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Abstract 
 
This work applies intersectionality to five Somali women self-narratives and focuses on their 
identities and positions in Swedish society, but also their relation to Somali society. Since 
people constructs in relation to the environment, this work studies the impact of 
environmental confirmations of their own self. Intersectionality is brought into the social 
work with an operational attempt, and shows how critics of power and interplay between 
theories and empirics can provide new knowledge. Intersectionality also demands some 
alterations of the social constructionists’ idea of the ego. Therefore this work outline a model 
of analysis that considers the critic of power. According to this work, intersectionality implies 
that social work is essentially about power. 
 
The women’s egos seem to be closely united different strongly. The more different 
identifications the women describes and the more ambivalent they are allowed to be in 
different milieus, the greater assets has the women in their ability to move between milieus 
and to pass between positions of power. But the tighter united some of their identifications are 
in their egos; the firmer is their assumptions of what constitute a good behaviour. And the 
stronger united the ego is, the space to pass through positions of power in different arenas is 
shrinking.  
 
This work emphasizes the importance of making shifts of power in identification categories 
visible in order to localize resistance strategies among exposed individuals. This work also 
suggest that social work should consider the supplementary vulnerable situation that signify 
the position in intersection between power orders and contradictory norms, since that could 
lead to too simplified conclusions that create additional isolation. Being sensitive to the 
experience and resolution of these women’s own experiences and resolutions is therefore 
crucial in achieving good social work. Accordingly, lack of knowledge is an obstacle to resist 
discrimination and oppression. Another conclusion is that social work and social politics 
should aim to strengthen the ego of immigrant women in order to release their driving forces 
that in turn may lead to participation, not only to the Swedish society. These Somali women 
appear as peace endeavours, whose political voices has been marginalised both in the Somali 
and the Swedish context, which obstacle peace making in the Somali society.    
 
 
Keyword: Intersection ~ Somali ~ islam ~ clan ~ gender ~ capital ~ culturel identity ~ civil 
society ~ social construktionism ~ identity ~ utvidgat personne ~ I ~ intervju. 
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Identitet i den somaliska diasporan  
– En intersektionell studie av kvinnors jag och delaktighet i samhället. 
 
Skriven av: Veronica Svärd 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Uppsatsen studerar ur ett intersektionellt perspektiv, fem somaliska kvinnors beskrivningar av 
sin identitet och sin position i det svenska samhället, men berör också relationen till det 
somaliska samhället. Då människor konstrueras i relation till det omgivande samhället 
undersöks här även betydelsen av omgivningens bekräftelser av de egna självbilderna. Det 
intersektionella perspektivet förs här in i det sociala arbetet med en operationaliserande 
ansats, och visar i uppsatsen på hur maktkritik och samspel mellan teorier och empiri ger nya 
kunskaper. Det intersektionella perspektivet har visat sig kräva vissa förändringar av den 
sociala konstruktionismens syn på jaget. Därför skisseras här en ny analysmodell som tar 
hänsyn till intersektionalitetens maktkritik. Intersektionaliteten säger nämligen, enligt denna 
uppsats, att socialt arbete i grund och botten handlar om makt. 
 
Jagen i kvinnornas identitet, tycks vara olika starkt sammansvetsade. Ju fler identifikationer 
kvinnorna beskriver och desto ambivalentare de tillåts vara i olika miljöer, ju starkare kapital 
har också kvinnorna i form av att kunna röra sig i olika miljöer och glida mellan makt-
positioner. Men ju tajtare sammansvetsade några av identifikationerna är i deras jag, desto 
principfastare är antagandena om vad som utgör ett gott beteende. Och ju tajtare samman-
svetsat jaget är, desto mer krymper även utrymmet för att glida mellan maktpositioner inom 
olika arenor.  
 
Uppsatsen hävdar att det är viktigt att synliggöra maktfördelningar inom identitetskategorier 
för att lokalisera motståndsstrategier hos utsatta människor. Här hävdas även att socialt arbete 
bör ta hänsyn till den extra utsatta situation det kan innebära att befinna sig i skärningspunkter 
mellan maktordningar och motstridiga normer, då det kan leda till att för enkla lösningar 
skapar nya utanförskap. Att vara lyhörd för dessa kvinnors egna erfarenheter och lösningar är 
därför en förutsättning för att göra ett bra socialt arbete. Kunskapsluckor är således ett hinder 
för att motverka diskriminering och förtryck. En annan slutsats är att socialt arbete och social-
politik bör syfta till att stärka immigrerade kvinnors jag, för att frigöra drivkrafter som kan 
leda till delaktighet inte bara i det svenska samhället. Kvinnorna framträder här som freds-
strävare vars politiska röster marginaliserats både i den somaliska och den svenska kontexten, 
vilket är ett hinder för att skapa fred mellan somalier.  
 
 
Sökord: Intersektionalitet ~ Somalia ~ islam ~ klan ~ genus ~ kapital ~ kulturell identitet ~ 
civila samhället ~ social konstruktionism ~ identitet ~ utvidgat personne ~ jaget ~ intervju. 
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Inledning 
 
Du kommer här att få följa med på en resa i vad som händer när fem somaliska kvinnors 
beskrivningar av sitt jag möter det intersektionella perspektivet. Att skriva den här uppsatsen har 
för mig som författare också varit en resa mellan teorier om människan i samhällets strukturer 
från 1930-talet och fram till idag. Men framförallt har det varit en resa i att förstå hur det 
intersektionella perspektivet tydliggör hur samspelet mellan dessa teorier och berättelser kan leda 
till nya kunskaper. Det har gett mig insikter som på ett revolutionerande sätt fördjupat min 
förståelse för vad det sociala arbetet egentligen handlar om, och hur socialarbetare i framtiden 
kan tänka när vi bygger modeller för hur människor kan ta sig ur en socialt utsatt position. Det 
intersektionella perspektivet säger oss nämligen att det sociala arbetet handlar om makt.  
 
Människan befinner sig i ett specifikt samhälle. Hur strukturerna ser ut och hur makt är fördelad i 
strukturerna och samverkar är avgörande för människans position i samhället. Socialt utsatta 
människors situation präglas av icke-makt, och socialarbetarens uppgift är att stödja dessa 
människor i att finna strategier att ta sig till en situation som präglas av makt över sitt eget liv och 
sin vardag.  
 
Jag kommer här att visa på hur det intersektionella perspektivet kan hjälpa oss att förstå det 
sociala arbetets grund bättre. Jag gör det genom att utifrån kvinnornas berättelser i samverkan 
med valda teorier ta fram en ny intersektionell analysmodell om hur jaget konstrueras i 
intersektionerna mellan maktstrukturer i vår omgivning. Jag visar också på faktorer vars tids- och 
kontextbundenhet kan möjliggöra, eller inte möjliggöra, kvinnornas glidningar mellan maktposi-
tioner inom olika arenor.   

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med att ge en Bakgrund till urvalsgruppen för att sedan redogöra för de teorier 
som ligger i grunden för analyserna. Därefter diskuteras metoden och den kritik av teorin om det 
socialt konstruktionistiska jaget analyserna lett till, vilket resulterat i en analysmetod.  
 
I Resultat och analys lokaliseras kvinnornas identifikationer genom att studera hur de beskriver 
sina kulturella tillhörigheter och förankringar. Hur kvinnorna beskriver sig bli bemötta av majori-
tetsamhället påverkar också deras syn på sig själva. Här visas även på vad kvinnorna gör när de 
upplever sig förankrade i sig själva och sina handlingar. 
 
I Sammanfattande analys tar jag med hjälp av den intersektionella analysmodellen om utvidgat 
personne och glidande jag, och studerar hur de enskilda kvinnornas identifikationer och 
utvidgade personne (en uppsättning antaganden för hur de ska bete sig och handla) är konstruer-
ade. Jag visar också på hur vissa (icke)kapital i jaget i samverkan med deras identifikationer 
skapar mer eller mindre drivkrafter för ageranden. Därefter undersöks utifrån det tidigare analy-
serade materialet vilka hinder och förutsättningar som kvinnorna stöter på för att få utlopp för 
dessa drivkrafter, vilket sammantaget kan ses som förutsättningar att delta i samhället med sitt 
jag.  
 
Uppsatsen avslutas med en Slutdiskussion om slutsatserna och deras konsekvenser och vad det 
intersektionella perspektivet kan bidra med inom socialt arbete i framtiden.  
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Bakgrund 
 
Intresset för att genomföra denna studie kommer ur förförståelsen att kvinnor som immigrerat till 
Sverige kommer från olika delar av världen, har olika erfarenheter, utbildningsnivåer, socioeko-
nomiska bakgrunder, religioner, traditioner, könsuttryck, åldrar, funktionshinder etc. Trots detta 
finns en i mångt och mycket motsatt generell diskurs i samhället och i medias beskrivning av 
”invandrarkvinnor” som en relativt homogen grupp människor med vissa stereotypa egenskaper.  

Forskningsproblem 
Under ett tidigare uppdrag för FoU-Nordväst utförde jag en kvalitativ intervjustudie som ingick i 
ett större utvecklingsprojekt med syftet att förbättra flyktingmottagandet för kvinnor. I När vi ska 
andas... på vårt sätt? (Svärd, ej publicerad) beskriver en högskoleutbildad kvinna hur hon i mötet 
med socialtjänsten blivit nedvärderande bemött och att hon fortfarande kände sig kränkt flera år 
senare. En annan slutsats i studien var att socialtjänsten i Sverige utövar en del av discipline-
ringen för vad det innebär att vara familjeförsörjande kvinna här, men inte på motsvarande sätt 
reglerar mansrollen så att den passar in i bilden av det jämställda familjelivet, som detta också 
förutsätter för att en övergripande jämställd arbetsfördelning ska råda. Studien visade att 
socialtjänstens bemötande, både på ett institutionellt och personligt plan, hade inflytande på 
kvinnornas självbild och på hur deras vardag som just immigrerade kvinnor kom att formas.  

Koppling till socialt arbete 
Både i institutionella och mer vardagliga sammanhang finns föreställningar om vad som är nor-
malt och vad som är avvikande. Generaliseringar och stereotypa åsikter kan få allvarliga konse-
kvenser för dem som utpekas som avvikande, så som segregering och diskriminering vilket kan 
leda till sociala problem (Ålund, 2002:294). Med kunskap om hur generaliseringar, stereotyper 
och diskriminering ter sig, kan socialarbetare aktivt arbeta för att förebygga uppkomst och 
cementering av dessa. Inom socialt arbete och dess institutioner är det därför viktigt att ha 
kunskap som baseras på människors olika erfarenheter och även att vara medveten om hur 
generaliseringar osynliggör gruppers inbördes variationer och motståndsstrategier mot makt. 
Genom att lokalisera motståndsstrategierna och studera hur de fungerar kan de understödjas i det 
sociala arbetet. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att ur ett intersektionellt perspektiv undersöka 
somaliska kvinnors beskrivningar av sin identitet och sin position i det svenska samhället. 
Målsättningen är också att studera betydelsen av omgivningens bekräftelser av den egna själv-
bilden.  
 
De tre frågeställningarna fångar tillsammans in syftet:  
 

1. Hur beskriver kvinnorna sin syn på sig själva idag? 
 

2. Hur beskriver kvinnorna att omgivningen bekräftar deras syn på sig själva?  
 

3. Vilken betydelse har omgivningens bekräftelser eller uteblivna bekräftelser på kvinnornas 
delaktighet i samhället? 
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Begrepp 
Diaspora är en etnisk eller kulturell grupp i exil. De flesta diasporor är spridda över flera stater 
och utgör exempel på transnationella nätverk (Westin m.fl., 1999). I uppsatsen används det för 
att beskriva den somaliska gruppen i exil. 
 
Diskriminering innebär att bli utsatt för olika behandling i lika fall. Det kan också innebära 
trakasserier (DO, 2006). Diskriminering kan utövas av och drabba individer eller grupper.   
 
Diskurser kan beskrivas som de samtal och det språk som tenderar att dominera i specifika 
sociala kontexter. Enligt Michel Foucault formas de sociala kontexterna ofta av maktburna 
diskurser (Wetherell & Maybin, 1998).  
 
Etnicitet kommer av det grekiska ordet för folk. Det är ett paraplybegrepp som syftar på 
förekomsten av ”etniska fenomen” som kollektiva identiteter, kategorier, grupper, relationer med 
mera (Westin m.fl., 1999). Här används det främst i syfte att ringa in de gemensamma kulturella 
uppfattningar och praktiker det kan innebära (men inte behöver innebära) att vara född i ett visst 
land. Islam och klan är två bärande begrepp jag också valt som avgränsning inom 
etnicitetsbegreppet.   
 
Identifikation har här en vid innebörd som används för att ringa in känslor av samhörighet, 
tillhörighet, förankring och igenkännande. 
 
Intersektionalitet är ett begrepp som tar sin utgångspunkt i en rad maktteorier för att vidga 
förståelsen av fixerade kategorier som kvinna/man och invandrare/svensk. Intersektionalitet 
menar att dessa kategoriers relevans måste kontextualiseras, dess inbördes relationer artikuleras 
och deras innebörder förankras i historiskt specifika och rumsligt situerade sociala processer (de 
los Reyes & Mulinari, 2005). Begreppet förklaras närmare i kapitlet Intersektionalitet och makt.   
 
Islam betyder på arabiska hängivenhet och överlämnande. Enligt traditionell islamsk tro bör 
religionen påverka allt i en människas liv. Mer sekulariserade inriktningar gör tydligare åtskill-
nad mellan religion och stat och betonar den individuella tron (Yngwe, 2003). 
 
Klan är en etnisk grupp. I Somalia bildar släkter underklaner som samarbetar i större klaner för 
att få mer makt. I Somalia är den traditionella uppfattningen att det finns sex stycken större 
klanformeringar. 
 
Människors lika värde bör här associeras med varje människas rätt att delta på lika villkor i 
samhället och att bli behandlad med lika respekt oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller 
klass.  
 
Normer är regler som hänför sig till ett ideal och utgör sociala och moraliska regelsystem som är 
osynliga tills någon bryter mot dem. Normativitet utgör det maktsystem som vidmakthåller och 
backar upp normer som det krävs att människor ska följa (Rosenberg, 2002:101).  
 
 

Tidigare forskning 
 
Jag har inte funnit några identitetsstudier som empiriskt studerar intersektionerna mellan migra-
tion, etnicitet, kön eller klass inom socialt arbete eller i svensk forskning. Här redogörs för de 
forskare i andra länder som på något sätt studerat detta forskningsproblem, men inom andra 
forskningsdiscipliner. Därefter redovisas empiriskt baserade studier som hanterar intersek-
tionerna mellan kategorierna kön, etnicitet och migration från det svenska forskningsfältet.  
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För att förstå urvalsgruppens bakgrund ges en översiktlig bild av litteratur kring migration, av 
somaliers delaktighet i det svenska samhället samt en kort sammanfattning av hur somalier och 
immigrerade framställs i svensk media. 

Europeisk intersektionell identitetsforskning kring                           
kön, etnicitet och klass 
I Feminist Review (2006, nr 13) finner vi några intervjubaserade artiklar som studerar intersek-
tionen mellan kön, klass, etnicitet och nation i identitetsskapandet. Marjo Buitelaar undersöker i  
I Am the Ultimate Challenge en immigrerad muslimsk politiskt aktiv kvinnas identifikationer och 
differenser och hur de lokaliserar sig i tid och rum, genom att fokusera på hennes självpresen-
tation. Buitelaars artikel är den som närmast liknar denna uppsats. Artikeln analyserar livsberät-
telserna från en holländsk kvinnlig politiker med marockansk bakgrund och berättelsernas förkla-
ring till hur kvinnans identifikationer genomskär varandra. Buitelaar använder sig av konceptet 
”dialogiskt själv” (the dialogical self) och visar på hur religiösa, etniska och genusidentiteter 
konstrueras i dialog.  
 
Alice Ludvig (2006) skriver om en ung migrerad kvinnas berättelser och kommer fram till att i 
intersektionen med andra kategorier så formar etnicitet och klass en specifik form av genus hos 
kvinnan som beror på den specifika tiden och platsen. 
 
Beverly Skeggs (2000) utgår från Pierre Bourdieus teorier kring klass. Genom att använda 
respektabilitet som analysredskap studerar hon hur intersektionerna mellan dimensionerna klass, 
kön och heterosexualitet i vita arbetarkvinnors (dis)identifikationer och vardagssituationer upp-
rätthåller kvinnornas underordnade positioner.  

Intersektionella empiribaserade studier av                                         
kön, etnicitet och klass i Sverige 
Wuokko Knocke menade i artikeln Invandrade kvinnor – Vad är ”problemet”? (1991) att det är 
omöjligt att förstå invandrade kvinnors levnadsvillkor utan att ta hänsyn till hur rasism och 
diskriminering formar och skapar ramen för konstruktionen av könsidentiteter. Hon kom på så 
sätt att bli en föregångare till intersektionalitetsperspektivet i Sverige. Knocke hyllas i antologin 
Maktens (o)lika förklädnader – Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige (de los Reyes 
och Mulinari, 2002) som innehåller artiklar som behandlar förhållandet mellan feminism, etno-
centrism/rasism och klass implicit ur en intersektionell förståelseram. Av de empiriskt baserade 
bidragen finner vi Diana Mulinaris intervjuer med immigrerade kvinnor i fackföreningsrörelsen, 
Anders Neergaards genomläsning av fackföreningsrörelsen agerande i ett rasifierat samhälle, 
Heléne Thomssons intervjuer med immigrerade kvinnor i integrationsprogram på kvinnocenter, 
Ylva Brunes genomlysning av hur ”invandaren” typifieras och reproduceras i dagstidningar, 
Anna Bredströms illustrationer och reflektioner över ”invandraren” i dagspress, Fredrik Hertz-
bergs intervjuer med ungdomars arbetsförmedlare, Susanne Johanssons & Irene Molinas studier 
av rumsligt sexualiserade och rasifierade diskurser och Irene Molina & Paulina de los Reyes 
studier av konsekvensen av rasism inom arbetsmarknad, boende och media. 
 
