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1. Introduktion 
I det moderna samhället lever vi i en gränslös transitkultur som betonar nationers och platsers 

upplösning, de icke- territoriella identiteternas, gemenskapernas och relationernas tid. 

(Alsmark, 1997). I samband med den ökade globaliseringen har fenomenet identiteter kommit 

att bli något allt mer akut. Stora ekonomiska och kulturella förändringar, försvinnandet av 

dominanta ideologier och traditionella symboler har tillsammans med nationella och 

internationella konflikter lett till stora förflyttningar av människor (Verkuyten, 2005). Erik 

Olsson (2005) menar att etnicitetens betydelse tydliggörs i samband med migration. Gränser 

mellan länder suddas ut medan gränser mellan olika grupper förstärks (Ibid.). Den sociala 

välfärden och därmed även nationella välfärdssystem utmanas av de demografiska 

förändringar som den ökade globaliseringen och globala migrationen för med sig. Lena 

Dominelli, Walter Lorenz och Haluk Soydan (2001) menar att det är viktigt att socialarbetare 

är medvetna om den förvandling av samhällen som migration och förflyttningar av människor 

innebär. En socialarbetare måste ha kunskap om mänskligt beteende och förstå den etniska 

identitetens alla aspekter samt dess inverkan på individers vardagliga liv (Ibid.).  

 

1.1 Problemformulering 
En av de största förändringarna i den demografiska uppsättningen i Bristol i sydvästra 

England under det senaste decenniet har varit ankomsten av ett stort antal somaliska 

flyktingar och asylsökande. Den somaliska gruppen i Bristol är en mycket komplex grupp 

med oerhört varierande livshistorier. Detta synliggörs i synnerhet hos barnen och ungdomarna 

som i flera fall har upprepade erfarenheter av att migrera och därmed haft sin uppväxt 

utspridd i flera olika sociala och kulturella kontexter (Awad, et al., 2006). Utifrån situationen 

för de somaliska ungdomarna bosatta i Bristol ser vi det som intressant att ställa oss frågan 

hur deras identitetsutveckling och upplevelse av etnisk grupptillhörighet påverkats av deras 

erfarenhet och upplevelse av att migrera, av att lämna det invanda för att etablera sig i en ny 

främmande värld. Vårt intresse för att titta på de unga somaliska migranternas upplevelser av 

migration och identitetsskapande i Bristol har lett oss fram till det syfte som presenteras 

nedan. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för migrationens betydelse för 

somaliska ungdomars identitetsskapande i Bristol.  

 

För att uppnå syftet ämnas följande frågeställningar besvaras: 

- Hur beskriver ungdomarna sin upplevelse av att migrera? 

- Hur beskriver ungdomarna sin plats i det nya samhället? 

- Hur ser ungdomarna på sin egen nationella och etniska tillhörighet? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Somalia 
Somalia är till ytan nästan en och en halv gånger större än Sverige. Landet har en befolkning 

på 8,5 miljoner invånare varav de flesta är bosatta på landsbygden eller i anknytning till 

huvudstaden Mogadishu. Den största delen av befolkningen tillhör somaliska klaner och är 

sunnimuslimer (www.landguiden.se). Förutom en stark känsla av etnisk, språklig och 

kulturell gemenskap, är klantillhörigheten en avgörande faktor. Varje klanfamilj är uppdelad i 

flera klaner, sub- klaner som härrör från specifika utvidgade familjer och släkter. Somali 

utsågs till det nationella och officiella språket i Somalia 1973 (Rutter, 2004). Den stat som 

initierades då det brittiska Somaliland förenades med det italienska Somalia och tillsammans 

formade republiken Somalia 1960 kollapsade inom de första 30 åren. En av anledningarna till 

republikens fall var president Mohamed Siyad Barres, som 1969 genom en militärkupp tagit 

över makten, allt mer diktatoriska beteende (Olden, 1999). 1982 började tre olika 

oppositionspartier växa fram, inklusive Siyad Barres regeringsparti, och strax därefter började 

beväpnade konflikter bryta ut emellan partierna. I maj 1991 förklarade Somali National 

Movement självständighet i de norra delarna och sedan dess har det förekommit en mycket 

instabil fred i norra republiken Somaliland. I södra Somalia har de politiska oppositionerna 

misslyckats med att ena sig och de interna klankonflikterna har snarare förvärrats (Rutter, 

2004). Landet har i samband med inbördeskriget drabbats av ett av den moderna tidens värsta 

sammanbrott med mycket lidande som följd och är idag en av världens fattigaste länder. Från 

att president Muhammad Siyad Barre avsattes 1991 upphörde landet i praktiken att existera 

som stat, det existerar varken någon central statsmakt eller ett fungerande rättsväsende. 

Samhället präglas av en laglöshet och genomgripande brottslighet inom tungt beväpnade 
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milisgrupper samt omfattande politiskt våld (www.landguiden.se). Som en följd av 

inbördeskriget beräknas tre fjärdedelar av invånarna ha lämnat sina ursprungliga 

bosättningsområden sedan 1991 (www.ne.se). FN:s flyktingkommissariat, UNHCR 

uppskattade år 2007 antalet internflyktingar i Somalia till 400 000 och nästan lika många 

somalier är på flykt i andra länder (www.sida.se).  

 

2.2 Storbritannien 
Storbritannien har på grund av sin historia och relation till gamla kolonier samt sin språkliga 

och ekonomiska attraktion länge varit i fokus vad gäller migration och invandring. 

Invandringen från olika afrikanska länder har under en lång tid varit omfattande. Under de 

senare årtiondena har dessutom allt fler människor migrerat från Nordamerika, Australien, 

Nya Zeeland och olika EU- länder till Storbritannien. Samtidigt har det blivit allt svårare för 

människor från länder i tredje världen att få uppehållstillstånd i landet. År 2002 var de fler 

personer som sökte asyl i Storbritannien än i något annat EU- land. Asyllagstiftningen 

skärptes i början av 2000- talet och 2003 hade antalet asylsökande minskat något igen. Den 

skärpta lagen innebar i huvudsak en ökad svårighet att överklaga avslag på asylansökan. Det 

infördes även restriktioner gällande vilka som hade rätt till statligt ekonomiskt stöd. Under 

2005 tog Storbritannien emot 25 700 asylsökningar (www.manskligarattigheter.gov.se). År 

2001 utgjorde minoritetsgrupperna omkring åtta procent av befolkningen, många av dessa var 

emellertid födda i Storbritannien (www.landguiden.se). Storbritannien sägs i vissa 

sammanhang vara ett av de länder som lyckats bäst med integrationen av olika etniska 

minoritetsgrupper och minoriteterna sägs finnas representerade på samtliga samhällsnivåer. 

Samtidigt menar The commission for racial equality att Storbritannien är ett segregerat 

samhälle. Olika befolkningsgrupper bor åtskiljda, går i skilda skolor och umgås endast inom 

grupperna. Spänningar mellan olika etniska grupper har under senaste åren uppkommit. Enligt 

FN- kommittén lever personer från dessa minoriteter oftare i fattigdom och arbetslöshet. 

Skolresultat och skolnärvaro bland barn från etniska minoriteter är dessutom överlag sämre 

(www.manskligarattigheter.gov.se). Etnisk diskriminering är enligt lag förbjuden i 

Storbritannien men trots detta uppmärksammas en sämre ekonomisk och social 

levnadsstandard hos personer tillhörande olika etniska minoriteter i jämförelse med övriga 

befolkningen. Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) uppmärksammade 

i sin senaste rapport 2004 en oro för rasistiska inslag i den politiska debatten. I synnerhet 

asylsökande och flyktingar är särskilt drabbade av främlingsfientliga tendenser. Efter 
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terrorattacken mot Twin Towers i USA den 11 september 2001 och kriget i Irak har 

misstänksamheten mot muslimer ökat. Detta har tagit sig uttryck i flera attacker mot moskéer 

och enskilda individer runt om i landet (www.landguiden.se). Amnesty International  

kritiserar i en rapport från 2006 den brittiska terroristbekämpningslagstiftningen, vilken de 

menar innehåller bestämmelser som är oförenliga med de mänskliga rättigheterna. Lagen 

anses innehålla alltför vaga bestämmelser vilket möjliggör subjektiva tolkningar. Amnesty 

International menar att Storbritannien idag har Europas strängaste 

terroristbekämpningslagstiftning. Den muslimska befolkningen har drabbats hårt av de 

befogenheter som lagstiftningen ger de brittiska myndigheterna, menar ECRI (Ibid.).  

 

2.3 Somalier i Storbritannien 
Redan under 1800- talet tjänade somaliska män på brittiska handelsskepp runt om i världen 

och en liten somalisk grupp etablerade sig i de stora brittiska hamnstäderna såsom Cardiff, 

Liverpool och London East End (Olden, 1999). Denna lilla grupp utökades explosionsartat i 

samband med inbördeskriget i Somalia och det stora antalet asylsökande och flyktingar som 

anlände till Storbritannien efter 1988. Mellan 1988 och 2003 sökte omkring 54 420 somalier 

asyl i Storbritannien. Fram till 1998 fick i stort sett alla somaliska asylsökande 

uppehållstillstånd. Efter 1998 har reglerna hårdnat och antalet negativa beslut, endast gällande 

somalier, ökade markant. Den somaliska gruppen är idag en av de största flyktinggrupperna i 

Storbritannien. De största grupperna är bosatta i London men stora grupper bor även i 

Liverpool, Manchester, Sheffield, Cardiff och Leicester (Rutter, 2004). Dominic Casciani 

skriver i BBC- artikeln Somalis struggle in the UK (2006-05-30) att det, trots att somalier 

varit bosatta i Storbritannien i över hundra år och att de idag är en av de största etniska 

minoritetsgrupperna, råder en stor brist på kunskap om vilka dessa människor egentligen är. 

Casciani menar att den kroniska nationella bristen på studier och forskning gör det svårt att få 

en tydlig bild av hur situationen ser ut för den somaliska gruppen. De fåtal studier som gjorts 

är i huvudsak fallstudier med fokus främst på barns och ungdomars låga 

utbildningsprestationer i skolan (Ibid.). Anthony Olden (1999) skriver att det finns ett antal 

rapporter och studier kring den somaliska gruppen i London och på andra platser i 

Storbritannien. Studierna har i huvudsak utförts på uppdrag av och med stöd från lokala 

myndigheter (Olden, 1999). 
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De flesta somaliska immigranter har relativt nyligen anlänt till Storbritannien och de fåtal som 

anlänt tidigare såg sig vanligtvis inte som permanent bosatta i landet. Detta är en av 

anledningarna som, enligt Olden (1999), resulterat i att den somaliska gruppen hamnat utanför 

samhällsnormen och befinner sig i isolering från det övriga samhället. Exempelvis så 

synliggörs utanförskapet genom att den somaliska gruppen, till skillnad från de flesta andra 

etablerade etniska minoriteterna i Storbritannien, inte har någon representant i regeringen, och 

därmed ingen länk till den centrala statsmakten (Ibid.). Flertalet somalier har en komplicerad 

resa bakom sig innan ankomsten till landet. Ett stort antal har levt under en längre tid i 

temporära bostäder eller flyktingläger i bland annat Kenya, Etiopien, Yemen eller andra Gulf-

stater. Många har även bott under längre perioder i andra europeiska länder som Sverige, 

Holland och Danmark. Somalier som erhållit flyktingstatus eller medborgarskap i andra 

europeiska länder har utgjort en stor grupp som anlänt till Storbritannien efter 2000. Skolor i 

den engelska staden Leicester beräknades 2003 ha 1 091 somaliska barn där de allra flesta 

hade kommit från andra EU- länder. Många somalier i Storbritannien lever under mycket 

dåliga sociala förhållanden med hög grad av fattigdom och arbetslöshet, enligt Rutter (2004) 

är arbetslösheten uppe i 70 procent bland somaliska män. Flera studier uppmärksammar 

omfattande rasistiska trakasserier mot somalier, minst fyra somalier har de senaste åren 

mördats genom rasistiskt motiverade personliga attacker i Storbritannien. Antalet verbala 

trakasserier, vandalisering av egendom och andra former av uttryck för rasistiska attityder är 

dessutom många. Nästan alla studier om somaliska barn belyser rasistiska trakasserier som en 

del av vardagen för många barn, både i och utanför skolan (Rutter, 2004).  

 

Informationcentre about asylum and refugees (ICAR) gav 2007 ut en rapport angående den 

somaliska gruppen i Storbritannien där de bland annat tar upp hur splittringar och 

sammanhållningar inom den somaliska gruppen påverkas av den traditionella klanstrukturen. 

Dessa interna splittringar och gemenskaper är, enligt ICAR, avgörande både för 

konstruktionen av en den somaliska gruppidentiteten likväl som enskilda somaliers personliga 

identitetsformande. Enligt ICARs rapport innebär en lyckad etablering i Storbritannien att 

länken och relationen till Somalia försvagas och att fokus istället blir på klantillhörighet och 

lokala identiteter i Storbritannien. Det har den senaste tiden rapporterats i medierna om 

gängbildningar och våldsbrott bland unga somalier. Några av dessa mer allvarliga incidenter 

kan, menar ICAR, komma att ha en inverkan på hur somalier uppfattas och bemöts i 

Storbritannien (ICAR, 2007). En studie kring den somaliska befolkningen i Birmingham 

uppmärksammar kulturella konflikter och generationsskillnader som centralt bland somaliska 
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ungdomar. Unga somalier sågs befinna sig emellan två kulturer utan att fullständigt vara 

medlem i någon av dem. Många unga somalier lever under fattiga förhållanden i dåliga 

bostäder i missgynnade bostadsområden. Ungdomarna upplever bristande support hemifrån, 

de har låg skolnärvaro vilket leder till en hög andel som befinner sig i arbetslöshet (Jones, 

2007). Rutter (2004) refererar till Kahin (1997:41) som har studerat ett identitetsskifte bland 

somaliska barn. Kahin menar att barn i själva verket inte mår dåligt av att leva ”i två världar”, 

som han uttrycker det, utan att barn i de allra flesta fall lyckas bra med att parera och byta 

mellan de båda kulturerna. Kahin uttrycker en oro för de barn som försöker förneka sin 

somaliska identitet då han menar att de kan bli påtvingade en negativ syn på vad det innebär 

att vara somalier, att de känner en skam över att vara somalier eller att vara flykting eller 

asylsökande (Rutter, 2004). 

