-
vecklad förmåga att tala svenska.  



 
 

45 
 
 

 

J: Okej, men du upplever att man respekteras ändå i Sverige? Även om man har annan kultur? 

M1:  Ja, absolut. Och nu för mig, så börjar jag ta till mig den svenska kulturen, haha. För nu 

kan jag inte acceptera om någon ska komma på kvällen och bo hos mig, det går inte. Jag har 

gjort det förut men nu har jag börjat säga nej, för det går inte längre. 

J:  Och det är en liten krock med det gamla? 

M1:  Jaja, absolut. Vi [svenskar] går upp tidigt och jobbar hela dagen, då kan man inte ta hand 

om massa människor som ska komma och bo hos en.  

I M1s värld är ett steg mot svenskheten att succesivt minska på vanor som förknippas med det 

somaliska. Han förklarar mer ingående att gästfrihet anses viktigt hos många somalier, och att 

detta lätt kan leda till situationer där vänner och bekanta kan bo över, även på vardagar. För M1 

blir denna kulturella sedvana något som skaver mot det han själv uppfattar som ett svenskt 

beteende, att inte ta emot besökare med kort varsel och då särskilt på vardagar. Också respon-

dent K7 har en tydlig bild av denna identitetskonflikt, och problemet som uppstår när man be-

finner sig mitt i den. Att besöka släkt i Somalia blir en tydlig indikator på det upplevda mellan-

förskapet: 

J:  Juste. Är svenskheten något som ni reflekterat mer över när ni besökt Somalia? 

K7: Ja, för min del blev det så när jag var på besök där. Asså typ att folk sa att jag inte var 

tillräckligt somalisk. Man ser.. Bara på kroppsspråket så kan de avgöra att du inte är härifrån 

[Somalia]. Ehh.. Man märker då att man inte passar någonstans. Jag borde passa in här [Soma-

lia], för jag ser ändå ut som dem [etniska somalier i Somalia] men jag känner mig inte som dem. 

Och jag tycker inte som dem, i vissa saker. 

Även K2 identifierade redan under gymnasiet en brytpunkt mellan den mer konservativa soma-

liska kulturen och den svenska liberala. När hon får frågan om svenskhet är det frihet att få 

bestämma över sitt eget liv som är hennes första association: 

J: …Vad upplever du är viktigt när vi pratar om svenskhet? 

K2: När jag hör ordet svenskhet så tänker jag på frihet, och att man inte dömer andra männi-

skor å sådär. 



 
 

46 
 
 

Och senare i en konversation om det som många somaliska familjer ser som viktiga kulturella 

drag att bibehålla i Sverige: 

K2: För många finns det ju vissa grejer som är viktigt att hålla på. Festa? Får man inte. Killar? 

Får man inte heller, haha. Såna grejer som är såna grejer som man gör när man börjar gymna-

siet. Och då får man hålla det lite för sig själv och inte berätta allt.  

I K2s värld blev dessa två identiteter bara möjliga att balansera genom att hålla sina mer liberala 

värderingar för sig själv. En intressant diskussion som uppkommit ett flertal gånger är synen på 

svenskhetens utveckling. Att det i samhället kommer finnas en ännu bredare definition av 

svenskhet i framtiden är något som vissa respondenter ser med viss tillförsikt på. M3 och M4 

vidhåller att utvecklingen kring vem som accepteras som svensk har gått framåt under deras 

livstid. De anser att Sverige, som allt mer börjar att likna USA i etnisk sammansättning, med 

tiden kommer att bli en plats där de inkluderande kriterierna för nationalitet kommer att växa 

sig starkare. Båda tror att det krävs både tid och en attitydförändring hos befolkningen i stort, 

samt att det inte finns någon uppfattning om vem som etniskt går att peka ut som svensk. K4 

tänker också högt kring skillnader i hur invandrare bemötts tidigare, och hur de bemöts nu. Hon 

är inte helt säker på om det blivit bättre:  

K4: Jag tror kanske att det har varit lite bättre förr. Alltså hur man ser på vem som är svensk. 

För att om man ser på kriminalitet i samhället och sånt så tror jag att det är mer invandrare 

som är det [kriminella]. Så det är lite svårare för dem nu att komma in i samhället.  

J: Mh. 

K4: Så jag tycker att det kanske har gått bakåt för många invandrare att bli svenskar. Men 

andra kanske ser att det går framåt. För jag tänker också att förr, typ första generationen som 

kom, de har fått ta all skit. 