I antologin Kors & Tvärs – intersektionalitet och makt i storstadens arbetsliv (2006) har Karin 
Darin samt Sharare Akhavans & Carina Bildt explicit använt sig av en intersektionell ansats där 
kön och etnicitet finns med. Darin studerar immigrerade kvinnors företagande utifrån en större 
kvantitativ undersökning medan Akvahans och Bildt intervjuat immigrerade kvinnor och med 

 5



STOCKHOLMS UNIVERSITET                                                                                         VERONICA SVÄRD 
Socialhögskolan                                                                                                                             Socionomlinjen 
2007-01-18                                                                                                                                           C-uppsats 

 

stöd av intersektionalitetsbegreppet kommit att starkt ifrågasätta tidigare problemformuleringar 
om invandrade kvinnors hälsa i arbetslivet, där kvinnorna själva ofta setts som problemet.   

Migration och kön 
Det finns inte några tillförlitliga siffror över migrationsströmmarna i världen, men Annie 
Phizacklea (1998) skriver att minst 100 miljoner människor i världen idag har lämnat sitt hem-
land för att söka nytt liv i något annat land. Över hälften av dessa är kvinnor. Ungefär 20 av de 
100 miljoner migranterna är officiellt klassade som flyktingar eller asylsökande och av dessa är 
cirka 80 procent kvinnor och barn. Flera studier talar om att det skett en feminisering av 
migration, vilket tycks ha haft mycket liten påverkan över socialpolitiken världen över (a.a.).  
 
Under 1950- och 60-talen hade Sverige behov av arbetskraftsinvandring och nära hälften av 
dessa var kvinnor (Knocke, 2001). År 1966 arbetade 44 % av de immigrerade kvinnorna inom 
industrin och tenderade att arbeta fler timmar i veckan och hade samtidigt fler barn att ta hand 
om än svenskfödda kvinnor (Knocke, 2001; Ålund, 1985). Trots detta finns en dominerande före-
ställning om den icke-arbetande, anonyma och i hemmet isolerade ”invandrarkvinnan” (a.a.).  

Somalias politiska och sociala utveckling 
Somalia var fram till 1960 kolonialiserat av dels Italien och dels Storbrittanien. 1967 valdes 
Abdirashid Sharmarke demokratiskt till president men mördades två år senare då kommunistiska 
kuppmän tog över i ledning av generalen Mohammed Siad Barre som förbjöd andra partier.  
 
Siad Barre störtades 1991 då inbördeskrig bröt ut. Sedan dess är Somalia ett av världens 
fattigaste och mest instabila länder där ingen regering eller grupp har fullständig kontroll. 
Framförallt södra Somalia är drabbat av hungersnöd och under början av 1990-talet svalt 
hundratusentals människor till döds. Ett något mer stabilare och fredligare område är Republiken 
Somaliland (f.d. Brittiska Somaliland) där några klaner efter diktaturens fall 1991 deklarerade 
regionen som självständig. Ingen annan stat har erkänt denna republik som omfattar en tredjedel 
av Somalias befolkning, men Somaliland har en stark regerande klan, egen valuta och en stabil 
infrastruktur som efterlämnats efter militära hjälpprogram.  
 
År 2000 samlades 400 företrädare för olika somaliska intressen i grannlandet Djibouti. Där 
tillsattes en provisorisk författning, riksdag och regering (TNG) och Abdiqasim Salad valdes till 
president. Denna provisoriska administration stöddes av internationella organisationer som FN, 
OAU och Arabförbundet. I Kenya bildade 42 företrädare för olika fraktioner år 2004 ett nytt 
övergångsparlament och en interim regering (TFG). Denna interimadministration som befunnit 
sig i exil installerades delvis i Somalia 2005, men på grund av landets instabila läge befinner sig 
premiärministern, presidenten samt några parlamentsledamöter i exil (Sida, 2006). 
 
Ett stort antal klanbaserade krigsherrar försöker få kontroll över olika regioner i landet som i 
praktiken befinner sig i anarki med utbredd laglöshet med rån, kidnappningar, våldtäkter och 
varusmuggling. Den 18 februari 2006 enades klanhövdingar och krigsherrar i en USA-stödd 
allians för att verka mot islamistiska krafter som enligt USA har kontakter med ”terrornätverket 
Al-Qaida”. I maj 2006 utbröt allvarliga strider mellan den USA-stödda alliansen och den 
islamistiska rörelsen (IUC), som tog över Mogadishu i juni. Situationen har sedan komplicerats 
och förvärrats ytterligare mellan interimadministrationen TFG och IUC då Etiopien och USA 
sänt militära styrkor in i Somalia som stödjer TFG.  

 6



STOCKHOLMS UNIVERSITET                                                                                         VERONICA SVÄRD 
Socialhögskolan                                                                                                                             Socionomlinjen 
2007-01-18                                                                                                                                           C-uppsats 

 

Kvinnors sociala situation i Somalia 
95 % av somalierna är sunnimuslimer och över en miljon somalier har flytt och sökt skydd i 
något av grannländerna (Sida, 2006). Det finns inte längre något nationellt fungerande rätts-
väsende. Sedvanerätten och shariarätten är överordnad mänskliga rättigheter, vilket i många fall 
resulterar i straffrihet för brott mot de mänskliga rättigheterna. Livet för många somaliska 
kvinnor och flickor präglas och regleras av sedvänjor. Våldtäkter är ett utbrett samhällsproblem. 
Människohandeln är ett växande problem och barnarbete och tvångsarbete under slavliknande 
former förekommer (Utrikesdepartementet, 2005). 
 
Enligt utrikesdepartementet (a.a.) är kvinnor i hög utsträckning hänvisade till arbete i hemmen 
och få har givits möjlighet att delta i arbete inom offentliga funktioner. Enligt samstämmiga 
uppgifter utsätts 98 % av alla flickor för omskärelse i Somalia. I stor utsträckning rör det sig om 
den grövsta formen där både blygdläppar och klitoris skärs bort utan bedövning. Många flickor 
avlider i samband med ingreppen som utförs av kvinnor. Allt fler somaliska kvinnor engagerar 
sig för att utrota omskärelsen, men sedvänjan är djupt rotad (a.a.).   

Somaliers delaktighet i Sverige 
År 1999 fanns cirka 100 somaliska föreningar bara i stockholmsområdet, och föreningslivet har 
blivit ett sätt att etablera sig i den somaliska diasporan i Stockholm. Somalier själva uppger att 
dessa på sätt och vis ersatt de utvidgade klaner och nätverk de haft i hemlandet. Dock tycker 
många somaliska kvinnor att de själva inte har tillgång till föreningslokalerna i lika hög grad som 
män och bildar gärna egna organisationer (Berglund, 1999). 
 
På en del orter har somalier en gemensam somalisk förening, som är öppen för alla oavsett klan- 
eller religiös tillhörighet, vilket somaliska kvinnors mer distanserade hållning till klantillhörig-
heten bidragit till. Kvinnor kan tillhöra flera klaner samtidigt, eftersom de enligt tradition vid 
giftermål automatiskt tillhör även makens klan. Därför har kvinnorna kunnat verka som bro-
byggare och fredsmäklare mellan de olika klanerna (a.a.). 
 
Somaliska kvinnor har under de senaste decennierna blivit allt mer självständiga, både 
ekonomiskt och socialt. När männen gått ut i krig, har kvinnorna blivit tvungna att både tahand 
om och försörja familjen. I och med flytten till Sverige förändras rollerna inom familjen 
ytterligare då en maktförskjutning ofta sker i relationen (Berglund, 1999; Darvishpour, 2003). 
Detta leder till att skilsmässofrekvensen bland somalier i Sverige är relativt hög. Många 
somaliska kvinnor är därför ensamstående mammor (Berglund, 1999). 
 
De somaliska kvinnorna i Berglunds (a.a.) studie, säger att män i allmänhet är bättre på svenska 
än kvinnor, då många kvinnor måste avbryta sina studier i svenska när de får barn. Därför har 
män bättre kontakt med det svenska samhället och får nya kunskaper som de inte alltid delar med 
sig av. De menar också att somaliska kvinnor på grund av isolering, tungt hemarbete och 
arbetslöshet oftare drabbas av depression, vilket bidrar till ett lågt samhällsengagemang. 
 
Somalier uttrycker ofta att de misstror det svenska samhällets integrationsambitioner, vilket 
bland annat har att göra med osäkerhet kring tillfälliga uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap 
och återvandring. Eftersom det sedan 1991 inte finns någon fungerande statsförvaltning i 
Somalia har ingen kunnat utfärda godtagbara identitetshandlingar för somalier, som därför inte 
kunnat uppfylla kraven på dokumentation vid ansökan om svenskt medborgarskap (a.a.). 
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Bilden av somalier i media 
En sammanställning av artiklar i svenska dagstidningar under januari-juli 1999 visade att majo-
riteten av artiklarna beskrev somalier i normaliserande ordalag, medan en tredjedel exotiserade 
dem. En mindre andel artiklar beskrevs somalier som en tillgång/resurs för det svenska 
samhället, och i nästan stor andel beskrevs de som belastning/problem (Berglund, 1999).  

Konstruerandet av ”vi och dom” i den offentliga diskursen 
Enligt Paul Lappalainen (2005) skapar medierna ett ”vi” och ”dom” efter etniska linjer där ett 
nationellt ”vi” skapas genom att beskriva de andra som avvikande och olika. 
  

”Forskningen tycks även enhälligt visa att detta sker genom att forma stereotypa 
bilder av gruppen ”invandrare” i huvudsak genom att gruppen rutinmässigt för-
knippas med negativa saker som t.ex. brottslighet och könsförtryck. Forskningen 
visar också att förment positiva stereotyper av ”invandrare” förekommer, ofta genom 
att grupper framträder i exotisk skepnad; som något annorlunda och spännande, t.ex. 
livligheten i förorten eller nedärvd bollkänsla.” (Lappalainen, 2005:128). 

 
Irene Molina (2005:109) menar att gruppen ”invandrare” tycks ha fått en liknande social samhäl-
lelig konstruktion som arbetarklassen hade vid sekelskiftet och romer, resande och andra avvi-
kande grupper hade under 1930-talet då det svenska folkhemmet byggdes upp. Svenskhet, den 
svenska kulturella identiteten bygger idag inte längre i så hög grad på biologiska rasmässiga 
skillnader, utan på sökandet efter kulturella skillnader (a.a.). Men en fast definition av svenskhet 
skulle dock innebära att vissa majoritetssvenskar skulle hamna utanför och minoritetssvenskar 
inuti svenskheten, varför en flexibel gränsdragning är ett exempel på hur en rasistisk och diskri-
minerande struktur kan upprätthållas (Mattsson, 2005). Det svenska uttalet har på så sätt blivit en 
odefinierad symbol för svensk tillhörighet och förvandlats till en anledning att utesluta ”de 
andra”. Då räcker det inte längre att ha lärt sig tala och skriva svenska för att få arbete (Svärd, ej 
publicerad).  
 
 

Teoretiska perspektiv 
 
Med tanke på de mångfacetterade erfarenheter det kan ge att vara immigrerad kvinna, har jag valt 
att använda mig av teoritriangulering. Det socialkonstruktionistiska perspektivet genomsyrar de 
övriga teorierna om det distribuerade jaget, genus, kulturell identitet, klass och om det civila 
samhället. Det intersektionella perspektivet knyter ihop dessa dimensioner, visar på att de inte 
kan separeras från varandra och på vilket sätt de kan samverka med varandra. Det ger en 
fördjupad förståelse av dimensionernas olika innebörd beroende på tid, erfarenhet och kontext. 

Social konstruktionism 
Social konstruktionism är ett perspektiv som handlar om hur vi ser på relationen mellan individ 
och samhälle. Burr (1995) har urskiljt fyra premisser som hon menar ligger till grund för det 
socialkonstruktionistiska fältet. 
 
Den första är att anta ett kritiskt förhållningssätt till självklar kunskap. Burr (a.a.) menar att 
socialkonstruktionismen motsätter sig tanken på att våra observationer av världen oproblemat-
iskt är identiska med den faktiska världen. Den fysiska och materiella världen äger ingen bety-
delse i sig själv utan får mening först när vi tillskriver den sådan. Fenomen har olika betydelser 
för olika människor, varför världen endast är en produkt av vårt sätt att beskriva den (a.a.).  
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Den andra premissen är att vår uppfattning om världen är historiskt och kulturellt specifik. De 
kategorier och koncept varigenom vi förstår världen ser olika ut beroende på i vilken tid och 
vilken kultur vi lever i. Vi konstruerar vår förståelse av världen och våra identiteter utifrån våra 
relativa världsbilder (a.a.). 
 
Burrs (1995) tredje premiss innebär att kunskap, det vi betraktar som sanningar, bärs upp av 
sociala processer och interaktioner i den sociala tillvaron. Den fjärde premissen menar Burr är 
synen på att kunskap och social handling hör ihop. Kunskap är formad och framförhandlad 
genom interaktion mellan människor och kan ta olika form och bör därför betraktas som sociala 
konstruktioner. Skillnaden mellan dessa former är att i en världsbild blir vissa handlingar 
tänkbara och andra otänkbara (a.a.). 
 
Språket är centralt inom social konstruktionism. Vi föds in i en värld och ett socialt samman-
hang där språket redan existerar. Det konstruerade språket avgör hur våra upplevelser och vårt 
medvetande skapas. Eftersom social konstruktionism fokuserar på interaktion och processer så 
betraktas språket här främst som en social handling, inte som kommunikationsverktyg, genom 
vilket vi förstår oss själva och och världen (Burr, 1995). 

Personne och det distribuerade jaget 
För sociala konstruktionister står den sociala verkligheten (social praxis, samhällets historia, 
sociala strukturer, social skiktning, socialt  samspel och vanliga samtal) i fokus för psykologiska 
studier (Wetherell & Maybin, 1998). Jaget är enligt detta synsätt inte ett objekt som studeras och 
beskrivs en gång för alla, utan ska ses som en ständigt föränderlig och flytande entitet eller som 
en historia som rör relationer. Margaret Wetherell och Janet Maybin (a.a.) menar att Jerome 
Bruner lyckats fånga denna uppfattning på ett bra sätt när han menar att jaget är distribuerat, inte 
placerat i rummet, utan som något som kontinuerligt sprids, förändras, grupperas och omgrup-
peras över ett socialt och relationsmässigt fält. Jaget uppfattas bäst som summan av deltagarna i 
det sociala livet och inte som en ren och bestående kärna inuti individen.  
 
Utifrån detta perspektiv blir identiteten mångfacetterad och en uppsättning av kontextuella jag, 
där vi är olika människor i olika miljöer. Våra beskrivningar av människors identitet måste ta 
hänsyn till de motsägelser och motsättningar som finns i deras personlighet, reaktioner och 
handlingar i olika situationer. Vi måste vara lyhörda för människors olika grader av engagemang 
i det sociala livet och de möjliga fördelningar av jaget som sker i olika sociala kontexter (a.a.). 
 
Författarna refererar även till Marcel Mauss åtskillnad mellan personne (person) och moi (jag). 
Innebörden av moi är människans mest grundläggande upplevelse av att vara medveten och ha en 
kropp. Personne står istället för något som är kulturspecifikt, det vill säga specifikt för en grupp 
människor i ett samhälle. De begrepp hos människan som utgör personne kan återfinnas i 
samhällets centrala institutioner som släktskapssystemet, rättssystemet, religionen och moralen. 
Personne handlar om en uppsättning idéer om vad det innebär att vara människa, antaganden om 
hur människor bör bete sig, om motivation och gott uppförande samt om de faktorer som 
påverkar en människa (Wetherell & Maybin, 1998). 
 
Dorinne Kondo menar, enligt Wetherell och Maybin (1998), att begreppet personne ur ett 
kulturellt perspektiv får ett tydligt uttryck i ceremonier och ritualer, men organiserar även sociala 
relationer. Personne strukturerar grundläggande psykologiska processer, men kan också innehålla 
spänningar och konflikter mellan olika människosyner. Människors känsla för individualitet är 
exempelvis något som visat sig skilja sig åt mellan samhällen, och att denna känsla på ett 
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avgörande sätt påverkas av deras sociala miljö. Michelle Rosaldo menar vidare, enligt författ-
arna, att känslor är kopplade till de berättelser som finns i en kultur och som ger vägledning för 
hur vi ska reagera i olika situationer. De känslor vi urskiljer i en kultur är därför omedelbart 
kopplade till vår jaguppfattning och om lämpliga projekt att engagera sig i (a.a.).  
 
Sociala konstruktionister menar också att språket fungerar som ett medium som förenar kultur 
och socialt liv med konstruktionen av människan. Genom språket skapar vi gemensamt mening 
och samtidigt som vi bygger en värld så bygger vi ett jag. Olika versioner av jaget och omvärlden 
är ömsesidigt beroende av varandra, så för att definiera oss i ett samtal måste vi också definiera 
arten av den sociala verkligheten. Samtalen sker i olika kontexter i vilka maktrelationer kommer 
till uttryck via de jag som finns närvarande och vilka slags sociala världar de befrämjar. Hur en 
person beskriver händelser och hur hon positionerar sig i förhållande till dem visar på hur jagen 
konstrueras. Berättande i samtal skapar också känsla av kontinuitet i jaget – ett jag som vidmakt-
håller en viss integritet genom de olika händelser som skildras (Wetherell & Maybin, 1998).  

Genusteori 
Heléne Thomsson (2001) beskriver kön som en särskiljande princip som finns i alla samhällen. 
Dock inte som något absolut och beständigt, utan som en del i en föränderlig process beroende av 
historia, socialt sammanhang och i relation med andra sociala kategorier som etnicitet, religion, 
ålder, sexualitet och social och ekonomisk klass vilka är både utestängande och skapar kollektiva 
samhörigheter. Kön är organiserat i symboliska uttryck som är välkända för de flesta människor 
som lever i samma tid, klass, etniska eller religiösa grupp eller på samma plats, och byggs upp av 
normer, sedvänjor och vanor (a.a.). 
 
