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Abstract 

 

Integration of immigrants has become a crucial policy-question in Sweden and 

Western Europe due to the large numbers of immigrants having settled during the 

last three decades. Previous research has focused on integration policy outcome by 

studying the design of different policies and programs. This study addresses the 

question of how the Somali refugees, which are being better integrated in other 

countries, experience the integration process into Swedish society. A qualitative 

phenomenological method has been used in order to understand the full experience 

of Somalis’ integration process and not being steered into normative models that 

are common in the political science literature. Five themes have been identified that 

needs to be taken into consideration for understanding Somalis’ integrations 

process: communication, employment, cultural differences, commitment, and pre-

conceptions & discrimination. What also has emerged from this study is that 

integration policies that do not take into account how integration policies' outcomes 

appeal to those who are to be integrated into society, are at risk of being ineffective. 

The study also suggests that ethnic background is taken into consideration when 

designing integration policies.  
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1 Inledning 

Sverige är det land som enligt Migration Integration Policy Index (MIPEX) har de 

bästa policyns för att integrera invandrare av de 38 EU- och OECD-länderna som 

är med i mätningen (MIPEX 2016). Trots detta är Sverige ett av de länder som har 

störst sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda (Bucken-Knapp, Fakih, 

– Spehar 2019:222; Carlson, Magnusson, – Rönnqvist 2012:100; European 

Commission 2016). Uppenbarligen är inte goda politiska intentioner tillräckligt för 

att säkerställa att utrikes födda kommer in på arbetsmarknaden, och de går därmed 

miste om en viktig del för att bli integrerade i det svenska samhället1. 

Tidigare forskning, framför allt i en svensk kontext, har fokuserat på att 

utvärdera utfallen av olika integrationspolicys genom att granska utformningen av 

olika policys och program (Valenta – Bunar, 2014, Emilsson, 2015; Diedrich et al., 

2011 refererad i Bucken-Knapp et al. 2019:222). Det är givetvis viktigt att försöka 

ta reda på vilka ”integrationsmått” som motsvarar önskad effekt och vilka som kan 

komma att falla platt, men att enbart studera policy-utformning och dess utfall kan 

dock argumenteras vara otillräckligt. Vidare är många studier policy-inriktade 

utifrån ett ”top-down”-perspektiv av komparativ nationell karaktär (Givens 

2007:73; Penninx – Garcés-Mascareñas 2016:156). Med detta sagt och det faktum 

att Sverige upplever problem med integrationen av utrikes födda växer behovet av 

en studie som kan ge en djupare förståelse för hur integrationsprocessen ser ut.  

  

 

 
1 ’Det svenska samhället’ åsyftar allmänna egenskaper som tillskrivs Sverige i kontakt med institutioner, 

myndigheter och svenskar. 
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1.1 Bakgrund  

Integration av invandrare har blivit en fundamental policy-fråga inte bara i Sverige 

utan även i Västeuropa och i USA, som under de senaste tre decennierna har fått 

erfara en kraftig ökning av antalet invandrare samt ökad mångfald bland 

invandrargrupperna (Givens 2007:67; Hainmueller et.al. 2017:256). Sverige hade 

den högsta andelen invandrare någonsin år 2016, över 163 000 invandrare, från 

ungefär 160 länder (SCB 2020). År 2019 var det 115 805 personer som invandrade 

till Sverige. Den höga immigrationen sätter press på kommuner och anstränger 

Sveriges välfärdssystem. Trots det ignoreras ofta invandring och etnisk mångfald 

som faktorer att ta hänsyn till i utvecklingen av välfärdssystem (Castles – Schierup 

2010:279). En fungerande integration blir avgörande för att samhället ska kunna 

hantera dessa immigrationsströmmar.  

En etnisk2 grupp som kan vara intressant att studera avseende integration är 

somalier. I statistiska mätningar av sysselsättning i Sverige utmärker de sig. 

Sysselsättningsgraden för somaliafödda har fluktuerat mellan 20 och 30 procent 

sedan år 2000 vilket motsvarar ett sysselsättningsgap på 50 procentenheter jämfört 

med övriga befolkningen (inrikes och utrikes födda) (Carlsson et al. 2012: 26). 

Utöver sysselsättningsgapet sticker somaliafödda ut på tre andra sätt. För det första 

har de låg eller helt saknar utbildning. För det andra upplever svenskar störst 

kulturellt avstånd till dem som etnisk grupp (Mella, Ahmadi – Palm 2014). För det 

tredje är det intressant att studera dem eftersom de integreras sämre i Sverige 

jämfört med i andra länder, såsom USA, Kanada och Storbritannien (Carlson et al. 

2012:41,47).    

 

 
2 Inom integrationspolitiken benämns ofta invandrare utefter etnisk tillhörighet och det blir därför relevant att 

använda samma benämning i denna studie för att ha ett jämförbart material mot tidigare forskning på området.  
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1.2 Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna kvalitativa studie är att få empirisk kunskap om somaliers 

erfarenheter av integrationsprocessen i det svenska samhället. Följande fråge-

ställningar avses besvaras för att uppnå det formulerade syftet:  

• Hur upplever somaliska flyktingar integrationsprocessen i det svenska 

samhället? 

• Vilka (om några) barriärer upplever somaliska flyktingar under processen? 

1.3 Teoretiskt ramverk  

Denna studie syftar till att förstå somaliaföddas integrationsprocess i det svenska 

samhället. Flera inflytelserika forskare inom området argumenterar för att 

traditionella perspektiv på integration såsom assimilationsteorier, är otillräckliga i 

sina förklaringsmodeller (Castles, Haas – Miller 2014:27; Castles – Schierup 

2010:287; Givens 2007:80). Hartmut Esser är en av forskarna som håller med om 

detta och visade att klassisk assimilation endast inträffar under särskilda 

förhållanden och utvecklade därav en teori som spänner över flera dimensioner av 

integrationsprocessen (2004:1154).  

Essers modell bygger på Karl Popper och Max Webers koncept för 

situationslogik och är indelad i tre segment (Ibid: 1127). Det första segmentet utgår 

från ett individperspektiv och berör invandrares sociala integrationsprocess i ett 

socialt system. Ett exempel på socialt system som nämns är inkludering in på 

värdlandets arbetsmarknad. Det andra segmentet behandlar sociala strukturers 

uppkomst, med särskild hänsyn till social ojämlikhet och social differentiering.  

Det tredje segmentet är baserad på David Lockwood (1964) och berör den 

samhälleliga integrationen av ett helt samhälle (Esser 2004:1130). Denna studie 

kommer att fokusera på den första och andra aspekten. Med hänsyn till studiens 

syfte som ämnar att förstå och beskriva individers individuella integrationsprocess, 

faller den tredje aspekten utanför studiens syfte.  
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1.4 Begreppsdefinitioner 

Begreppen som presenteras i detta avsnitt är centrala för studien. Övriga begrepp 

som används i studien kommer att behandlas i fotnoter.  

 

Flykting definieras som: ”Människor som flyr från krig eller förföljelse och 

korsar en internationell gräns” (Sverige för UNHCR 2016). 

Invandrare innefattar: ”Alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda räknas 

in i statistiken om invandring” (SCB 2020). 

Integrationspolitik omfattas av policys som berör arbetsmarknad, välfärd 

och kultur, i kombination med medborgarskap (Givens 2007:67).   

Integration saknar en konsensusgrundad definition och utgår i denna studie 

från EU:s definition av begreppet: ”a dynamic, two-way process of mutual 

accommodation by all immigrants and residents of EU Member States” (European 

Commission 2019). Integration beskrivs med andra ord som en ömsesidig process 

mellan invandrare och de invånare som bor i värdlandet. I två hänseenden har denna 

relativt öppna definition valts. För det första fokuserar den på processens karaktär 

och inte det slutliga tillståndet. För det andra specificerar den inte i förväg vilken 

grad eller överhuvudtaget vilka villkoren är för att denna anpassning ska ske – 

varken från värdlandets eller från invandrarens sida. Detta angreppssätt står i 

kontrast till politiska teoretikers utvecklande av normativa modeller (Garcés-

Mascareñas – Penninx 2016:14). För en empirisk studie som denna är definitionens 

öppenhet därför en klar fördel.  