 

2.3.1 Somalier i Bristol 
Med sina omkring 400 000 invånare är Bristol den största staden i sydvästra England, vilket 

gör den till en regional metropol (www.wikipedia.org). Staden är etniskt och kulturellt 

mångfacetterad och år 2004 utgjorde befolkningen tillhörande olika etniska minoriteter 

omkring åtta procent av Bristols totala invånarantal. Antalet hade då ökat markant med tre 

procent sedan 1991. Segregeringen är tydlig då barn och familjer från de olika etniska 

minoriteterna är koncentrerade till specifika geografiska områden i staden. Det gäller i 

huvudsak missgynnade områden som i hög grad är drabbade av fattigdom, arbetslöshet, låg 

levnadsstandars och utbredd kriminalitet. Skol- och undervisningsfrånvaron är i allmänhet 

högre och förmågan att möta barns och familjers behov brister i högre grad jämfört med andra 

rikare områden (Environmental Quality Unit, 2004). En av de största och mest väsentliga 

förändringarna i den etniska kompositionen i Bristol har varit ankomsten av det relativt stora 

antalet somalier som i de allra flesta fall anlänt till staden sedan början av 1990- talet. Många 

av de somalier som idag är bosatta i Bristol har relativt nyligen anlänt till landet. Familjernas 

migrationshistoria fram till ankomsten i Storbritannien har visat sig vara mycket varierande. 

Många har kommit direkt till Storbritannien men ett stort antal har rest via andra afrikanska 

länder där flera har bott tillfälligt i olika flyktingläger. Ett annat stort antal har bott i andra 

europeiska länder, så som Holland, Sverige eller Frankrike, innan de flyttat till Storbritannien. 

I Storbritannien har flera flyttat mellan olika städer och olika bostäder. Flertalet somaliska 

ungdomar har därmed sin barndom och uppväxt präglad av flera olika sociala och kulturella 

kontexter. En lokal undersökning (Awad, et al., 2006) med avsikt att belysa somaliska 
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familjers situation i Bristol visade att två tredjedelar av de 33 familjer som deltog i 

undersökningen anlänt till Storbritannien efter 2001. Det finns ingen exakt siffra om hur stor 

den somaliska gruppen i Bristol är, vid studiens genomförande fanns olika uträkningar på allt 

mellan 12 000 och 15 000. Två tredjedelar av de utfrågade familjerna består av ensamstående 

föräldrar och omkring hälften av familjerna består av fem eller fler barn. Sammanlagt 152 

barn deltog i undersökningen och utav dessa var 68 födda i Somalia, 35 i Storbritannien och 

49 i andra afrikanska eller europeiska länder. Flera av föräldrarna som deltog i 

undersökningen såg den somaliska gruppen i Bristol som en svag grupp. En informant belyste 

bristen på support och information från bland annat den lokala kommunledningen (Ibid.).  

 

3. Metod 

3.1 Val av metod  
Då vi med denna studie ämnar betrakta och presentera en fördjupad förståelse för unga 

somaliers subjektiva livsvärldar kommer vi i genomförandet av studien använda oss av en 

kvalitativ metod. Enligt Steinar Kvale (1997) ger en kvalitativ forskningsintervju möjlighet att 

förstå världen utifrån olika människors subjektiva uppfattningar. I enlighet med den 

kvalitativa metoden har vi valt att utgå ifrån en hermeneutisk ansats där full fokus riktas på 

informanternas subjektiva upplevelser (Ibid.). En levnadsberättelse består, enligt Gunnar 

Alsmark (1997) ofta av trådar som beskriver hur individen är, hur individen upplever sig i 

förhållande till sitt förflutna och till framtiden samt hur individens liv svarar mot tidsandan 

och den moraliska ordningen (Ibid.). Samtalet kring den mänskliga livsvärlden omvandlas 

därefter till text som sedan tolkas för att en giltig och gemensam förståelse av textens mening 

ska erhållas, det vill säga empirin kommer att genomgå en hermeneutisk tolkning (Kvale, 

1997).  

 

3.2 Urval  
Vi har intervjuat sex unga somalier i åldrarna 18-25 år, tre kvinnor och tre män. Vårt urval 

består av en variation av individer på så sätt att deras bakgrunder samt aktuella förhållanden 

ser olika ut. Vi har emellertid valt att ha en jämn könsfördelning för att få ett relativt 

representativt urval. Gemensamt för målgruppen är deras somaliska ursprung, att de har 

migrerat från Somalia till England samt att de idag, vid genomförandet av intervjuerna, är 
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bosatta i Bristol. Samtliga ungdomar har kommit till England de senaste tio åren men deras 

migrationshistoria ser olika ut. Åldersgruppen betraktar vi som lämplig när det gäller att nå 

ungdomar som hunnit en bit i sin utveckling och därför möjligen har lättare att reflektera över 

sin bakgrundhistoria, känslan av tillhörighet och identitetsskapande. Tanken med åldersramen 

var också att intervjupersonerna skulle ha en viss tidsmässig och eventuellt känslomässig 

distans till migrerandet från hemlandet för att lättare kunna återge upplevelsen av att migrera. 

För att nå den önskade målgruppen kontaktade vi i ett tidigt skede en etablerad somalisk 

organisation som är verksam i Bristol. Genom nyckelpersoner i organisationen har vi sedan 

använt oss av snöbollseffekten för att nå ut till ungdomar som passat in i vår målgrupp 

(Halvorsen, 1992). För att få en viss bakgrundsinformation genomfördes en informell dialog 

med en av de huvudansvariga inom organisationen, mannen som sedan innan varit vår 

kontaktperson i Bristol.  

 

3.3 Datainsamling och databearbetning 
Sekundärdata är hämtad i litteratur och vetenskapliga artiklar. Litteraturen har främst sökts via 

Mittuniversitetets bibliotekskatalog MIMA och de sökord som har använts är; migration, 

ungdomar, somalier, etnisk identitet, etnisk tillhörighet, identitetsskapande och symbolisk 

interaktionism. Förslag på litteratur har hämtats i litteraturlistor ur för ämnet relevanta böcker. 

Vetenskapligt granskade artiklar (peer-reviewed journals) har sökts via sökdatabasen CSA 

Social Sciences Illumina, som innehåller artiklar inom samhällsvetenskap och 

beteendevetenskap. Använda sökord överensstämmer med de som presenterats ovan. I 

bakgrundsavsnittet presenteras vissa nationella och lokala rapporter kring situationen för 

etniska minoriteter i allmänhet och somaliska gruppen i synnerhet i Storbritannien och Bristol.  

 

Primärdata består av information insamlad genom sex kvalitativa halvstrukturerade personliga 

intervjuer där respektive intervjutillfälle fordrat omkring en och en halv timme. Intervjuerna 

har genomförts med hjälp av en intervjuguide bestående av frågor kopplade till sex olika 

frågeteman. Intervjuguiden och frågorna har varit av flexibel karaktär för att lämna utrymme 

för intervjupersonernas subjektiva berättelser vilket, enligt Kvale (1997), ger intervjuerna en 

halvstrukturerad karaktär. Intervjuerna tog plats i olika miljöer beroende av intervjupersonens 

preferenser samt olika aktiviteter arrangerade av den somaliska organisationen där de unga 

vid intervjutillfället befann sig. För att under intervjun kunna koncentrera sig fullständigt på 

dialogen med den intervjuade och att göra anteckningar samt för att underlätta 
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databearbetningen spelades intervjuerna in med hjälp av en bandspelare. Det fullständiga 

intervjumaterialet har sedan transkriberats ordagrant vilket är etiskt försvarbart på så sätt att 

inget av det som sagts har ändrats. I genomförandet av intervjuerna har vi valt att göra hälften 

av intervjuerna var, där en utav oss ställt frågor medan den andra gjort anteckningar och 

ansvarat för inspelning. Anteckningarna har fungerat som ett komplement till 

bandinspelningen, för att kunna ge en återblick även av kroppsspråk och uttryckssätt. Genom 

att vara två har vi även kunnat fungera som ett stöd för varandra vid frågor och följdfrågor. En 

mindre ersättning delades ut till informanterna som tack för deras deltagande. Enligt Trost 

(1993) blir en intervju bättre då båda intervjupersonerna är samspelta. Intervjuerna utfördes i 

enlighet med vad Trost kallar för en solidarisk intervju, där intervjuaren försöker förstå och 

känna sig in i den intervjuades situation och tolerera vad denne säger och uttrycker även då 

man inte delar dennes åsikt (Ibid.).  

 

För att bilda oss en uppfattning om innehållet i intervjuerna har vi läst igenom dem ett antal 

gånger för att sedan välja ut för analysen väsentliga stycken och citat. Analys har gjorts med 

hjälp av meningskoncentrering (Kvale, 1997), vilket innebär att intervjupersonernas svar har 

formulerats mer koncist så att det väsentliga framträder. Detta innebär att omfattande 

intervjutexter struktureras upp i citat och huvudteman. Det blir då lättare för forskaren att få 

en överblick över materialet och kunna dra slutsatser (Ibid.). Vi har valt att göra ett 

sammanställt avsnitt med resultat och analys av den insamlade empirin för att undvika 

onödiga upprepningar. I framställningen framgår ändå på ett tydligt sätt vad som är resultat 

respektive analys. I analysen har vi beskrivit det sammanhang i samtalet som citaten har 

hämtats från och på så sätt försökt göra respektive respondents beskrivning rättvisa. Analysen 

har delats upp i sju olika teman; att bryta upp och byta land, betydelsefulla andra, 

bostadsområdet, språkets betydelse, nationell och etnisk tillhörighet, religionens betydelse 

samt diskriminering och stereotypisering. Teman har valts på basis av intervjuresultat, 

relevans för studiens syfte och frågeställning samt teoretiska utgångspunkter. I tolkningen och 

analysen av empirin har vi för att belysa den sociala interaktionens och kontextens betydelse 

inspirerats av symbolisk interaktionism, inklusive vissa av sociologen och psykologen G H 

Meads resonemang och reflektioner kring identitetsutveckling.  
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3.4 Etiska ställningstaganden  
Då forskning utförs är det viktigt att reflektera över etiska ställningstaganden, i synnerhet i en 

värld där forskningen får ett allt större utrymme i samhällsutvecklingen. Det bör funderas 

över vad som är av störst vikt, ny kunskap för att kunna ge en ny syn på samhället och kanske 

även lösningar på sociala problem, eller intervjupersonens rätt till privatliv. Vidare bör frågan 

om vilken part som gynnas av studien ställas, är det intervjuare eller intervjuperson 

(Halvorsen, 1992). Enligt Kvale (1997) har samhällsvetenskapen som ett av sina mål att öka 

förståelsen av och värdet för människor, samtidigt som respekten för mänskliga rättigheter 

måste värnas. I en studie uppträder flera olika etiska dilemman och därför bör etiska 

överväganden göras under hela forskningsprocessen (Ibid.). Knut Halvorsen (1992) tar upp 

valet av forskningsuppgift och dess utformning som en fas för etiska reflektioner. Han menar 

att det i den nordiska forskningstraditionen är vanligt att forskaren har den ”svaga” gruppen 

som utgångspunkt, han nämner etniska minoriteter som ett exempel på en sådan grupp (Ibid.). 

Vår målgrupp, unga migranter, kan utifrån detta klassas som en ”svag” grupp. Genom att 

studiens målgrupp är i fokus och att det är de som får formulera och uttrycka sig om sin 

situation och sina upplevelser, antas detta etiska kriterium uppfyllas.  

 

Enligt de etiska riktlinjerna kring informerat samtycke (Kvale, 1997) har intervjudeltagarna 

informerats om undersökningens allmänna syfte och genomförande samt innebörden av 

deltagandet genom ett informationsbrev där frivillighetsaspekten har betonats. Brevet 

skickades ut två veckor innan själva intervjutillfället. Intervjupersonerna fick dessutom ta del 

av lite kort information i samband med att intervjun ägde rum och de har även haft 

möjligheten att ställa frågor till oss både innan, under och efter intervjun. Genom 

informationsbrevet och i samband med intervjun har samtliga intervjudeltagare informerats 

om deras rättighet till konfidentialitet och datasäkerhet. För att säkerställa detta har samtliga i 

i studien tilldelats fiktiva namn. 

 

3.5 Studiens tillförlitlighet 
En studies tillförlitlighet kan förklaras utifrån tre termer; validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Enligt Kvale (1997) handlar en studies validitet om i vilken grad studien 

mäter det som i själva verket är avsett att mätas. Med tanke på att vi formulerat ett syfte och 

frågeställningar att arbeta utifrån innan intervjuguiden framarbetades och innan intervjuerna 

utfördes, tolkades och analyserades så har också intervjuerna fått formas av vårt avsedda syfte 

med studien. Vi anser att vi har uppnått vårt syfte och besvarat våra frågeställningar, därmed 
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har vi undersökt det som var avsett att undersökas. Våra intervjupersoner har berättat öppet 

och trovärdigt om de områden som berörts och det upplevs inte att de medvetet har 

undanhållit information som hade varit av relevans, de har svarat ingående på alla frågor. 

Ovan nämnda faktorer tyder på en hög validitet.  

 

Reliabilitet vid kvalitativa studier blir enligt Trost (1993) framförallt en fråga om kongruens, 

precision och objektivitet. Kongruens handlar om att man ställer frågor om samma företeelse 

för att kunna förstå företeelsens alla nyanser. För att få en hög reliabilitet har vi utgått från en 

noggrann utarbetad intervjumall, för att vara säker på att komma åt studiens syfte, och 

samtidigt minskar en utarbetad mall risken att olika frågor ställs till olika intervjupersoner. 