Begreppet genus kan översättas med socialt kön, det kön som varje människa lever ut och bygger 
upp sig kring i sitt sammanhang. Thomsson (2001) hänvisar till Judith Butler som talar om genus 
som ett projekt med syftet att kulturellt överleva i ett socialt tvingande system, där misslyckan-
den att vara sitt kön straffas hårt. En människas genus utvecklas under livet oftast, men inte 
alltid, i en och samma riktning: mot det som är att vara en kulturellt och socialt accepterad 
kvinna eller man. Livet som kvinna eller man och det innehåll detta liv förväntas fyllas med är 
historiskt och kulturellt skiftande. Det kan innebära svårigheter för människor som byter hemort, 
tvingas att fly till ett nytt land eller lever ett långt liv (Thomsson, 2001). 
 
I och med att det socialt konstruerade könet ofta betraktas som medfött, tvingas människor att 
sträva mot denna konstruerade ”naturlighet” för att inte hamna i ett könlöst vakuum och förlora 
sin könsidentitet, sitt könsrelaterade värde och sin position som kvinna eller man i det samhälle 
och den familj där hon lever. Det sociala könets variation är oändlig, men acceptansen för varia-
tionerna mycket låg, menar Thomsson (2001).  
 
Könen värderas utifrån de sociala normerna in i en hierarki, som tar sig olika uttryck beroende på 
det sammanhang och den situation som är aktuell. Denna värdehierarki är könsmaktförhållanden1 
som internaliseras hos människor och därför kan fungera som självdiscipliner som inte kräver ett 
synligt och aktivt maktutövande (Hirdman, 2001; Thomsson, 2001). Könsmaktförhållanden finns 
på arbetsplatser och i familjelivet, och den som har mindre inflytande över sin situation får inte 
alltför sällan försämrad hälsa (Thomsson, 2001).  

 
1 Olika feministiska teorier har sin gemensamma grund i teorin om könsmaktsordningen där det kvinnor är, gör och 
säger generellt värderas lägre än det som män är, gör och säger. 
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Kulturell identitet 
Begreppet kulturell identitet inbegriper de olika sätt på vilka människor definierar och 
positionerar sig själva utifrån föreställningar kring kulturella skillnader – i termer av till exempel, 
nation, etnicitet, livsstil, religion, tradition och plats/region.  
 
Sett ur ett konstruktivistiskt perspektiv är etnicitet och kulturell identitet något som hela tiden 
skapas och omskapas i specifika kontexter och därför genomgår ständiga förändringar. Enligt 
Hall (2005:233) är identitet historiskt betingat genom att den underkastas historiens, kulturens 
och maktutövningens kontinuerliga spel och positionerar sig eller blir positionerad i det förflut-
nas berättelser. Det finns i detta perspektiv således ingen "äkta" eller "autentisk" identitet som 
kan förloras eller återfinnas. Hall (2005:231) menar att eftersom det vi säger är ”kontextuellt” så 
är det därmed även positionerat. Det betyder att meningsskapandet som styrs av skapade binära 
skillnader aldrig är något avslutat eller fullbordat utan något som hela tiden förändras och 
förskjuts, vilket rubbar språkets ordning (Hall, 2005:236). 
 
Identiteter konstitueras och definieras utifrån likheter men även genom att peka på avgörande 
skillnader som visar på ”det vi verkligen är” (Hall, 2005:233) i förhållande till andra. På så sätt 
definieras till exempel svensk identitet, beroende på sammanhang, i relation till icke-svenska 
identiteter. Hall (1996:4), menar också att identiteter konstrueras inom, och inte utanför, specifi-
ka diskurser. 
 
Kulturella identiteter är mångdimensionella och överlappande och kan aktiveras och ges olika 
betydelser i olika sammanhang. I och med nyare kommunikationsmedel som informationstekno-
logi, telefon, TV, video och att det blivit allt lättare att resa, har det blivit allt lättare för männis-
kor att hålla kontakter över nationsgränserna. Med den globala sammanlänkningen skapas allt 
bättre förutsättningar för migranter att kommunicera i diasporan, och skapa sociala nätverk med 
människor från hemlandet oavsett vistelseland och utan att begränsas av geografiska avstånd. 
Detta bidrar till att den tidigare synen på identiteter som mer stabila problematiseras (Olsson, 
2000:13-15). Dessa processer ger upphov till kulturella identiteter som, i perspektivet där världen 
består av homogena separata kulturer, ses som motsägande eller som ömsesidigt uteslutande, 
exempelvis att en individ positionerar sig själv som både afrikan och svensk.  

Klasstillhörighet 
En individs förutsättningar att definiera sin identitet i samhället beror på vilka resurser hon har. 
Enligt Pierre Bourdieu (1993) föds alla människor in i en social miljö som påverkar dem, och han 
betonar betydelsen av social klass. Begreppet habitus inkluderar individens värderingar, över-
tygelser, idéer och intressen, och kan beskrivas som ett system av dispositioner som tillåter 
människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Bourdieu menar att möjlig-
heten att agera är beroende av tillgång till olika former av kapital, som avgör deras status inom 
olika sociala fält och i relation till andra individer (a.a.). 
 
Symboliskt kapital är, enligt Bourdieu (1993), sådant som av sociala grupper tillskrivs ett värde. 
Det kan röra sig om resurser av en mängd olika slag som kan nyttjas av en grupp för att kunna 
skaffa sig ett försprång i relation till en annan grupp individer. Kulturellt kapital är en bred 
underavdelning till symboliskt kapital, och kan även beskrivas som informationskapital. Det kan 
handla om konkreta tillgångar i form av en fin examen eller utbildning, stor kunskap inom konst, 
klassisk musik och litteratur eller ett kultiverat språkbruk.  
 
Socialt kapital är, enligt Bourdieu, resurser i form av kontakter, relationer och umgängeskretsar 
varifrån man kan hämta stöd, och är viktigt för att behålla omgivningens förtroende, vilket under-
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lättar exempelvis för att lyckas med en politisk karriär eller yrkeskarriär. Ekonomiskt kapital 
innebär de ekonomiska tillgångar och materiella rikedomar som en individ har. Detta kapital går 
snabbast att förvärva medan de övriga tar längre tid (a.a.). 
 
Kapitalen hänger inte automatiskt ihop, men tillgång till ett kapital kan ibland vara en förklaring 
till varför andra kapital kan ge utdelning. Beverly Skeggs (2000:22) utvecklar Bourdieus teorier 
och säger bland annat att kategorier som kön, klass och ras inte är kapital i sig, utan att de förser 
oss med de relationer genom vilka kapital organiseras och värderas. Exempelvis är maskulinitet 
och vithet högt värderade (och normaliserade) former av kulturella kapital. När män inte kan 
använda maskulinitet i form av fysisk styrka som kulturellt kapital på arbetsmarknaden så kan 
det användas för att få makt i relation till kvinnor (a.a.).  

Det civila samhället 
Bauböck (1996) har utvecklat en modell för integration i moderna samhällen, där han beskriver 
samhällets huvudinstitutioner som en triad bestående av hörnstenarna marknad, stat och familj 
(hushåll). Dessa är centrala sociala institutioner i individers liv, men i det moderna samhället ska 
ingen av dem dominera eller definiera en individ. Han lyfter fram en distinktion mellan dessa och 
menar att familjen, till skillnad från marknad och stat, är en tvingande institution på så sätt att 
rollerna inte är utbytbara och struktureras utifrån kön, ålder och generation.  
 
Bauböck (1996) ser också att det som separerar familj gentemot marknad och stat är distink-
tionen mellan det privata och det offentliga. Det offentliga är dels det som relateras till det 
offentligas intresse, det gemensamma goda och dels det som utspelar sig i det offentliga rummet. 
Det privata är det som kan särskiljas från det offentliga rummet och privata angelägenheter som 
inte behöver offentliggöras. Historiskt associeras denna distinktion med könsdiskriminering och 
jämställdhet inom det privata är inte en tvingande faktor. 
 
Uttrymmet mellan de tre hörnstenarna är det som utgör det civila samhället som består av flera 
arenor, institutioner, organisationer och föreningar med det gemensamma att det är fritt att 
komma och lämna institutionen frivilligt. Han menar att det civila samhället kan förstås som ett 
energifält och att institutionernas position mellan de tre polerna i detta fält även påverkas av 
institutionens interna mål och regler. Han ger tre huvudinriktningar för hur detta kan se ut: 
 

a) Ju närmare en institution kommer ett av hörnen i triaden, desto starkare kommer 
    hörnets institutionella regler och normer att påverka institutionen.  
b) Ju närmare en institution befinner sig en av utkanterna desto större risk att den 
    befinner sig i konflikt. 
c) Ju närmare mitten i triaden en institution befinner sig, desto större autonomi på så  
    sätt att medlemmarna kan definiera sina egna mål och interna regler (a.a.). 

 
Bauböck (1996) menar att konflikter mellan individer, grupper, organisationer och institutioner i 
det civila samhället skapar stabilitet på sikt då de ger nya kunskaper. Men för att immigrerade 
ska bli en del av det nya samhället krävs att det civila samhället öppnar upp möjligheter för 
immigrerade att utmana och förändra villkoren inom de olika arenorna. Immigration genererar 
nya konflikter på de civila arenorna, en utveckling som stöter på problem i kulturellt homogena 
samhällen som Sverige (a.a.). Hur immigrerade människors delaktighet inom de olika arenorna 
möjliggörs avslöjar samhällets öppenhet och stabilitet, och den position som individer och 
familjer har påverkar i sin tur deras identitet.  
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Intersektionalitet och makt 
Det intersektionella perspektivet uppstod första gången år 1995 i USA som en antirasistisk kritik 
mot den ”vita” feminismens hegemoni2, och har i Sverige lyfts fram kanske främst av de los 
Reyes, Molina och Mulinari år 2002 med Maktens (o)lika förklädnader som skrevs som en hylln-
ing till Woukko Knocke som var den första att kritisera den svenska vita hegemoniska feminismen.  
 
Intersektionalitet är inte en teori om makt utan tar sin utgångspunkt i en rad maktteorier för att 
vidga förståelsen för hur maktrelationer artikuleras i olika sammanhang. de los Reyes och 
Mulinari (2005:126) visar på hur binära och fixerade kategoriseringar som kvinna/man, invan-
drare/svensk, infödd/utlänning innebär ett osynliggörande eller förnekande av andra identitets-
skapande faktorer och andra erfarenheter av förtryck. De menar inte att intersektionellt perspektiv 
innebär ett ifrågasättande av den analytiska relevansen hos kategorier som kön, klass, etnicitet och 
sexualitet utan snarare att ”dessa kategoriers relevans måste kontextualiseras, dess inbördes 
relationer artikuleras och deras innebörder förankras i historiskt specifika och rumsligt situerade 
sociala processer” (de los Reyes & Mulinari, 2005: 125). Att synliggöra dessa fixerade kategoriers 
komplexitet, historiska förankring och sociala karaktär är av vikt för att belysa deras ojämlikhets-
skapande historiska orsaker och deras sociala konstruktioner (a.a.).  
 
Historien visar att särskiljande processer och skapandet av olika sorters människor utifrån nämnda 
kategorier, har varit relaterade till en differentierad tillgång till makt och inflytande. Utgångs-
punkten är att särartstänkandet inte är neutralt utan del i en pågående hierarkiserande process som 
utkristalliseras i en ojämlik fördelning av materiella och symboliska resurser. Därför blir uppfatt-
ningar om olikhet också tätt sammanbundna med processer av exploatering och normalisering 
vilka i sin tur möjliggör diskriminering, underordning, stigmatisering och exkludering (de los 
Reyes & Martinsson, 2005:13-15). Denna o(jäm)likhet förutsätter också osynliggjorda band, 
tystnader och kunskapsluckor kring grunden för vad som skapar dessa olikheter och hur de 
förstärker varandra. En intersektionell analys kan synliggöra hur olikheter förstärker varandra och 
skapa nya arenor för samtal och kollektiv handling (de los Reyes & Mulinari, 2005:128).  
 
de los Reyes, Molina och Mulinari (2002) menar att det inte finns några sociala positioner eller 
identiteter som inte skapas utifrån klass-, kön- och ras/etnicitetasymmetrier. Identitetskategorier 
blir till och får innebörder genom att knytas till platser, ekonomiska sfärer och sociala praktiker 
och omvänt. Vilka egenskaper en kropp förväntas uppbära eller iscensätta är en effekt av pågåen-
de politiska och normativa strider. Vissa egenskaper värderas, under vissa perioder och samman-
hang, högre än andra och möjliggör till exempel ledarskap i familjen, nationen eller globalt.  
 
För att kön, sexualitet, etnicitet och klass ska kunna sorteras efter dikotomier behöver människor 
särskiljas från varandra och placeras på olika platser. Människor placeras även ur ett tidspers-
pektiv som kännetecknas av kolonialistiska tankemönster, där ”de andra” från fattiga icke-
västerländska samhällen betecknas som outvecklade och traditionella, medan rika västerlännin-
gar betecknas som utvecklade och moderna. Denna tids- och rumsmässiga uppfattning har med 
ökande globalisering fått nya former och ”de andra” har flyttat in i vissa av storstädernas förorter 
i Sverige som betecknas av traditionsbundenhet, kriminalitet, fattigdom och patriarkaliskt för-
tryck. Dessa områden definieras som problematiska och är därför utsatta för en mängd normali-
serande politiska åtgärder där svenskheten står som grund (Molina, 2005:114-117). De exotise-
rade och svårdisciplinerade förorterna ska anpassas och uppfostras, precis som de som bor där.  
 

 
2 Begreppet hegemoni kan förklaras som hur makt skapas och konstrueras genom ideologisk konsensus hos 
majoritetsgruppen och utövas genom att den anses vara det normala (Mulinari, 2002). Ett exempel är hur 
svenskfödda kvinnors tolkningsföreträde i jämställdhet och feminism har setts som naturligt. 
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Intersektionaliteten hävdar på detta sätt att glidningar mellan olika maktpositioner gör att det inte 
går att studera enbart en kategori i taget, om syftet är att beskriva komplexa identiets- och meni-
ngsskapande processer, relationer och maktpositioner (de los Reyes & Martinsson, 2005:21).   
 
 

Metod 
 
I studien används en kvalitativ metod med intervjuer med kvinnor från Somalia där upplevels-
erna i berättelserna hermeneutiskt tolkas för att förstå vad de betyder. Syftet med metoden var att 
observera, beskriva, tolka och försöka förstå de centrala teman som intervjupersonerna beskriver 
och förhåller sig till.  

Hermeneutisk vetenskapsfilosofisk position  
Uppsatsen har ett hermeneutiskt förhållningssätt där kvinnorna ses i ett historiskt och nutida 
sammanhang som ger dem en uppsättning begrepp och symboler de använder sig av idag. För att 
förstå berättelsernas mening och betydelse har jag valt en uppsättning teorier som analysverktyg, 
vilket ger uppsatsens tolkning ett forskarperspektiv, det vill säga vad berättelserna betyder i den 
tid och i de perspektiv jag valt. Hade studien utförts av någon annan och med andra teorier 
skapade i en annan kontext än den västerländska, så hade resultatet och tolkningen också blivit 
ett annat. 
 
Steinar Kvale (1997) påpekar att forskarens egen förförståelse får stor betydelse för tolkningen 
av det som beskrivs i en intervju. Min egen förförståelse beskrivs i de inledande avsnitten till 
bakgrundskapitlet, och jag räknar här med mina tidigare erfarenheter av att ha studerat och 
diskuterat de frågor uppsatsen berör. För att förstå en berättelse krävs en process där de enskilda 
delarnas mening sätts i samband med helhetsbilden, och denna process fortsätter tills forskaren 
uppnått en rimlig mening i den så kallade hermeneutiska cirkeln. Berättelserna i studien har 
hermeneutiskt analyserats i delteman utifrån teorierna som valts och utifrån tidigare forskning. 
De olika delarna har återkommande setts i helhetsbilden för att lyfta de mer framträdande temana 
och fördjupa förståelsen av dessa.  

Abduktion 
En abduktiv strategi används i uppsatsen, alltså en kombination av induktiva och deduktiva 
inslag (Larsson, 2005:23). Det deduktiva bidraget består i att forskningsfrågan uppkommit ur den 
förförståelse som funnits, vilken är påverkad av berättelser som framkommit i tidigare forskning. 
Intervjuguiden är också påverkad av de teoretiska perspektiv som valts i undersökningen. Det 
induktiva inslaget består av att de intervjuade med egna ord getts möjlighet att beskriva sina 
upplevelser och inte har styrts med alltför många detaljerade frågor.  

Litteratursökning 
Sökorden “intersektionalitet”, ”intersect*”, ”identity”, ”identitet”, ”självbild”, “kulturell 
identitet”, “migration”, “women”, ”kvinnor” och ”somalia” har använts i olika variationer. Jag 
har främst sökt litteratur via Libris, Kvinnsam, Stockholms universitetsbiblioteks e-tidskrifter 
samt har efterfrågat litteratur via nationella genussekreteriatets mailinglista för genusforskning. 

Datainsamling och redovisning 
Materialet är samlat genom narrativt insprirerade livsvärldsintervjuer med fem kvinnor från 
Somalia och skedde med en tematiserad intervjuguide som grund (Kvale, 1997:121-122). Avsik-
ten var att spela in intervjuerna på bandspelare och därefter transkribera dem för vidare analys. I 
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ett fall skedde intervjun i huvudsak på engelska och med inslag av svenska, och här är det 
författarens översättningar som redovisas. I ett annat fall ville inte intervjupersonen att samtalet 
spelades in varför anteckningar gjordes under intervjuns gång. De citat som var särskilt 
intressanta antecknades mer ordagrant för att kunna citera så trovärdigt som det var möjligt i 
uppsatsen. Detta för att ge intervjupersonen en mer personlig röst och för att nå en mer jämbördig 
samstämmighet mellan berättelserna i redovisningen. De citat som bedömts som lätta att 
missförstå eller där innebörden är otydlig har inte tagits med i resultatsredovisningen. I dessa fall 
kan det handla om språkfel, att anteckningar varit för fattiga eller på grund av bitvis dålig 
ljudkvalitét i bandupptagningen.  