K4s reflektioner är mycket intressanta då hon ställer två kriterier för nationell acceptans mot 

varandra. Hon upplever att flera invandrare idag begår brott (eller att invandrares brottslighet 

åtminstone uppmärksammas mer idag) och att detta skulle leda till en ökad ovilja hos många 

infödda svenskar att se dessa som medlemmar av nationen. Att respektera lag och ordning är 

ett inkluderande kriterium för medlemskap i nationen. Samtidigt resonerar K4 kring att det har 

skett en attitydförändring i synen på vem som kan vara svensk, då hon menar att den tidigare 

generationen har fått ta ”all skit”, underförstått som en reaktion av att den första generationen 
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somalier har varit bland de första afrikanska diaspororna som har bosatt sig i Sverige en masse, 

och därmed haft det tuffare än den mer etablerade generationen som nu växer upp. Trots K4s 

förståelse för svenskhet för icke-etniska svenskar som villkorad, ger hon här ändå uttryck för 

ett vidgat svenskhetsbegrepp, som vuxit sedan hennes föräldrageneration invandrat till Sverige.  

Samtidigt ser de på svenskhet som en förhandlingsbar identitet som vem som helst kan till-

skansa sig, men att detta görs på ett villkorat sätt (om du inte sköter dig kan identiteten ”dras 

tillbaka”). När M4 pratar om sin väns kusin, som nyligen kommit till Sverige, så är han tydlig 

med att förklara att kusinen säkert kan accepteras i samhället, men att detta kommer att kräva 

en förändring av dennes beteende. Han ställer sig själv och M3 (som båda är födda i Sverige) i 

kontrast till kusinens situation: 

 M4: Hur ska man säga… Vi har den svenska kulturen ju. Men så har vi den somaliska också, så 

har vi mixat ihop det på något sätt och fått det att fungera. Men om han [M3s kusin] kommer 

med den somaliska kulturen hit, så kommer det bli svårt. Det sättet att tänka är inte vanligt 

här, det blir en jättekonstig kulturkrock.  

J: Juste. Tror du att samhället har svårare att ta in honom då också? Eftersom han då har kom-

mit ganska nyligen? 

M4: Ja, exakt. Han har vissa grejer som är normala för honom, men som kanske inte är nor-

mala i det här samhället. Han kommer inte accepteras som svensk då ju. Det finns ju grejer 

som är konstiga för honom, men som inte är konstiga här heller, det är ju så det funkar.  

M3 och M4 är några av respondenterna som reflekterar öppet kring sitt bostadsområde, och 

rollen som detta spelar i samhällets syn på deras svenskhet. I deras ögon är Rosengård som 

bostadsområde kanske den största bromsklossen i mötet med det övriga Malmö (och Sverige). 

Rykten om hur folk från Rosengård är (bland annat att många skulle vara kriminella eller brå-

kiga) gör att de båda anser sig bli bemötta som ”mindre svenska” i sitt dagliga liv. M3 och M4 

menar dock att detta inte enbart är en produkt av fördomar eller rasism, utan att Rosengård i sin 

utformning leder till ett långvarigt utanförskap med segregerande effekter och ett ”vi och dom”-

tänk. Även K2 ser en tydlig binär skillnad mellan hur livet i Rosengård särskiljer sig från hennes 

tillvaro, tillexempel under gymnasiegången. Att ”leka svensk” innebär att man talar med ett 

mer konventionellt språkbruk, använder sig av mindre slang och utgår ifrån kulturella normer 

som många av ens jämnåriga ser som svenska. Detta blir extra påtagligt när man återkommer 

till Rosengård efter att ha spenderat tid på en gymnasieskola utanför stadsdelen.   Alla tre menar 
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att detta beror på att många som växer upp i Rosengård har en dålig förståelse för den accepte-

rade uppförandekoden i det svenska majoritetssamhället, och därför väljer att förkasta denna 

identitet som de inte anser sig ha något gemensamt med. K6, som resonerar i liknande banor, 

menar att den totala bristen på interaktioner mellan Rosengårdsbor och den infödda majoritets-

befolkningen också spär på denna atittyd.  

K6: Ja, för när jag gick på Rosengårdsskolan, vilket var typ hela min skolgång, asså grundskolan 

då, och sen mot slutet började jag i Sorgensfriskolan, det var helt annorlunda. Det var ändå 

vissa etniska svenskar där men förut [i Rosengårdsskolan] var en helt annan miljö. Så, det var 

annorlunda. 