Precision (Ibid.) innebär intervjuarens sätt att registrera svar, eller att man som inte intervjuare 

inte ska tro att man förstår något förrän man är säker på att man förstått och även kontrollerat 

att man gjort det. Intervjupersoner talade och förstod det engelska språket bra och vi valde 

därför att inte använda oss av en tolk. Gällande intervjun med Asha, 18 år upplevde vi i 

efterhand att hennes språkkunskaper, som i vissa sammanhang var aningen bristande, kunde 

ha påverkat hennes förmåga att besvara våra frågor. För att undvika reliabilitetsproblem valde 

vi att utesluta de citat som innehöll vissa osäkra moment, i intervjun med Asha likväl som vid 

vissa tillfällen i de övriga intervjuerna, och anser därför att detta inte påverkar studiens 

tillförlitlighet. Vid vissa av intervjuerna förekom vissa störningsmoment, exempelvis genom 

personer som kom in i rummet. Då det samtidigt var miljöer som intervjupersonerna var 

bekanta med tycktes inte intervjuns flöde påverkas av detta, ingen visade tecken på obehag. 

Objektiviteten (Ibid.) har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera svar, det vill säga 

noterar intervjuarna samma sak så är objektiviteten hög. Båda intervjuarna har närvarat vid 

intervjuerna vilket bidragit till att vi kunnat få bekräftelse av varandra på att berättelserna 

tolkades på ett tillförlitligt sätt. Den ena av intervjuarna har fokuserat på att lyssna och ställa 

frågor medan den andra haft ansvaret för inspelning och antecknande, men samtidigt har vi 

stöttat varandra med att ställa följdfrågor vid samtliga intervjutillfällen för att inte gå miste 

om viktig information. Vi har dessutom använt oss av bandspelare för att ingen viktig 

information skulle förbigås. Objektiviteten i våra intervjuer är därför hög. 

 

Generaliserbarhet handlar enligt Kvale (1997) om vidare studiens data speglar en generell bild 

av populationens verklighet, så kallad statistisk generalisering. Vid en kvalitativ studie går 

inte statistisk generaliserbarhet att säkerställa. En naturalistisk generalisering, som bygger på 

personliga erfarenheter kan dock göras. Den naturalistiska generaliseringen utvecklas som en 
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funktion av erfarenheten, där erfarenhet går från tyst kunskap till explicit påståendekunskap 

genom verbalisering i intervjusamtalet (Ibid.). Vårt syfte är inte att dra statistiska 

generaliserande slutsatser om unga somalier som migrerat till England som en homogen 

grupp utan snarare att lyfta fram och belysa den komplexitet som råder i den somaliska 

gruppen i Bristol, i synnerhet bland ungdomarna. Vi önskar därför genom denna studie 

presentera naturalistiska generaliseringar kring ungdomarnas subjektiva erfarenheter av 

migration och hur dessa i sin tur påverkat deras identitetsformande.  

 

3.6 Intervjusituationen  
Det är i en kvalitativ forskningsintervju är viktigt att reflektera över sina egna värderingar 

kring de valda teman som kommer att behandlas i forskningen, och hur det möjligtvis kan 

påverka resultatet (Halvorsen, 1992). En av författarna i denna studie har inom det senaste 

året genomfört en praktik och därigenom kommit i kontakt med den somaliska organisationen 

och därmed även somaliska barn, ungdomar och familjer. Innan studiens genomförande hade 

vi därmed en viss förförståelse gällande situationen för den somaliska gruppen i Bristol. 

Syftet med denna studie är emellertid att få en djupare förståelse för de enskilda ungdomarnas 

upplevelser, vilket vi på förhand inte hade några uppfattningar om. Vid varje intervjutillfälle 

har vi gått in med ett öppet sinne och lämnat stort utrymme för ungdomarnas egna berättelser.    

 

Kvale (1997) menar att det finns en risk att det glöms bort att den ursprungliga diskursen är en 

social konstruktion. Han betonar att materialet inte är något som intervjuaren har samlat ihop 

utan att det är ett intersubjektivt skapande mellan den som intervjuar och den som intervjuas 

(Ibid.). Vi är medvetna om vissa faktorer som kan ha påverkat den intervjuade och därmed 

även intervjumaterialet. Det faktum att vi vid samtliga intervjutillfällen var två intervjuare och 

en informant kan uppfattas som något som skulle kunna ha en negativ inverkan på intervjun 

om den intervjuade skulle uppleva sig vara i underläge och att dennes uttalanden då färgas av 

detta. Att intervjuerna genomförts i informanternas egna forum och invanda miljöer inger 

istället trygghet och vi anser att detta gör att personen inte hamnar i ett underläge.  

 

En annan eventuellt påverkande faktor kan vara att vi som intervjuare kommer från en 

västerländsk bakgrund och att ungdomarna utifrån detta kan ha känt sig som i ett underläge. 

Erfarenheter av tidigare diskriminering kan ha gjort att ungdomarna inte velat uttrycka en 

starkare anknytning till sitt nationella och etniska ursprung. De kan emellertid även ha ökat 
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intresse för att påvisa sin stolthet över att tillhöra den etniska och nationella somaliska 

gruppen. Vi upplevde dock att det faktum att även vi kom från ett annat land än Storbritannien 

ingav ett förtroende. Vi menar dock att vi under studiens samtliga delar och processer varit 

medvetna och tagit hänsyn till att vår bakgrund kan ha haft en inverkan på informanterna. 

Alsmark (1997) menar att en intervju i många fall inte bara gynnar intervjuaren utan också 

den intervjuade då individens berättelse om sitt liv blir ett sätt att styrka jag- identiteten och 

bekräfta sin identitet.  

 

4. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

4.1 Identitet 
Begreppet identitet har sina rötter i antiken och kommer från latinets idem, ”densamme”, ”jag 

är jag”. Det finns en mängd olika sätt att definiera begreppet identitet, många gånger har 

identitetsdefinitionerna någon form av teoretisk utgångspunkt. Identitet har, från att ha varit 

tydligt förknippat med termer som stabilitet, varaktighet och tydligt definierbar övergått till att 

definieras i termer som oklarhet, mångfald, ambivalens och fragmentering. Idag handlar 

begreppet i större grad om en kontinuerlig process av konstruktion, förhandlande och val 

(Alsmark, 1997). Maykel Verkuyten (2005) menar att identitet idag är något som kan sägas 

vara överallt och ingenstans och ett överanvändande av begreppet har lett till förvirring och 

missförstånd gällande dess betydelse och innebörd. 

 

Enligt Verkuyten (2005) handlar en individs sociala identitet om relationen mellan en individ 

och dennes omgivning, det vill säga den lokala miljön likväl som de historiska, ekonomiska 

och politiska omständigheterna. Sociala identiteter är ständigt under förhandling, de är eviga 

ofullständiga projekt. Samtidigt utgör den sociala identiteten ett ramverk för hur vi agerar, 

tänker och känner. Människan erhåller genom sin sociala identitet en meningsfullhet, ett syfte, 

status och självkänsla samt en känsla av tillhörighet. I det sociala rummet sker en ständig 

kategorisering av människor utefter olika karaktärsdrag såsom kön eller etnisk bakgrund. 

Verkuyten beskriver tillhörandet till en specifik kategori som något som ger en person en 

plats i den sociala världen. Samtidigt måste man särskilja på den subjektiva förståelsen och 

den sociala verkligheten. Sättet att se på sig själv kan förändras utan att det uppmärksammas 

på det sociala och strukturella planet. På det psykologiska planet kan du alltså sägas vara 

betydligt mindre begränsad än på det sociala och strukturella planet (Ibid.). Stephen Spencer 



 

 15

(2006) beskriver hur identitetsformandet, personlig så väl som gruppidentitet, påverkas av ett 

erkännande från andra individer eller grupper. Omvänt kan ett misskännande, det vill säga ett 

erkännande på felaktiga grunder, eller ett icke- erkännande resultera i isolering, fördömande 

och kränkande attityder gentemot den aktuella gruppen (Ibid.). Enligt Alsmark (1997) 

föredrar människor överlag identifikationer som leder till positiva sociala identiteter och en 

stark kollektiv självkänsla. Samtidigt kan en person känna starka känslomässiga band till en 

etnisk grupp trots att detta innebär negativa erfarenheter som diskriminering eller utanförskap. 

Även om distansering från andra individer och grupper kan leda till något positivt så har 

människor alltid haft en inre drivkraft och ett behov att tillhöra någon eller något, en känsla av 

att tillhöra ett ”vi” eller vara en del av en kollektiv enhet. En känsla av tillhörighet bidrar till 

en upplevelse av att känna sig hemma i sin egen värld (Ibid.). Vår identitet kan vara svagare 

och vi kan bli identitetslösa om vi inte känner hemmahörighet varken i någon grupp eller i 

vårt eget inre. Att höra hemma någonstans kan vara att känna tillhörighet i historiska såväl 

som sociala traditioner och sammanhang. Med andra ord förbinder identitet individen till 

något och ger individen en trygghet och en stabilitet i tillvaron. En välintegrerad identitet ger 

en stabil uppfattning om sin egen situation i samhället (Alsmark, 1997).  

 

4.2 Etnicitet och etnisk identitet 
Under de senaste 30 åren har termer som etnicitet, etnisk identitet och etnisk grupp kommit att 

bli allt mer vanligt förekommande. Ordet etnisk härstammar ursprungligen från grekiskans 

ethnos som betyder nation, innebärande en enhet av individer med överensstämmande 

härkomst. Termen etnicitet härstammar från det grekiska ordet ethnikos som betyder 

”hednisk” eller, med andra ord ”de andra”, som inte delar den dominanta övertygelsen eller 

religiösa tron (Cornell & Hartmann, 2007). Stephen Spencer (2006) menar att etnicitet har 

kommit att ersätta begreppet ras vilket ses som mer objektifierande och negativt i sin syn på 

människan. Idag används begreppet etnicitet för att förklara kollektiva kulturella identiteter 

(Ibid.). Stephen Cornell och Douglas Hartmann (2007) menar att det inte är helt enkelt att 

definiera de olika begreppen etnisk och etnicitet. I resonemangen kring begreppet går det att 

särskilja på två olika skolor, primordialism och circumstantialism. De båda teoretiska 

skolorna skiljer sig i sin syn på etnicitet. Enligt ett primordialistiskt perspektiv är etnicitet 

något fixerat och beständigt. En primordialistisk syn på etnicitet uppmärksammar ett redan 

färdigkonstruerat koncept av egenskaper och identifikationer som en individ tilldelas från 

födseln och som följer genom generationer. Det circumstantialistiska, eller situationella, 
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synsättet ser istället etnicitet som föränderligt, flexibelt och kontextbundet då det ständigt 

påverkas av omgivande omständigheter. Interaktionen med andra etniska grupper påverkar 

formandet av den egna etniska identiten. De båda skolorna är på många sätt varandras 

motsatser och det kan tyckas omöjligt att inte välja en utav dem som den kompletta 

sanningen, samtidigt är ett sådant val otillräckligt. Ett enbart circumstantialistiskt synsätt 

förbiser personliga erfarenheter och upplevelser av maktrelationer samt 

socialiseringsprocesser som kan ses som en påverkande faktor i produktionen av etniska 

identiteter. Samtidigt skulle ett enbart primordialistiskt synsätt ignorera de sociala likväl som 

de historiska förhållandena som konstruerar, vidmakthåller och förändrar de etniska 

identiteterna. Cornell och Hartmann menar att man måste uppmärksamma etnicitet både som 

beroende av den omgivande kontexten, därmed föränderlig och flexibel, samtidigt som man 

inte ignorerar det faktum att en etnisk identitet många gånger upplevs som något beständigt 

och mer eller mindre fixerat. Utifrån detta presenterar författarna ett konstruktivistiskt 

perspektiv på etnicitet och etnisk identitet. Det konstruktivistiska perspektivet ser etniska 

identiteter som något som varierar och förändras över tid och plats och innebär ett 

konstruerande och återkonstruerande av identiteter och ett förhandlande av etniska gränser 

(Ibid.). Alsmark (1997) förklarar att ett sådant konstruktivistiskt synsätt på etnicitet, liksom 

identitet, som något flexibelt, kontextbundet och utbytbart snarare än ett fixerat tillstånd har 

blivit allt mer framstående under de senaste decennierna (Ibid.). 

 

Verkuyten (2005) utgår ifrån ett konstruktivistiskt synsätt då han förklarar att etniska 

identiteter är en av flera olika sociala identiteter som en individ kan tillhöra eller känna 

tillhörighet till. Samtidigt menar han att etniska identiteter i många fall är mer fasta och 

beständiga än andra sociala identiteter, som exempelvis en social identitet kopplad till ett visst 

intresse eller en hobby (Verkuyten, 2005). Enligt Thomas Hylland Eriksen (1998) är etnicitet 

och etniska identiteter något som skapas, vidmakthålls och väsentliggörs genom vardagliga 

sociala situationer och möten samt genom människors sätt att handskas med livets krav och 

utmaningar. För att etnicitet ska existera måste en grupp ha en föreställning om en annan 

grupp som annorlunda den egna, detta för att etnicitet till sin karaktär är en aspekt av en 

relation och inte en egenskap hos en grupp. I monoetniska miljöer finns därmed ingen 

etnicitet eftersom det inte finns någon att kommunicera kulturella skillnader till (Ibid.). 

 

Jean Phinney (1990) beskriver två modeller för utvecklandet av etnisk identitet; en bipolär 

och en tvådimensionell modell. Den bipolära modellen förutsätter att ett förstärkande av en 
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etnisk majoritetsidentitet samtidigt försvagar andra etniska minoritetsidentiteter. Enligt den 

tvådimensionella modellen är relationen till den ursprungliga etniska gruppen och relationen 

till den nya, dominanta gruppen oberoende av varandra. Denna modell syftar vidare till att en 

stark identifikation med båda grupper skapar integration eller bi-kulturalitet, medan ett icke-

identifierande med båda grupper leder till marginalisering. En investering i majoritetskulturen 

indikerar assimilering medan identifikation med endast den egna etniska gruppen tyder på 

separation. Identifikation med två olika grupper kan samtidigt vara problematiskt för 

identitetsutvecklingen med tanke på konflikter kring motsättande attityder, värden och 

beteenden hos den egna respektive majoritetsgruppen. Frågan är om en individ kan utveckla 

en mångetnisk identitet och om den är adaptiv, eller om individen måste välja mellan två 

identiteter som står i konflikt med varandra (Ibid.).  