Intervjumetod 
Intervjuerna har hållits öppna för att minimera styrning av berättelserna. Denna narrativa ansats 
har valts med avsikt att få fram det som varit viktigt för varje enskild persons livsvärld och hur 
hon förhåller sig till den (Kvale, 1997:34). Risken blir annars att intervjuerna i hög grad 
konstrueras efter intervjuarens egen västerländskt präglade förförståelse och minskar den 
intervjuades egen upplevelsevärld. Den tematiserade intervjuguiden fanns dock som ram för 
intervjun, som stöd i att strukturera intervjun och för att ställa följdfrågor för att komma in på det 
som varit syftet med studien. En bit in i intervjuerna valde jag, om intervjupersonen inte själv 
tagit upp ämnena, att fråga vilken innebörd religion och klantillhörighet hade i kvinnornas liv. 
Detta för att nå en förståelse för hur de förhåller sig till några valda kulturella aspekter som 
präglar det somaliska samhället, och samtidigt ge uppsatsen ett fokus inom begreppet kulturell 
identitet. Jag har även frågat kvinnorna om hur de anser att de blivit bemötta av majoritets-
samhället. Samtalen har avslutats med att de intervjuade har fått tilllägga sådant de ansett varit 
viktigt, vilket givit ytterligare fördjupad förståelse för olika aspekter som annars inte hade 
framkommit. 

Urval 
De intervjuade är vuxna kvinnor som immigrerat till Sverige från Somalia. Urvalsgruppen är här 
intressant dels för att den somaliska gruppen tillhör olika klaner samt är muslimer och att bety-
delsen av dessa kulturella faktorer är intressant ur perspektivet om kulturell identitet. Gruppen 
utsätts även för diskriminering och rasism, och somalier i Sverige är oftare än andra marginalise-
rade från den reguljära arbetsmarknaden vilket i Sverige ofta beskrivs som ett socialt problem.  
 
Kontakten med kvinnorna har etablerats genom olika föreningar, både somaliska och icke etniskt 
specificerade, kvinnoföreningar och könsblandade. Jag har ringt till dessa föreningar, frågat efter 
lämpliga intervjupersoner och intervjuat dem som först kunnat erbjuda tid för intervju. 
Kvinnorna har till synes inte haft någon relation till varandra eller till varandras föreningar, vilket 
har varit en målsättning för att öka anonymiteten. Jag har själv inte någon tidigare relation till de 
föreningar jag tog kontakt med. Att flera av kvinnorna är engagerade inom föreningarna på olika 
sätt kan ha påverkat resultatet. 

Etiska reflektioner 
Alla intervjupersoner har blivit informerade om att de är anonyma i uppsatsen och de har själva 
fått välja fiktiva namn och kunnat påverka framställningen av dem för att minimera risken att de 
blir igenkända av läsaren. En av intervjupersonerna var mycket noga – av religiösa skäl – med att 
inte bli offentliggjord, varför jag varit extra noga med att inte röja uppgifter som kan göra det lätt 
att känna igen henne. Samtalen har bara spelats in på band då det godkänts av den intervjuade. 
Alla namn på personer och platser som nämnts av intervjupersonerna har tagits bort. 
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Under arbetets gång har materialet och analyserna även analyserats utifrån att författaren själv 
befinner sig i ett samhällelligt sammanhang, där vithet och svenskhet tenderar att utmynna i 
reproducerande av rasistiska stereotyper då författaren ges tolkningsföreträde. Detta har försökt 
undvikas genom att återkommande föra en dialog med teorierna för uppsatsen som motvikt. Helt 
säkert har dock mina egna grupptillhörigheter påverkat intervjusituationen och berättelserna.  

Resultatredovisning  
Kvinnornas transkriberade berättelser är meningskategoriserade och tematiserade innehålls-
mässigt med hänsyn till syftet och frågeställningarna. Målsättningen har varit att återge kvinnor-
nas egna röster i uppsatsen. Detta kan förhoppningsvis bidra till att öka den interna validiteten 
och skapa förutsättningar för läsaren att dra andra slutsatser än de som gjorts här. Med hänsyn till 
språkliga fel hos intervjupersonerna har vissa språkliga korrigeringar gjorts av texten i redovis-
ningen för att göra det lättare att läsa och på så sätt tydliggöra innehållet i det som sägs under 
intervjuerna.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Kvale (1997) menar att ett sätt att stärka reliabilitet är genom att vara öppen för den intervjuades 
egentliga mening, genom att exempelvis ställa öppna frågor istället för ledande frågor, och att ge 
följdfrågor för att fördjupa förståelsen. Detta har varit grunden för denna intervjustudie. De 
intervjuer som spelats in har transkriberats direkt efteråt, vilket vid bearbetningen har gjort det 
lättare att under analyserna gå tillbaka och bekräfta uttalanden och se om de stärks av andra 
uttalanden i materialet. De uttalanden som varit otydliga, vilket jag redogjort för närmare under 
Datainsamling och redovisning, har inte tagits med för att stärka reliabiliteten. 
 
Det är de teman i kvinnornas berättelser som varit intressanta för undersökningens syfte och 
frågeställningar som har behandlats. Ett öppet förhållningssätt till materialet har varit avgörande 
för resultatet och analysen. De teman som identifierats har intersubjektivt kommunicerats mellan 
materialet och olika teorier genom teoritriangulering. Det intersektionella perspektivet i kombi-
nation med kvinnornas berättelser har krävt att den identitetsteori som hänvisats till i teori-
avsnittet har kritiserats och ersatts med en ny. Detta eftersom den inte mätte det intersektiona-
liteten krävde att den skulle mäta, vilket därmed ökat även den interna validiteten i analyserna. 
Den teori som använts i analysen om jaget har dock en högre validitet än orginalet jag redogjort 
för i teoriavsnittet ovan, och är därför mer generellt användbar då den även beaktar 
diskriminerade gruppers upplevelser, vilket jag argumenterar för nedan. Den grundliga intersub-
jektiva processen som ligger till grund analyserna ger därför en god intern validitet (Kvale, 
1997:223).  
 
Besvarandet av syftet och frågeställningarna kan inte sägas vara generaliserbart om man ser till 
att det endast är några få kvinnors berättelser och att alla människor har olika erfarenheter. 
Däremot har deras erfarenheter så pass god överensstämmelse med annan forskning, att de kan 
sägas bekräfta varandra, och på så sätt bidra till en mer generell förståelse av kvinnornas 
upplevelser.  

Analysmetod 
För att analysera berättelserna används flera teoretiska perspektiv som tillsammans lyfter fram 
olika aspekter i analysen har tillkommit under arbetets gång. Det finns olika meningar kring hur 
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man kan eller bör arbeta metodologiskt utifrån det intersektionella perspektivet3. Här var syftet 
att utifrån det intersektionella perspektivet undersöka hur berättelserna beskriver att kvinnornas 
jag konstrueras i relation till det omgivande samhället. Det visade sig vara betydligt mer komp-
lext än jag föreställt mig. Genom den intersubjektiva processen som skedde så visade det sig att 
det intersektionella perspektivet inte bara har något att tillägga till teorin om personne och det 
distribuerade jaget, utan krävde att teorin i grunden ändrades utifrån den intersektionella 
maktkritiken. Jag redogör här för på vilket sätt. 

Intersektionell analysmodell om utvidgat personne och glidande jag 
För att förstå vad som utgör personne går det inte att bara se till ”samhällets centrala institutioner 
som släktskapssystemet, rättssystemet, religionen och moralen” som Marcell Mauss (Wetherell 
& Maybin, 1998) menar. Jag anser här att analysen måste ta hänsyn till erfarenheterna av dimen-
sionerna könsdiskriminering, rasism samt ekonomisk och social segregation4, vilka har lika stor 
eller betydligt större inverkan på mina informanters motivation och handlingar än vad exempel-
vis islam och klan som centrala institutioner har. I själva verket är det just den etiska idén om 
människors lika värde5 i intersektion med upplevelsen av hur kön, etnicitet och klass strukturerar 
samhället och skapar normer för hur vi ska bete oss, som utgör en grundläggande bas i 
informanternas personne. Enligt Thomsson (2001) beskriver Judith Butler detta bra när hon talar 
om genus som ett projekt med syftet att kulturellt överleva i ett socialt tvingande system, och där 
misslyckanden att vara sitt kön straffas hårt.  
 
Min slutsats är att i själva verket handlar ”samhällets centrala institutioner” här om hur makt 
struktureras och organiseras i samhället genom normer, det vill säga maktstrukturer och 
maktordningar. Det som Mauss (Wetherell & Maybin, 1998) teori kring personne inte förmår att 
se, är att makt alltid står i relation till icke-makt. Tar man hänsyn till det, så har plötsligt 
könsmaktsordningen, den strukturella rasismen och marknaden lika tydliga positioner i modellen 
om vad som utgör personne. Det är detta som strukturerar människors psykologiska processer 
och organiserar sociala relationer. Jag väljer att kalla detta utvidgat personne och använder mig 
av detta begrepp i kommande analyser istället för personne.  
 
Informanterna har också utvecklat egenskaper, begrepp, som kan beskrivas som (icke)motmakt, 
vars användbarhet och konsekvenser beror på strukturerna i det specifika samhällets kontext. 
Dessa väljer jag här att placera under Bourdieus (1993) olika (icke)kapitalbegrepp, och dessa kan 
i intersektion med kvinnornas utvidgade personne ge informanterna förutsättningar att förflytta 
sig mellan olika miljöer och på så sätt glida mellan maktpositioner (de los Reyes & Martinsson, 
2005:21). Detta utvidgade personne utgör tillsammans med kapitalen en bas i informanternas 
jag. Jaget hos dem kan på så sätt sägas resultera i en mer eller mindre framgångsrik drivkraft som 
tillsammans med flerfaldiga identifikationer gör att de kan lyckas med att göra det de vill göra i 
sin vardag och delta i samhället utifrån sina villkor. Lyckas de med detta lever de sitt jag. Jag 
väljer att kalla denna sammansatta teoretiska modell för Intersektionell analysmodell om utvidgat 
personne och glidande jag. 

 
3 Mona Lena Krook (2006) menar att det inom den feministiska forskningen har hävdats att det inte finns 
feministiska metodologier, men lyfter fram flera hon själv hävdar finns. Utifrån dessa kan denna uppsats inordnas i: 
a) att se kroppen som källa till kunskap, b) erfarenheter som källa till kunskap och c) känslor som källa till kunskap. 
4 För andra studier kan andra maktdimensioner som homofobi, åldersdiskriminering eller diskriminering av 
funktionshindrade vara bärande i analysen av vad som utgör utvidgat personne. 
5 Etisk blir denna dimension därför att intersektionaliteten synliggör och begreppsliggör maktorättvisor och bidrar 
med ett sätt att förstå hur vi kan ta avstånd orättfärdigt utnyttjande av makt (jmf med Krook, 2006). 
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Resultat och analys 
 
Under intervjun har kvinnorna berättat om sin bakgrund i Somalia och sitt liv i Sverige. De 
teman som alltid tagits upp i intervjuguiden är frågan om vad islam betyder i deras liv, vad det 
somaliska klansystemet har för påverkan i livet samt vilket land eller vilka grupper kvinnorna 
upplever tillhörighet eller samhörighet med. De övriga frågorna i intervjuguiden har använts om 
kvinnorna själva inte berört ämnet. Målsättningen har varit att i så stor utsträckning som möjligt 
utgå från deras egna berättelser som reflekterats utifrån intervjuguiden under intervjuns gång. 
 
De övergripande teman som utkristalliserats ur intervjuerna och som berör syftet och fråge-
ställningarna är Att vara kvinna, Kulturell tillhörighet och förankring, Islam, Majoritets-
samhällets bemötande samt Att vara tillfreds med sig själv. Analys följer efter vart och ett av ett 
av dessa teman. I analyserna har jag använt mig av begreppet identifikation för att se hur de 
förhåller sig till dessa teman och de underliggande teman jag redogör för. 

Intervjupersonerna 
För att öka anonymiteten har intervjupersonerna fiktiva namn och är indelade i åldersintervaller-
na 30 – 45 år och 46 – 65 år. Vistelsetiden i Sverige är uppdelad i tidsintervallerna upp till 10 år 
samt mellan 10 och 25 år. Kvinnornas olika politiska engagemang är generaliserade till detsam-
ma oavsett om engagemanget är inom ett parti eller inom annan föreningsverksamhet som på 
något sätt syftar till samhällsförändring kopplat till människors lika värde (se begreppsförkla-
ring). Denna anonymiserande kompromiss utelämnar viss politisk identifikation. Gemensamt för 
alla kvinnorna är att de fyllt minst 18 år när de kom till Sverige.  
 
Amine är en frånskild och ensamstående mamma. Hon är mellan 30 och 45 år och har bott i 
Sverige mellan 10 och 25 år. Hon har högskoleutbildning och arbetar inom vård och omsorg. 
Amine flyttade till Sverige när oroligheterna i Somalia började och talar bra svenska.  
 
Amal är en gift kvinna mellan 46 och 65 år som bott i Sverige mellan 10 och 25 år. Amal har 
inte några biologiska barn, men maken har vuxna barn från tidigare äktenskap. Amal har 
högskoleutbildning och arbetar som tjänsteman. Hon har inte upplevt inbördeskriget personligen 
och kom till Sverige för att gifta sig med en man hon träffade i ett annat europeiskt land där hon 
studerat. Amal talar bra svenska.  
 
Assia är en gift kvinna mellan 30 och 45 år som bott i Sverige mellan 10 och 25 år. Hon har flera 
barn och studerar på högskolenivå. Assia har inte upplevt inbördeskriget personligen och kom till 
Sverige för att studera. Assia är politiskt engagerad och talar bra svenska. 
 
Sara är en gift kvinna mellan 30 och 45 år som bott i Sverige mellan 10 och 25 år. Hon har 
gymnasieutbildning och arbetar inom vård och omsorg. Hon är politiskt engagerad i Sverige och 
i viss mån internationellt. Sara har inte upplevt inbördeskriget i Somalia personligen och kom 
som anhörig till Sverige med sin make som skulle studera här. Hon talar bra svenska. 
 
Waris är en ensamstående kvinna mellan 46 och 65 år som bott i Sverige upp till 10 år. Waris 
har alla sina barn kvar i Somalia och maken avled i kriget. Waris har bott mitt i inbördeskriget 
under många år och kom till Sverige som flykting. Hon har mycket lite utbildning och är nästan 
analfabet. Waris är sjukskriven och talar inte så bra svenska, men bra engelska. 

Att vara kvinna 
De intervjuade ger i olika grad en bild av vad det är att vara kvinna i betydelsen att vara (o)lik 
män och vad det kan betyda i det offentliga och det privata livet.  
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Offentlighet 
Kvinnorna berör på olika sätt vad offentlighet betyder i deras liv. Amine, Sara och Amal har inte 
något emot offentlighet och är alla i viss grad offentliga inom sina olika politiska engagemang. 
Waris återkommer istället under intervjun till att hon inte vill att någon ska kunna känna igen 
henne offentligt eftersom hon som muslimsk kvinna inte kan vara offentlig. Waris och Sara 
befäster också sina identiteter som muslimska kvinnor med att bära slöja.  
 
Assia berättar att hennes mor varit offentlig i sitt politiska engagemang i Somalia under hennes 
uppväxt och att hon var en relativt ovanlig kvinna på den tiden och kunde stå utomhus och röka 
och ropa efter människor. Assia som idag också har ett politiskt engagemang figurerar i likhet 
med sin mor ibland i offentliga sammanhang. 

Att vara sitt kön på ”riktigt” 
Att Assias mor rört sig på arenor som kvinnor vanligtvis inte gjorde i Somalia har påverkat henne 
menar hon: 
 

”När hon kom till skolan jag skämdes över henne – hon var inte som andra mammor. Men 
idag kan jag vara stolt över henne! Men jag märker att min man påverkas av andra somaliska 
män idag. Han kan komma hem och säga ”det är som att jag är kvinnan och du mannen!” och 
jag svarar att ”kvinnor lever så här i Sverige, och du vet ju hur min mamma var”. Då han 
svarar att ”ja, men hon var ju inte som andra kvinnor!” ”Nej, just det,” svarar jag, ”men här i 
Sverige är jag ju som andra kvinnor!” Det är svårt att uppfatta sig som kvinna om man är 
uppväxt med en sån mamma som jag gjort.”  

 
Assia menar att medan hennes mor var aktiv i det offentliga livet, så tog hennes far ansvar för 
hushållet och hon har inte något minne av att fadern såg det som ett problem i deras relation på 
det sätt som Assia beskriver att hennes make gör.  
 
Amal har också växt upp med en självständig mor som arbetat hela livet, även som gift. Amal 
och hennes systrar fick gå i skolan och läsa läxorna lika mycket som bröderna. Det kunde orsaka 
att modern fick höra att hon uppfostrade döttrarna till pojkar, vilket modern envist fortsatt att 
göra. Amal berättar också att hon inte fött några egna barn, vilket gjort att hon fått höra att hon 
”inte är en riktig kvinna.” 

Analys: Att vara kvinna 
Det intersektionella perspektivet på identitet belyser hur positionerna man och kvinna är 
konstruerade utifrån en heteronormativ modell där de förväntas identifiera sig och förstå sig som 
kontrast och komplement till det andra könet. Detta heteronormativa särskiljande av könen 
konstruerar också vardagens organisering med arbets- och samhällsliv, föräldraskap och familje-
bildning, vilket kan urskiljas i kvinnornas berättelser om normen för att vara kvinna.  
 