1.5 Begränsningar & avgränsningar 

Den här studien avser somaliska flyktingar av första generationen. Studien är 

begränsad till somaliafödda som idag är bosatta i Uppsala, Linköping och 

Helsingborg.  
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2 Litteraturöversikt  

Integration är ett flitigt diskuterat ämne än idag i samband med invandrares 

etablering i värdsamhället (Garcés-Mascareñas – Penninx 2016:13). Den stats-

vetenskapliga debatten har främst handlat om integrationspolicys utfall (Galandini, 

Mulvey, – Lessard-Phillips 2018; Koopmans 2010), strategier att hantera en etniskt 

heterogen befolkning såsom assimilation och mångfald (Asselin et al. 2006; Borevi 

2011; Castles – Schierup 2010) samt intjänande av medborgarskap (Aptekar 2015; 

Hainmueller, Hangartner, – Pietrantuono 2017). Denna inramning tenderar dock att 

vara snäv och ge en ofullständig uppskattning om vilken betydelse utformandet av 

policys har. Vid den sökning i forskningsdatabaser3 som har gjorts har inga andra 

studier med motsvarande inriktning påträffats.  

2.1 Historisk utveckling: assimilation & mångfald  

Trots avsaknaden av en konsensusgrundad definition av integrationsbegreppet, har 

de flesta forskare inom området fokuserat på de två begreppen, assimilation och 

mångfald (Givens 2007:72–3).  

Assimilation förknippas inte sällan med en ensidig process, baserat på principen 

att det enbart är invandraren som anpassar sig till sitt nya värdland, men det går att 

se att de stora migrationsströmmarna till Europa även har förändrat sina värdländer 

(Asselin et al. 2006:137). Assimilation har historiskt varit en strategi för att hantera 

en etniskt heterogen befolkning och har en betydligt längre historia än begreppet 

integration, med sin grogrund i 1920-talets USA (Asselin et al. 2006:134; Castles – 

Schierup 2010:279). Fokusområdet för denna typ av teori ligger på interpersonella 

relationer, framför allt relationer mellan invandrare och infödda stadsbor. I motsats 

till vad som ofta förknippas med assimilation såg Park, assimilationsteorins fader, 

 

 
3 Forskningsdatabaser som genomsökts: LUBsearch, Annual Reviews, Scopus & Google Scholar.  
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och hans samtidsteoretiker, assimilation som en ömsesidig process. På lång sikt, 

menade de att utbytet av erfarenheter och historia kommer att sammanföra personer 

med olika etniska bakgrunder till ett gemensamt liv. Detta liv kommer att vila på 

en kulturell solidaritet som är tillräcklig för att enas om en gemensam nationalitet 

(Asselin et al. 2006:134).  

I likhet med assimilation, beskrivs integration som en ömsesidig process 

(European Commission 2019; Givens 2007:72). Integration är däremot ett relativt 

nytt begrepp som har en positiv laddning och ligger nära ordet ’inkludering’ (Polese 

2017:167).  

Mångfald som vanligen anses stå i kontrast till assimilation, förespråkades i 

Sverige på 1970-talet för att bland annat bevara sameminoriteter. En 

mångfaldspolicy upprättades i syfte att bekräfta och stödja invandrares olika etniska 

tillhörigheter. Implementeringen av policyn innebar att det svenska samhället tillät 

invandrare att bevara sina minoritetskulturer. Denna pendel svängde dock redan på 

1980-talet och övergick mer mot en assimilationspolicy, vilket också var trenden i 

andra europeiska länder, liksom i USA (Borevi 2011:50; Givens 2007:73–4).  

Problemet med att studier främst har fokuserat på att studera policy-utfall 

utifrån assimilation och mångfald, är att hela integrationsprocessen i dess väsen 

med olika interaktionsnivåer, blir svår att fånga in. Integrering av invandrare ses 

ofta som ett resultat av ett samspel mellan strukturella faktorer i värdlandet och 

målmedvetet beteende från invandrare. Dessa koncept med sina olika 

utgångspunkter, blir därför nödvändiga att studera för att förstå integrations-

processen i dess helhet (Asselin et al. 2006:139; Esser 2004:1154).  

När välfärdsystemen började utvecklas runt om i världen under 1800- och 

1900-talet var syftet att fungera som en mekanism för att befästa nationalstaten och 

att reducera klasskonflikter. Europeiska stater sågs som etniskt-kulturellt homogena 

och forskare ignorerade till stor del arbetskraftsinvandringen som många 

europeiska länder hade. Därutöver ignorerades även den ofta påtvingade 

integreringen av minoritetsbefolkningar (Castles – Schierup 2010:279), i likhet med 

vad Sverige hade gjort före 1970-talet med en ”svenskifierings-policy” som bland 

annat var riktad mot den samiska minoritetsbefolkningen (Borevi 2011:50). I USA 

däremot var befolkningen för etniskt-kulturellt heterogen för att kunna ignoreras. 

Assimilation användes där som en strategi för att hantera de etniskt olika grupperna 

i samhället (Castles – Schierup 2010:279).  
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Dessa strategier är varianter på vad Wimmer och Glick Schiller (2003) 

kallar för ’metodologisk nationalism’4(refererad i Castles – Schierup 2010:279) och 

var det som dominerade i västerländsk samhällsvetenskap. Detta är en förklaring 

till varför signifikansen av etnisk mångfald kopplat till välfärdssystem sällan har 

analyserats av forskare (Castles – Schierup 2010:279).  

2.2 Förutsättning för integration: teorier om 

medborgarskap   

Tidigare studier av integration har i hög utsträckning präglats av en diskussion om 

medborgarskap. Diskussionen har främst tagit sin utgångspunkt i huruvida det 

borde vara kravfyllt eller en självklarhet att få medborgarskap när asyl har beviljats. 

Ledande röster på området (Koopmans 2010) argumenterar för att integrationen blir 

som mest framgångsrik om kraven är högt ställda och en motprestation krävs för 

att få sitt medborgarskap. I studien pekas bland annat Sverige ut som ett land med 

lågt ställda krav för att bli beviljad medborgarskap, vilket härleds som en förklaring 

till det i en internationell jämförelse, stora gapet i sysselsättning mellan inrikes och 

utrikes födda. Samtidigt finns det forskare som menar att ju längre tid det går i 

landet utan beviljat medborgarskap för individen, desto sämre blir den långsiktiga 

effekten av social integration (Hainmueller, Hangartner – Pietrantuono 2017)5.  

Medborgarskapet kan man därmed säga är grundförutsättningen, eller 

katalysatorn som Hainmueller med flera uttrycker det (2017:256), för integration. I 

denna studie har samtliga intervjupersoner beviljats svenskt medborgarskap och 

därmed är integrationsprocessen inledd.  

  

 

 
4 Översättning från engelskans ‘methodological nationalism´.  

5 Social integration definierar Hainmueller m.fl. som [egen översättning]: ’borttagandet av samtliga barriärer för 

att nå fullt deltagande i värdsamhället’ (2017:257).  
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2.3 Under integrationsprocessen: policy & program  

Styrning har betonats i senare forskning som betydande för att tyda de policys och 

program som är förknippade med integrationsprocessen av flyktingar (Bucken-

Knapp et al. 2019:223). Ett styrningsperspektiv har även applicerats på studier som 

har fokuserat på skillnaden mellan lokal nivå, där integrationen  i samhället de facto 

sker, och nationell nivå, där det ofta beslutas om integrationspolicys utformande 

(Bak Jørgensen 2012; Bloemraad – de Graauw 2017; Galandini, Mulvey, – Lessard-

Phillips 2018; Penninx – Garcés-Mascareñas 2016; Rubaii-Barrett 2009).  

Den dominerande litteraturen på området har dock ett empiriskt fokus på policy-

utformande och har främst varit av kvantitativ karaktär. Det finns ett implicit 

antagande om att en omfattande förståelse för varför ett program är lyckat eller 

varför det faller platt, i synnerhet kan förstås genom ett analyserande av 

programmet i sig självt (Galandini et al. 2018; Koopmans 2010). Resultat från 

nutida studie (Bucken-Knapp et al. 2019:224) menar att det i sig inte är 

problematiskt, men att det ger en ofullständig bild av vilken betydelse 

policyutformande har. Deras resultat understryker istället vikten av att ta hänsyn till 

invandrares färdigheter och livserfarenheter vid utformandet av riktade arbets-

marknadsprogram (Bucken-Knapp et al. 2019:223). Denna studie tar avstamp i 

dessa upptäckter och att det kan vara faktorer som bidrar till hur väl somalier lyckas 

i sin integrationsprocess.   
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3 Metod  

Syftet med studien är att förstå somaliaföddas integrationsprocess i det svenska 

samhället. I de studier som har gjorts på området har utgångspunkten främst varit 

att förstå beslutsfattare och andra högt uppsatta aktörers integrationspolitiska 

agerande. Forskningen har varit inriktad på policyfrågor och kvantitativa analyser 

(Givens 2007; Penninx – Garcés-Mascareñas 2016). En kanske lika viktig aspekt 

är att ta reda på var de nuvarande utmaningarna ligger utifrån individens upplevelse.  