 

4.3 Etnisk identitet och migration 
Elsie Söderlindh (1984) skriver om den subjektiva upplevelsen av att migrera och komma till 

ett nytt land. Hon menar att det inte är medborgarskapet eller nationstillhörigheten som avgör 

den psykiska upplevelsen av migrerandet utan att det är själva passerandet av en gräns därman 

på den ena sidan känner sig som hemma och på den andra som en främling. Detta kan leda till 

det som Söderlindh kallar en ”invandringskris”. Denna gräns är vanligtvis en nationsgräns 

eller en språkgräns, men gränsen kan ta sig olika uttryck, exempelvis en religiös gräns. Att 

bosätta sig i ett nytt land har ofta en livsomvälvande inverkan på en människa, det startar 

processer inom människan som lämnar efter sig tydliga och beständiga spår. Dessa processer 

kan leda till utveckling och mognad genom nya insikter likväl som till försvagning och 

sårbarhet. Söderlindh vill varna för risken att förvränga termen och tala om en 

”invandrarkris”. Denna term presenterar ”invandrare” som en homogen grupp där alla lider av 

en och samma kris, en gruppdiagnos. Människor migrerar till nya länder av vitt skilda orsaker, 

vilket naturligtvis påverkar upplevelsen i sig. Som en följd av att man lämnat sitt land och 

migrerat drabbas många av olika former av mer eller mindre traumatiska förluster. Det kan 

gälla objektsförluster innebärande separation från en plats, familj och vänner. I mötet med det 

nya landet upplever många dessutom känslor av autonomiförlust och social skam betydande 

exempelvis en oförmåga att uttrycka sig och ta eget ansvar samt en känsla av att ständigt bli 

ifrågasatt och misstänkliggjord. Söderlindh (1984)  diskuterar även språkets betydelse och 

menar att språket inte bara är ett verktyg för att uttrycka sig själv och sina tankar och känslor 

utan även en del av identiteten. Det är viktigt att få sitt språk accepterat och tillåtas vara stolt 
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över sitt språk. Erkänns inte ens språk är det samma sak som att man själv som person inte 

erkänns. I det nya landet upplever många personer med invandrarbakgrund att deras språk inte 

värdesätts på samma sätt som majoritetsspråket. En individs värde bedöms delvis av hur bra 

respektive dåligt denne talar och förstår detta majoritetsspråket. I nya ovana miljöer blir den 

verbala kommunikationen genom gester och symboler betydligt viktigare än i den invanda 

miljön, exempelvis hemlandet. Begränsningar i språket gör även att ens livsstil förändras, 

vissa saker eller aktiviteter kan försvåras på grund av kommunikationssvårigheter (Ibid.).  

 

Hylland Eriksen (1998) anser att det under perioder av förändring behövs en etnisk symbolik 

som hänvisar till ett gammalt gemensamt språk eller släktsystem, en religion eller livsstil för 

att en etnisk identitet ska upprätthållas (Ibid.). När den gamla identiteten inte längre förstärks 

och bekräftas av omgivningen kan det vara svårt att bevara den.  Det kan samtidigt vara svårt 

att acceptera den nya identitet som omgivningen tycks vilja ge en. Hela processen påverkar 

den inre identitetsupplevelsen och bidrar till en osäkerhet kring vem man egentligen är. Den 

nya identiteten kan upplevas som begränsande och förminskande då den ofta är mer kollektiv 

och inte ger utrymme för unika egenskaper och en unik personlig identitet. (Söderlindh, 

1984). Det framgår av flera författare och forskare att den etniska identiteten blir extra 

framstående och betydelsefull då den uppfattas som hotad eller då man känner sig osäker 

kring vart man hör hemma (Alsmark, 1997; Hylland Eriksen, 1998; Olsson, 2000; Söderlindh, 

1984; Verkuyten, 2005; Ålund, 1997). Det moderna samhället karaktäriseras av en strävan 

efter en identitet och tillhörandet till en grupp. Denna strävan kan leda till nya gemenskaper 

likväl som till förstärkandet av gamla (Söderlindh, 1984). Migranters livsvillkor präglas av 

uppbrottet från tidigare livsmiljöer och idealiserandet av det som har lämnats förstärks av 

känslan av utanförskap, osäkerhet och ovisshet. Den gamla, ibland mer eller mindre 

”inbillade” världen omdefinieras för att fortfarande kunna ge en efterlängtad trygghet. Som ny 

i ett samhälle kan man känna sig isolerad och osäker, det blir då viktigt att känna en 

kontinuitet och att hålla fast vid det gamla. Detta innebär ofta en strävan efter att hålla 

familjen, den etniska gruppen och gemenskapen samlad. Alexandra Ålund (1997) kallar 

förbindelsen mellan det förflutna och det samtida för ”etniskt minne”. Det handlar om en 

subjektiv uppfattning om det gemensamma som i sig hela tiden utsätts för omdefinieringar 

och justeringar genom ett symbolskapande och en omtolkning av historien till en typ av 

mytkonstruktion. Då integrationen tar vid blir strävan efter att hålla ihop den etniska gruppen 

såväl som familjen ett konfliktfyllt projekt med spänningar och motsättningar. Den ofta 

marginaliserade positionen i samhället är av stor betydelse för det etniska minnet. Åhlund 
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skriver även att så kallad ”etnoromantik”, glorifieringen av den egna etniciteten, är vanligare 

inom föräldragenerationen än bland ungdomar (Ibid.).  

4.4 Etnisk identitet och ungdomar 
Ann Frisén & Philip Hwang (2006) diskuterar vikten av att för ungdomar skapa en positiv och 

sammanhängande identitet. Barndomens identifiering måste kopplas samman med de egna val 

och samhällets möjligheter till en helhet där delarna inte är i konflikt. Det tillkommer 

emellertid ytterligare en dimension i identitetsutvecklingen för ungdomar tillhörande en etnisk 

minoritetsgrupp. De kan uppleva en konflikt mellan vilken grad de ska tillhöra sin 

ursprungliga etniska grupp och till vilken utsträckning de ska söka sig till majoritetsgruppen 

eller det kan gälla att kunna hantera fördomar och diskriminering (Ibid.). Lene Arnett Jensen  

(2003) skriver att ungdomar i dagens moderna samhällen tvingas ta hänsyn till olika och 

många gånger motstridiga budskap från olika socialiseringsagenter, såsom föräldrar och 

media, i utvecklandet av sin kulturella såväl som sin personliga identitet (Ibid.). Ungdomens 

uppgift är att hitta de roller och förhållningssätt som passar denne och hitta en balans mellan 

sig själv och andra personer i omgivningen. I konstruktionen av en egen identitet krävs ett 

reflekterande över den gamla identiteten samt att ungdomen försöker finna vilka värderingar 

han eller hon vill förena med sitt nya jag (Frisén och Hwang, 2006)  

 

Phinney (1990) har utvecklat en modell för formandet av etnisk identitet som innebär en 

utvecklingsprocess i tre stadier. Empirisk forskning baserad på liknande modeller beskriver 

förändringar över tid i en individs attityder och förståelse om sin etnicitet. Det första stadiet i 

Phinneys modell består i en period av outforskad etnisk identitet, det andra stadiet ett skede av 

exploaterande och därefter övergår processen i det tredje stadiet innebärande att individen 

uppnått en förvärvad eller engagerad etnisk identitet. Det första stadiet karaktäriseras av 

etniska minoriteter som har ett överhängande intresse för majoritetskulturen. Ungdomar har 

emellertid inte nödvändigtvis något intresse av etnicitet och har eventuellt inte funderat över 

sin etniska identitet, eller så kan den etniska identiteten verka diffus. Det första stadiet kan 

lika gärna relateras till ungdomar som inte placerar majoritetskulturen framför den egna, då de 

till exempel har växt upp med etniskt positiva attityder hos föräldrarna eller andra vuxna som 

hindrat dem att själva tänka över sin etniska identitet. Det andra stadiet involverar en intensiv 

process av fokusering, eller absorbering av den egna kulturen genom aktiviteter såsom 

läsning, samtal med andra människor och aktivt deltagande i kulturella evenemang. För vissa 

kan det fokuserade engagemanget i den egna kulturen innebära ett förnekande av 
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majoritetskulturens värden. Vidare resulterar denna period i ett tredje stadium där en djupare 

förståelse och uppskattande av den egna etniciteten uppnås, det vill säga ett förvärvande av en 

etnisk identitet. Det tredje stadiet kan kräva att individen gör ett beslutstagande kring två 

grundläggande problem gällande etniska minoriteter, vilka är a) kulturella skillnader mellan 

den egna gruppen och majoritetsgruppen, och b) den lägre eller nervärderade statusen av den 

egna gruppen i samhället. Förvärvande av etnisk identitet behöver dock nödvändigtvis inte 

betyda stark etnisk involvering, exempelvis kan en individ vara självsäker och klar över sin 

etniska identitet utan att vilja bibehålla ett etniskt språk eller sedvänjor. Utvecklingsprocessen 

av en etnisk identitet behöver inte med nödvändighet sluta i ett förvärvande utan kan fortsätta 

i cykler innebärande vidare utforskande av rollen och meningen med ens etniska identitet, 

eller att tänka om angående sin etniska identitet. Phinney (1990) förklarar att låg självkänsla 

kan upplevas under det första stadiet medan hög självkänsla ofta relateras till sökandestadiet. 

Det första stadiet har kunnat relateras till känslor av att tillhöra en sämre position i samhället 

och känslor av ångest. Etnisk identitet har visat sig vara svagare bland generationer som 

anlänt till ett värdland vid yngre ålder och bott längre i det nya landet och även bland dem 

som har mer utbildning (Ibid.).  

 

Alexandra Ålund (2000) förklarar hur ungdomar som lever i moderna multietniska samhällen 

tvingas förhålla sig både till kravet om en grupptillhörighet och till behovet av individuell 

identitet. I ett modernt mångetniskt samhälle utvecklas komplexa livsformer bland unga där 

lokala, nationella och globala inflytanden korsas till en gränsöverskridande blandning. Ålund 

menar att ungdomar söker sig till och bildar nya etniskt och kulturellt gränsöverskridande 

gemenskaper och livsstilar som förankras både inåt och utåt. På så sätt skapas nya 

transkulturella sammansmältningar med nya kulturella symboler och uttryck. Identifikationen 

med den ursprungliga etniska identiteten och gruppen är inte längre självklar. För föräldrar är 

spänningarna inte lika tydliga då de i större grad lever med uppfattningen om den etniska 

gruppen och samhällsgemenskaper i allmänhet som präglade av fasta stabila gränser. I ett 

samhälle som präglas av osäkerhet, utsatthet och utanförskap blir identitet och kontroll 

oerhört centrala komponenter. Nya symboler och kulturella uttryckssätt har lite att göra med 

historiska traditioner och mer att göra med det ökande behovet av att känna tillhörighet till ett 

”vi”, utifrån vilket man sedan söker orientera sig i sin omvärld (Ibid.). Uppgiften att forma en 

sammanhängande identitet som ger ungdomarna möjligheten och förmågan att bli positivt 

deltagande samhällsmedborgare är en påfrestande utmaning. Processerna kan, menar Arnett 
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Jensen (2003), leda till utvecklandet av såväl destruktiva egenskaper som nya insikter och 

färdigheter, färdigheter som är nödvändiga för ett liv i dagens multietniska värld. 

 

5. Teoretiska perspektiv 

5.1 Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism fokuserar på förhållandet mellan struktur och aktör och syftar till att 

förklara hur identiteter skapas utifrån sociala processer (Kinnvall, 2003). Teorins rötter 

återfinns i G. H. Meads verk från början av 1900-talet som delvis influerats av pragmatismen, 

Charles Darwin och behaviorismen. Det centrala i dessa arbeten är att individen till stor del 

styrs av sin omgivning, att identiteten är under ständig förvandling samt att mänskligt 

beteende är av central betydelse för att kunna förstå människan (Charon, 1998). Meads verk 

har utvecklats av senare forskare och idag grundar sig den symboliska interaktionismen i fem 

grundläggande aspekter; (1) definition av situationen, (2) att all interaktion är social, (3) att vi 

interagerar med hjälp av symboler, (4) att människan är aktiv och (5) att vi handlar, beter oss 

och befinner oss i nuet (Trost & Levin, 1999). Med definition av situationen menas att 

människan tolkar en situation utifrån sitt perspektiv och att denna tolkning i sin tur styr 

dennes beteende. Interaktion i symbolisk interaktionistisk mening innebär interaktion med 

andra genom tal och kroppsspråk, och interaktion med sig själv genom tankar och känslor 

(Charon, 1998).  

 

5.1.1 Identitetsutveckling 
En människa utvecklas successivt till en social varelse allt eftersom denne växer upp och lär 

sig de normer och förväntningar som finns i samhället. Detta sker genom att barnet lär sig 

språket, såväl kroppsspråk och minspel som det talade språket. Trost & Levin (1999) 

presenterar Meads indelning av barnets uppväxt i olika stadier. Det första är 

förberedelsestadiet då barnet lär sig genom att imitera vuxna. Det andra kallas lekstadiet och 

under detta stadium börjar barnet att tala och successivt lära sig att se på omvärlden med 

andras perspektiv. Barnet börjar i den här åldern också att ta andras roller, till exempel att leka 

mamma, pappa, barn. I spelstadiet börjar barnet inse att det finns en social ordning och att det 

finns regler som säger vad som ska göras och inte göras. Samhälls- och gruppnormerna 

internaliseras genom de generaliserade andra, vilka utgörs av samhället eller den sociala 
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grupp som omger individen. Detta sker genom att individen uppfattar normer, åsikter och 

förväntningar på hur man ska bete sig från den abstrakta omgivande miljön. Vissa personer i 

ett barns närhet har större betydelse än andra och dessa kallas signifikanta andra. Under sitt 

liv har alla individer ett varierat antal signifikanta andra, det kan exempelvis vara föräldrar, 

syskon, nära släktingar, vänner, lärare, etcetera. Det är människor som individen bryr sig om 

och lyssnar till och därför är av stor betydelse för uppbyggnaden av individens identitet och 

individens föreställningsvärld. Människans föreställningsvärld är helt social i sitt sätt att 

fungera. Genom de grupper vi tillhör införlivar vi de perspektiv, språk och kroppsspråk som 

används i vår sociala omgivning. I symbolisk interaktionism finns begreppet primärgrupp, 

vilket innebär grupper där kommunikation sker genom ansikte-mot-ansikte-kontakt. Dessa är 

primära i den bemärkelsen att kontakten är känslomässig och att grupperna utgör en social 

omgivning i vilken individers grundläggande uppfattningar och känslor skapas och 

upprätthålls. Familjen är en av de vanligaste primärgrupperna, men de kan även utgöras av 

kamratgrupper. En grupp kan vara primärgrupp i ett sammanhang men inte alls i ett annat 

(Ibid.). 