J: Det var en annan typ av miljö? 

K6: Ja, det kändes typ inte som att vi hörde till andra svenskar runt om oss. Jag vet inte, typ, 

ja, man ser dem på tv och man ser dem i stan men det gick inte i skolan. Så, ja. 

K7 minns att hennes lärare i Rosengårdsskolan ofta upprepade att de inte skulle glömma att de 

var svenskar. K7 upplevde att detta var ett sätt för lärare att signalera till eleverna att Sverige 

var deras hemland, och att detta gjordes vid återkommande tillfällen. Trots detta försök till 

inkludering var det många klasskamrater som förkastade den svenska identiteten. K5, som en-

bart ser sig som somalier, upplever besök i andra delar av Malmö som olustiga, eftersom hon 

inte uppfattar att hon hör hemma där. Vid följdfrågor ger hon uttryck för en förståelse av iden-

titet som är starkt förknippad med sociolekt och etnicitet.  

K5: Ja, asså om du har det, som jag snackar nu, då vet du redan att jag är härifrån [K5 syftar till 
sin egen sociolekt och språkbruk som ofta innehåller förortsslang]. Man ser också på hudfär-
gen att man inte är härifrån.  

J: Så om jag kommer som vit till Rosengård och inte kan prata slang heller, då vet ni att jag 
inte är härifrån? 

K5: Ja, och det är tvärtom. Om jag går till tillexempel till ett område där det är mer svenskar 
[etniska svenskar] som bor, då märker man att jag inte är härifrån.  

J: Hur känns det då? 

K5: Det blir lite tuff stämning. Jag känner mig inte som att jag är hemma. När jag är här i Ro-
sengård, då känner jag mig som att jag är hemma hela tiden, för jag har kanske andra som är 
somalier och från andra länder här också. Vi förstår varandra enklare också, alla vi som har 
föräldrar från någon annanstans, men om du går till ett område där det bor mer svenskar 
kommer det bli svårare att klicka med dem.  



 
 

49 
 
 

Det har tidigare konstaterats att somali-svenska ungdomar inte är en monolit av homogena vär-

deringar. Individers erfarenheter skiljer sig åt, beroende på personliga erfarenheter, tid i Sve-

rige, och en rad andra faktorer. Klart är dock att ett flertal av de faktorer som Lödén identifierat 

sedan tidigare återkommer som en viktig del i bilden av svenskhet. Etnicitet, som får ses som 

det mest exkluderande kriteriet för nationell identitet, nämns av en stor del av respondenter som 

ett krav på svensket. Detta måste ses som ett misslyckande för tanken på en idéburen nationell 

karaktär, baserad på värderingar och respekt för gemensamma institutioner. Samtidigt ger 

många respondenter uttryck för ett embryo till en annorlunda identitet, då många håller med 

om att man kan vara svensk och inte vara av nordeuropeiskt ursprung. Att vara svensk, utan att 

”se svensk ut” är en möjlighet som ett par respondenter accepterar som fullt möjlig. Denna 

identitet bygger på en blandning av faktorer, där språkkunskap, förståelse för vad som anses 

normativt acceptabelt beteende eller att vara född i Sverige är återkommande anknytningspunk-

ter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Respondenternas syn på hur någon accepteras som svensk i samhället. 
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Trots denna mer inkluderande syn på nationalitet så anser merparten av respondenterna att det 

finns en skillnad mellan bedömningen av personer som anses som etniska svenskar och perso-

ner med invandrarpåbrå. Detta innebär att personer som överensstämmer med en traditionell 

syn på hur svenskar ser ut (ljus hud, blont hår, ljusa ögon) men även de som faller inom ramen 

för ett europeiskt utseende (ljus hy, mörkare hår och ögon), automatiskt klassificeras som svens-

kar. Personer med invandrarbakgrund måste istället bevisa sin svenskhet genom att uppfylla de 

”substantiella” krav som samhället ställer. Skillnaden som återkommer handlar i stor utsträck-

ning om det informanterna uppfattar som en etnisk, nationell, identitet. Att vara svensk, medlem 

i den svenska nationen, är alltså en identitet som vissa föds in i, medan andra lär sig. Att lära 

sig att bli svensk ses som fullt möjligt, men det är något som tar tid och kräver dedikation från 

den som vill accepteras av samhället. Att svenskhet skulle kunna innebära en rent civil kategori 

av medlemskap, där lojalitet mot rättsväsendet, lagen, och gemensamma, liberala, principer, är 

något som få respondenter håller med om. Svenskheten är istället villkorad, främst beroende på 

hur bra du passar in i majoritetssamhällets förståelse för accepterat beteende. Denna förståelse 

för svenskhet går rakt emot den uttalade ambitionen av den svenska integrationsmodellen, som 

bygger på en konceptuell förståelse av medlemskap i nationen där ingen officiell preferens 

finns. Här verkar det dock finnas en klar brytpunkt mellan en officiell hållning i politiken och 

byråkratin, och gängse uppfattning i samhället.  