3.1 Forskningsdesign 

I ett relativt outforskat område blir det svårt att kvantifiera eller förklara ett fenomen 

innan man har kartlagt hur det ter sig. Därför tillämpas fenomenologisk metod i 

denna studie då den syftar till att: ”beskriva, förstå och tolka betydelsen av 

erfarenheter från mänskligt liv”6 (Bloor – Wood 2011:129).  

Datainsamlingen för fenomenologisk metod sker ofta genom djupintervjuer 

eller narrativ för att kunna ge utrymme till beskrivningar av hur en viss kontext 

genomlevs (Bloor – Wood 2011:129). I denna studie har djupintervjuer valts, 

eftersom det saknas en djupare förståelse för somaliers integrationsprocess och 

metodens styrka är att blottlägga beteenden och andra egenskaper som kan te sig 

”osynliga” eller tas för givna av inblandade parter (Esaiasson et al. 2017:262–63). 

Fokus ligger på att ställa frågor som får respondenterna att berätta om konkreta 

händelser och upplevelser, eftersom det på så vis blir enklare att ringa in en persons 

livserfarenhet av ett givet fenomen (Bloor – Wood 2011:129).  

Intervjufrågorna är semistrukturerade vilket tillåter att vissa frågor är öppna och 

andra är mer stängda (Creswell 2005:598). ”Som man frågar får man svar” är ett 

 

 

6 Översättning från engelskans: “describe, understand and interpret the meanings of experiences of human life.”  
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välkänt uttryck och gäller även här. Med det menas att även de öppna frågorna har 

en avgränsning i sig genom att de är baserade på dels min förförståelse av ämnet, 

dels är baserade på det formulerade syftet med intervjuerna. Oavsett tillvägagångs-

sätt finns det inget sätt som kan bli fullkomligt uttömmande, och det kan säkert 

finnas luckor i frågorna, men samtidigt tror jag att materialet utgör ett tillräckligt 

underlag för att uppnå studiens syfte; att få djupare kunskap om somaliaföddas 

erfarenheter av integrationsprocessen i det svenska samhället (intervjuguiden 

återfinns i bilaga A).   

3.2 Induktiv tematisk analys  

Analysprocessen är induktiv därför att den utgår från empirisk data 

(transkriberingarna och minnesanteckningarna), för att gå mot det mer generella – 

koder och teman (Creswell 2005:231). Induktion innebär vidare att empirin 

(intervjuerna) överordnas teorin och att ett förutsättningslöst förhållningssätt antas, 

i strävan att generera ny kunskap (Esaiasson et al. 2017:285).  

Den induktiva processen, att låta intervjuerna stå överordnade teorin, 

överensstämmer även med studiens syfte att förstå integrationsprocessen ur 

somaliers perspektiv. Det är också en samtidig process, vilket innebar att 

analyserandet skedde i viss mån samtidigt som datainsamlingen. På så vis att mellan 

två intervjuer, analyserades tidigare insamlat intervjumaterial för att leta efter 

”större idéer”. Under tiden som individernas berättelser analyserades, fanns det 

ibland behov av att gå tillbaka till det insamlade materialet för att förstå 

berättelserna i sin kontext. Det kallas för en iterativ process och innebär att man 

växlar mellan intervjumaterialet och analysen.  

För att få en ännu djupare förståelse och kunskap om den information de 

intervjuade har delat med sig av, har intervjumaterialet gåtts igenom flertalet gånger 

samtidigt som det har analyserats var gång. Överförbarheten kan givetvis bli ett 

problem eftersom kvalitativ forskning alltid är ”tolkande” i sin karaktär. Det 

innebär att den tolkning av transkriberingarna jag som författare har gjort, är 

sannolikt inte samma tolkning som någon annan skulle göra (Creswell 2005:232). 
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3.3 Urval  

Utifrån ett integrationsperspektiv är somaliaföddas integrationsprocess intressant 

att studera av flera anledningar. Dels är sysselsättningen av somaliafödda på-

fallande låg i jämförelse med andra utrikes födda i Sverige (Carlson et al. 2012:26). 

Dels visar en attitydundersökning att svenskar upplever störst kulturellt glapp 

mellan sig och de med somalisk etnisk tillhörighet, jämfört med andra etniska 

grupper (Mella et al. 2014). Slutligen är det även en viktig grupp att studera 

eftersom somaliafödda integreras bättre i andra länder såsom i USA, Kanada och 

Storbritannien (Carlson et al. 2012:41,47).   

Urvalet av deltagare till studien har följt Grant McCrackens (1998) tre 

urvalsråd: intervjua främlingar, undvik ”subjektiva” experter och välj få 

intervjupersoner (refererad i Esaiasson et al. 2017:268). Inga egna kontakter fanns 

att tillgå vilket gjorde främlingskriteriet enkelt att uppnå. Urvalet skedde därför via 

ett så kallat snöbollsurval. Det innebar att de kontakter jag fick kunde hänvisa mig 

vidare till ytterligare kontakter, och så vidare (Esaiasson et al. 2017:267).  

Intervjuerna har en viss geografisk spännvidd. Fyra av intervjuerna genom-

fördes fysiskt i Helsingborg. Resterande fyra intervjuer genomfördes per telefon då 

det geografiska avståndet mellan intervjuaren och intervjupersonerna var för långt. 

Tre av telefonintervjuerna skedde med personer från Uppsala och den fjärde 

telefonintervjun med en från Linköping. Populationen begränsades till personer i 

arbetsför ålder eftersom en del av intervjufrågorna berör arbets-marknaden. 

Åldersspannet på intervjupersonerna sträcker sig mellan 22 till 54 år. 

Med en trevande start att försöka hitta intervjupersoner, blev det i intervjufasens 

slutskede snarare nödvändigt att avböja två kandidater som kunde tänka sig att ställa 

upp på intervju. Efter att åtta intervjuer hade genomförts, var graden av teoretisk 

mättnad uppnådd med hänsyn till studiens begränsade tidsram och omfång. Detta 

överensstämmer även med kriteriet att välja få intervjupersoner (Esaiasson et al. 

2017:268).  

Inga ”subjektiva experter” på ämnet integration valdes men kritik kan riktas mot 

att de som är lättast att få tag på är de som kanske redan är relativt integrerade i 

samhället. Ett kriterium var dock att intervjupersonerna skulle behärska svenska 
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språket till den grad att ingen extern tolk skulle behövas eftersom det hade gått 

utanför studiens begränsade budget.  

Det är möjligt att urvalets representativitet således kan diskuteras, men studien 

syftar till att förstå det undersökta fenomenet utifrån somaliaföddas upplevelser, 

vilket den valda populationen alla är en del av. Upplevelserna i sig kan inte sägas 

vara ”falska” eller ”sanna” utan värdet i samtalsintervjuerna ligger i att söka komma 

nära intervjupersonerna för att på så vis fånga deras livsvärldar (Esaiasson et al. 

2017:268).  

3.4 Etik 

De fyra forskningsetiska riktlinjerna: informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll, kommer att diskuteras i detta avsnitt (Kvale – 

Brinkmann 2014:105, 107–12). Muntligt samtycke har noggrant inhämtats från 

varje enskild intervjuperson. De som intervjuades fysiskt fick även signera ett 

skriftligt avtal om informerat samtycke (se bilaga C). Samtliga deltagare har även 

informerats om det allmänna syftet med studien och att deltagandet är frivilligt.  

Konfidentialitetskravet har beaktats genom att varken namn eller annan data 

som kan identifiera deltagarna finns med. I bilaga B återfinns en sammanställning 

av intervjuerna. Intervjupersonernas ålder har angivits i ett åldersintervall för att 

säkerställa anonymiteten. I enlighet med praxis och konfidentialitetskravet kommer 

transkriberingarna att raderas efter två år.  