 

Identitet är enligt symbolisk interaktionism en kontinuerlig process och det är med våra 

identiteter som vi identifierar och presenterar oss själva i olika situationer. Vår identitet har 

betydelse för vad vi gör och vad vi försöker förmedla till andra. Identiteter skapas, 

upprätthålls och förändras genom social interaktion och de är förhandlingsprocesser som 

utvecklas under tiden vi agerar. Genom andras handlande bekräftas vilka vi är och genom vårt 

handlande erkänner vi vilka andra är. Vilka vi är beror på interaktion, definition och 

återdefinition och vi ”stämplar” andra och beskriver för oss själva vilka egenskaper de har 

utifrån den bild vi stämplar på dem. Hur vi definierar andra får inte sällan betydelse för hur de 

ser på sig själva. Antingen kan individen ta åt sig definitionen eller försöka motarbeta den, 

något som inte sällan beror på maktrelationen mellan aktörerna. Människan är dock inte 

passiv i identitetsskapandet. Med hjälp av symboler, så som kläder, vänner, bilar, religiösa 

symboler och frisyrer, sänder vi ut meddelanden till omgivningen. Identitetsskapande är en 

förhandlingsprocess mellan vem andra säger att jag är och vem jag vill att andra ska uppfatta 

mig som (Charon, 1998). 
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6. Resultat och analys 

6.1 Presentation av informanterna 
Nedan följer en presentation av studiens sex informanter. För att säkerställa konfidentialitet 

och datasäkerhet har samtliga informanter tilldelats fiktiva namn. 

 

Ali är 25 år och är född och uppvuxen i Etiopien, han tillhör den grupp somalier som sedan en 

lång tid tillbaka varit bosatt på andra sidan gränsen till Etiopien. Han presenterade sig själv 

som somalier, tillhörande den somaliska stammen. Ali flyttade till Somalia 2001 för att söka 

arbete. Han bodde i Somalia i fem år och arbetade för en lokal tidning samt för FN’s 

flyktingkommissariat, UNHCR’s verksamhet i Somalia. 2007 migrerade Ali till Bristol. Han 

bor idag med sin fru och deras son i ett område i Bristol där det bor många personer med 

utländskt eller annat etniskt ursprung samt ett stort antal somalier. Alis familj och släkt bor 

kvar i Etiopien. Anledningen till att han flyttade var i huvudsak ökade jobb- och 

karriärmöjligheter. De olika flyttarna har gjort att han tvingats avbryta sina studier upprepade 

gånger. Idag arbetar Ali för ett mindre företag. På helgerna arbetar han som lärarassistent 

inom en somalisk helgskola (supplementary school) som organiseras av den somaliska 

organisationen som varit vår kontakt i genomförandet av denna studie. 

 

Anawar är 24 år, hon är född och uppvuxen i en liten stad i södra Somalia där hon bodde tills 

hon var 14 år. I samband med ökade oroligheter flyttade hon till sin moster på landsbygden. 

På grund av konflikterna spenderade hon större delen av sin tid hemma. För att komma ifrån 

oroligheterna flyttade hon till sin familj i Kenya där hon bodde ett år i en mindre stad samt ett 

år i huvudstaden, Nairobi. 21 år gammal migrerade Anawar med sin syster till London, 

England. Efter två år flyttade hon till Birmingham (en större stad i England) och ett år senare 

kom hon till Bristol. Idag bor hon med sin syster i ett område där det bor många somalier och 

personer med annat etniskt ursprung. Föräldrarna bor i Kenya men hon har en moster i 

London, flera släktingar är kvar i Somalia. Anawar arbetar som lärarassistent på en muslimsk 

skola för barn 9-10 år där hon lär ut om Islam. I tre år har hon även arbetat som volontär inom 

den somaliska organisation som varit vår kontakt för studien, bland annat som lärarassistens 

inom den somaliska helgskolan.  

 

Asha är 18 år, hon är född i Mogadishu, huvudstaden i Somalia, men flyttade i tidig ålder till 

Somaliland i norr i samband med att hennes föräldrar flyttade till Yemen. Hon växte upp i 
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Somaliland där hon bodde med sin moster/faster. Då hon var 12 år hämtade hennes föräldrar 

henne och de flyttade tillsammans till Yemen. I Yemen spenderade hon mycket av sin tid 

hemma eller med sin mamma. Efter två och ett halvt år migrerade hon med sin mamma till 

Bristol där hennes pappa sedan en tid tillbaka varit bosatt. Idag går Asha sista året på college 

(gymnasiet). Hon är enda barnet och bor tillsammans med sina föräldrar i ett område där flera 

olika etniska minoriteter är respresenterade och den somaliska gruppen är stor. Asha har flera 

släktingar som fortfarande bor i Somalia. 

 

Dahir är 20 år, han är född och uppvuxen i Somalia, strax utanför Mogadishu. 1998, när 

Dahir var 10 år flyttade han med sina föräldrar till Etiopien där hans familj försökte knyta 

kontakter för att få komma till Europa. Efter sex månader migrerade familjen till England. De 

första två åren bodde Dahir och hans familj i London och därefter flyttade de till Bristol, för 

att komma närmade den somaliska gruppen som vid tillfället, enligt Dahir, var större i Bristol 

än i London. Idag bor Dahir med sin familj i ett av de områden i Bristol där antalet somalier 

och personer tillhörande olika etniska minoriteter är stort. Han bor med sin mamma och 

morbror samt två yngre systrar, dessutom har han en bror som är bosatt i Bristol, en syster i 

USA och två bröder vilka han inte nämner var de befinner sig idag. Han har ingen kontakt 

med sin pappa. Dahir arbetar idag på en matvarubutik i väntan på att komma fram till vad han 

vill utbilda sig till. 

 

Musa är 19 år, han är född i Somaliland i norra Somalia. Vid två års ålder migrerade han med 

sin familj till Holland där han spenderade större delen av sin uppväxt. Musa bodde i en 

mindre stad i Holland där få etniska minoriteter var representerade. Förutom hans egen bodde 

där en somalisk familj i staden och han hade många vänner med annat etniskt ursprung. Han 

hade inga andra släktingar i Holland. 12-13 år gammal flyttade Musa med sin familj till 

Bristol. Idag arbetar han som mentor på en grundskola i Bristol. Han arbetar även som 

volontär inom ett Somali youth forum som anordnas av den somaliska organisationen som 

varit vår kontakt under studien. Han bor med sin mamma, lillasyster och lillebror i ett område 

där antalet somalier och personer från olika etniska minoritetsgrupper är litet i jämförelse med 

andra områden i Bristol. Han har tre äldre systrar bosatta i London, varav två läser på 

universitet. Musa har inga nära släktingar i Europa och säger att han inte har någon kontakt 

med släktingar i Somalia.  
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Samira, 23 år, är född och uppvuxen i Somalia. Hon bodde i en stad utanför Mogadishu fram 

tills hon som 14- åring, på grund av konflikterna i landet, migrerade med sin familj till Bristol. 

Idag bor hon tillsammans med familjemedlemmar i ett område i Bristol där andelen etniska 

minoriteter är hög och antalet somalier är många. Samira har tre bröder och tre systrar men är 

den enda som bor i Bristol. Hon har en syster i Tyskland, en i Dubai och en bror i Kenya, de 

andra bor kvar i Somalia. Hon har genomfört en utbildning inom det beteendevetenskapliga 

området vid universitetet i Bristol. Idag arbetar hon deltid inom den somaliska organisationen 

som stöttat oss i genomförandet av denna studie.  

 

6.2 Att bryta upp och byta land 
Informanternas migrationshistoria ser väldigt olika ut och därmed skiljer sig även deras 

upplevelser. Anknytningen till Somalia tycks delvis bero på åldern då de flyttade därifrån. De 

flesta informanterna har en mycket positiv bild av sin uppväxtplats, de beskriver det som en 

vacker plats där de bodde nära familj och vänner. Den ibland nästan glorifierande bilden kan 

kopplas till Ålunds (1997) resonemang kring ”etniskt minne”. Hon menar att känslor av 

utanförskap och osäkerhet kan leda till ett förstärkande av förhållandet till det förflutna. 

Genom en återkonstruktion kan det förflutna bevaras som en källa till trygghet och 

hemmahörighet (Ibid.). Enligt Mead (Trost & Levin, 1999) är det under barnets uppväxt som 

medvetenheten om ens sociala omgivning utvecklas. Majoriteten av informanterna har vuxit 

upp i en kontext som skiljer sig från den de lever i idag. De lämnade sin invanda sociala värld 

för att komma till en helt ny. Samira beskriver känslan av att flytta från en invand miljö till en 

ny; 

 

“... leaving one life and coming to a different life is quite scary, especially when I was at 

that age, I was still young you know ... kind of being in a different environment, seeing 

different people ... different life ... different lifestyle ... maybe the language ... it’s kind of 

a different change so ... I felt a bit uncertainty about it...” (Samira) 

 

Enligt Söderlindh (1984) är det just passerandet av en gräns, från en invand miljö till en 

främmande, som kan upplevas som traumatisk. I den gamla miljön där man vuxit upp vet man 

hur allt fungerar och man känner sig hemma medan man i den nya lätt känner sig som en 

främling. Dahir, till skillnad från Samira, förklarar att han var mycket positiv till att flytta till 
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England men menar samtidigt att många somalier som aldrig varit i Europa har en felaktig 

bild av livet där;  

 

“… if you are in Somalia you probably think the British people are rich people, they are 

lazy, they just sit at home and they get millions and millions and millions […] when I 

came here I thought it would be much better straight away, that’s what I expected … but 

after I had actually lived here I saw it was just the same as living in Somalia … after I 

lived here for maybe 1 year or 2 years I got homesick and I was sad and I wanted to go 

back to Somalia … now I’m grown up and I know this place is obviously better for my 

living...” (Dahir) 

 

Upplevelsen av att migrera ytterligare gånger och attityderna inför att flytta i framtiden skiljer 

sig åt. Samtidigt som de flesta berättar att de i framtiden vill tillbaka till Somalia, permanent 

eller för en kortare tid, uttrycker flera en ovilja inför att tvingas bryta upp och etablera sig på 

nytt. Anawar har flyttat många gånger i hennes liv och beskriver hur detta har påverkat henne 

som person och hennes förmåga att etablera sig på nya platser;  

 

“... moving from one place to another place has really affected like my emotional state ... 

you know moving around and moving around … I felt quite confused and I didn’t know 

where I’ll end up, I felt that I’m lost actually ... I was a bit isolated and said to myself 

what’s the point you know to make friends and then leave them ... it’s quite easy to say it 

in words but it’s more difficult when you move from a place when you liked it there … 

yeah I was really confused …” (Anawar)  

 

Det framgår tydligt att Anwars runtflyttande hade en stor inverkan på hennes liv. Söderlindh 

(1984) menar att erfarenheter av migration, att bryta upp och etablera sig i en ny miljö, ofta 

har kontinuerliga konsekvenser för en individ vilka följer denne genom resten av livet. Det 

startar processer hos individen som kan leda till försvagning och sårbarhet men även till 

utveckling och mognad genom nya insikter (Ibid.).  

 

6.3 Betydelsefulla andra 
Det framgår som tydligt att samtliga informanter ser familj, släkt och vänner som oerhört 

betydelsefulla personer i deras liv. Symbolisk interaktionism belyser betydelsen av de 
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generaliserade och signifikanta andra som har ett stort inflytande i uppbyggnaden av 

individens identitet och föreställningsvärld (Trost & Levin, 1999). Samtliga informanter 

uttrycker ett mycket starkt band till sin närmaste familj, de beskriver hur familjen har stöttat 

dem genom livet och gett dem de kunskaper de behöver; 

 

“… the most important thing, without their support you know life would be really hard 

actually cause, once you move from one place to another place and you don’t know 

anyone then your family will be, you know, say kind of your friends, you know, the people 

that you trust, feel comfortable with, so it’s really important for me […] My mother, has 

been there since I was born and she gave me all the different things that I need to be 

where I am now…” (Musa) 

 

På frågan vidare banden till Somalia eller viljan att bevara kulturella traditioner skiljde sig 

mellan olika familjemedlemmar var svaren något olika. Två av informanterna ansåg att alla 

familjemedlemmar delade samma anknytning till den somaliska kulturen. Andra menade att 

föräldrarna i viss mån har en starkare anknytning till Somalia och vilja att upprätthålla vissa 

kulturella beteenden. Detta är något som Ålund (1997) diskuterar, hon menar att föräldrar 

eller äldre generationer ofta har en starkare koppling till det förflutna och den traditionella 

etniska tillhörigheten. Dahir uttrycker sig så här;  

 

”… obviously the older people like my mum and my dad they keep the Somali culture all 

the time like the food they make and the way they dress and the way the house looks and 

how it looks around the house they keep all that culture how they want it and how it 

probably were in Somalia … I am not sure if I want to look like Somali I just go and I am 

not that bothered” (Dahir) 

 

Arnett Jensen (2003), i likhet med Ålund (2000), förklarar att ungdomar ofta tvingas ta 

hänsyn till olika och många gånger motstridiga budskap från exempelvis föräldrar, vänner och 

media. Detta kan försvåra utvecklandet av en sammanhängande identitet. Dahir uttrycker en 

viss osäkerhet inför hur han vill att andra ska uppfatta honom, han vet inte om han vill framstå 

som en typisk somalier. Samtliga informanter menar att deras närmaste vänner är av stor 

betydelse för deras situation i Bristol och för dem som personer. Vännerna kan, liksom 

familjen, enligt symbolisk interaktionism ses som en primärgrupp för ungdomarna, då de är 

personer som individen umgås med regelbundet, de utgör en social omgivning i vilken 
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ungdomarnas grundläggande uppfattningar skapas och upprätthålls (Trost & Levin, 1999). 