Assia tycks inte vara så obekant med den norm det innebär att vara kvinna i Sverige idag där det 
är mer socialt accepterat att kvinnor yrkesarbetar, figurerar i offentliga sammanhang och över-
låter hushållsansvar på män, eftersom hennes föräldrar, genom att bryta mot de somaliska 
normerna som då rådde, levt på ett liknande sätt. Men Assias make som kanske är mer påverkad 
av de nuvarande somaliska könsnormerna ger uttryck för den rädsla Thomsson (2001) skriver 
om, nämligen att förlora sin könsidentitet, sitt könsrelaterade värde och sin position som man i 
familjen och i den somaliska diasporan han lever i. Genom att han kritiserar Assias brytande mot 
den somaliska könsnormen, så blir han en del av det normativa upprätthållandet av den binära 
somaliskt präglade könsuppfattningen. Assias reaktion är att hon upplever att det är svårt att vara 
kvinna när hon är uppväxt med en sådan mor som hon är, och hon visar upp en internalisering av 
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denna form av somalisk kvinnobild som hon samtidigt inte identifierar sig med. Men samtidigt 
tycks inte heller upplevelsen av att vara annorlunda vara främmande i hennes självbild, som hos 
maken, vilket gör att hon kanske lättare kan hantera normativa somaliska påtryckningar, som 
enligt Assia idag präglas mer av traditioner än av kultur (se uttalande i undertema Samhörighet 
med somalier). 
 
Waris önskan om icke-offentlighet samverkar här med identifikationerna muslim och kvinna, 
vilka tillsammans fungerar som självdisciplinerande normativitet för hur hon ska vara som 
kvinna (Thomsson, 2001). Den uttalat könssegregerade tolkningen av rollen som muslimsk 
kvinna förstärker Waris position i hörnet ’hushåll’ i Bauböcks (1996) triad. Att vara kvinna 
innebär i denna traditionella islamska tolkning att vara privat och ta ett tydligt ansvar för arbetet i 
hushållet. Och alldeles oavsett att Waris nu är ensamstående i hushållet så är det denna norm som 
präglar hennes handlande. Det privata blir här inte bara något som inte behöver offentliggöras 
(a.a.), utan i intersektion med traditionell islam – förstärkt – något som inte bör offentliggöras. 
Detta försämrar Waris förutsättningar att dela med sig av sina erfarenheter, vara en del av och 
påverka det offentliga samhället, vilket begränsar möjligheterna att vara en delaktig samhälls-
medborgare.  

Kulturell tillhörighet och förankring 
De intervjuade ger olika former av beskrivningar av hur de känner samhörighet till grupper. Här 
redogörs både för uttalade identifikationer, men även indirekta då intervjupersoner talat i termer 
av ”vi och dom.” 

Samhörighet med somalier 
Amal tycker att det är svårt att svara på vilken tillhörighet hon har idag och säger att det inte 
handlar om själva landet utan om hur människor tänker. Hon känner inte att hon tänker likadant 
som de flesta somalier, men att hon har nära somaliska vänner som hon har mer gemensamt med 
än andra. Amal återger vad en annan somalisk kvinna sagt om att ”många somalier är likadana 
som för tio år sedan och att dom inte läser”. Amal tycker det är synd och menar att livet ju är en 
ständig utveckling där man läser, umgås och ser nya saker (se vidare om detta i undertema 
personlig utveckling).  
 
Assia beskriver på ett likartat sätt att hon inte känner att hon idag delar så mycket med den 
somaliska gruppen i stort och menar att somalier börjat identifiera sig mer med traditioner än till 
den kultur hon minns från Somalia, vilken hon lägger en större positiv innebörd i. Hon upplever 
att hon nästan inte hittar några somalier som är och gör som hon, men kan hitta många sådana 
bland svenskar. Samtidigt har hon börjat känna att hon nog inte är riktigt svensk och betonar att 
hon har en del barndomskompisar från Somalia som bor i andra länder som hon kan prata med 
om allt och delar mer med och hon menar att de nog tillhör samma grupp.   
 
Även Sara talar om att somalier i Sverige saknar den gemensamma kulturen som hon minns från 
Somalia, och att det är en orsak till bristen på sammanhållning bland somalier i Sverige. Sara ger 
uttryck för en stark solidaritet med den somaliska gruppen och talar i ett tydligt ”vi” när hon talar 
om somalier och beskriver somalier som ett stolt folk. Men på frågan om vilket land hon känner 
att hon tillhör idag svarar hon ändå Sverige och säger att ”allt är ju förstört i Somalia idag på 
grund av kriget, vad ska jag längta tillbaka till?”  
 
Waris beskriver Somalia som sitt land, men att hon är rädd för att åka tillbaka då det är så dåliga 
förhållanden där idag och menar att hon vill vara kvar i Sverige. Waris har ingen kontakt med 
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sina närmaste familjemedlemmar men med andra släktingar. Ingen av dem bor dock i Sverige, 
men hon har lärt känna andra somalier här.  
 
Amine menar efter lite betänketid att hon tillhör Sverige och känner sig hemma här, och inte kan 
Somalia riktigt eftersom hon bott i Sverige så länge. Hon umgås inte så ofta med bara somalier, 
främst vid högtider och i sitt politiska engagemang.  

Samhörighet med andra grupper 
Amine har ett kontaktnät över etniska grupper på grund av sitt arbete och sin förenings-
verksamhet, men har noterat att majoritetssvenskar som arbetar i hennes område ofta åker 
därifrån direkt efter jobbet. Etniskt heterogent kontaktnät är något som präglar även Amals 
politiska engagemang där hon träffar både majoritetssvenskar och immigrerade grupper. Amal 
har även nära sverigefödda vänner. Även Sara träffar majoritetssvenskar och immigrerade både 
genom arbete och politiskt engagemang.  
 
Assia känner gemenskap med människor från olika grupper som har samma intressen som hon 
och med liknande personlighetskaraktär. Hon umgås med studie- och arbetskamrater och menar 
att det främst är den personliga individen hon dras till och inte grupptillhörigheten. 
 
Waris som är sjukskriven saknar den vardagliga kontakten med andra, men har lärt känna några 
araber genom den förening hon deltar i som riktar sig till olika nationaliteter. Hon har ingen 
närmare kontakt med majoritetssvenskar, men tror att det blir lättare när hon lärt sig bättre 
svenska. 

Förankring i ”förorten” 
I Amines berättelse är det tydligt att hon identifierar sig starkt med den förort hon bott i sedan 
hon kom till Sverige men inte med hela staden. Området domineras av utlandsfödda, har hög 
arbetslöshet och en hög andel av invånarna ses som socialt utsatta och marginaliserade av 
majoritetssamhället. Men Amine ger en annan bild: 
 

”Så fort jag reser till andra länder.. jag saknar det här området.. mitt hjärta alltså. Jag känner 
många och har jobbat här i många år. Det är trygghet liksom när man går ut och hälsar ”hej, 
hej, hej” och till exempel går till jobbet och tillbaka. Det är jätteskönt faktiskt. Jag har aldrig 
funderat på att flytta härifrån! Men samtidigt... när jag tittar på barnen, jag tänker ”nej, jag 
ska flytta härifrån för barnens skull”, jag tänker på framtiden, på svenskan, men.. mina barn 
går i en ganska bra skola några stationer bort, de har det ganska bra där, så de har kompisar i 
närheten som de umgås med på helgerna.”  

 
Samtidigt som hon själv känner starkt för området så ser hon nackdelar med att barnen begränsas 
till det. 

Klanerna 
Att tala om klantillhörighet är hos en del somalier ett laddat ämne, eftersom det kommit att bli en 
källa till konflikter i inbördeskrigets Somalia och även finns som en konfliktorsak mellan 
somalier i Sverige. Kvinnorna i denna studie visar något skilda reaktioner när det förs på tal. 
Waris undviker att svara när jag berör ämnet och leder under intervjun två gånger bort samtalet 
till ett mindre laddat ämne. Amine berättar i sin tur att hon under sin uppväxt inte hade en aning 
om vilken klan hon själv tillhörde, men att det efter krigets utbrott blivit en källa till konflikter 
som främst upprätthålls av män: 
 

”Det är mannen som förstör liksom. Du vet alla dessa år som vi haft inbördeskrig med olika 
maktråd och sån’t. Det är nån’ting som kvinnor kan inte påverka mycket heller. Män tänker 
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”aha, kvinnor.. dom har ingen rätt att berätta vad dom tycker” och sån’a saker, men kvinnor 
tänker inte som männen på klan och sån’t.”  

 
Amine säger att klansystemet även i Sverige kan påverka somalier då två klaner som krigar mot 
varandra blir motsatta även här. Men för hennes egen del betyder klaner ingenting.  
 
Assia beskriver på ett liknande sätt att klansystemet inte var aktivt när hon växte upp, men att det 
är något som hon har lärt sig mer om efter att kriget brutit ut. Hon ser det inte som ett hinder i sitt 
liv och tror att det påverkar olika beroende på vilken del av Somalia man kommer ifrån. 
 
Inte heller Amal är uppväxt med vad hon beskriver som den ”klanfixering” som råder i Somalia 
idag, och säger att hon vägrar låta den påverka henne. När hon var liten så trodde hon att det var 
något man höll på med på landsbygden. Hon beskriver dock att under uppväxten kunde mer 
socialt utsatta klanmedlemmar komma och fråga om hjälp och att familjen hjälpte folk från 
klanen. Amal menar också att klanerna är något som politiker kommit att utnyttja idag då klaner 
är det politiska ”språk” som finns och hon säger att ”om man pratar om vänster- och högerpolitik, 
vanligt folk begriper inte, och det utnyttjar dom här människorna.” 
  
Sara säger att klanerna absolut inte betyder något för henne, men är också starkt kritisk till deras 
påverkan på somalier, vilket hon menar att somaliska kvinnor oftare är. Innan inbördeskriget bröt 
ut, menar hon, var det otänkbart att personer från samma klan gifte sig och kvinnor gick i 
samband med giftermålet över till att även tillhöra makens klan. Idag, menar hon, är det ovanligt 
att personer gifter sig över klangränserna, och då män inte har samma tradition att röra sig över 
klanerna så stärks klankonflikterna. Sara säger också att en kvinnas kropp inte tillhör mannen, 
utan klanen, så om en man slår en kvinna så är det klanen som hämnas.  
 

”Vet du vad jag brukar säga? En människa från Somalia som kommer hit kan vara 
klanskadad eller krigsskadad. Krigsskadade kan man inte göra så mycket åt, men 
klanskadade är jätteviktigt att jobba med. Klanproblemen är väldigt stora i Sverige, på sätt 
och vis större här än i Somalia. Om en somalier gör något mot en annan person så angrips 
hela somalierns klan och inte hans person. Det ställer till mycket problem.” 

 
Sara menar att myndigheter i Sverige måste ha större kunskap kring detta och förhålla sig strikt 
neutrala till klanerna för att de inte ska vara delaktiga i att upprätthålla konflikterna.  

Analys: Kulturell tillhörighet och förankring 
Ibland kan det vara lättare att konstituera sin identitet genom att peka på avgörande skillnader 
som Hall (2005:233) menar, visar på ”det vi verkligen är”, vilket också blir tydligt i kvinnornas 
utsagor. 

Viljan till fred mellan klaner 
Isärhållningen mellan könen får i Amines citat ett tydligt hierarkiskt inslag där kvinnor inte ges 
utrymme för delaktighet i klanbaserade maktcentra, eller i de fredsskapande processerna, vilket 
är vanligt förekommande (Förenta Nationerna, 2000). Genom att män undviker dialog med 
kvinnor, så stärks de manliga nätverken i beslutsprocesser samt den manliga hegemonin. Sara 
och Amal beskriver på ganska likartat sätt, att det politiska klimatet i Somalia och bland grupper 
av somalier har utvecklats till en klanfokusering som de inte känner sig förankrade i och som de 
tar avstånd från. Som en reaktion på kvinnornas disidentifikation med klanerna ser vi att det i  
den somaliska diasporan i Sverige idag finns åtskilliga föreningar där somaliska kvinnor väljer 
att organisera sig själva, över klangränser, för olika politiska frågor kring bland annat människors 
lika värde och fred. Då kommunikation är en interaktiv social handling genom vilken vi förstår 
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och definierar oss själva och världen, kan dessa föreningar förstås som en del av stärkandet av 
kvinnornas jag (Burr, 1995; Wetherell & Maybin, 1998).  
  
de los Reyes och Mulinari (2005:51) talar om att intersektionalitet öppnar upp för en självkritisk 
reflektion och ifrågasättande av sanningar inom den akademiska praktiken, men resonemanget är 
här även relevant för att förstå hur den politiska praktiken formas. Dimensionerna kön och klan 
kan betraktas som två parallella normer som strukturerar och organiserar makt. I och med att den 
somaliska könsuppfattningen blivit mer traditionellt binär, vilket präglar familjens 
arbetsfördelning, och att just samhälleliga funktioner (som rättsstat och välfärd) organiseras 
genom släktskapssystemet/familjen så marginaliseras kvinnors erfarenheter och försvagas 
kvinnors rättigheter. Både i Saras och i Amines utsagor ser vi att kvinnornas erfarenheter inte 
tycks finnas med i den kunskapsbank där makt utövas. Sara menar att svenska myndigheter 
genom okunskap upprätthåller den klanbaserade isärhållningen inom den somaliska gruppen och 
att det för henne, liksom för flera av de intervjuade, är viktigt att hålla ihop den somaliska 
befolkningen som helhet.  
 
Relationen till nationen Somalia präglas dock av distans genom uttalanden som ”förstört”, ”rädd 
att åka tillbaka”, ”vad ska jag längta tillbaka till?” och ”jag kan inte Somalia”. Deras 
identifikationer som somalier försvåras av denna avsaknad av gemensam arena och av 
svårigheten att hålla ihop somalier i diasporan. 

Gemensamma arenor för (o)likhet? 
Klanerna är inte något som kvinnorna identifierar sig med, utan snarare tar avstånd ifrån eller 
undviker att tala om. Däremot känner Sara och Waris en stark tillhörighet till andra somalier. 
Kunskapssökande och ständig utveckling är istället ett återkommande tema i Amals berättelse 
och är också något som hon bygger identifikation kring. En anledning till att hon inte känner så 
stark identifikation med den somaliska gruppen är att den inte har det problematiserande som är 
en del av hennes egen identitet. Assia tycks på ett liknande sätt identifiera sig med personer som 
är och gör som hon själv, och ha utvecklat identifikationer som grundar sig i ett moraliskt 
ställningstagande om alla människors lika värde. 
 
Att skapa sociala nätverk med människor från hemlandet utan att begränsas av geografiska 
avstånd menar Erik Olsson (2000) ger upphov till kulturella identiteter som ses som ömsesidigt 
uteslutande, exempelvis att en individ positionerar sig själv som både afrikan och svensk. Assia 
tycks istället för att se ett ”vi” positionera sig som varken eller, och identifiera sig i skärnings-
punkten mellan dessa motsägande identiteter och finna en ny kategori. Denna kan inte heller 
begränsas till den somaliska diasporan i Sverige, utan till andra personer från hemlandet som är 
och gör som henne. Denna handling hon beskriver består av att se sig som annorlunda från både 
majoritetssvensken och somaliern. Annorlundahet har blivit en identifikationsprocess hos Assia. 
 
Amine baserar inte heller sin identifikation på etniska grupptillhörigheter i sig, men genom den 
starka förankringen i bostadsområdet som domineras av utlandsfödda finns en förankring i den 
arena som präglas av distans till majoritetssvensken. Hon säger att de sverigefödda som arbetar 
där lämnar området efter jobbet vilket minskar chanserna att området blir mindre marginaliserat. 
”De andra” har, som Molina (2005) skriver, flyttat in i de förorter som Amine bor i, vilka 
definieras som problematiska och där majoritetssvenskar arbetar med normaliserande politiska 
åtgärder, men utan att släppa ”de andra” in i majoritetssvenskens övriga vardagsliv. Istället för att 
skapa gemensamma arenor för gemensamma identifikationer blir ”de andra” några som ska 
anpassas och uppfostras (Molina, 2005).  
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Bauböck (1996) menar att för att immigrerade ska bli en del av det nya samhället krävs att det 
civila samhället öppnar upp möjligheter för immigrerade att utmana och förändra villkoren inom 
de olika arenorna. Genom bostadssegregeringen skapas istället en värdehierarki där ”de andra” 
inte ges möjlighet att definiera problemen och lösningarna. Bauböck (a.a.) menar vidare att detta 
är ett tecken på ett samhälles bristande öppenhet och stabilitet och att den position som individer 
och familjer har inom arenorna påverkar deras identitet. 
 
Amine uttrycker en ambivalens i sin identifikation till området. Den egna emotionella förank-
ringen väger hon mot att hennes barn inte ska bli en del av eländesbeskrivningen av området, och 
hennes strategi blir att placera barnen i en skola en bit bort så att de får mer influenser av 
majoritetssvensken och därmed större tillgång till de statussymboler det innebär. Som Skeggs 
skriver så är möjligheterna att klassificera sig själv avhängigt andras klassificeringssystem 
(1999:120).  

Islam 
Alla intervjuade definierar sig som muslimer, men det finns en stor variation i vad islam betyder 
för dem.  
 
Waris far var traditionell muslimsk präst och själv bär hon slöja. På frågan om vad islam betyder 
för henne i hennes vardag så svarar hon att hon ”måste be fem gånger om dagen, fasta, göra 
ramadan och så”, och ger en bild av islam som en självklar bas i vardagen. Hon menar även att 
islam är ett perspektiv på tillvaron och en vägledning vart du ska gå i livet.  
 
Även för Sara har islam stor betydelse och hon bär slöja. Hon menar att religionen säger till 
henne att hon ska respektera och hjälpa andra människor och inte stjäla, tigga eller mörda.  
 