Den tredje etiska riktlinjen, konsekvenser, har beaktats genom framtagning 

av intervjuguide och kunskapsinhämtning om somalisk kultur för att vid intervju-

tillfällena reducera risken för etiska överträdelser. Den slutgiltiga rapporten 

kommer att skickas till intervjupersonerna efter studiens publikation, vilket de även 

har blivit informerade om.  

En neutral roll antogs i intervjusituationerna. I de fall frågorna krävde 

ytterligare förklaring, var det oftast i samband med att en synonym behövdes på 

grund av intervjupersonernas bristande svenskkunskaper. Detta reglerades inför 

påföljande intervju, för att på så vis minska biasen ytterligare. 
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3.5 Datainsamling  

Innan en intervju påbörjades blev intervjupersonen tillfrågad om den gav sitt 

samtycke till att intervjun spelades in för att sedan kunna transkriberas. Samtliga 

respondenter tillät inspelning. Utöver inspelning togs några minnesanteckningar, 

dels som en extra säkerhet om inspelningen skulle visa sig vara bristfällig, dels för 

att komma ihåg att ställa följdfrågor på något intressant intervjupersonen sa. Efter 

att intervjuerna var genomförda, transkriberades de för att ha som underlag till den 

tematiska analysen. Intervjuerna eftersträvades att vara i cirka 30 minuter. Längden 

varierade dock mellan 21–58 minuter på grund av intervjupersonernas olika 

kunskapsnivåer i svenska språket. Tack vare den semistrukturerade intervjuformen 

kunde intervjulängden anpassas efter behov (se detaljer i bilaga B).  

Även om fenomenologi kan ses som ett sätt att återberätta individers 

upplevelser, är den fenomenologiska metoden än mer användbar om det går att 

formulera generaliserbara betydelser av upplevelserna, vilket har varit ambitionen 

i detta fall (Bloor – Wood 2011:130).  

Vidare har det inneburit att fördomar och förkunskaper åsidosattes för att 

fritt kunna associera kring det fenomen som undersöktes och det som blev en 

konstant återkommande association blev också fenomenets väsen (Kvale – 

Brinkmann 2014:45). Kritik kan riktas mot att man i någon mån alltid bär med sig 

sina förkunskaper och att fenomenet på så vis aldrig kan associeras helt fritt. 

Målsättningen med att studera integrationsprocessen som ett fenomen är att söka 

fånga in en mer mångfacetterad bild av hur integrationsprocessen kan te sig, än vad 

som har gjorts tidigare där komponenterna för vad som kan ingå i en integrations-

process ofta är förutbestämda.  

Den tematiska analysen genomfördes utifrån ett ”bottom-up”-perspektiv. 

Intervjumaterialet samlades in för att skapa en överblick av den insamlade datan. I 

nästa skede påbörjades kodningsprocessen för att få fram beskrivningar och 

övergripande teman. Kodningsprocessen innebar att texten delades in i olika 

segment som namngavs, koderna granskades för att se huruvida några var över-

flödiga eller överlappar varandra, för att slutligen sammanställas i övergripande 

teman (Creswell 2005:231–32).  
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3.6 Validitet & reliabilitet   

Validitet syftar nästan per definition till giltigheten av en mätning. Detta är inget 

som kvalitativ forskning lägger tonvikt vid och det blir därför inte särskilt relevant 

för denna studie. Däremot har kvalitativ forskning försökt att anpassa begreppen 

validitet och reliabilitet utefter vad som är relevant utifrån en kvalitativ studie.  

I denna studie diskuteras de begrepp som LeCompte och Goetz (1982) 

(refererad i Bryman – Bell 2013:401) använder: extern reliabilitet, intern 

reliabilitet (behandlas ej eftersom det endast berör forskarlag och inte ensamma 

författare), intern validitet och extern validitet. Extern reliabilitet innebär hur väl en 

studie kan replikeras. Precis som med all kvalitativ forskning, går det inte att ”frysa” 

en social kontext och en exakt likadan studie är därför omöjlig att genomföra. 

LeCompte och Goetz har därför anpassat begreppet och menar att man bör 

eftersträva att det ska vara möjligt att ”gå in i en liknande social roll” (Bryman – 

Bell 2013:401). Genom att ha eftersträvat en hög grad transparens i de metod-

ologiska stegen är avsikten att kriteriet uppnås.  

Den interna validiteten kan argumenteras för att vara god, då under långvarig 

närvaro och delaktighet under intervjuerna, underlättas processen att få 

observationerna att gå i linje med de teoretiska idéer som utvecklas (Ibid.) 

Dessutom utgör den induktiva ansatsen ännu en säkerhet för att den interna 

validiteten säkerställs, genom att förståelsen söks ur intervjumaterialet och inte 

primärt från teorier (deduktiv ansats) (Esaiasson et al. 2017:285).  

Extern validitet berör generaliserbarheten till andra sociala kontexter (Bryman 

– Bell 2013:401). Det begränsade urvalet utgör ett hinder för detta, samtidigt som 

syftet (och styrkan) med fenomenologisk metod är att beskriva specifikt hur 

somaliafödda upplever integrationsprocessen och en generalisering till invandrare 

med annan etnisk bakgrund exempelvis, gör att metodsyftet skulle fallera.   
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Med tanke på svårigheter att uppfatta vissa intervjupersoners svar på grund av 

deras bristande svenska hade en respondentvalidering eventuellt kunnat bidra till en 

högre tillförlitlighet i studien. Det faktum att detta är en kandidatuppsats med 

begränsade tidsresurser har detta inte genomförts. En sådan respondentvalidering 

hade kunnat säkerställa att mina tolkningar av intervjupersonernas svar 

överensstämde med deras upplevda erfarenheter. Det momentet hade dock kunnat 

innebära en risk för censur (Bryman – Bell 2013:403).  
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4 Empiri & analys    

Utifrån den tematiska analysen kunde fem övergripande teman identifieras: (1) 

kommunikation, (2) sysselsättning, (3) kulturella skillnader, (4) eget engagemang, 

samt (5) fördomar och diskriminering. Samtliga teman ses som viktiga komp-

onenter för att förstå somaliaföddas integrationsprocess i det svenska samhället. 

Utöver den kunskap som har kunnat utrönas från djupintervjuerna, har det 

materialet kompletterats med kunskaper om Somalia som land och dess kultur. Det 

har gjorts i syfte att förstå intervjupersonerna än bättre samtidigt som 

tillförlitligheten för tolkningarna av intervjumaterialet ökar.  

Varje tema presenteras nedan i ett separat avsnitt med en tabell som 

sammanfattar hela temat, inklusive underteman och beskrivningar. I den tematiska 

analysen eftersträvades ett synliggörande av huruvida det är en man eller kvinna 

som uttalar sig för att ge insikt och mer kunskap om könsrelaterade frågor.  

4.1 Kommunikation  

Skriftspråket introducerades i Somalia först 1972 (Landguiden 2019) varför 

dominansen av skriftlig information i Sverige försvårar integrationen. Än idag har 

inte skriftspråket slagit rot i Somalia då deras djupa klanstrukturer med dess 

muntliga tradition fortfarande har en stark ställning i landet (ProQuest 2020:3,12). 
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Tabell 1. Kommunikation 
  

 

 
Teman / underteman 

 
Beskrivning av teman 

% av deltagarna 
ger uttryck för 
detta 

 

Kommunikation 

 
Huvudtema. Formen för 
kommunikation med somalierna 
påverkar deras möjlighet att förstå 
och ta del av det svenska 
samhället.     

 
100% 

 
Skriftlig & muntlig kommunikation   

 
En övervägande del av myndigheters 
kommunikation med somalier sker 
skriftligt. För somalier är den talade 
formen för kommunikation det 
naturliga sättet att överföra kunskap 
och information.  

 
62,5% 

 
Färdigheter i det svenska språket 

 
Det svenska språket upplevs som 
svårt att lära sig och försvåras då 
fokus ligger på att skriva/läsa och 
mindre på den muntliga delen i 
språkutbildningen. I avsaknad av 
möten/samtal med svenskar saknas 
naturliga inslag för att lära sig det 
talade svenska språket.  Av de 
somalier som kunde engelska sedan 
tidigare har det dock märkts att 
färdigheter i svenska språket blivit 
mindre betydelsefullt för 
integrationsprocessen.              