Kelman och Blooms teoretisering kring motivet till lojalitet mot nationen kan observeras på ett 

intressant sätt i ett par intervjuer med främst kvinnliga respondenter. Även om dessa uppger att 

de inte känner sig särskilt svenska, eftersom de inte identifierar sig med den svenska staten (dvs. 

inte uttrycker någon sentimental lojalitet mot den), finns ändå en vilja att associera sig med 

Sverige och erkänna att man till viss del är svensk. Bristen på sentimental lojalitet vägs här upp 

med hjälp av det som många ser som Sveriges fördelaktiga samhällssystem, som garanterar 

rättigheter och möjligheter som inte hade kunnat tillgås i Somalia. Denna instrumentella lojali-

tet kan observeras vid samtal om positiva, svenska, värderingar eller institutioner: 

J: Och om man vänder på det, finns det något sätt som man absolut inte är svensk på? 

K4: Asså jag vet inte... Kanske detta med jämställdhet. I Sverige är ju män och kvinnor lika 
mycket värda, men i vissa andra länder så är det inte likadant. Så jag känner typ att det är en 
viktig sak för att vara svensk.  

… 
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K4: I skolan kan man ju se direkt om barn har rötter från andra länder, eller om föräldrarna 

har vuxit upp här. Men det är bara på utseendet som det syns ju, för vi har ju alla haft samma 

möjligheter och rättigheter i skolan. Så det är mer hur man ser ut.  

K4 har vuxit upp i Sverige, gått i svensk skola och planerar att läsa vidare på universitet. Hon 

har föräldrar som är tillåtande och inte gör stor skillnad på sina barn utifrån kön. Även om K4 

tidigare under intervjun gett uttryck för det hon ser som en etnisk uppdelning mellan svenskar 

och icke-svenskar, där icke etniska svenskar inte har samma privilegier i samhället, ser hon 

ändå fördelar med Sverige och det svenska. Svenska värderingar, där jämställdhet spelar stor 

roll, ses som ett viktigt led i att nå personligt självförverkligande. Den svenska skolan är också 

ett välfungerande verktyg för den som är villig att anstränga sig, och gör i K4s mening ingen 

skillnad på den med utländsk bakgrund och infödda svenskar. Också K5, som förkastar den 

svenska identiteten och anser sig enbart vara somalier, uppvisar en instrumentell lojalitet mot 

det hon uppfattar som de fördelar som kommer med att växa upp i Sverige. I diskussionen nedan 

konstaterar K5 att hennes mamma inte förväntar sig att hon ska ta samma ansvar som jämnåriga 

kvinnor som växer upp i Somalia.  

K5: Ja, alltså hon vet ju var jag är uppvuxen, att vi inte gör så här. För det hade varit an-
norlunda om jag bott i hemlandet, för de i min ålder som bor där, vi fungerar inte på samma 
sätt. De tar hand om sina syskon och får ta hand om huset, och jag vet att jag inte får lika 
mycket ansvar som dem. Om jag var född där hade det nog varit annorlunda, då skulle jag 
också vara som dem.  

J: Så det blir ändå skillnad av att växa upp här? 

K5: Ja, för kvinnor i de länderna de får vara hemma och städa och laga mat och såna grejer. Så 
ändå, på något sätt, så vill jag inte vara född där, för jag skulle bara städa och laga mat hela 
tiden. 