För Amine är islam viktigt och hon säger att det inte är någon som uppfostrat henne strikt 
islamskt till att exempelvis bära slöja och fasta, vilket hon inte heller gör idag. Hon ber heller inte 
böner så ofta som hon skulle önska och menar att hon inte hinner det. Amine säger att det är 
jätteviktigt att ha kvar den religion hon tillhör och menar att: 
 

”Om man gör precis som islam säger, det är fint och rent: Man ska inte döda en människa, 
inte stjäla, inte ljuga, inte slå barn, inte slå sin fru, man ska ta hand om familjen och hjälpa 
varandra.. Det är jättefint och rätt, men ingen som gör det. Kristna folk och muslimska folk, 
det är inte så stor skillnad heller om man tänker vad det handlar om. Men samtidigt.. i 
Somalia exempelvis dom dödar varandra i inbördeskriget och.. gud tillåter inte så’na saker. 
/.../ I koranen står också om kristna och muslimer ”Varför ni dödar varandra? Varför ska du 
döda en kristen?” Och varför ska du göra det? Och folk hittar på och blandar med massa 
kulturer och.. könsstympningen till exempel, det står inte i koranen! Men folk slutar aldrig. 
/.../ Med inbördeskriget är det ingen som tänker på könsstympning längre. Folk har ingen 
mat, det finns ingen medicin, det finns inget jobb. Det finns ingen som tänker hur kvinnan har 
det. Förut man pratade ganska mycket, men nu.. helt tyst liksom.”  

 
Amal berättar att islam är något hon börjat fundera mer på med åldern och att hon har börjat 
ifrågasätta varför hon ”springer så mycket i livet” och fundera över vad som är viktigt. Hon 
menar att hon är religiös på sitt eget sätt. 
 

”Jag gick här i mörkret och läste på mina koranverser som jag skriver ut och har i väskan. 
Jag äter inte skinka, jag dricker inte.. men jag har ingen sjal, jag går med kort kjol om jag vill 
och jag kan gå och bada bland killar. Och det är så som jag hade det hela tiden när jag var 
student. Jag känner att... det är min privatsak.. min kontakt med Allah. Jag vårdar den och 
mår bra av det. Men jag skulle egentligen fasta och be fem gånger om dagen och..” 
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Amal säger att hon ibland får dåligt samvete över att hon inte ber så ofta som hon känner att hon 
kanske borde men förklarar det med sitt hektiska liv och skämtar om att det är så dyrt att tvätta 
bort och smörja in ny ansiktskräm vid varje bönestund. Men samtidigt frågar hon sig själv under 
intervjun om inte bönerna skulle vara ett sätt att motverka stressen ”eftersom man kommer ner.. i 
sig själv. Det är som meditation det där.”  
 
Amal berättar också att hon vill lära sig mer om koranen och att hon försökt att söka sig till 
korankurs, men att kurserna för kvinnor varit förlagda till dagtid på vardagarna och att hon som 
arbetar då inte kunnat gå. 
 
Assia är uppväxt i en sekulariserad islamsk familj som tog relativt lätt på de muslimska 
traditionerna. Familjen fastade och modern bad men täckte sig inte så mycket med slöja, vilket 
var ganska ovanligt då. Assia säger att ”i det Somalia som jag kommer ifrån där gick tjejer i 
byxor i skolan och man fick inte ha slöja.” Hon bär inte slöja och säger sig inte praktisera islam 
alls idag: 
 

”Jag säger att jag är muslim, men har inte beslutat mig för att islam är fel eller att 
kristendom är fel. En del saker som man kanske ser i koranen, jag säger nej till, och det är 
när det står att kvinnan är mindre värd och så.. Men det beror hur man tolkar det och jag 
tror inte på den tolkningen. Jag tolkar på mitt sätt ur ett moraliskt perspektiv, och därför 
jag tolkar det som att alla människor är lika värda.” 

 

Analys: Islam  
Det finns en intressant koppling mellan Assias, Amines och Amals mer sekulariserade ifråga-
sättande av traditionsburna islamska praktiker och tolkningar och att det är de som har högskole-
utbildning. Det går inte att säga här vilken aspekt som kommit före den andra, men troligen har 
högskoleutbildningen, med vetenskapligt ifrågasättande, stärkt det problematiserande förhåll-
ningssättet hos dessa kvinnor och har på så sätt också påverkat islams inflytande på jaguppfatt-
ningen. Deras kulturella kapital i form av utbildning i intersektion med deras sekulariserade 
islamska tro ger i sin tur ett symboliskt kapital i relation till Sara och Waris som har en mer 
traditionell islamsk tro och inte lika hög utbildning, vilket stärker binariteten mellan dessa 
”grupper”. Som jag tolkar Hall (2005) så rubbar detta den somaliska kommunikationen vilket får 
till följd att den somaliska diasporan differentieras.  
 
Kurser i koranen för kvinnor är inte anpassade efter heltidsarbetande 9-17-anställda utan snarare 
anpassade för hemarbetande eller arbetslösa kvinnor. Det bidrar till att skapa skillnader mellan 
arbetande och ickearbetande somaliska kvinnor. Detta samverkar med att arbetande kvinnor 
dessutom har mindre förutsättningar att be fem gånger om dagen och riskerar att ses som mer 
”trolösa” av mer traditionella muslimer. Så stärks skillnaderna mellan traditionella och mer 
sekulariserade uttryck för islam i dagens Sverige, samtidigt som binariteten stärks mellan 
man/kvinna och arbetande/ickearbetande.  
 
Särskiljandet av islam och kristendom i samhällsdiskursen där islam påläggs den generaliser-
ande etiketten att vara traditionsbunden och patriarkal har enligt Darvishpour (2004:14) stärkts i 
takt med att etnocentrism och rasism har utvecklats i väst. Den muslimska kvinnan har av 
massmedia och utbildningsinstitutioner beskrivits som undergiven, förtryckt och på efterkälken. 
Men lika lite som muslimska kvinnors uppfattningar om könsrelationer och islam är likadana, är 
västerländska kvinnors förmodade frigjordhet och autonomi något självklart, menar Chandra 
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Mohanty (1988:81). Hon skriver vidare att få i västvärlden skriver om muslimska kvinnors val, 
möjlighet till frihet eller makt att handla, vilket påverkar uppfattningar om kvinnorna.  

Majoritetssamhällets bemötande 
De intervjuade beskriver alla att de överlag har blivit bra bemötta i Sverige, men några har 
exempel på att de personligen blivit bemötta som annorlunda eller uttalat rasistiskt. Några har 
också exempel på hur andra i den direkta omgivningen eller somalier i allmänhet blir bemötta 
annorlunda än majoritetssvensken. 

Personliga erfarenheter 
Assia känner att hon för det mesta blir bemött som alla andra, men att det har hänt att någon 
ropat ”jävla neger!” Hon menar också att hon påverkas av vad som sägs i media och att hon 
därför ibland kan tänka att ”när jag söker jobb så kommer jag bli diskriminerad.” Samtidigt kan 
hon tänka att hon kanske lättare kommer att få jobb eftersom hon är annorlunda och att det ibland 
står i jobbannonser att de söker någon med invandrarbakgrund. Hon säger att ”det finns två sidor 
av det här, men jag upplever det sällan.” 
 
Amal menar att hon inte råkat ut för direkt rasism, men vet andra somalier som har det. Hon ger 
dock ett exempel när en offentligt anställd man delade ut en undersökning på vägen till hennes 
arbete och dag efter dag undvek Amal. Men Amal menar att hon inte blir arg utan numera mest 
blir nyfiken på hur människor som den mannen tänker. Samtidigt säger hon att hon inte skulle 
vilja bo i en mindre stad eftersom hon inte vill sticka ut ur majoriteten.  
 
Amine berättar att en del blir förvånade när hon säger att hon är från Somalia, dels för att hon 
inte bär slöja och dels för att många har fördomar om att somaliska kvinnor är analfabeter. Hon 
tror också att svenskar är väldigt rädda för människor de inte känner, men att om man börjar att 
hälsa så börjar dom också att hälsa. 
 
Waris menar att hon blivit väl bemött av svenskar och beskriver svenskar som ett folk med gott 
hjärta som hjälper människor, och exemplifierar med hjälp hon fått Sverige, men inte skulle ha 
fått i Somalia.  
 
Sara ger inte några exempel på hur hon blivit bemött personligen, men beskriver hur somalier i 
hennes omgivning råkat ut för rasism och diskriminering.  

Synen på hur samhället bemöter somalier 
Sara menar att somalier är ett folk som gärna har egna företag, men att de exempelvis inte får 
hyra lokaler, inte ens i områden där det bor många somalier. Hon berättar även om väninnor som 
sökt vård men inte blivit tagna på allvar för sitt problem, och att det sedan står noggrant 
antecknat i journalerna att det är en ”somalisk kvinna” som sökt hjälp. Sara menar också att brist 
på information orsakar mycket av de missförstånd och den misstänksamhet som finns mellan 
somalier, majoritetssamhället och myndigheter. Hon beskriver också hur olik majoritetsvenskens 
syn på somalier är från hennes egen:   
 

”Somalier är det stoltaste folket i världen! Vi har starka känslor och är ett fritt folk i grunden som 
har upplevt mycket frihet och vi är mycket intelligenta vet du, smarta, tänker mycket. Men här i 
Sverige så ser man ned på oss. Det känns svårt.”   

 
Hon menar också att det behövs mer kunskap om somalier, särskilt bland svenska myndigheter 
nu när man exempelvis börjat tala om att somaliska flickor ska plockas in med polis för att 
genomgå gynekologiska undersökningar. Det anses oerhört kränkande för somaliska flickor och 
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kvinnor att någon tittar i deras underliv, och Sara ser den bristande respekten som en del av 
rasismen som somalier bemöts av.  

Analys: Majoritetssamhällets bemötande 
Betonas bör här att alla kvinnorna generellt upplever sig ha blivit väl bemötta själva i Sverige. 
Men det finns andra erfarenheter som jag valt att redogöra för, i syfte att studera vad de betyder 
för kvinnornas identifikationsmönster och vad de kan betyda för deras förhållningssätt både till 
majoritetssamhället och till den somaliska gruppen. 

Att vara ”annorlunda” 
Amal beskriver inte någon fördel med att betraktas som annorlunda och hennes uttalade val att 
bo i en stor stad kan ses som en strategi för att undvika annorlundaheten. Amine menar att 
omgivningens föreställning om somaliska kvinnor som annorlunda kan få sig en törn när de 
träffar henne då hon lever och klär sig som de flesta i Sverige gör. 
 
Assia funderar inte så mycket över hur hon blir bemött, men när media talar om diskriminering 
så kan hon bli medveten om att hon är annorlunda. Hon ser att det kan vara en källa till 
diskriminering, men också att det kan vara positivt när hon stöter på positiv särbehandling när det 
praktiseras av arbetsgivare. Genom att samhället upprättat ett motverktyg mot diskriminering, så 
blir även hennes identifikation upprättad. Dessa motsägelsefulla bekräftelser från samhället finns 
med i bilden av henne själv och tydliggör hur identitetskategorier är en effekt av politiska och 
normativa strider (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2002).  

Förminskad och nedvärderad 
Sara visar en stark lojalitet med det somaliska folket och identifierar sig stolt som somalier. Hon 
återkommer till hur missförstådda somalier är av majoritetssamhället, då man inte känner till 
somaliska egenskaper och hur mäns och kvinnors positioner inom gruppen ser ut. Hennes 
berättelse om hur sjukvården antecknar ”somalisk kvinna” istället för att ta hennes vänninors 
problem på allvar, är ett exempel som visar på svårigheten att avgöra om det är ett bemötande på 
grund av deras födelseland, eller deras kön. Att befinna sig i skärningen mellan dessa makt-
ordningar, visar här hur deras samverkan gör det svårare att argumentera för orsaken till 
särbehandlingen. Först krävs det att kvinnorna kan peka på vilken specifik anledning de blivit 
särbehandlade för att de ska kunna få upprättelse. Hur ska de kunna peka på det när 
anledningarna kan vara vilken som helst av dem? Eller båda? 
 
Sara beskriver även ett dilemma med att samhällsdiskursen fylls av en föreställning om att soma-
liska familjer i Sverige låter omskära sina flickor, då det kan innebära en eventuell ytterligare 
kränkning av flickan genom samhälleliga tvångsinsatser. Men en sådan dominerande förståelse-
modell riskerar även att göra att alla somaliska flickors och kvinnors jämställdhetsrelaterade 
problem tolkas som normalitet snarare än avvikelse, då den somaliska gruppen riskerar att 
förknippas med kultur- och generationskonflikter. Andersson (2003:131) menar att ett sådant 
förhållande kan göra det ännu svårare för de flickor och kvinnor som har liknande problem att ta 
upp dem, eftersom det riskerar att späda på den rasistiska föreställningen av somalier som 
”förtryckande invandrarfamiljer” och därför även öka konflikten med familjen och med den 
somaliska gruppen. På så sätt samverkar könsmaktsordningen med rasismen och förstärker 
somaliska kvinnors och flickors redan utsatta position.  

Att vara tillfreds med sig själv 
Här berättar kvinnorna vad de gör eller vill göra för att vara tillfreds med sig själva. Dessa 
handlingar associeras här till att de då upplever sig förankrade i sig själva och sina handlingar, 
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och att det är handlingar som de identifierar sig med och/eller har en önskan att identifieras med. 
Därför kan följande handlingar också tolkas som något de strävar efter att göra. 

Samhällsengagemang 
Sara, Assia och Amal beskriver alla att de skulle vilja engagera sig mer politiskt, medan Amine 
som redan ägnar en större del av sitt vardagsliv till sitt engagemang inte nämner att hon skulle 
vilja engagera sig mer än vad hon redan gör. Amal skulle vilja göra den somaliska rösten hörd på 
något sätt och bidra till att politiker sätter sig ned och verkligen funderar över vad som egentligen 
är problemet i Afrika så det blir slut på kriget. Hon skulle också vilja få stopp på hur Sverige 
stödjer kriget genom vapenhandeln och förändra flyktingpolitiken så att man gör en insats för 
dem som försöker ta sig till Europa istället för att bygga murar och betala några i Afrika för att 
hejda flyktingar.  

Hjälpa andra 
Amal menar att hon mår bra när hon känner att hon gör något för andra människor och vill vara 
ett mänskligt och ekonomiskt stöd för unga släktingar i Somalia så att de ska ha möjlighet till 
utbildning. 
 
Även Sara beskriver att hon försöker att vara ett stöd för somaliska flickor som könsstympats och 
för familjer som är emot könsstympning. Men hon vill också vara ett stöd för familjer som enligt 
henne utsätts för felaktiga misstankar om att könsstympa sina döttrar då majoritetssamhället inte 
har kunskap nog om hur traditionerna kring könsstympning faktiskt ser ut.  

Ta hand om sig själv 
Gemensamt för alla intervjuade är att en aspekt av att ta hand om sig själv kan innebära att inte 
leva i inbördeskrigets Somalia, utan att leva i exil. För Waris som är den enda som drabbats 
direkt av kriget så är detta mer påtagligt.  
 

”Jag hade mitt hus och min affär, men militären tog mina pengar varje dag. Det var väldigt 
hårt. Jag kan inte berätta om allt det, det är så mycket. Det var hemskt. Hemskt.. Men nu 
lever jag här, så nu det är inga problem.” 

 
Waris erfarenheter visar på ett basalt behov av att överleva och att leva i fred. Hon beskriver 
också att hon idag känner sig tillfreds när hon får laga sin egen mat och be sina böner. 
 
Även Amal relaterar bönerna till att må bra i själen och hon liknar det vid meditation som gör att 
man ”kommer ned i sig själv”, vilket hjälper när livet känns stressigt. Hon ser också motion som 
ett redskap för henne att må bra.   

Personlig utveckling 
Assia menar att hon känner sig nöjd med sig själv när hon gjort något bra i yrkeslivet och när hon 
får beröm för saker. Hon säger dock att hon inte är nöjd med att hon väntat så länge med att börja 
studera på högskola. 
 
Amine säger att hon är väldigt nöjd med sitt liv i Sverige idag, men relaterar också hon till 
utbildning och menar att hon skulle vilja gå klart den utbildning hon påbörjat men avbrutit. Hon 
menar att det varit en svår process till där hon befinner sig idag. Från av ha vantrivts i Sverige 
och att hon kände sig som ett barn som kom och skulle lära sig allt från början igen, till att vara 
aktivt deltagande i både arbetsliv och föreningsliv. 
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Även Amal relaterar utbildning till att utvecklas i livet för att inte stagnera. Men hon menar 
också att erfarenhet av migration kan göra människor mer öppna och toleranta och beskriver 
exempelvis att henne egen syn på homosexualitet har förändrats av att leva i Sverige där det är 
mer accepterat än i Somalia och här hon har lärt känna öppet homosexuella.  
 
På frågan om vad Waris skulle vilja göra i framtiden så svarar hon att det nog inte är så mycket 
hon kan göra eller kommer att kunna göra i samhället. Hon strävar efter att lära sig svenska så att 
vardagslivet ska bli lättare.  

Analys: Att vara tillfreds med sig själv 

Kunskap och utveckling 
Amine pekar på hur hon upplevde det som att hon fick börja om från början och att hon kände sig 
som ett barn när hon kom till Sverige. Waris befinner sig nu i en liknande situation där hennes 
kunskaper inte värderas högt (om alls) i det svenska samhället, och hon får börja om från början 
med att lära sig tala svenska. Waris placeras här i ett tidsperspektiv som präglas av 
kolonialistiska tankemönster där hon som fattig kommer från ett samhälle som av majoritets-
svensken betecknas som outvecklat och omodernt, och nu ska Waris uppfostras av det svenska 
moderna samhället (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2002).  
 
Amal är inne på ett liknande tema när hon menar att utbildning är nödvändig för att inte stagnera, 
men ser migration i sig som ett sätt att lära sig att ta in nya synsätt. Och enligt Sara så är 
kunskapsbrist en bidragande orsak till att somalier behandlas nedvärderande. Det finns här 
mångfacetterade berättelser om hur kunskapshöjning är viktig på olika sätt. 

Att engagera sig för andra 
Engagemanget för samhällsförändring och att hjälpa andra är återkommande. Främst är det enga-
gemanget för dem som de beskriver som förtryckta: somalier som grupp och somaliska kvinnor 
som grupp, men även att hjälpa individuella familjemedlemmar. Sara, Assia, Amal och Amine 
har alla etablerade och stabila liv i Sverige och är engagerade i olika föreningar som vill åstad-
komma samhällsförändring. Även om inte alla identifierar sig med den somaliska gruppen i stort 
så finns lojaliteten med gruppen i form av att vilja hjälpa utsatta somalier på det sätt som de kan i 
den somaliska diasporan.  
 