 
50% 

Interaktion med svenskar Svenskars “stängdhet” gentemot 
främlingar försvårar för somalier att 
interagera med svenskar. De flesta 
svenskar väljer att inte prata med 
främlingar vilket begränsar somaliers 
möjlighet att praktisera sina 
språkfärdigheter i svenska och sin 
förståelse för det svenska samhället. 

37,5% 

   

 

5 av 8 intervjupersoner har bekräftat bilden att muntlig kunskapsöverföring är viktig 

för att de ska förstå hur de ska navigera i det svenska samhället. Helst av allt hade 

de velat ha en mentor, eller en extra resurs, såsom person 6 berättar att Lunds 

kommun har börjat med. Han understryker även styrkan i att denna extra resurs 

utöver att berätta, även har möjlighet att visa. Även person 3 betonar vikten av att 

ha någon som både berättar och visar hur man gör: ”Vi behöver hjälp i början, sen 

kan vi klara oss. Hjälp att komma in, det är jätteviktigt. Någon som kan leda och 
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visa och berätta. ”Den generella kommunikationen från svenska myndigheter sker 

genom skriftlig information, vilket ovan resultat visar kan bli problematiskt.  

6 av 8 nämner hur svårt det är att lära sig det svenska språket utan att de har 

fått en direkt fråga om det. ”Jag pratar somaliska och svenskan är svår, framför allt 

grammatiken. Den byter hela tiden regler, engelska lättare. Jag kan lite engelska, 

lärt mig från YouTube” (person 7). På SFI-lektionerna upplever en del 

intervjupersoner att det är för stort fokus på att skriva och att det är problematiskt 

att öva svenska med enbart andra nyanlända. ”På SFI så blir det bara att öva på att 

skriva, inte på att prata. I den gruppen som jag hamnade var vi alla lika, ingen som 

kunde berätta om Sverige” (person 3). För de somalier som kunde engelska sedan 

tidigare upplevdes det svenska språket utgöra en mindre barriär. ”Jag kunde ju 

engelska så det var lätt att kommunicera med människorna [handläggarna på olika 

myndigheter]” (person 4). 

Svenskars stängdhet försvårar för somalierna att känna sig socialt 

integrerade i samhället. Person 3 uttrycker det på följande sätt: “Jag känner inte mig 

integrerad. Inte tillräckligt, inte 100 procent, inte som jag trodde, önskade. De som 

jag känner, känner också samma. Det som saknas är sociala kontakter. Umgänge, 

grannar, arbetsplatsen...överallt. Inga grannar pratar. ”Person 7 vittnar om samma 

sak: ”De flesta svenskar säger ingenting, när jag har försökt heja så möts jag av 

tystnad. Jag har inga svenska kompisar”. 

Enligt Asselin med flera (2006:158) hade denna icke-interaktion varit ett 

tecken på att integrationen är misslyckad. Deras definitionen av social integration 

utgår nämligen från en process där människor skapar ömsesidiga 

beroendeförhållanden genom att deras sociala liv blir sammanflätade av ge-

mensamma aktiviteter. Detta blir givetvis svårt att uppnå när somaliafödda upplever 

att svenskfödda inte vill interagera med dem.  
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4.2 Sysselsättning 

Tillgången till arbete är en annan viktig del i integrationsprocessen. Det understryks 

inte minst av Hartmut Essers teori (2004:1130) där integrationen in på arbets-

marknaden utgör en av tre grundbultar och beskrivs som integration in i ett socialt 

system.  

En somaliers första kontakt med arbetsmarknaden är vanligtvis med 

Arbetsförmedlingen och en av dess främsta funktioner är att hjälpa dem som saknar 

egna kontaktnät, betonar Fredrik Jansson Dalén, forskare på Arbetsförmedlingen 

(refererad i Björklund 2012). Men när ”65–75 procent av alla jobb skaffas via andra 

kanaler än Arbetsförmedlingen” (Björklund 2012) växer tröskeln för somalier att ta 

sig in på arbetsmarknaden, som i regel står utan ett kontaktnät i det svenska 

samhället. 

 

Tabell 2. Sysselsättning  
 

 
Teman / underteman 

 
Beskrivning av teman 

% av deltagarna 
ger uttryck för 
detta 

 
Sysselsättning 

 
Huvudtema. Tillgången till arbete är 
en viktig del i integrationsprocessen  

 
100% 

Arbetsförmedlingens roll i 
förmedlingen av arbete   

Somalierna upplever att statliga eller 
kommunala institutioner inte räcker 
till för att hjälpa dem in i arbete.   

50% 

Sysselsättning utanför hemmet Att ha ett arbete utanför hemmet 
underlättar och påskyndar 
integrationsprocessen.    

37,5% 

Kvalificering för arbete Svårt att ”översätta” utbildning 
och/eller erfarenhet somalier 
eventuellt har med sig från 
hemlandet till Sverige.  

25% 

Ekonomisk trygghet Många somalier är rädda för att bli 
arbetslösa, dels för att familjens 
ekonomi äventyras och dels för att de 
upplever att det är svårt att 
komma tillbaka till arbetsmarknaden 
efter en periods frånvaro.   

37,5% 

 
 

Enligt hälften av de som blev intervjuade verkar det som att Arbetsförmedlingen 

misslyckas med sin främsta uppgift att hjälpa de som saknar egna kontaktnät in i 

arbete. På frågan: Gick du till arbetsförmedlingen? Svarade person 1: ”Nej, nej, 
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aldrig Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ger inga jobb.” Person 6 säger: 

”Arbetsförmedlingen bara sitter i kontor, gör inte tillräckligt för de nyanlända. Man 

blir inskriven och sedan skickad till SFI och till praktikplats men det leder inte till 

vanligt arbete. Det bästa är att man skaffar någon som kan hjälpa dem, vad de 

behöver, någon som kan uppfylla deras behov.” I glappet uppstår ett behov av en 

slags ”integrationslots” som kan visa och assistera i processen. Detta behov 

uttrycker person 3 på följande vis: ”Det finns i dag många jobb att söka i Sverige, 

men nyanlända vet inte hur man söker, hur man gör. De måste få tips. Kommunen 

fattar inte så mycket, satsar inte mycket pengar på att integrera folket som kommer 

till Sverige, hitta jobb, lära språket.” 

På frågan: Hur hade du gått tillväga om du hade sökt jobb idag? Kommer vikten 

av att använda ett eget kontaktnät upp. ”Där finns många andra aktörer, inte bara 

Arbetsförmedlingen, exempelvis ManPower. Jag tror att det är svårt att få jobb via 

Arbetsförmedlingen, de har ju skurit ned. Man måste gå andra vägar, måste gå via 

folk som man känner. Kamrater, tidigare arbetskamrater och så. De kan tipsa. Det 

är lättare” (person 6). Person 8 bekräftar också vikten av att ha ett kontaktnät vid 

jobbsökande, som själv fick sitt första jobb via en svensk kompis mamma: ”Nätverk 

är det viktigaste. Det bästa är om man har någon kontakt på ett företag. 

Arbetsförmedlingen hjälper ingenting. De har en tavla med massa jobb, som knappt 

finns i verkligheten. Man får bläddra i en tidning med inaktuella jobb.” 

Vidare har en del av de intervjuade upplevt att det var svårare än vad de trodde 

att få arbeta med samma sak som de hade gjort i Somalia trots utbildning och 

erfarenhet. Person 5 beskriver hur hans förväntningar på Sverige aldrig infriades:  

”Jag studerade i mitt hemland, har jobbat med telekommunikation med regeringen 

i Somalia. Mina förväntningar var att jag skulle kunna börja jobba med det här i 

Sverige, kunde ju engelska.” Vikten av att ta hänsyn till invandrares färdigheter och 

livserfarenheter i utformandet av riktade arbetsmarknadsprogram stöds i tidigare 

forskning (Bucken-Knapp et al. 2019:223).  

Utan en direkt fråga uttryckte 37,5 procent av de intervjuade en rädsla för att bli 

arbetslösa i Sverige. Exempelvis bosatte sig person 8 utomlands efter att han hade 

blivit arbetslös i Sverige, till följd av att han hade upplevt att vägen tillbaka in på 

arbetsmarknaden var ”väldigt lång och komplicerad”.  