Bland informanterna kom det fram att familjen i de flesta fall var av större betydelse än 

vännerna Vänskapskretsen består i de flesta fall av personer från olika nationaliteter och 

etniska tillhörigheter. Asha beskriver hur hon och hennes vänner brukar diskutera olika 

erfarenheter; 

 

”It’s different here because now I have friends from different cultures … we talk to each 

other what we believe in, they told me and I told them … I feel different here … I learn 

language, culture, lots of things…” (Asha) 

 

Asha förklarar att hon, genom sina vänner från olika nationaliteter och kulturer, har lärt sig 

mycket sedan hon kom till Storbritannien. Då identitet, enligt symbolisk interaktionism, skapas, 

upprätthålls och förändras genom social interaktion (Trost & Levin, 1999), kan detta tros ha haft 

en stor inverkan på Ashas identitetsformande. Ali förklarar att de flesta av hans vänner från 

olika länder liksom honom har kommit som immigranter till Bristol och menar vidare att det 

är svårt att lära känna personer i Bristol med etniskt brittiskt ursprung; 

 

“… the common thing is that we are all away from our home … I believe that might be 

the reason why we understand each other, it’s a very natural thing I think … it’s always 

very difficult to integrate and get very close relationships to nationals and to get along 

with people from other areas [in Bristol], it’s complicated, very complicated” (Ali) 

 

Enligt Ålund (2000) blir identitet och kontroll avgörande i ett samhälle som präglas av 

osäkerhet, utsatthet och utanförskap. Hon menar även att det i ett modernt mångetniskt 

samhälle utvecklas komplexa livsformer bland unga där lokala, nationella och globala 

inflytanden korsas till en gränsöverskridande blandning.  

 

6.4 Bostadsområdet 
Alla informanter förutom Musa bor i områden i Bristol där en stor andel har utländskt 

ursprung och många olika nationaliteter är representerade. I majoriteten av fallen handlar det 

om mer eller mindre fattiga och missgynnade delar av Bristol. Dahir beskriver sitt 

bostadsområde på följande sätt;  
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“…people would say it [the area] is a mixed diversity place, people comes from all sorts 

of corners of the world, they all live here, they all come here to work and you can mix 

with people easily because there is lots of different groups here … some say it’s [the 

area] bad and some say it’s good, but for the Somali community it is a good area … lots 

of people say it’s a bad area because there is a lot of people that bring their own cultures 

and so there’s a lot of cultures and maybe some people don’t understand other peoples 

cultures” (Dahir) 

 

Det framgår av bland annat Verkuyten (2005) och Ålund (2000) likväl som i symbolisk 

interaktionism (Charon, 1998) att kontexten och de yttre förutsättningarna är avgörande för 

ungdomars identitetsskapande. Enligt symbolisk interaktionism bekräftas och erkänns 

identiteten genom andras beteenden (Ibid.). Dahir, tillsammans med övriga informanter, 

uttrycker att det finns negativa attityder gentemot det område där han bor. Enligt teorin skulle 

detta kunna påverka hans, och de andras, identitetsformande på ett negativt sätt. Spencer 

(2006) menar att ett misskännande eller icke-erkännande från majoritetsgruppen eller andra 

grupper har en negativ inverkan på formandet av personlig- så väl som gruppidentitet. 

Symbolisk interaktionism belyser vikten av de generaliserade andra (Trost & Levin, 1999). I 

de här fallen kan bostadsområdet ses som en generaliserad andra. Det är den miljön som idag 

utgör deras direkta omgivning och det är en plats där de trivs och känner sig mer eller mindre 

hemma. Inom området har de sina signifikanta andra (Ibid.) såsom familj, vänner och 

bekanta. Anawar menar att hennes bostadsområde många gånger påminner henne om 

Somalia;  

 

“... there are lots of Somali shops there, lots of internet cafés which belongs to Somalis 

and those things...the people there they know me I know them ... some of them are from 

my hometown...I feel like I’m home actually but if I go to other parts of Bristol in which 

people live I feel more like I belong to a foreign place, but in my area I feel very home...” 

(Anawar) 

 

Ålund (1997) menar att det som ny i ett samhälle blir extra viktigt att hålla fast vid familjen 

och den etniska gruppen som ger en känsla av trygghet och tillhörighet. Som Anawar 

uttrycker känns hennes bostadsområde som hemma då det många gånger påminner om 

Somalia och hon känner många av dem som bor i området. Samtidigt menar Ålund (1997) att 

ungdomar bosatta i moderna multietniska samhällen många gånger söker sig till och bildar 
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nya gemenskaper. Det framgår av informanterna att deras umgängeskrets ofta består av 

personer från olika nationaliteter och att detta gett dem många nya insikter. Samira menar att 

det i hennes område råder en viss gruppkänsla, trots olika nationaliteter och etniska 

tillhörigheter; 

 

”... the area that I live in now it’s kind of a multiethnic area ... so in some sense you feel 

like home because you’re with your people … you’re kind of surrounded with people you 

have things in common with ... we’ve got kind of a sense of community spirit there ... you 

know people help each other out ... specially the Somali community” (Samira) 

 

6.5 Språkets betydelse 
På frågan vilket språk informanterna talade mest var svaren varierande, vissa talar mest 

somaliska medan andra oftast talar engelska. Flera av informanterna menar att det var jobbigt 

att komma som nyanländ och inte förstå språket. Söderlind (1984) skriver att begränsningar i 

språket gör att ens livsstil kan begränsas. Språket är inte bara ett verktyg för att uttrycka sig 

själv och sina tankar, det är även en del av identiteten. En individs värde bedöms ibland av 

hur bra eller dåligt man talar och förstår majoritetsspråket (Ibid.). Enligt symbolisk 

interaktionism kommunicerar vi genom både tal och kroppsspråk (Trost & Levin, 1999). 

Dahir förklarar hur språket var ett hinder som nyanländ, men att kroppsspråket underlättade; 

 

“… if you are speaking English it is harder to feel like a stranger [...] my language 

wasn’t obviously as good when I just came into the country so it was a bit difficult at the 

beginning to make friends but it was fine because I was young people was still friendly to 

me, even if we couldn’t understand each other, because of body language…” (Dahir) 

 

För att etnisk identitet ska upprätthållas under perioder av förändring behövs en etnisk 

symbolik som bland annat hänvisar till ett gammalt gemensamt språk (Hylland Eriksen, 

1998). Enligt symbolisk interaktionism skapas, upprätthålls och förändras identiteter genom 

social interaktion med hjälp av olika symboler (Trost & Levin, 1999). Samtliga informanter 

anser det som viktigt att förstå och tala somaliska för att känna sig som en del av den 

somaliska gruppen i Bristol;  
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“Obviously it’s important because when you’re with Somali people you have to speak 

you know ... that is one of the main things ... being in that culture you have to know the 

language ... otherwise how would you communicate ... I think that to a high degree 

language is very important to identify yourself...” (Samira) 

 

Språket blir, som Samira säger, viktigt för den personliga identifikationen och syftar till 

identifikationen med att vara somalier. Anawar menar att det kan uppfattas som respektlöst att 

inte kunna tala somaliska med andra somalier; 

 

“... if I talk to people in another language they would say “you’re trying to become more 

western and foreign”... they think that’s disrespect ... even if you are born here and 

brought up here you have to speak the Somali language ... if you don’t speak it you are 

only half Somali...” (Anawar) 

 

Anawar syftar liksom Samira på att språket blir en del av den somaliska identiteten. 

Söderlindh (1984) betonar kopplingen till identitet och poängterar att erkänns inte ens språk är 

det samma sak som att man själv som person inte erkänns och det blir viktigt att tillåtas känna 

sig stolt över sitt språk (Ibid.). Samtidigt i ett tidigare skede i intervjun uttrycker Anawar hur 

hennes somaliska försvagats sedan hon flyttat till England; 

 

“… sometimes when I talk to my mother and express myself it takes me quite long to pick 

up the right phrase, even my parents noticed that ... it was fluent but it’s not now ... it’s 

like grammar ... because I don’t talk that much only with my friends and relatives […] 

I’ve learned some Arabic from my friends cause they teach me Arabic and English...” 

(Anawar)  

 

Ålund (1997) skriver att ungdomar i moderna multietniska samhällen söker sig till och bildar 

nya etniskt och kulturellt gränsöverskridande gemenskaper och livsstilar som innebär nya 

kulturella symboler och uttryck. Genom att Anawar lär sig nya språk av sina vänner kan nya 

kulturella symboler och uttryck få utrymme på bekostnad av exempelvis det somaliska 

språket. Att språket har försvagats skulle kunna stämma överens med Phinneys (1990) 

bipolära modell vilken menar att förstärkandet av en etnisk majoritetsidentitet försvagar andra 

etniska minoritetsidentiteter. Phinney menar att identifikation med två olika grupper kan vara 
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problematiskt för formandet av identitet då det kan skapa konflikter kring motsättande 

attityder och värden hos den egna och majoritetsgruppen (Ibid.).  

 

6.6 Religionens betydelse 
Hylland Eriksen (1993) menar att för att etnisk identitet ska upprätthållas under perioder av 

förändring behövs en etnisk symbolik som hänvisar till någonting gemensamt, som till 

exempel ett släktsystem, en religion eller livsstil. Samtliga intervjupersoner uttrycker 

religionen som något väldigt viktigt som ger mening till deras liv och som influerar och 

formar både deras vardagliga liv, livsstil och identitet; 

 

“I think it makes who I am, if it wasn’t for my religion I wouldn’t know who I would be 

because there is a lot of things I didn’t do and there is a lot of things that I do because of 

the religion […] maybe I don’t always practice like praying 5 times a day but it is always 

in my heart and if I am doing something I know it’s against the law, not against the law 

but against my religion, I always think about it first” (Dahir)  

 

Samhälls- och gruppnormerna internaliseras genom de generaliserade andra (Trost & Levin 

1999). Utifrån religionen uppfattar individen normer, åsikter och förväntningar på hur man 

ska bete sig och därför kan religionen betraktas som generaliserade andra. Religionen blir ett 

normsystem både för den enskilde informanten eftersom denne tillhör gruppen muslimer, och 

samtidigt blir religionen ett kollektivt normsystem för den somaliska gruppen i Bristol; 

 

“I think the most important thing about being Somali is being a Muslim […] the Somali 

community basically is built around being a Muslim” (Dahir) 

 

Identifikationen med religionen och med den somaliska gruppen blir på så sätt beroende av 

varandra, de blir båda en viktig del av den somaliska etniska identiteten. Enligt Alsmark 

(1997) förbinder identitet individen till något som ger trygghet och stabilitet, en välintegrerad 

identitet ger vidare en stabil uppfattning om sin egen situation i samhället. Söderlindh (1984) 

menar att människor som migrerat och kommit till ett nytt land ofta upplever att de befinner 

sig i ett kluvet tillstånd. Religionen kan betraktas som en trygghetsfaktor som stärker 

identiteten, och vidare som en naturlig del i individens ambition att uppnå en positiv social 
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identitet och en stark kollektiv självkänsla vilket Alsmark (1997) menar att människor 

föredrar. 

 

Enligt symbolisk interaktionism skapas, upprätthålls och förändras identiteter genom social 

interaktion och med hjälp av symboler såsom religiösa symboler sänder vi aktivt ut meddelanden 

till omgivningen (Trost & Levin, 1999). Religiös, etnisk och kulturell mångfald präglar flera 

länder och samhällen runt om i världen vilket gör identitet till ett svårt och komplext fenomen 

som samtliga samhällets invånare så väl som organisationer och myndigheter tvingas bemöta 

(Verkuyten, 2005). Vissa informanter anser att den brittiska staten stöttar den muslimska 

gruppen exempelvis i byggandet av moskéer. Samtidigt råder en allmän uppfattning om att 

vissa institutioner inte förstår eller respekterar muslimers specifika behov. Anawar pekar på 

brister inom service som skola och hälsovård; 

 

“I think that service providers here like schools in the United Kingdom they don’t 

understand that Somali people they put the religion before everything, even you know 

getting to hospitals Somali women prefer to see a female doctor because there are things 

she can’t tell a man ... they don’t know that Somali people appreciate and value their 

religion and that’s one of the barriers why Somali people don’t access to the services...” 

(Anawar) 

 

Enligt flera informanter resulterar detta respektlösa bemötande från samhällets sida i en ovilja 

hos somalier att integrera sig med det brittiska samhället. En sådan inställning hos den 

somaliska gruppen får stöd i Phinney (1990) som diskuterar att en investering i 

majoritetskulturen indikerar till assimilering medan identifikation med endast den egna 

etniska gruppen leder till separation. Vidare menar Phinney att identifikation med två olika 

grupper kan vara problematiskt för utvecklingen av identitet med tanke på konflikter kring 

motsättande attityder, värden och beteenden hos den egna och majoritetsgruppen. Enligt 

informanternas påståenden verkar det vara viktigare för somalier i England att införliva och 

bevara sin religion än att släppa på religiösa gränser och integreras med majoritetssamhället.  

 

6.7 Diskriminering och stereotypisering  
Att komma till ett nytt samhälle upplevs av alla som svårt, särskilt ur integrationsperspektiv. 