 
 

Sammanfattande analys 
 
Det intersektionella perspektivet synliggör hur individen konstrueras i samverkan med omgiv-
ningen. Omgivningen – individer, media, samhällets och olika grupperingars diskurser – har 
differentierad påverkan med sina inbördes samverkande aspekter i kvinnornas berättelser.  

Hur jaget konstrueras i samverkan med omgivningen 
I Resultat och analys lokaliserades kvinnornas identifikationer inom olika dimensioner. Här 
analyseras utifrån det, kvinnornas berättelser individuellt efter den sammansatta Intersektionella 
analysmodellen om utvidgat personne och glidande jag. Genom att studera vilka maktordningar 
som samverkar, och strukturerar kvinnornas psykologiska processer och organiserar deras sociala 
relationer, undersöker jag vad som utgör deras utvidgade personne. Jag undersöker även vilka 
(icke)kapital kvinnorna har, och hur dessa i intersektion med deras utvidgade personne kan ge 
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informanterna mer eller mindre förutsättningar att förflytta sig mellan olika miljöer och på så sätt 
glida mellan maktpositioner. Här hävdas att denna sammansättning utgör kvinnornas jag. 

Amine  
Amines berättelse var fyllig och innehöll många ambivalenta identifikationer. Hennes starkaste 
identifikation är kvinna, och lojalitet med kvinnor präglar hennes vardag i arbetet och det 
politiska engagemanget. Den andra starka identifikationen är med utlandsfödda, vilket präglar 
hennes vardagliga liv och hennes identifikation med den marginaliserade förort hon bor i. Detta 
stärks av att hon inte identifierar sig med övriga staden, att hon har vantrivts i Sverige tidigare, 
att hon talar om svenskar som rädda och i termer av ”dom” och i att hon menar att somaliska 
kvinnor bemöts med fördomar. Hennes identifikation till somalier är dock inte uttalat stark och 
hon menar att hon inte uppfyller den generaliserade bilden av somaliska kvinnor. 
 
Amines starka identifikation med gruppen kvinnor stärks indirekt också genom hur hon tar 
avstånd från klanuppdelningar och de konflikter hon menar att somaliska män genom sina 
”maktråd” är upphov till. Hennes solidaritet med andra kvinnor ses även i avståndstagandet mot 
de kränkningar som kvinnor utsätts för i form av könsstympningar, som är en del i den somaliska 
traditionen. 
 
Intressant hos Amine är att hon trots sitt orädda kritiserande av klaner, kulturblandad förtryc-
kande islam, män och svenskar i sin ambivalens har ett avväpnande förhandlande förhållnings-
sätt: klaner betyder inget för henne, islam är egentligen rent och fint och hon umgås ju med män 
och majoritetssvenskar i sin vardag. Även hennes starka identifikation till förorten problema-
tiserar hon genom att se nackdelarna för barnen att växa upp där. 
 
Vi kan se att dimensionerna kön, etnicitet och klass, har större inverkan på Amines motivation 
och handlingar än vad exempelvis islam och klan som maktbärande dimensioner har. Idén om 
människors lika värde i motstridig intersektion med upplevelsen av hur kön, klass och etnicitet 
strukturerar och organiserar samhället och skapar normer för beteenden, utgör den grundläggande 
basen i Amines utvidgade personne. Hennes berättelse visar att detta utvidgade personne struktu-
rerar hennes psykologiska processer och organiserar hennes sociala relationer.  
 
Utifrån detta utvidgade personne har Amine utvecklat egenskaper som kan beskrivas med 
begreppen orädd och förhandlande, vilka i intersektion kan ses som kulturellt kapital eftersom de 
ger förutsättningar för henne att förflytta sig mellan olika miljöer och på så sätt glida mellan 
maktpositioner (de los Reyes & Martinsson, 2005:21). Detta utvidgade personne och kulturella 
kapital utgör en bas i Amines jag. Jaget hos Amine kan på så sätt sägas resultera i en drivkraft 
som tillsammans med hennes flerfaldiga ambivalenta identifikationer gjort att hon lyckats med 
att göra det hon vill göra, både i sitt arbetsliv och föreningsliv, vilka till viss del är förenade. Det 
gör att Amine lever sitt jag. Därmed utmanar hon även fullständigt bilden av den isolerade och 
förtryckta ”invandrarkvinnan”.  

Amal  
Amals berättelse kretsar kring medvetenheten om att vara kvinna. Hon distanserar sig tydligt mot 
vissa av de praktiker som många muslimska kvinnor utför, men tar till sig de som betraktas som 
könsneutrala. Men samtidigt som hon distanserar sig mot muslimska kvinnligt präglade praktiker 
så har hon en skämtsam distans till de mer västerländskt kvinnligt präglade praktiker hon har 
kring sitt utseende. Skämtsamheten tyder på att hon också har ett distanserat förhållningssätt till 
dessa även om de internaliserats som en effekt av ett framgångsrikt sätt att identifiera sig som 
kvinna i Sverige. Att vara mån om sitt utseende i den kontext Amal beskriver kan ses som 
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upprätthållande av en form av kulturellt kapital som kan liknas med Skeggs (2000) analyserade 
begrepp respektabilitet.  
 
Detta tillsammans med Amals ambivalenta identifikation (disidentifikation men starka 
solidaritet) med somalier, disidentifikationen till klanerna, identifikationen till sekulär islam, den 
starka förankringen på arbetsmarknaden och den höga utbildningen, utgör sammantaget hennes 
utvidgade personne. Detta i samverkan med hennes uttalade strävan för öppenhet och fred mellan 
somalier skapar det kulturella kapitalet diplomatisk hos henne, vilket fungerar som en bärande 
drivkraft i jaget. Det spektra av identifikationer Amal har bildar en uppsättning av kontextuella 
jag som i samverkan med hennes diplomatiska egenskap gör att hon kan glida mellan olika 
maktpositioner (de los Reyes & Martinsson, 2005:21), röra sig i flera olika miljöer på fritiden 
och i arbetslivet, bland både somalier och majoritetssvenskar, män och kvinnor och hetero- och 
homosexuella (Wetherell & Maybin, 1998).    

Assia  
Assias identifikation som kvinna är tydligt påverkad av hur hennes mor var. I Assias berättelse är 
det tydligt att hon bryter mot den kvinnliga normen när hon agerar i offentliga rum och överlåter 
hemarbete till sin make. När den äktenskapliga relationen görs beroende av uppfyllandet av den 
tids- och rumsbestämda kvinnliga normen maken önskar se, riskerar hon inte bara att förlora sitt 
äktenskap, utan kanske även sin position i den heteronormativa familje- och samhällskontexten 
om hon bryter mot den. Hos Assias identitet som kvinna så belyser intersektionaliteten att den är 
just i skärningspunkten mellan den somaliska och den majoritetsvenska kvinnonormen, och att 
hon därför upplever sig annorlunda och inte som en ”riktig kvinna”. Hon beskriver nämligen att 
hon inte känner att tillhör varken den somaliska eller den majoritetssvenska normen. Därför 
ifrågasätter det intersektionella perspektivet även Stuart Halls teori (1996:4), där han menar just 
att identiteter konstrueras inom, och inte utanför, specifika diskurser. 
 
Genom att Assia funnit en form av identifikation med svenska kvinnors handlingsmönster men 
samtidigt tampas med makens mer könsstereotypa uppfattning kring offentligt samhällsengage-
mang och privat familjeliv, har Assia utvecklat ett mer individualistiskt jag där hon förhandlar 
och problematiserar de roller hon förväntas uppfylla. Förhandlandet synliggör den självdiscip-
linering Thomsson (2001) talar om, och visar på glidningar i hennes identitets- och menings-
skapande processer och maktpositioner (de los Reyes & Martinsson, 2005).  
 
Assias identifikation med de kvinnor som befinner sig i hennes situation över världen som är och 
gör som hon visar hur föränderlig och kontextberoende konstruktionen av identitet kan vara. Att 
det är handlingen som förenar henne med andra syns också i att hon känner gemenskap med 
studie- och yrkeskamrater och politiskt aktiva kvinnor. Hennes ambivalenta identifikation som 
kvinna och somalier och svaga förankring i islam stärker hennes individualistiska jag. Hennes 
utvidgade personne präglas av alla människors lika värde i intersektion med att vara annorlunda 
kvinna vilket styr hur hon tolkar islam och hennes antagande om hur hon bör bete sig (Wetherell 
& Maybin, 1998). Hennes utvidgade personne i samverkan med identifikationen med dem som är 
och gör som hon utgör hennes jag, och kan ses spegla hennes politiska engagemang, vilket hon 
också vill utöka. 

Sara  
Saras starkast uttalade identifikationer är som muslim och somalier. Identifikationerna präglas av 
flera motsägelser som tydligt pekar på hur omgivningens spegling påverkar hennes jag. Samtidigt 
som hon menar att somalier är ett stolt, fredligt och intelligent folk med starka känslor, så 
beskriver hon att Somalia som land är förstört och att den gemensamma kulturen som en gång 
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höll ihop dem har försvunnit. Ambivalensen blir tydligare när hon talar om klanerna då hon 
menar att de inte betyder någonting för henne samtidigt som hon är mycket kritisk till dem. Hon 
beskriver även somaliska kvinnor som stolta och att de tenderar bli djupt kränkta så som 
samhällsdiskursen utvecklar sig. Wetherell & Maybin (1998) menar att känslor är kopplade till 
de berättelser som finns i en kultur och som ger vägledning för hur vi ska reagera i olika 
situationer, och att de känslor vi urskiljer i en kultur därför är omedelbart kopplade till 
jaguppfattningen och om lämpliga projekt att engagera sig i. Det är tydligt hos Sara att hennes 
starka känslor av motstånd också är en väsentlig del av hennes jag. 
  
Drivkraften i hennes ageranden är islamsk moral som hon menar säger till henne att människor 
ska behandla varandra med respekt, samt den starka identifikationen med somalier. Detta i 
samverkan med motstånd mot rasism och kränkningar av somaliska kvinnor utgör de bärande 
principerna för hennes utvidgade personne. Saras tydliga indirekta identifikation som 
diskriminerad i kombination med stolthet ger henne en drivkraft att förändra förutsättningarna för 
den somaliska gruppen, vilket hon också gör i viss mån inom sitt föreningsliv. Det är dock 
någonting hon skulle vilja betydligt mer om hon fick välja. 

Waris  
Waris berättelse var inte så fyllig, varken om sig själv, livet i Somalia eller i Sverige. Detta tolkar 
jag delvis som känslomässiga svårigheter att prata om det hon upplevt under kriget och oro för 
sina kvarvarande barn, men också i en osäkerhet för hur hennes berättelse skulle komma att 
användas. Trots det ger berättelsen en klar bild av hennes identifikationer. 
 
Den rädsla Waris beskriver för militären som en central maktinstitution (Wetherell & Maybin, 
1998) i Somalia bör ses som en del av det som utgör hennes utvidgade personne, då militären 
bidragit till hennes flykt till Sverige. En tydlig koppling finns här också till den starka 
spänningen kring klansystemet och Waris beslut att inte prata om det, vilket visar att klansyste-
met på något sätt har en stor betydelse för henne. Huruvida det är identifikation eller 
disidentifikation till klansystemet i sig kan jag inte spekulera i. Men den starka känsla hon 
förknippar till klanerna styr hennes handling att det inte är ett lämpligt ämne att tala om, och 
utgör därför också en del av basen i hennes utvidgade personne. 
 
Den mest framträdande identifikationen i hennes berättelse är den starka traditionella islamska 
tron, och de muslimska praktikerna utgör en betydande del av hennes vardag. Hennes uttalade 
önskan om icke-offentlighet är ett annat starkt tema som visar på vad det innebär att vara en 
respektabel kvinna i den traditionella islamska kontexten. Islams maktordningar bygger inte i 
första hand på etnicitet eller klass, men är satrkt kopplat till kön. Därför blir också islam och kön 
två tvingande strukturer i Waris utvidgade personne. 
 
Waris uttrycker en ambivalent identifikation till somalier. Hon ser sig som somaliska och 
identifierar sig med de hon umgås med. Samtidigt beskriver hon situationen i Somalia som att 
hon blivit mycket illa bemött av somalier på grund av kriget och är rädd för att åka till Somalia. 
Identifikationen med majoritetssvenskar är svag, men en önskan finns att förstärka den genom att 
lära sig svenska. 
 
De täta intersektionerna mellan begreppen traditionell muslim, somalier och kvinna är den mest 
framträdande basen i Waris utvidgade personne, och denna uppsättning bildar grunden för hen-
nes antaganden om hur hon bör bete sig och för hennes motivation för vad hon berättar och gör i 
sin vardag (Wetherell & Maybin, 1998). Att vara icke-offentlig kan ses som ett kulturellt kapital 
som kvinna i den kontext hon kommer från (jämför med Skeggs begrepp respektabel), men är 
inte något som värderas lika högt i den svenska kontexten idag. Snarare bekräftar icke-offent-
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lighet den generaliserade bilden av ”invandrarkvinnan” som värderas lågt i Sverige. Huruvida 
denna svenska värdering av icke-offentlighet påverkar Waris självbild förtäljer inte berättelsen, 
men det påverkar hennes handlingar då hon måste vara tydlig med hur detta skiljer hennes jag 
från majoritetssvensken, för att bli korrekt bemött. Att Waris framhäver icke-offentlighet som 
kulturellt kapital kan delvis förklaras av att kontinuiteten ska fortgå i hennes jag (a.a.). 

Sammanfattande kommentar 
I sökandet efter kvinnornas jag har begreppen kvinna, utlandsfödd, somalier, orädd, förhand-
lande, respektabel, diplomatisk, annorlunda, motståndskraftig och icke-offentlig framkommit 
vilka alla kan kopplas till begreppet (icke)kapital. De kontextbundna värderingarna av dessa 
kapital i intersektion med olika identifikationer ger kvinnorna mer eller mindre möjligheter att 
glida mellan miljöer och maktpositioner. Att vara utlandsfödd, muslim, somalier och icke-
offentlig är kulturella kapital som har mycket begränsad användning i den svenska kontexten. Att 
vara kvinna är ett ickekapital inom både Somalia och Sverige. Att befinna sig i en motstånds-
position kan vara ett kulturellt och symboliskt kapital hos Sara under förutsättning att hon har 
den somaliska gruppen som stöd bakom sig. Att vara annorlunda kan ge nya vägar att identifiera 
sig med andras handlingsmönster, vilket i Assias kontext bidrar till att utveckla socialt kapital. 

Hinder och förutsättningar till delaktighet 
Det finns många olika faktorer att studera i kvinnornas berättelser som utgör hinder och förut-
sättningar för deras delaktighet i samhället. Jag har här valt tre huvudteman som bäst speglar 
deras engagemang och vilja till ageranden.  

Utbildning, utveckling och religion 
Kvinnornas berättelser berör de svårigheter det kan innebära att komma till Sverige. De hinder 
som berörs i berättelserna är hur språksvårigheter och låg utbildningsnivå kan göra att de 
upplever sig bli bemötta förminskande och nedvärderande. Amine menar att hon kände sig som 
ett barn när hon kom till Sverige, då hon fick känslan av att vara okunnig, inte förstå och att inte 
blev bekräftad av omgivningen som en vuxen och talför person. 
 
Vi kan också se att Waris, som kommer från ett samhälle som av majoritetssvensken betecknas 
som outvecklat, i intersektion med att hon är i övre medelåldern, har låg skolgång och inte 
behärskar svenska, genast internaliserat bilden av sig själv som okunnig när hon säger att hon 
nog inte kommer att kunna göra något i samhället. Vilka förutsättningar finns att hon under sitt 
liv i Sverige kommer att bemötas med lyhördhet för vilka kunskaper hon faktiskt har?  
 
Intressant är att temana utbildning, utveckling och islam ofta tas upp i samband med varandra 
under intervjuerna. Alla berör de på något sätt ämnet ”att förstå sig själv och världen” och kan 
ses som olika grundläggande metoder till existensiell reflektion. Denna mer existensiella 
reflektion påverkas också av tids- och rumsmässiga förändringar och kan, som vi sett, i sin tur 
påverkas av förändringar som en konsekvens av migration. Amal beskriver indirekt att egenska-
pen att vara öppen för nya intryck, i sig kan utmynna i kulturella, sociala och symboliska kapital, 
när hon säger att ”livet är ju en ständig utveckling där man läser, umgås och ser nya saker”. Men 
hon menar att det inte alltid gäller den somaliska gruppen i diasporan, vilket delvis kanske kan 
förklaras med de missförstånd och den okunskap och misstänksamhet som finns mellan somalier 
och majoritetsamhället som Sara beskrivit. de los Reyes och Mulinari (2005:128) menar att 
o(jäm)likhet förutsätter osynliggjorda band, tystnader och kunskapsluckor kring grunden för vad 
som skapar dessa olikheter och hur de förstärker varandra. Ur det perspektivet blir det viktigt att 
synliggöra hur kunskapsluckor (både bland somalier och majoritetsvenskar) egentligen ser ut för 
att kunna åtgärda dem och på så sätt undanröja o(jäm)likhet.   
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Amine berättar hur det som hon menar är ”fint och rent” i islam har försvunnit i intersektionen 
mellan maktstrukturer i det somaliska samhället, som konstitueras av könsmaktsordning, gerilla-
krig, klanbaserade ”maktråd” och ekonomisk fattigdom. 

Maktkoncentration i klanen 
Bauböck (1996) beskriver familjen som en tvingande institution då rollerna inte är utbytbara och 
struktureras utifrån kön, ålder och generation. Han berör hur maktrelationer mellan könen är en 
orsak till detta, men jag menar att intersektionaliteten synliggör hur könsmaktordning i samver-
kan med heteronormativitet stärker familjens och i detta fall klanens tvingande struktur, då den 
bygger på en traditionell könsuppfattning som styr vilka arenor män och kvinnor bör röra sig i.  
 