Person 6 drömmer om att bli allmänläkare, men hindras av rädslan över vad det 

innebär att bli arbetslös: ”Jag vet inte, men kanske att jag skulle kunna sätta mig i 
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en skolbänk igen och ta någon annan utbildning, ett annat uppdrag. Men jag vill 

inte vara arbetslös. I Sverige är det jättesvårt, blir man arbetslös; att komma tillbaka 

till arbetslivet blir svårt. Det är bättre att söka jobb medan man har ett jobb så man 

vet att man kan komma, kan börja och kan trivas. Det blir mycket stressigt om man 

skulle vara arbetslös, så blir man mycket orolig, med ekonomi och allting, själen, 

man vet aldrig vad som ska hända, när man ska hitta och lyckas få ett nytt jobb”.  

Här vittnas om ett problem med att enbart analysera integrationspolicys utfall 

(Galandini et al. 2018; Koopmans 2010). I statistiken för integration, omvandlas 

denna rädsla för att förlora sitt arbete, till en lyckad integration – personen är 

sysselsatt.  

4.3 Kulturella skillnader 

Utifrån intervjumaterialet har det framkommit att det finns vissa kulturskillnader 

mellan Somalia och Sverige som är så pass stora att de skapar barriärer för 

integrationsprocessen. Vikten av att nå ut med kunskap om den svenska kulturen 

till somalier blir desto större. 
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Tabell 3. Kulturella skillnader 
  

 

 
Teman / underteman 

 
Beskrivning av teman 

% av deltagarna 
ger uttryck för 
detta 

 
Kulturella skillnader 

 
Huvudtema. Skillnad mellan 
somaliers kultur och den svenska 
kulturen innebär svårigheter i att 
förstå, navigera och att integreras i 
det svenska samhället. 

 
100% 

Ritualer/sedvänjor somalier har svårt 
att ta till sig   

Det finns vissa kulturskillnader 
som skiljer sig så pass mycket från 
de seder och ritualer somalier är 
vana vid från sitt hemland att 
det istället blir ett hinder för att 
integreras i samhället.   

50% 

Skillnad i värderingar mellan 
kulturerna 

Får inte uppskattning för hjälpsamhet 
som är grundläggande i somalisk 
kultur.  

75% 

Förståelse av kulturella skillnader Sverige saknar en öppenhet för 
att diskutera andra kulturer.  

12,5% 

Klansamhälle möter högteknologiskt 
samhälle   

I det svenska samhället finns det en 
underliggande förväntan 
på individens kunskaper och tekniska 
färdigheter. Samtidigt som dessa 
strukturer och teknologier inte 
existerar i Somalia.   

37,5% 

   

 

Person 5 förklarar att det är viktigt att lära sig om det svenska samhället: ”Det 

samhälle vi har i hemlandet, och det samhälle som vi har här, det är jättestora 

skillnader. Det är exempelvis förbjudet att tuta här, men i hemlandet kan man tuta 

tusen gånger”. Person 4 arbetar som lärare och har noterat att somaliska föräldrar 

saknar kunskap om den svenska kulturen, vilket har gjort att han årligen håller en 

presentation om hur det är att vara i Sverige: ”Diskuterar svenska versus somaliska 

kulturen. Aga sina barn är exempelvis tillåtet i Somalia men inte här i Sverige.” En 

annan sak som person 4 har märkt i sin lärarroll är följande: ”Vi är inte vana vid att 

läsa böcker och så. Här läser man böcker, du vet man diskuterar saker och ting. Man 

måste säga fakta och så. Det är stor skillnad.” 

När person 5 skulle gå på sin första arbetsintervju förklarar brodern, som har 

bott i Sverige en tid, om kaffekulturen i Sverige: ”Kolla här, här är svenska landet.  
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De dricker kaffe. Om du vill, men jag vill rekommendera dig, drick med dem. Om 

de säger dricka – drick. ”Person 5 fortsätter att citera brodern om de könsroller som 

kan uppkomma vid betalningsproceduren: ”Kanske när det är klart, det kan bli du 

betalar själv. Ibland hon kan säga, jag betalar. Ibland, man delar lika.”  

Ett annat kulturellt fenomen är tid. I det svenska bondesamhället uppfattades 

tiden som cirkulär vilket innebar att tiden sågs som ett hjul som snurrade i takt med 

arbetsrytmen och naturens skiftningar. I Somalia råder än i dag denna cirkulära 

tidsuppfattning, vilket står i motsats till dagens Sverige som har en linjär 

tidsuppfattning där en klocka bestämmer tiden (Brinkemo 2014:79–80). Denna 

kulturkrock framkom i intervjun med person 7 som berättade om flykting-

förläggningen han var på: ”Jag var också tvungen att komma i tid för att få mat, om 

jag kom för sent, ingen mat. Måste hela tiden titta på klockan”.  

Ett kulturdrag som har framkommit hos samtliga intervjuade somalier är deras 

hjälpsamhet. Att hjälpa någon värderas högt i den somaliska kulturen eftersom det 

är ett av de vanligaste sätten att visa tacksamhet. Ett verbalt tack däremot, 

förekommer sällan eftersom en gåva kräver motprestation (ProQuest 2020:3). I 

följande citat är det person 1 som hjälper en vän: ”Den lilla tjejen som jag var 

barnvakt åt, hon är född hemma hos mig. Mamman kom när hon var sex månader 

gravid, jag tog hand om mamman. […]”. Hur djupt rotat vikten av att hjälpa andra 

är, exemplifieras genom person 3: ”Mitt drömjobb är att hjälpa folk som behöver 

hjälp. Jag tycker att barnmorska och undersköterska är jätteviktiga jobb, där man 

träffar personer som verkligen behöver hjälp. Det kräver också att man har empati. 

Person 3 fortsätter: ”I Somalia hjälpte jag min mamma hemma, och jag hjälpte även 

en jättegammal kvinna, kanske 100 år, hon hade inga barn, där finns inget 

äldreboende. Jag brukade gå till henne varje morgon, laga mat, mata henne, hon 

kunde inte äta själv. Utan att tänka att jag skulle ha betalt”.  

Vad som också kan försvåra integrationsprocessen är att olika frågor som berör 

invandrares kulturer, tenderar att vara tabubelagda i Sverige. Person 4 menar att 

detta ofta leder till en upplevd konflikt, men att det i själva verket hade kunnat lösas 

om man hade vågat prata öppet om skillnaderna. Han berättar följande: ”På mitt 

tidigare arbete hade vi en skolsköterska och vi hade grupper med elever där vi 

pratade hälsa. Då kunde hon inte ställa den här frågan, om könsstympning på 

somaliska flickor. Och då frågade hon mig: ’Hur tänker du om jag ställer den här 

frågan?’ ’Ställ den frågan. Det händer inte mer än att de säger ja eller nej’”.   
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Den sista kulturskillnaden som tas upp i detta avsnitt berör den som uppstår när 

somalier som är vana vid ett klansamhälle, plötsligt lever i ett högteknologiskt 

samhälle. För att exemplifiera hur denna kulturkrock kan te sig, kommer här ett 

längre citat från person 5 när han skulle ta sig till en arbetsintervju: 

 

Jag sa, bror, hon behöver mig, komma till Ystad. Jag vet inte var Ystad ligger. Han hjälpte 

mig att köpa biljett. Han sa ok, titta på skärmen där och lyssna. Han kommer att säga varje 

hållplats där ni är. När du hör Ystad, hoppa av. Jag sa ok. Det var sista plats, Ystad. Jag 

hoppade av. Jag ringde henne: ’Hej jag är i Ystad.’ ’Ja, kom, det är [adressen]’. Hon tänker att 

jag är duktig, kan prata svenska, kan kolla GPS. […]. 

 

I ovan citat kontextualiseras svenska samhällets underliggande förväntan på vissa 

kunskaper inom teknologi, som i det här fallet, att använda GPS-funktionen i sin 

mobiltelefon. Person 3 ger ett annat exempel på andra situationer i det svenska 

samhället som individen förväntas lösa på egen hand utan vägledning. I det här 

exemplet var det hennes mamma som kom till Sverige ett par år efter henne och 

stötte på ett problem: ”Hon kunde inte handla själv, hon kunde inte ta ut pengar, 

hon kunde inte använda Bank-ID eller betala räkningar. Hon kunde ingenting, till 

exempel inte boka tvättid i tvättstugan, vet inte hur det fungerar, hur gör man.” 

Samtliga beskrivna fenomen belyser hur vardagliga företeelser, som ses som 

självklara i det svenska samhället, utgör hinder för somalierna i deras integrations-

process. 