Identitetsskapande är, som redan konstaterat, en komplex process, och ingen av respondenterna 

menar att enbart ett kriterium gör att någon uppfattas som svensk. Processen infattar istället en 

rad olika, samspelande, variabler där vissa återkommande egenskaper särskilt lyfts. Att tala 

svenska på ett sätt som anses korrekt av samhället återkommer som ett kriterium som många 

respondenter anser viktigt. Benämningen varierar, termer som ”rikssvenska “och ”skolsvenska” 

används, men betydelsen är densamma. Den ”korrekta” svenskan ställs i relation till den 

svenska som talas i respondenternas sociala kretsar, och som präglas av Rosengårds multiet-

niska sammansättning. Sociolekter, det vill säga dialekter som används av sociala subkulturer 

för att markera medlemskap i gruppen, är inget nytt fenomen i Sverige. Förortssvenska har varit 
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en diskussionsfråga sedan 1990-talet, då ”rinkebysvenska” blev synonymt för en dialekt med 

stark brytning, grammatiska fel (ibland medvetna) och flertal låneord från utländska språk. Ett 

flertal respondenter är medvetna om att denna typ av sociolekt ofta ses som ett direkt avsteg 

från svenskheten, framförallt i skol- eller arbetsmiljö, och kan ofta avgöra om mottagaren före-

drar rikssvenska eller förortssvenska. Som redan konstaterat har ett flertal av respondenterna 

ett högt socialt kapital, i det att de rör sig relativt obehindrat mellan den officiella svenskan och 

den egna sociolekten. Under intervjuerna med mig håller sig respondenterna till rikssvenska, 

och har inga problem att föra konversationen på nivån hos någon med infödd medförståelse för 

språket.  

Efter att ha genomfört 11 intervjuer står det klart att många av respondenterna har en syn på 

svenskhet som innehåller ett flertal av Lödéns både exkluderande och inkluderande kategorise-

ringar över nationell identitet. Resultatet av studien är inte entydigt exkluderande eller inklude-

rande, eftersom respondenterna ser delar av båda idétraditionerna i den svenska identiteten. Att 

svenskhet skulle kunna innebära en övergripande identitet som helt och hållet går att kombinera 

med den somaliska identiteten är dock inte troligt, enligt respondenterna. Detta bottnar i en syn 

på svenskhet som ofta kontrasteras i relation till den egna somaliska (och lokala) kulturen.  I 

relation till dessa utgör svenskhet i stor utsträckning en exkluderande kategori som inte går att 

kombinera med en alltför tydlig somalisk identitet. Detta resultat är nedslående och visar på 

diskrepansen som finns kring den officiellt förda politiken i Sverige (som klart präglats av en 

multikulturell, large society-modell) och vardagen som unga svenskar med utländska rötter mö-

ter. Den republikanska idétradition som en helt och hållet inkluderande, nationell, gemenskap 

bygger på återfinns enligt respondenterna inte ännu i Sverige. Då denna studie gjorts genom 

kvalitativa intervjuer så gör jag inget anspråk på att säga sanningar om det nationella läget, men 

sättet som informanterna talar om svenskhet som något exkluderande och otillgängligt bör 

kunna ge en fingervisning kring dagens situation.  

Studiens syfte har varit att belysa unga svensk-somaliers syn på svenskhet och hur denna kan 

kombineras med deras somaliska identitet. Att den officiella svenska integrationsmodellen ifrå-

gasätts är tydligt, inte minst i respondenternas uppfattningar kring svenskhetens tydliga förank-

ring i en etnisk gruppering. Intressant är också att USA ideligen lyfts fram som en modell där 

man kan få leva på ett friare och mer inkluderande sätt, trots den svenska modellens ambition 

att verka inkluderande för alla grupper i samhället, utan styvmoderliga särbehandlingar.  
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9. Slutsats 
 

Studiens syfte har varit att undersöka svensk-somalier ifrån Rosengårds syn på svenskhet. Ett 

flertal intressanta, återkommande, observationer är värda att nämna i summeringen av resulta-

tet. Flertalet av respondenterna ser sig själva som delvis svenska, och delvis somaliska. Denna 

integrationsprofil är hoppfull, då tidigare studier visat att personer som klarar av att balansera 

båda dessa identiteter, och skapa meningsfulla anknytningar både till det land de lever i och har 

ursprung ifrån klarar sig bättre i samhället, bland annat i arbetslivet. Flera av respondenterna 

nämner dock svårigheter som uppstår i denna dualitet. Även om intolerant beteende nämns som 

en av anledningarna anser många att identitetskonflikten inte nödvändigtvis främst behöver 

ligga i respondenternas etniska bakgrundstillhörighet. Många nämner, direkt eller indirekt, den 

lokala kulturen i området Rosengård som en minst lika viktig bromskloss i mötet med Sverige 

och svenskheten. Att inte känna sig säker på hur man ska föra sig i övriga Malmö, eller i områ-

den som domineras av starkare socio-ekonomiska grupper, gör att många uttrycker en ständig 

balansgång mellan en förortsmentalitet och en svenskhet som behövs i skola och arbetsliv. En 

tydlig generationsklyfta gentemot föräldragenerationen kan också urskiljas. Ingen av respon-

denterna känner sig helt besläktade med den somaliska kulturen. Detta inkluderar även K5, som 

identifierar sig enbart som somalier. Den instrumentala lojaliteten mot Sverige kan vara svar på 

varför, då hon upplever att det finns ett flertal fördelar med att bo i Sverige istället för i Somalia. 