Det viktigaste för att känna sig som en del av ett samhälle, att inte känna sig utanför, är 
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framförallt att bli accepterad men det blir också viktigt att lära sig språket för att kunna 

kommunicera och att få vänner, samt att få ett jobb. Enligt symbolisk interaktionism beror 

vilka vi är på interaktion, definition och återdefinition och vi ”stämplar” andra och beskriver för 

oss själva vilka egenskaper de har utifrån denna bild. Hur vi definierar andra får inte sällan 

betydelse för hur de ser på sig själva (Charon, 1998). Många har erfarit diskriminering på grund 

av sin religion eller hudfärg. Musa beskriver sin erfarenhet av rasism i Holland;  

 

“... there was a lot of people that didn’t like us, they didn’t want us in the area … our 

neighbor, they used to throw stuff at our garden, try breaking the windows and all that 

stuff … there wasn’t many Somali people living there so they would just class us as black, 

they didn’t like black people […] it’s kind of hard, you know, to integrate if you are not 

straight away accepted by the people” (Musa) 

 

Majoriteten av informanterna menar att det existerar en högre grad av diskriminering i vissa 

områden och en vidare allmän uppfattning är att ju fler etniska minoriteter det finns i 

samhället, desto lättare har samhället att acceptera enskilda etniska grupper. Söderlindh 

(1984) menar att det inte är medborgarskapet eller nationstillhörigheten som bestämmer den 

psykiska upplevelsen av utvandrar- och invandrarskap utan att det är själva passerandet av en 

gräns såsom en nationsgräns, språkgräns eller religionsgräns som gör att man på ena sidan 

känner sig som hemma och på den andra som en främling. Söderlindhs påstående styrks av 

Samira då hon syftar på att det är lättare att leva i områden där det finns många från den 

somaliska gruppen;  

 

“In predominantly white working class areas they kind of feel, I don’t know, having 

maybe ... ethnic minorities in the community as kind of a threat to them, I’ve heard a lot 

of stories people moving to these areas and facing racism ... it’s a big difference to living 

in other areas where there aren’t many members of your community […] When you know 

this is not your country you feel that’s gonna happen anyway, you just know some people 

wouldn’t take you as a human being or respect your difference...” (Samira)  

 

Arnett Jensen (2003) betonar att ungdomar i en mångetnisk miljö tvingas ta hänsyn till olika 

och många gånger motstridiga budskap som kommer från olika socialiseringsagenter som 

t.ex. media. I det brittiska samhället anses det av informanterna finnas mer eller mindre 

stereotyper om somalier, men de flesta menar att det definitivt finns stereotyper om muslimer. 
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Flera är överens om att media och dess exponering av muslimer i samband med 

terrorattackerna i USA 2001 har lett till ökad stereotypisering av muslimer världen över, utom 

Asha som har valt att inte följa nyheter av anledningen att de mest handlar om problem, och 

Ali som inte varit i England så länge och menar att han därför inte upptäckt några sådana 

effekter av media som t.ex. Samira beskriver här;  

 

“… less educated people think of Islam as a threat rather than just a normal religion, 

with the suicide bombers and all so I think it has definitely changed, dramatically […] if 

you go on the streets wearing a hijab people stared, if a lady comes on the bus wearing a 

jilbab which is the long cloth they start looking at her really weird and start thinking 

maybe she’s got a bomb there in her bag … lets say a group of Muslim boys walk on the 

streets and the police stops them, starts searching them … and maybe ... charging them 

just because they’re Muslim.” (Samira) 

 

Informanterna ser dock sin tro som så pass stark att det inte, trots stereotypiseringar, blir 

viktigare att bevisa religionen då den redan finns bevisad, bland annat i Koranen. Majoriteten 

av intervjupersonerna anser att diskriminering och stereotypisering inte personligen påverkar 

dem eller deras identitet, snarare kan de uppleva att de blivit starkare som personer och 

känner en djupare stolthet i tillhörigheten till den somaliska gruppen och religionen. Enligt 

symbolisk interaktionism kan individen välja att ta åt sig andras definitioner och ”stämplingar” 

eller försöka motarbeta dem, något som ofta beror på maktrelationer. Symbolisk interaktionism 

menar att individen uppfattar normer, åsikter och förväntningar på hur man ska bete sig 

genom betydelsefulla faktorer, i form av generaliserade andra, som finns eller funnits i 

personens närhet (Trost & Levin, 1999). Religionen kan här betraktas som en stark positiv 

generaliserad andra som övervinner negativa erfarenheter som stereotypisering och 

diskriminering av negativa generaliserade andra i det nya samhället. Trots att nästan alla av 

informanterna menar att ”stämplingen” inte påverkat dem som personer så menar de att deras 

möjligheter i samhället påverkas. Flera upplever svårigheter när det gäller att ta sig in på 

arbetsmarknaden och tror att den negativa särbehandlingen kan bero på nationaliteten, 

etniciteten eller religionen. Samira menar att vissa företag utåt sett vill verka jämlika, men att 

de i själva verket understödjer ett diskriminerande samhällssystem. Ali uttrycker det så här;  

  

“When I came I applied for more than 300 positions, from that I was called only to 1 

interview, so in certain ways yeah, I felt it had something to do with my nationality … I 
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had worked 5 years for an international organization but the first job I got was in a 

warehouse, if I would be in my country or in Somalia or any country in Africa I wouldn’t 

even dream of getting that kind of job, in those situation you feel like seen down on...” 

 

Söderlindh (1984) anser att det är svårt att bevara sin gamla identitet när den inte längre 

förstärks och bekräftas av omgivningen. I det nya hemlandet riskerar en ny mer ytlig och 

kollektiv identitet att formas, vilken kan upplevas som begränsande och förminskande av 

unika personliga egenskaper. Även om informanterna anser att de inte personligen påverkats 

kan en begränsad identitet tilldelad av majoritetssamhället ha upplevts med tanke på deras 

berättelser om sina erfarenheter av diskriminering på grund av nationalitet, etnicitet och 

religion. Anawar berättar att hon tycker att det är svårt att praktisera religionen i England då 

den ibland försätter henne i situationer där hon tvingas överskrida egna gränser; 

 

“... simple things people don’t know like shaking hands men and women, when sometimes 

someone comes and want to shake my hand, but I’m not allowed to shake hands so ... you 

know ... it bring me into a difficult situation […] sometimes I shake the hands because 

those people they don’t understand our belief ...”  

 

Enligt Spencer (2006) blir ett erkännande från andra individer eller grupper viktig för den 

positiva utvecklingen av den personliga identiteten såväl som gruppidentiteten, samtidigt kan 

en person känna starka känslomässiga band till en etnisk grupp trots att detta innebär negativa 

erfarenheter som diskriminering eller utanförskap. Informanternas upplevelser sammanfattar 

hur relationen till den somaliska gruppen och religionen blivit starkare trots att de blivit 

misserkända genom diskriminering, stereotypisering och ett icke-accepterande av det nya 

samhället och media. Informanternas reaktion på sådan exkludering ur samhället kan kopplas 

till ett flertal forskare (Alsmark, 1997; Hylland Eriksen, 1993; Söderlindh, 1984; Åhlund, 

1997) som hävdar att etnisk identitet blir extra framstående och betydelsefull då den uppfattas 

som hotad eller då man känner sig osäker kring vart man hör hemma, det vill säga det blir 

viktigt att hålla fast vid det gamla. Verkuyten (2005) skriver att människan har ett naturligt 

behov av att tillhöra ett ”vi”, vari tillhörandet ger en kollektiv självkänsla, och i 

informanternas fall blir den somaliska gruppen och tillhörigheten till det islamska samfundet 

detta ”vi”. För att knyta detta till Söderlindh (1984) så verkar informanternas upplevelser av 

misserkännande därav snarare resultera i utveckling och mognad i den egna identiteten och 

gruppidentiteten än i sårbarhet och försvagning.  
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6.8 Nationell och etnisk tillhörighet 
Anknytningen till den somaliska nationella och etniska identiteten är hos samtliga informanter 

mycket stark och de menar att tillhörigheten till den somaliska gruppen har gjort dem till den 

de är idag. På frågan om vad det är som gör en person till somalier var alla överens om att 

man är somalier även om man är född eller uppvuxen i något annat land så länge ens föräldrar 

eller tidigare genrationer är från Somalia. De flesta menar att den etniska tillhörigheten 

synliggörs genom kulturella beteenden och utseende. Enligt symbolisk interaktionism (Trost 

& Levin, 1999) är det genom språk och konkreta symboler som man uttrycker sin identitet 

och det är utifrån detta som andra definierar en. Det är sedan genom andras beteenden och 

bemötande som vår identitet erkänns och bekräftas. Relationen till Bristol och samhället där 

de bor idag skiljer sig åt mellan informanterna. Samira förklarar att hon inte har något starkt 

känslomässigt band till England; 

 

“... I have a British passport ... I’m able to live here I study here I work here but in terms 

of culture my heritage is Somali [...] I always feel like Somali in all situations ... 

emotionally my heart is there ... when I first came here it wasn’t home and it’s still not 

home today you know ... it’s not my country ... it’s just somewhere where I immigrated 

[…] it’s just going along with life cause you have to, I have to survive, get some kind of 

life you know, but ... oh I never ... I wouldn’t feel emotional about this place...” (Samira) 

 

Enligt Ålunds (1997) resonemang kring etniskt minne kan Samiras starka anknytning till den 

somaliska identiteten vara en källa till trygghet i en oviss och utsatt situation. Alsmark (1997) 

beskriver hur människor i huvudsak söker sig till positiva sociala identiteter som leder till 

stark kollektiv självkänsla men att det även är vanligt att känna ett starkt band till en etnisk 

grupp trots att det kan leda till utanförskap (Ibid.). Anawar beskriver hur hon ibland känner 

sig annorlunda men att detta samtidigt får henne att känna sig stolt över att vara somalier och 

hon, som hon uttrycker det, vill kunna öppet uttrycka sin kulturella tillhörighet. Samtidigt, 

tidigare under intervjun, beskriver Anawar hur hon upplever att hennes föräldrar anser att 

hennes band till Somalia försvagats;  

 

”... in the beginning in this country I was so attached to my country ... but year after year 

… I don’t know maybe that bond is getting weaker and weaker […] my family think that I 

haven’t got that bond with Somalia like before ... they don’t understand the situation 
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here, when I tell them I wanna settle down, I have got aims and after I achieved my goals 

I will go back, they think I’ve changed but I didn’t change, I’m the same...” (Anawar) 

 

I Anawars uttalande tydliggörs att hon befinner sig i en situation där hon måste förhålla sig till 

olika motstridande socialiseringsagenter, i det här fallet föräldrarna kontra det nya samhället 

och hennes nya sociala omgivning. Enligt Arnett Jensen (2003) kan detta påverka Anawars 

identitetsformande negativt. Hon befinner sig i spänningen mellan det förflutnas och familjens 

samt det nya samhällets krav och förväntningar, vilket även Ålund (1997) belyser som ett 

problematiskt tillstånd för ungdomars identitetsskapande. Phinney (1990) frågar sig om det är 

möjligt att utveckla en mångetnisk identitet och hur den i sådana fall skulle se ut. Skulle den 

till exempel vara flexibel och anpassningsbar eller oföränderlig och kontinuerlig? Musa, som 

flyttade till Holland från Somalia då han var två år gammal, svarade följande när vi frågade 

honom om hans tankar kring hans etniska och nationella identitet;  

 

“… I have never, for some reason, I don’t know why, sat down and think to myself; what 

am I? Am I British, am I Dutch, am I Somali, I have never done that for some reason … I 

don’t know why, maybe it’s something that I don’t want to get in to, for some reason, 

maybe it’s something that I feel uncomfortable with, I don’t know, yeah […] I wasn’t 

here for all my life, I lived in different countries, but I feel comfortable here, I call myself 

in that category of being a British citizen…” (Musa) 

 

Enligt flera forskare och författare blir identitet och tillhörighet extra framstående i tider under 

förändring samt då ens tillhörighet utsätts för hot (Alsmark, 1997; Hylland Eriksen, 1993; 

Olsson, 2000; Söderlindh, 1984; Verkuyten, 2005; Åhlund, 1997). I sådana situationer tvingas 

individen till att reflektera över sin personliga så väl som gruppidentitet. Musa har haft sin 

uppväxt, enligt symbolisk interaktionism gått igenom identitetsutvecklandets tidiga stadier 

(Trost & Levin, 1999), i olika sociala och kulturella kontexter samtidigt som han haft den 

somaliska traditionen med sig hemifrån. Det framgår tydligt att hans nationella och etniska 

tillhörighet påverkats av detta. Samtidigt menar Musa att den somaliska identiteten är och 

alltid har varit en del av hans identitet och han beskriver här vikten av att känna tillhörigheten 

till en grupp; 

 

“… think to yourself that you don’t belong to any community that is, you know, 

uncomfortable to be, it gives you the feeling that you don’t have an identity, so it’s 
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important [...] To me, it’s a form of identity, more than, you know, anything else … It 

makes part of who I am … if you’re not a part of the community that is a part of your 

identity then you don’t have an identity…” (Musa) 

 

Spencer (2006) menar att människor alltid har haft en inre drivkraft och ett behov av att 

tillhöra någon eller något, vara en del av ett ”vi” och att vår identitet kan bli svagare och vi 

kan bli identitetslösa om vi inte känner hemmahörighet varken i någon grupp eller i vårt eget 

inre. Musa uttrycker detta på ett tydligt sätt och även enligt det tidigare citatet visar han att 

han känner sig obekväm över att tvingas reflektera över sin tillhörighet. Detta kan bero på en 

rädsla för att komma fram till obehagliga insikter om en splittrad och konfliktfylld identitet. 

Det första stadiet i Phinneys (1990) utvecklingsmodell för formandet av en etnisk identitet 

kan karaktäriseras av ett framstående intresse för majoritetskulturen, men kan även innebära 

att en ungdom inte har visat något särskilt intresse av eller alls har funderat över sin etniska 

identitet. Musa säger sig inte ha funderat över sin etniska identitet men visar heller inte något 

överhängande intresse för majoritetskulturen. Phinney förklarar, vilket kan kopplas till Musas 

uttalanden, att etnisk identitet har visat sig vara svagare bland generationer som anlänt till ett 

värdland vid yngre ålder. Det andra stadiet präglas av ett fokus på och ett ökat intresse för den 

egna kulturen. Majoriteten av informanterna uttrycker ett starkt känslomässigt band till den 

egna traditionella kulturen, flera av dem är dessutom engagerade i verksamheter riktade mot 

den somaliska gruppen i Bristol vilket stärker antagandet att ungdomarna befinner sig i det 

andra stadiet. Det kan även vara så att ungdomarna är mer klara över sin etniska identitet, att 

de trots inflytande från det brittiska samhället och den nya sociala omgivningen är övertygade 

om sin somaliska nationella och etniska identitet. Detta skulle då betyda att de har utvecklat 

en förvärvad etnisk identitet enligt det tredje och sista stadiet i modellen (Phinney, 1990). 