Vad som går att utläsa är att traditionella integrationsmodeller, där syssel-

sättning är en av de vanligast förekommande aspekterna (Bucken-Knapp et al. 

2019; Koopmans 2010), inte fångar upp de stora utmaningarna som sker under 

arbetssökandeprocessen. Exempelvis person 5 som berättar om när han ska på 

arbetsintervju; den stora integrationsutmaningen ligger i att ta sig dit.   

4.4 Eget engagemang  

Integration är som tidigare behandlats, en ömsesidig process (European 

Commission 2019). Detta innebär att ansvaret för integrationsprocessen inte enbart 

vilar på Sveriges förmåga att vägleda somalier i det svenska samhället, utan en del 

vilar också på den enskilde somaliern. 
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Tabell 4. Eget engagemang  
 

 
Teman / underteman 

 
Beskrivning av teman 

% av deltagarna 
ger uttryck för 
detta 

 
Eget engagemang 

 
Huvudtema. Förmågan att engagera 
sig i det svenska samhället påverkar 
integrationsprocessen för den 
enskilde individen.  

 
100% 

 
Ansvaret för integrationsprocessen 

 
Vem som somalier anser 
bär ansvaret för 
integrationsprocessen, speglar i regel 
deras eget engagemang i 
processen.   
  

 
37,5% 

 
Ålder som nyanländ 

Många upplever att det är lättare att 
integreras som ung eftersom man i 
regel är mer öppen, formbar och 
nyfiken.  

37,5% 

Viljan att lära känna det svenska 
samhället 

Individens egen vilja att 
integreras i samhället har betydelse 
för hur väl integrationsprocessen 
fungerar för den enskilde.   

50% 

 

 

Person 4 anser att ansvaret för integrationsprocessen vilar både på samhället och 

individen: ”Både jag som individ och samhället måste ta sitt ansvar. Individen 

måste komma in i ett land, samhället måste även förstå mig. Kan inte bara lämna 

en hel kultur. Sen måste samhället hjälpa till, tills jag står på egna ben. Sedan är det 

upp till mig, att försörja mig och att vara delaktig. Att komma ut i samhället, 

diskussioner, vara delaktig i politiken, i samhällsfrågor. Det är ju allas ansvar.”  

Person 4 vittnar således om att anpassningen ska vara ömsesidig, eftersom 

han menar att det inte är möjligt att lämna hela sin kultur bakom sig. Person 5 anser 

att ansvaret för att lära nyanlända hur det svenska samhället fungerar vilar på 

privatpersoner som har bott i Sverige länge (och på så vis antas veta hur samhället 

fungerar): ”De som har levt här längre, som jag. Det är bättre med privatpersoner.”  

Person 6 är inne på liknande tankar: ”Jag tycker det borde finnas någon, ja 

som det finns i många kommuner nu, att det finns något som kallas extra resurs. 

Vissa har resursperson som hjälper nyanlända, som kan guida och berätta hur man 

fyller i olika ansökningar”. Person 3 menar också att ansvaret för att informera om 

hur samhället fungerar vilar på de som har bott i Sverige länge. Men understryker 
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samtidigt att flyktinganläggningarna som finns idag inte räcker till som brygga in i 

samhället: ”Idag vi har mycket bra anläggningar, men svårare att komma in i 

samhället.” 

3 av 8 som blev intervjuade nämner ålder som en faktor som påverkar hur 

lätt eller svårt det är att integreras. Samtliga menar att integrationsprocessen 

underlättas av att vara ung. ”Jag var så ung så man lärde sig snabbt, det var inte så 

svårt att anpassa sig” (person 6). Person 1 vittnar om samma sak: ”Alla var nyfikna. 

Jag var tonåring”. Samma person hävdar även att det underlättade att vara ung när 

hon sökte sitt första jobb: ”Det krävdes att jag kunde svenska. Jag var ung, och var 

en person som var öppen för alla och hade inga fördomar, jag skötte mitt jobb.” 

Åldern har även ”spill over”-effekter på andra delar av integrationsprocessen, som 

vad gäller att skaffa svenska vänner. På frågan om det har varit lätt att få svenska 

vänner svarar person 1: ”Några grannar, i skolan, men jag är inte längre den tonåring 

som går ut, utan nu har jag ansvar för mina barn och min familj. […]”.  

Den sista aspekten som tas upp i detta avsnitt är individens egen vilja att 

integreras i samhället. En del forskare menar att denna aspekt, i kombination med 

strukturella faktorer i värdsamhället, är vad som behöver studeras för att förstå 

integrationsprocessen i sin helhet (Asselin et al. 2006:139).  

Person 2 uppvisade en slags mättad nyfikenhet: ”Jag gick i skolan och efter 

sex månader i skolan förstod jag allt, hur det fungerade, hur jag ska göra.” På frågan 

om hon hade några sociala engagemang svarade hon: ”Nej, ingenting. Jag vet inte 

hur man gör, vet inte vem jag kan kontakta. Väntar på samtal från en vän som har 

sagt att jag ska gå med. Om jag är 100 procent intresserad hade jag tagit reda på 

det”. Person 2 uppvisar med andra ord inga externa hinder för att integreras.  

Person 4 uppvisade en hög vilja att integreras. Han hade förväntat sig att 

han skulle kunna fortsätta arbeta med det han hade jobbat med i Somalia men efter 

motgångar gjorde han i stället något annat: ”Jag började hjälpa de som inte kunde 

engelska och matematik, så det är det jag gör nu.” 
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4.5 Fördomar & diskriminering 

Många somalier upplever att det finns fördomar om dem som etnisk folkgrupp som 

försvårar deras process att integreras i det svenska samhället. Fördomarna upplevs 

ha ökat jämfört med 90-talet, när de flesta av intervjupersonerna kom till Sverige. 

Den ökningen upplever de som generell mot alla invandrare. Diskriminering 

upplevs ofta vara den barriär som hindrar somalier från att få ett jobb. 

 

 Tabell 5. Fördomar & diskriminering  
    

 
Teman / underteman 

 
Beskrivning av teman 

% av deltagarna 
ger uttryck för 
detta 

 
Fördomar & diskriminering 

 
Huvudtema. Fördomar och 
diskriminering mot invandrare 
motverkar integrationsprocessen för 
somalier. 

 
100% 

Fördomar om invandrare drabbar 
även somalier som har bott i Sverige 
under flera decennier 

Somalier som bott i Sverige under 
flera decennier märker av en ökad 
främlingsfientlighet mot dem idag 
jämfört med 90-talet. 

12,5% 

Diskriminering på arbetsmarknaden Somalier anser att det händer att de 
blir nekade arbete p g a sin hudfärg, 
huvudbonad och/eller religion 

50% 

 

 

Person 6 nämner att ökad främlingsfientlighet hos svenskar slår hårt mot samtliga 

invandrare, oavsett hur länge de har varit medborgare i Sverige: ”Idag ser man 

många motsättningar. När man har utländsk bakgrund är det svårt att få jobb, får 

endast lättare jobb, jobb som inte svenskarna vill ha. På 90-talet var det mycket lätt 

att komma in i svenskt samhälle, tyckte jag. Nu är det lite svårare, främlings-

fientligheten har ökat. Det är stort problem, folk har ändrat sig jättemycket, synen 

på utlänningar. I dag kan jag möta personer som jag upplever har en negativ 

inställning, vissa personer, inte alla svenskar.” Den här ökade negativa synen på 

invandrare, är ett exempel på hur en social struktur tar form och hur 

integrationsprocessen därmed försvåras (Esser 2004:1130).  

Person 1 berättar om hur somalierna både i sitt hemland och i andra länder är 

ett hårt arbetande folk men att de inte kan uppvisa samma sak i Sverige eftersom de 

inte får jobb på grund av diskriminering. ”Politikerna pratar inte om oss med 
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respekt. Alla vill jobba, men vi får inte jobb på grund av diskriminering. När jag 

söker jobb och så fort jag kommer till en intervju så märker jag i deras 

ansiktsuttryck, att de plötsligt ändrar sig. Ja, ja vi kommer att höra av oss och sedan 

återkommer de och säger att någon annan har fått jobbet.” Hon berättar vidare hur 

hon har träffat somalier i Sverige som har gett upp hoppet om att få ett jobb på 

grund av samma upplevelse: ”Jag har träffat de somalier som säger: ’Varför ska jag 

söka jobb, jag kan ändå inte få jobbet’.”  

