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I början av 1990-talet gick en flyktingvåg från Somalia ut över 
världen. I dag finns i runda tal 20 000 somalier i Sverige. I 
Minnesota i USA finns ungefär lika många. Bland somalierna i 
Minnesota är andelen sysselsatta betydligt högre än i Sverige – 
kanske dubbelt så hög. De flesta somalier i Minnesota är kon-
centrerade till Minneapolis. Denna etniska enklav sjuder av 
ekonomisk aktivitet. Här finns mängder av somaliska restau-
ranger och butiker – bl.a. ett flertal somaliska ”shopping 
malls” – och det är inte svårt att hitta somalier som är stolta 
över sina framgångar och utstrålar framtidstro.  
 Det förefaller som om Minnesota och Minneapolis erbju-
der en med amerikanska mått mätt god social service tillsam-
mans med de gängse amerikanska kraftfulla incitamenten för 
arbete och företagande. Detta i kombination med enklave-
konomins dynamik har lett till en imponerande självorganise-
ring för att hantera den egna gruppens behov, även om man 
ännu så länge ingalunda kan tala om att gruppen lever i väl-
stånd.  
 Den somaliska enklaven i Minneapolis är väl värd att stu-
dera i syfte att finna förklaringar till dess dynamik, förklaringar 
som kan ge lärospån att omsätta även i andra miljöer. 
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