 

7. Diskussion 
För ungdomar blir det viktigt att skapa en positiv och sammanhängande identitet, detta kan 

emellertid bli problematiskt för ungdomar födda i en etnisk minoritetsgrupp då det i regel 

uppstår spänningar i tillhörandet till den ursprungliga etniska identiteten och till 

majoritetsgruppen, det gäller även att kunna hantera fördomar och diskriminering (Frisén & 

Hwang, 2006). Informanterna uttrycker en självklarhet i sin etniska identitet som somalier. En 

möjlig tolkning av detta, kopplat till de båda på många sätt motstridiga perspektiven på 
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etnicitet, primordialism och circumstantialism (Cornell & Hartmann, 2007), är att 

ungdomarna uttrycker sin etniska identitet som primordial och något de fått med sig från 

födseln. De menar att man är somalier oavsett var man är född och uppvuxen så länge 

föräldrarna eller tidigare generationer kommer från Somalia. Samtidigt menar vi att det går att 

utmärka förändringar i ungdomarnas förhållande till en etnisk identitet som påverkats av den 

nya sociala kontexten, genom bland annat betydelsefulla andra, bostadsområdet och 

erfarenheter av andras likväl positiva som negativa bemötande. Detta tyder på att den etniska 

identiteten inte är beständig och fixerad utan snarare ombytlig och påverkningsbar, vilket 

snarare styrker ett circumstantialistiskt perspektiv. Att den etniska identiteten i många 

sammanhang upplevs som beständig samtidigt som den är flexibel i förhållande till den 

sociala omgiivningen tyder på Cornell & Hartmanns beskrivning av den konstruktivistika 

synen på etnicitet. Informanternas tenderande till en primordialistisk syn på sin etniska 

identitet kan vara en källa till trygghet då de samtidigt beskriver hur betydelsefull den 

somaliska tillhörigheten är och har varit för dem i Bristol. Samtidigt som ungdomarna 

uttrycker en stark tillhörighet till den somaliska gruppen i Bristol visar de på motstridiga 

reflektioner över var de känner att de hör hemma. Många uttrycker ett oerhört starkt band till 

Somalia och att de absolut kommer åka tillbaka, samtidigt pratar de om möjligheter i Bristol 

såsom arbetsmöjligheter och möjligheter att studera. Mellan raderna blir det tydligt att de 

upplever en frihet i Bristol i jämförelse med ett begränsat liv i Somalia.  

 

Den sociala omgivningen är en viktig faktor i ungdomarnas identitetsskapande (Trost & 

Levin, 1999) vilket informanterna uttrycker genom att betona betydelsen av umgängeskrets 

och bostadsområde. Att ha vänner från flera olika etniska bakgrunder har för majoriteten av 

informanterna bidragit till nya insikter om andra kulturella värderingar, attityder och 

beteenden. Detta kan, kopplat till Lene Arnett Jensens (2003) studie, leda till utvecklandet av 

nya färdigheter, färdigheter som är nödvändiga för ett liv i dagens multietniska värld. Flera av 

informanterna uttrycker en stark hemmakänsla inför sitt eget bostadsområde men menar att 

det är annorlunda i vissa andra områden i Bristol. Ali förklarar att det är mycket svårt att få 

nära relationer med och lära känna etniska britter, framförallt från andra bostadsområden. En 

sådan inställning kan bero på erfarenheter av utanförskap och diskriminering, vilket Ålund 

(2000) menar präglar många områden där ungdomar med invandrarbakgrund är bosatta. 

Sådana förhållanden kan, enligt Ålund, leda till utvecklandet av nya gemenskaper bland 

marginaliserade ungdomsgrupper. Alis erfarenhet, som även tycks delas av flera av de andra 

informanterna, ser vi som problematiskt. Det är, som nämnts, ett tydligt tecken på social 
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segregation, samtidigt kan en inställning såsom Alis leda till ett vidmakthållande av en sådan 

segregering. Det tycks vara viktigt för informanterna att identifiera sig utifrån en kollektiv 

identitet, liksom Alsmark (1997) konstaterar och betonar med att vår identitet kan vara 

svagare och vi kan bli identitetslösa om vi inte känner hemmahörighet varken i någon grupp 

eller i vårt eget inre. Den somaliska gruppen är stor i Bristol och de finner en viktig trygghet i 

den, många av informanterna har dessutom något slags familjenätverk i Bristol eller i övriga 

England. Anawar betonar exempelvis att hennes nuvarande bostadsområde ibland påminner 

om Somalia. Tillsammans kan dessa större möjligheter och bekanta gruppkonstellationer 

påverka graden av hemmakänsla i Bristol och i bostadsområdet.  

 

Det uttrycks en viss ambivalens inför hemmahörighetskänsla i och relationen till det brittiska 

samhället. Många har upplevt diskriminering och stereotypisering mot sin etniska bakgrund 

och trostillhörighet i det brittiska samhället inom arbetsmarknaden, institutioner såsom 

hälsovård och skola samt inom media, och upplever en viss grad av rasistiska attityder och 

diskriminering i vissa bostadsområden i Bristol. Särskilt bland de kvinnliga informanterna 

beskrevs starka upplevelser av diskriminering, bland annat kommentarer och blickar på 

offentliga platser vilket i flera fall kopplades till bärandet av traditionella kläder som hijab, 

slöja. Känslorna av utanförskap bidrar till att informanterna förstärker sin somaliska identitet, 

vilket bekräftas i en koppling till Ålunds (1997) resonemang kring det etniska minnet. Detta 

uttrycks bland annat i att de föredrar att bo i ett område med andra somalier och etniska 

minoriteter framför att bo i ”a white working class area”. Informanterna är mer eller mindre 

villiga till att anpassa sig till det brittiska samhället, de har en medvetenhet om att ett annat 

samhälle än det egna innebär annorlunda värden, beteenden och attityder, men överlag menar 

de att de alltid med stolthet bär upp sin etniska och muslimska identitet. Ungdomarna verkar 

befinna sig i ett gränsland mellan det gamla och det nya, men överlag verkar de ha funnit ett 

sätt att förhålla sig till båda kulturerna vilket i likhet med Phinney (1990) kan innebära att de 

nått det tredje och sista stadiet i sin identitetsutveckling och förvärvat en etnisk identitet. 

Samtidigt menar Phinney att utvecklingsprocessen av en etnisk identitet inte nödvändigtvis 

behöver sluta i ett förvärvande utan kan fortsätta i cykler innebärande vidare utforskande av 

rollen och meningen med ens etniska identitet. Detta kan betyda att om vi skulle ställa samma 

frågor till samma informanter om ett par år skulle vi kunna få annorlunda svar gällande deras 

etniska identitet.  
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Vissa skillnader har påvisats gällande informanternas ålder, eventuellt kan relationen till både 

Somalia och England påverkas av hur länge man bott i ursprungslandet och hur gammal man 

var vid ankomsten till England. Exempelvis visade det sig att de som varit yngre när de flyttat 

till England och bott en längre tid där har en starkare anknytning till England och Bristol. 

Åldern vid migrerandet från Somalia och vid ankomsten till England kan också, i 

överensstämmelse med Phinney (1990), påverka utvecklandet av eller medvetenheten om en 

etnisk identitet samt betydelsen av den egna etniska tillhörigheten. Även åldern vid 

intervjutillfället kan, liksom det diskuterats i metodavsnittet, spela en avgörande roll då det 

vid högre ålder kan vara lättare att reflektera över sin identitet och etniska tillhörighet. Utifrån 

vad som framgått i resultatet av vår studie upplever vi att den somaliska etniska och kulturella 

identiteten betonas mer. Här vill vi uppmärksamma forskarnas position i förhållande till 

informantens under intervjusituationen. Informanternas svar kan ha påverkats av att vi som 

intervjuare har ett europeiskt, så kallat ”västerländskt”, ursprung. Detta kan ha bidragit till att 

informanterna velat lyfta fram sin nationalitet och etniska bakgrund tydligare för att visa på 

stoltheten över den, på grund av erfarenheter av diskriminering i andra europeiska länder. 

Som diskuterats i metodavsnittet anser vi att studien och dess tillförlitlighet inte påverkats av 

detta då även vi i detta fall har en annan nationell tillhörighet än den brittiska. Vi anser dock 

att detta är ett faktum som är mycket viktigt att belysa, reflektera kring och vara medveten om 

i sin roll som forskare. En annan möjlig anledning till ungdomarnas starka betonande på den 

somaliska identiteten kan vara effekter av det brittiska integrationspolitiska systemet, vilket vi 

även skulle vilja lyfta fram som ett intressant framtida forskningsämne. Vi har i och med 

denna studie fått en uppfattning om att det i det brittiska samhället existerar ett förstorat fokus 

på etniska och kulturella skillnader. Det vore därför intressant att undersöka betydelsen av 

sådana integrationspolitiska attityder och system för identitetskapande bland ungdomar 

tillhörande olika etniska minoriteter. Den somaliska gruppen i Bristol är en komplex grupp 

vilket i allra högsta grad tydliggörs genom de skilda erfarenheter och upplevelser som 

ungdomarna i den här studien beskriver. Med denna slutsats vill vi uppmärksamma behovet 

av ett praktiskt socialt arbete som tar hänsyn till den etniska verklighet som dagens 

mångetniska samhälle påvisar. Dominelli et al. (2001) menar att det i det direkta arbetet med 

människor från olika etniska bakgrunder är viktigt att socialarbetaren är medveten om den 

etniska identitetens alla aspekter samt dess inverkan på den enskilda individen. 
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Bilaga 1  

Interview guide  
 
Introduction 
How old are you? 
Where were you born? 
Where did you grow up? Where did spend most of your childhood? 
When did you move to England and Bristol? 

- How old were you at that time? 
Have you lived in any other countries/places before moving to Bristol? 

- For how long did you live at these places? 
What are you doing today; for example studying or working? With what? 
Could you tell me about your housing situation?  

- Do live alone or with other family members/relatives/friends? 
 
Place attachment  
Would you like to describe the place where you were born/grew up? 
How would you describe your experience of moving from this place? 

- Did the move lead to any particular changes in your life? Would you like to tell me 
about those? 

If you have moved several times before arriving in Bristol; how did you experience these 
moves? 

- What changes did these moves bring to your life? 
- How much “at home” did you feel at the different places?  

What does your emotional bond to Somalia and other former home countries look like today? 
Do you have personal contacts with any of these places through family 
members/relatives/friends? 
Do you have any formal contacts with the places through for example 
news/media/books/music? 
How would you describe the place where you live today, England, Bristol and living area? 
Does your relationship to Bristol differ in any way from your relationships to the other 
places?  
What is “home” to you? Where do you feel most “at home”? 
In the future, if the situation in Somalia would change, could you consider moving to live in 
Somalia? Why/why not?   
 
Family and social network 
Would you like to describe your family?  

- Where do your family/relatives live today? 
How important is your family to you? In what way?  
Do your relationship with/emotional bond to Somalia, England and other former home 
countries/places differ from your parents’ or other family members?  
Is there anyone in your family that put more values in keeping up different cultural behavior 
such as traditions and language? 

- If yes, how do you think this effect your family? 
 
Would you like to describe your closest friends (for their example gender, age, ethnic 
background/nationality and living area?)    
How did you get to know each other?  
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Is your friends backgrounds’ in any way different from your own? 
How important are your friends to you? In what way? 
Could you consider having a relationship/get married to somebody from a ethnic 
background/nationality different from your own?  
 
Identity 
Could you describe your own identity, “who you are”, with five words? 
Why did you choose these words? 
What do you believe have an influence in forming who you are?  
Who/what people do you believe have an influence in forming your identity, “who you are”? 
Is there anyone you know that you look up to more than others? What person/people is/has 
been most important in your life? 
Have you ever felt like you are a different person in different situations?  

- Are there situations where you feel like you have to pretend like you are somebody 
that you are not? 

 
Ethnicity and ethnic belonging  
What does”being Somali” mean to you? 
What does”being British” mean to you? 
In what situations do you feel like Somali? For example with friends, at work, in school, at 
home? 
In what situations do you not feel like Somali? What/who do you identify yourself with in 
those situations? 
Have you ever experienced any conflicts between these identifications (feeling like Somali/not 
feeling like Somali)? 
If you are asked what ethnic group/nationality you belong to, what is your answer?  
Do you feel as a part of the British community? If yes, in what way? If no, why? 
How important is it for you to feel like you belong to an ethnic group? 
How do you think that belonging to the Somali group have an effect on who you are?  
 
How did you learn the Somali language? 
In what situations/with whom do you speak Somali? 
What language do you speak with your Somali friends? 
What language do you speak the most? 
How important is it to know the Somali language to feel a part of the Somali group? 
 
Do you have a religious belief? Which one? 
What does being a “Muslim” mean to you?  
Do you identify yourself with being a “Muslim”? 
How important is your religion for you?  

- How do you believe it affects your daily life? 
How do you think your religion has an impact on who you are? 
How important do you think religion is for Somalis in Bristol? 
 
Through the eyes of others 
How do you think that people in general, people who don’t know you, would describe you? 
Can you identify yourself with this description? 
Would you say that there are stereotypical views in the British society and media of what it is 
being Somali and/or Muslim?  
Are these views true?  
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How do these stereotyping views/assumptions affect you?  
Do you have any experiences of being discriminated against because of your nationality and 
ethnic background in, England and/or other former home countries? 

- Would you like to describe in what situations and in what way? 
Have you ever been in a situation where you have been seen as a stranger or an outsider in 
your society? 
Do you think that the attitude against Islam has changed since the 9/11? If yes, How? 
If yes, how has this affected your identity, who you are? 
 
Finish 
If we go back to the question where you described yourself with five words, is there anything 
that you would like change, for example anything you want to add or cancel? 
What are your plans for the future? Where do you see yourself in ten years? 
Is there anything that we have talked about that you would like to highlight? 
Is there anything that we have not talked about that you would like to tell us? 
 