Person 4 vittnar också om hur svårt det kan vara att få ett jobb som somalier: 

”När jag var cirka 30 - 40 år sökte jag ett jobb på ett hissföretag. Fick komma på 

intervju. Då frågade dem vart jag kom ifrån och hur gammal jag var. De sa att de 

skulle höra av sig per brev om jag fick det eller inte. I brevet stod det att jag inte 

hade fått det med anledning att jag var för gammal.” Diskrimineringslagen trädde i 

kraft först 2009 (DO 2009), där bland annat åldersdiskriminering omfattas. 

Scenariot person 4 vittnar om inträffade innan dess. Men utifrån sammanhanget 

låter det som att det rör sig om diskriminering mot invandrare, och att 

åldersaspekten enbart var en enkel utväg för arbetsgivaren att slippa anställa.   

Person 4 fortsätter: ”Sedan flyttade jag till Motala och sökte ett jobb på ett 

företag som arbetar med maskiner. ’Du är för lång, sa dem till mig’ (jag är 190 

centimeter). ’Du måste kunna krypa under maskinen. Du kommer att få ont i ryggen 

av att jobba här’.” I det här fallet vände han sig till sin handläggare på 

Arbetsförmedlingen, som sa att han skulle prata med skyddsombudsmannen om 

diskriminering. Detta innebar att man skulle fylla i massa papper som skulle skickas 

fram och tillbaka. Till slut blev det en för lång process och inget hände så han 

struntade i det.  

Person 7 berättar hur hans arabiska chef på lagret ringde och skrek och tyckte 

att han skulle komma tillbaka till jobbet: ”’Kom, kom, du är duktig’. Jag sa till 

honom att jag inte kunde. Det är min läkare som bestämmer och han säger att jag 

inte kan arbeta. Och då blev jag uppsagd.” Det är svårt att undvika slutsatsen att 

detta skulle kunna vara föremål för diskriminering och social ojämlikhet. Utifrån 

Essers modell (2004:1130), hade detta säkerligen vittnat om ett sätt hur sociala 

strukturer uppkommer.  
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5 Diskussion & rekommendationer 

Denna studie bidrar till den pågående debatten om flyktingars integrationsprocess i 

ett värdsamhälle. Litteraturen har ett fortsatt fokus på integration och hur 

europeiska samhällen hanterar flyktingmottagande men har främst varit av 

kvantitativ karaktär vilken har legat till grund för statistisk analys. Även om dessa 

analyser är motiverade för att kunna förstå hur beslutsfattare och andra högt 

uppsatta aktörer agerar i integrationspolitiska åtgärder, ignoreras den kanske minst 

lika viktiga aspekten; en förståelse för var de nuvarande utmaningarna ligger i 

integrationsprocessen.  

Genom att ha undersökt hur somalier själva erfar integrationsprocessen i det 

svenska samhället, har konturerna för en upplevd integrationsprocess kunnat 

skissas fram. Vad som har framkommit av denna studie är att integrationspolicys 

som inte beaktar hur utfall av integrationspolicys appellerar till de som ska 

integreras i samhället, riskerar att vara ineffektiva.  

Koopmans (2010) mäter integration utifrån tre variabler: segregation, 

kriminalitet och sysselsättning. Dessa variabler blir svåra för en kommun, som 

normalt implementerar integrationspolicys, att veta hur de kan agera för att 

underlätta integrationsprocessen. De fem teman som denna studie har identifierat 

kan förhoppningsvis bidra till en förståelse för var utmaningarna i integrations-

processen ligger samtidigt som insikterna skulle kunna omsättas till konkreta 

åtgärder av kommuner i syfte att förbättra deras arbete med integration av 

flyktingar.  

En slutsats man med försiktighet kan dra är att etnisk bakgrund har betydelse 

för vilka hinder en invandrare kommer att stöta på under integrationsprocessen. 

Aktörer som verkar inom de olika delarna av processen rekommenderas därför att 

anpassa sitt stöd efter den etniska grupp som ska integreras.  

En replikering kan vara svår att genomföra eftersom den kvalitativa studien 

innehåller flera tolkande moment. Det faktum att denna studie enbart har studerat 

första generationens somalier, från vissa delar av Sverige, gör att den kan ha en 
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begränsad överförbarhet. Den somaliska kulturen kan skilja sig från andra 

flyktingars kulturella bakgrunder vilket gör att de identifierade temana i 

integrationsprocessen eventuellt inte är applicerbara på andra flyktingar.  

Rekommendationer inför framtida forskning är att replikera denna studie men 

att utgå från flyktingar med annan etnisk bakgrund. På så vis får vi svar på om etnisk 

tillhörighet utgör en faktor som bör beaktas för att integrationsprocessen ska bli så 

bra som möjligt för de flyktingar som behöver integreras i ett samhälle. Denna 

rekommendation går emot viss tidigare forskning (Asselin et al. 2006:158) som 

uttryckligen skriver att framtida studier inte bör ta avstamp i olika etniska grupper. 

De anser i stället att relationer mellan individer och grupper bör vara i fokus. Vad 

jag ställer mig frågande till är hur effektiv den utgångspunkten blir när denna studie 

visar att inrikes och utrikes födda sällan interagerar med varandra.  
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7 Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide 

 

Etiska aspekter 

Information ges till intervjupersonerna om: 

• Anonymitet och möjlighet att dra tillbaka deltagandet 

• Offentliggörandet av kandidatuppsats 

• Inhämta tillåtelse om inspelning och transkribering 

 

Syfte och fokus med intervjuerna  

• Hur somalier upplever sitt möte med Sverige och själva 

integrationsprocessen 

 

Block 1: Bakgrund & uppvärmning 

Hur gammal är du?  

När kom du till Sverige?  

Varför flydde du till Sverige? Med vem?  

Hade du några förväntningar på Sverige?  

Blev det som du tänkte att det skulle bli?  

På vilket sätt kände du att du behövde anpassa dig?  

Var det något som kändes svårt att anpassa sig till?  

 

Block 2: Kontakterna med det svenska samhället 

Vem var din första kontakt i Sverige? 

Vilken myndighet/institution kom du först i kontakt med när du kom till Sverige? 

På vilket sätt har den kontaktpersonen/institutionen kunnat hjälpa dig?  
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Hur mycket har den kontakten/personen betytt för dig och din integrering i 

samhället?  

Känner du att du får den hjälp du behöver? Varför / varför inte?  

Vilka myndigheter har du haft mest kontakt med? 

Känner du dig som en del av det svenska samhället? Varför / Varför inte? 

Vad tycker du är det viktigaste att få hjälp med när man kommer som nyanländ 

till Sverige?  

Vem/vilka tycker du har ansvaret för integrationsprocessen? Utveckla. 

Har du några egna förslag på hur man (ansvariga personerna ovan) hade kunnat 

förbättra integrationsprocessen?   

 

Block: 3 Arbetsmarknaden  

Vad har du för sysselsättning?  

Berätta hur det gick till när du fick ditt första arbete. 

Hur upplevde du den processen?  

Vad skulle du vilja göra/jobba med i Sverige om du kunde välja helt fritt? 

 

Block 4: Din situation i Sverige idag  

Vad gör du på din lediga tid? (Förening, politik, fotbollsförälder, etc.)   

Hur gör du om du skulle vilja söka ett arbete idag? Beskriv processen. 
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Bilaga B: Sammanställning av intervjuer  
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Bilaga C: Informerat samtyckes-blankett  

 
 

I N F O R M E R A T  S A M T Y C K E S - B L A N K E T T  

 

 

 

 

 

Samtycke att deltaga: 
 
 
 
 
 
Jag, _____________________________, har fått ta del av en kopia av Informerat samtycke. Jag 
förstår och samtycker till att min delaktighet i insamlingsmaterialet till den kandidatuppsats som 
bedrivs av Mikaela Arnekull är helt frivillig, och att jag kan avbryta intervjun när som helst.  
 
Genom att signera denna blankett, bekräftar jag att jag förstår studiens natur, de potentiella 
riskerna för mig som deltagare, och medlen som innebär att forskaren kommer att bibehålla min 
identitet konfidentiell. Min signatur på denna blankett indikerar också att jag är 18 år eller äldre 
och att jag samtycker till att jag deltar frivilligt som deltagare i den studie som har beskrivits.  
 
 
 
 
 
Deltagarens signatur: ___________________________ Datum: ______________ 
 
 
 
Forskarens signatur: ___________________________ Datum: ______________ 
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