Som tidigare konstaterat dras urvalsgruppen med viss problematik, men respondenternas syn 

på svenskhet i relation både till sin etniska identitet och området Rosengård är koncis och säger 

mycket om hur både de själva och säkerligen många jämnåriga ser på förutsättningarna för 

människor av utomnordiskt ursprung att ingå i den svenska nationen.  
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10. Förslag på vidare forskning 
 

Denna studies syfte har varit att belysa hur en grupp svensk-somalier ser på svenskhet. När jag 

undersökte omfånget av den tidigare forskningen på detta området i Sverige blev jag förvånad 

över hur lite som gjorts på ämnet tidigare. Förklaringarna är antagligen många. Vad svenskhet 

är, och vem som ska uppfattas som svensk, har traditionellt sett varit (och är i viss mån fortfa-

rande) en relativt känslig frågeställning. Som konstaterat i inledningen av uppsatsen har det i 

Sverige inte förts någon substantiell diskussion kring vad det ska innebära att vara svensk. An-

ledningen till detta är inte helt klart, men kan antagligen i viss mån tillskrivas viljan av många 

i samhället att inte spela främlingsfientliga och rasistiska krafter i händerna. Den forskning som 

tidigare gjorts, och som lyfts i kapitlet tidigare forskning, har delvis gjorts av internationella 

attitydundersökningar (Pew Research Center) eller har många år mellan varandra (Lödén, 

2005). Utifrån synpunkterna kring svenskhet som tagits upp i denna studie kan vidare forskning 

kring inkluderande och exkluderande aspekter tas upp. En framtida enkätundersökning liknande 

Lödéns bör exempelvis problematisera språkets betydelse för att uppfattas som svensk. Räcker 

det verkligen att tala svenska, eller är dina kunskaper i svenska villkorade utifrån accepta-

bel/icke-acceptabel sociolekt och slang? Att etnicitet av många informanter fortfarande ses som 

avgörande för att någon ska kallas svensk är möjligen en känslig fråga. Jag menar dock att 

förståelsen för hur utbredd uppfattningen om svenskhet som en etnisk egenskap är också kan 

tjäna ett gott syfte, i och med att detta öppnar upp för en ärlig diskussion kring vad det verkligen 

innebär att vara svensk. Den delvis exkluderande synen på svenskhet som kommit till uttryck i 

denna studie bör ställas i relation till, och jämföras med unga vuxna med liknande bakgrund. 

Inga längre diskussioner om informanternas boendesituation har förts i denna uppsats, men en 

studie som undersökte attityder i liknande utanförskapsområden skulle vara av intresse för att 

verifiera (och om möjligt generalisera) denna studies resultat. Särskilt M3 och M4s diskussion 

om Rosengård som ett självförsörjande kretslopp (egen affär, egen vårdcentral osv.) är en in-

tressant öppning till vidare forskning om frivillig och ofrivillig segregering i svenska närföror-

ter.  

 

Jonas Asker, Lund  

2019 – 05 - 16 
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12. Bilagor 
 

Syftesbeskrivning och försäkran om anonymitet 

Denna studie syftar till att undersöka hur du ser på svenskhet, dvs. hur du uppfattar din 

svenska identitet. Studien kommer att genomföras genom intervjuer, där varje deltagare sva-

rar på frågor i ungefär 30-45 minuter. Deltagandet är givetvis helt frivilligt, och vill man inte 

svara på en speciell fråga, eller avsluta intervjun i förtid, går det självklart bra. Du deltar givet-

vis med full anonymitet, och inget namn eller annan information som direkt gör det möjligt 

att avgöra vem som intervjuats kommer att skrivas ut i uppsatsen. Inspelningen som görs un-

der intervjuerna kommer att raderas i samband med att materialet har transkriberats (skrivits 

ned på papper). 

Om du har frågor eller funderingar kring uppsatsen eller intervjun, får du gärna kontakta mig 

på mailadress: asker@live.se eller telefon: 070-2598580. 

Stort tack för din medverkan! 

Jonas Asker  
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