Utifrån Bauböcks teori kan vi se att klansystemet på flera sätt ersatt staten i Somalia (genom att 
utgöra rätts-, välfärds- och politiskt system), vilket framförallt somaliska män i viss mån 
fortsätter att upprätthålla i Sverige då klankonflikterna fortsätter här. När släktskapssystemet 
dominerar i en grupp människors liv så skapas en obalans i samhället, vilket bidrar till utanför-
skap för de somaliska männen och stärker kvinnornas utsatta position. Men då kvinnorna tar 
avstånd från klanuppdelningarna, så skapar de förutsättningar att närma sig det civila samhället, 
vilket vi kan se genom att de bildar klanöverskridande föreningar som skapar egna mål och 
regler, autonoma från de dominerande somaliska och majoritetsvenska diskurserna. Det är i 
skärningspunkten mellan att inte få sin röst hörd inom den somaliska diskursen eller den 
majoritetssvenska som de somaliska politiskt medvetna kvinnorna formerar sig, bildar egna 
föreningar och en egen identitet. Det gör att kvinnorna skapar autonomi i förhållande till män och 
till den dominerande somaliska och svenska politiken. Ur det perspektivet blir det viktigt, precis 
som Sara hävdar, att samhällsinstitutioner förhåller sig neutrala till klanerna, och skapar en 
motvikt till släktskapsystemets maktkoncentration för att inte bidra till konflikterna. Istället kan 
förutsättningar till flerfaldiga identifikationer stärkas genom att skapa arenor för samhörighet, för 
att stödja kulturella och sociala kapital, så att den somaliska gruppen som helhet kan röra sig mot 
mitten i Bauböcks (1996) modell. 

En marginaliserad politisk röst 
Den starka identifikationen med somalier vi kan se hos Sara, i förhållande till en svagare 
identifikation till majoritetssvensken, stärker en ”vi och dom-känsla” som samverkar med bristen 
på gemensamma arenor i det civila samhället. Bauböcks (1996) teori blir intressant här då han 
menar att konflikter mellan grupper i det civila samhället på sikt skapar en stabilitet då det ger 
nya kunskaper, om möjligheter ges för immigrerade att utmana och förändra villkoren inom de 
olika arenorna. Genom att det inte finns en etablerad institution för de motstånd Sara 
representerar så förhindras spridningen av de kunskaper hon menar måste tillföras både stat, 
marknad och familjer (såväl somaliers och majoritetssvenskars).  
 
Ur berättelserna framkommer bilden att somaliska kvinnor i högre grad intresserar sig för 
universella politiska frågor som rör mänskliga rättigheter, medan män tenderar att fördjupa sig 
mer i de nationella konflikterna med klantraditioner som bas. Som vi sett bildar somaliska 
kvinnor egna föreningar för att lyfta de kunskaper och erfarenheter de besitter. Kvinnorna har på 
så sätt möjlighet att vara en politisk röst i det svenska sammanhanget som en motvikt till den som 
råder i den somaliska praktiken som styrs av män. Dock tycks denna röst inte ges något större 
utrymme varken inom (köns)gemensamma somaliska arenor eller inom de svenska politiska-, 
media- eller samhällsdiskurserna. Och få av de somaliska kvinnorna i Sverige tycks ha nått infly-
telserika positioner i sin politiska aktivitet. Stoltz (2002:49) redogör för att ”invandrade” kvinnor 
i olika europeiska kontexter är osynliga som politiska aktörer överlag, och menar att denna osyn-
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lighet delvis beror på den begränsade definitionen av politisk aktivism inom forskningen, vilket 
utesluter de kreativa politiska strategier som denna grupp visar upp. Immigrerade kvinnor är ofta 
engagerade i olika intresse-, kvinno-, invandrar-, antirasistiska och antifundamentalistiska orga-
nisationer samt även inom politiska parlamentariska partier. Stoltz (a.a.) menar också att denna 
grupp kvinnor framförallt arbetar med frågor kring medborgerliga och mänskliga rättigheter, men 
då snarare inom ramen för intresseorganisationer, vilket delvis beror på de hinder de möter både 
inom de politiska diskurserna.  
 
Detta visar att de somaliska kvinnorna befinner sig i skärningspunkten mellan de somaliska och 
majoritetssvenska diskurserna, men också att somaliska kvinnors föreningar som organisations-
form i sig befinner sig utanför den etablerade politiken. Jag tolkar detta som att somaliska 
föreningar därför, i Bauböcks (1996) modell, förskjuts något åt ’familje’-hörnet, när de inte tas 
på allvar i relation till hörnet ’staten’ och betraktas som frågor som inte behöver synliggöras 
offentligt. På så sätts stärks somaliska kvinnors position närmare familjen, och deras frågor 
tenderar mot kvinnornas önskan att betraktas mer som deras privata och det ’privata’ kommer då 
att dominera deras liv. Det motverkar deras chanser att bli, som Bauböck uttrycker det, socialt 
och kulturellt integrerade. 
 
 
 

Slutdiskussion 
 
Identifikationerna har olika styrka i kvinnornas berättelser. Assia har tex motsägelsefulla och 
vaga gruppidentifikationer men ett uttalat identifikationsmönster kopplat till individers sociala 
handlingar, det vill säga mer direkt till andra människors utvidgade personne. Detta ger en 
öppenhet att skapa ett nätverk som sträcker sig över klass, kön och  etnicitet, men begränsas ändå 
av de normer för beteenden som präglar människor just på grund av dessa tillhörigheter. Så även 
om Assia upplever sig annorlunda som kvinna då det är svårt att uppfylla de olika och ibland 
motsägelsefulla normerna (här kring (icke)offentlighet), så finns många andra aspekter av 
kvinnlighet i hennes kropp, utseende och personlighet som formar omgivningens uppfattning av 
henne som kvinna – oavsett hon vill det eller inte. Att bryta mot dessa aspekter och lösgöra sig 
från den kvinnliga normen vore betydligt svårare, om alls möjligt eftersom konstruerade normer 
av könet är ”naturliggjorda” i människors jag.   
 
Jagen tycks vara olika starkt sammansvetsade hos kvinnorna. Ju fler identifikationer och desto 
större avståndet mellan dem tillåts vara i olika miljöer, ju starkare kulturellt kapital har också 
kvinnorna i form av att kunna röra sig i olika miljöer. Men desto tajtare sammansvetsade identi-
fikationerna är, vilket vi kan se i Waris utvidgade personne, desto principfastare är antagandena 
om vad som utgör ett gott beteende. Och ju tajtare sammansvetsade jagen är, desto mer krymper 
även uttrymmet för glidningar mellan maktpositioner i olika miljöer. Om Waris lärde sig tala 
svenska bättre skulle exempelvis identifikationer med majoritetssvenskar underlättas och stärka 
möjligheter till att röra sig mer obehindrat i olika miljöer, arenor och glida mellan maktposi-
tioner.  
 
Kvinnornas utvidgade personne styr i samverkan med deras identifikationer och (icke)kapital i 
jagen, deras vilja till engagemang. Att jagen glider över nationsgränser präglar också denna 
handlingsvilja, och frågan som väcks är om de hinder som finns för att utveckla de gemensamma 
arenor där de skulle kunna få acceptans, också tenderar kväva kvinnornas utvidgade personne 
och jag? Drivkraften i deras jag får inte erkännande genom att deras röster inte ges utrymme i 
samhället, vilket i sin tur leder till ökade konflikter mellan somalier och att konflikterna sprids 
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över världen. Flera av kvinnorna menar under intervjuerna att det är lättare att leva och få arbeten 
som somalier i andra länder som England, USA och Kanada. Det aktualiserar Bauböcks (1996) 
tes att hur immigrerade människors delaktighet inom de olika arenorna möjliggörs, avslöjar 
samhällets öppenhet och stabilitet, och att den position som individer och familjer har i sin tur 
påverkar deras identitet. 
 
Vi kan se att famförallt Sara har en stark lojalitet med somaliska män och kvinnor. Hennes mest 
uttalade önskan är att somalier ska få leva fritt från könsstympning, rasism och i fred, och även 
om hon berör ämnet att män är drivande i klankonflikterna, så är hon väldigt försiktig med att 
kritisera andra somalier. Det finns en liknande, men svagare lojalitet hos Amine i förhållande till 
hennes make och hans somaliska vänner. Lojaliteten kan sägas hindra kvinnorna i deras frigörel-
se från könsdiskriminering, men kvinnornas lojalitet med männen får en annan innebörd om den 
ses i intersektionen till etnicitet. Att späda på bilden av den invandrade mannen som patriarkal 
och traditionell ökar rasismen i samhället som drabbar inte bara männen i den egna familjen utan 
i längden även den kulturella identiteten och stoltheten hos det folk kvinnan kommer från och 
därmed henne själv. Hur hon än gör riskerar hon att hamna i ett låst läge där hon själv blir 
drabbad. Det synliggör varför det blir svårt för immigrerade kvinnor att enbart infoga sig i den 
ena eller den andra diskursen. Det visar också på varför de måste formulera sina egna tolkningar 
och behov samt sina egna politiska krav – fritt, i det civila samhället. Om dessa olika röster får 
vara med i, vad Bauböck (1996) beskriver som, konflikterna i det civila samhället kanske det 
också kan genera ny kunskap på sikt, vilket leder till ett öppnare samhälle där fler är aktiva 
deltagande samhällsmedborgare. 
 
För att komma dit måste vi alltså synliggöra identitetsfaktorer menar intersektionaliteten. För så 
länge vita, män och medelklassen inte defineras utifrån identitetskategorierna kön, hudfärg och 
ekonomisk och social klass, och den maktposition dessa innebär, så kommer motstånd byggt på 
identitetskategorier också att vara fruktlöst. Här tror jag att Bourdieu (1999:8-9) är inne på rätt 
spår när han skriver att kvinnors och homosexuellas organisationer, vilka fötts ur den symboliska 
diskrimineringen, bör gå samman för att skapa och driva gemensamma kollektiva politiska 
handlingar. Men intersektionaliteten kräver (återigen) att fler symboliskt diskriminerade grupper, 
som immigrerade kvinnor, måste vara delaktiga i detta för att lyfta fram vad som sker i de 
skärningspunkter när människor inte hör till de dominerande diskurserna. Då kanske deras frågor 
kan lyftas och sluta betraktas som privata angelägenheter som inte behöver dryftas i ”de stora 
offentliga sammanhangen”. 

Besvarande av frågeställningar 
Intervjuerna och analyserna innehåller många möjliga svar på frågeställningarna, och jag 
fokuserar här på de som ryms inom de teman som lyfts upp i denna uppsats. 

Hur beskriver kvinnorna sin syn på sig själva idag? 
De mest framträdande identifikationerna kvinnorna har är att vara kvinna, somalier och muslim. 
Men andra viktiga begrepp som formar deras beskrivningar av sig själva visar att en av deras 
starka drivkrafter utgörs av människor lika värde, då de alla har erfarenheter av olika former av 
förtryck och diskriminering. Gemensamt för dem är att de tar avstånd från att definieras utifrån 
klanerna, vilket också indirekt stärker deras disidentifikation med somaliska män. 
 
Ett par av kvinnorna beskriver att det är genom andra människors tankar och handlingar de 
känner igen sig i och inte själva gruppkategorierna. Dessa handlingar tycks framförallt bestå av 
en identifikation med utbildningskapital, eller gemensamma erfarenheter av att som sekulär 
muslimsk somaliska leva i exil och inte känna samhörighet med den somaliska gruppen i stort. 
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Hur beskriver kvinnorna att omgivningen bekräftar deras syn på sig själva?  
Kvinnorna menar alla att de överlag blivit väl bemötta i Sverige, vilket kan tolkas som att de blir 
bemötta så som de ser sig själva. Några av dem beskriver dock även känslan av att ha blivit 
förminskad vid ankomsten till Sverige då de inte kunnat språket och då deras kunskaper inte 
accepterats och värderats på samma sätt som majoritetssvenskens kunskaper.  
 
Flera av kvinnorna beskriver att de på olika sätt tampas med känslan av att vara annorlunda då de 
inte uppfyller de normer de befinner sig mellan. Antingen finner de uttalade undvikande strate-
gier för att inte identifieras som annorlunda, eller så identifierar de sig mer med omgivningens 
olika ambivaletna bekräftelser, positiva som negativa. Tydligt är också att de genom omgiv-
ningens negativa bekräftelser av det somaliska folket, finner en stärkt identifikation, solidaritet 
och/eller lojalitet med andra somalier.  

Vilken betydelse har omgivningens bekräftelser på kvinnornas delaktighet i 
samhället? 
De ambivalenta och ibland motstridiga bekräftelser de får i egenskap av att vara kvinnor är något 
som de alla förhåller sig på olika sätt. Assia och Waris beskriver tydligast de motstridiga 
förväntningar de har från det svenska och det somaliska samhällena vad gäller offentlighet och 
betydelsen det har för delaktighet och acceptans i de olika arenorna.  
 
Flera exempel ges på svårigheter att befinna sig i skärningspunkter mellan maktordningar, då det 
är svårt att veta varför kvinnorna blir särbehandlade. Men också för att situationen tenderar att 
kompliceras då försök att frigöra sig från könsförtrycket inom den somaliska gruppen riskerar att 
utsätta sig och andra för rasism.  
 
Flera av kvinnorna beskriver att de som migranter utvecklat flerfaldiga och ambivalenta identi-
fikationer i skärningspunkterna mellan de normer de befinner sig mellan, eftersom det ibland 
inneburit motstridiga bekräftelser på hur de borde bete sig. Det kan göra att de inte känner en 
självklar samhörighet med andra grupper, men tycks å andra sidan kunna göra deras jag mer 
glidande över arenor och maktpositioner i Sverige. En försvagad identifikation med somalier kan 
dock sägas ske på bekostnad av att försöka ge sig in i den manligt dominerade somaliska 
maktcentra och höja somaliers gemensamma röst för fred. Men å andra sidan tycks flerfaldiga 
och ambivalenta identifikationer kunna öppna andra vägar att vara delaktig i arbetslivet och 
umgås över etniska gränser i Sverige. Men ju tajtare sammansvetsade jagen är, som hos Waris, 
desto mer krymper utrymmet för att glida mellan arenor och maktpositioner. Hon tycks också ha 
internaliserat den västerländska bilden av henne som okunnig. 
 
Flera talar mer explicit om omgivningens bekräftelser i form av rasism och könsförtryck som hos 
dem föder motstånd och drivkrafter till politiskt engagemang. En del av detta engagemang 
handlar om att öka kunskap både bland somalier och bland majoritetsvenskar. Flerfaldiga 
identifikationer öppnar upp för kommunikation mellan identitetskategorier och kan på sätt öka 
kunskapsutbyte, vilket i sig kan minska missförstånd och fördomar och därför öka känslan av 
samhörighet. Men då det inte finns några etablerade arenor i Sverige för de somaliska kvinnorna 
att synas och höras genom, så förhindras spridningen av kunskaper.  

Slutsatser 
Det har visat sig vara svårt att lokalisera kvinnornas utvidgade personne – det som är kulturellt 
specifikt för deras grupp – då de immigrerat och befinner sig mellan olika kulturer i diasporan. 
Kvinnornas uppsättning av det som utgör utvidgat personne tycks i olika grad vara en 
kombination av begrepp de införlivat under sina erfarenheter som just migranter. Islam och alla 
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människors lika värde är dock två återkommande teman där den ena ibland är tydligt överordnad 
den andra, och vilka organiserar olika uppsättningar idéer om, inte bara vad det innebär att vara 
människa, utan kanske främst om vad det innebär att vara kvinna.  
 
Sammantaget visar berättelserna upp en bild av hur politiska normativa strider också får effekt på 
det sociala arbetet i Sverige och i EU. Somaliska kvinnors egna erfarenheter saknas i social-
politiken vilket får praktiska konsekvenser. Att ökad kunskap är viktigt såväl hos somalier som 
majoritetssvenskar, för att inte bidra till kunskapsluckor som bidrar till segregation och 
diskriminering är ett bärande tema. Bauböcks teori om det civila samhället, visar på att 
majoritetsamhället har ansvaret att öppna upp möjligheter det delaktighet. När marknaden, med 
media i släptåg, inte öppnar upp dessa arenor, så är det staten som har ett huvudansvar för att 
skapa dessa arenor och skapa förutsättningar för kvinnors röster att delta – annars har vi en 
bristande demokrati där de riskerar att fortsatt vara socialt och kulturellt segregerade. 
 
En annan slutsats är att det är viktigt att ta hänsyn till den utsatta position det kan innebära att 
befinna sig i skärningspunkten mellan diskrimineringsordningar. Det gäller exempelvis när vi ska 
finna metoder att stoppa könsstympning, då majoritetssamhället riskerar att spela på rasistiska 
strömningar om att somalier är könsförtryckare, medan majoritetssvensken minsann inte är det. 
De somaliska kvinnorna måste själva vara med och definiera problemen och lösningarna om de 
verkligen ska kunna ta sig till en position som präglas av makt över sitt liv. 
 
Vad kan begreppet intersektionalitet bidra med? Begreppet kan förstås i sin innebörd ”mellan 
sektioner”. Där erfarenheter av sektioner förs samman och lärdomen som formas just i 
skärningspunkterna mellan dem utbyts. Om inte det svenska samhället och dess institutioner tar 
in marginaliserade och diskriminerade människors erfarenheter så riskerar ”mellan” att utebli och 
enbart den svenska ”sektionen” (i sin grövsta form ”sekt”) bli kvar. Därför har begreppet en 
viktig roll att spela i den framtida forskningen, politiken och inom socialt arbete. Men jag vill 
betona maktförståelsen och lyhördheten för vilka ”inter-sektioner” som är viktiga i de enskilda 
analyserna och trycka på vikten av de empiriska studierna. Annars tappar begreppet både sin 
innebörd och sin kraft.  

Sammanfattande diskussion 
Jag vill särskilt lyfta upp begreppen ambivalenta och flerfaldiga identifikationer vilka enligt 
denna studie tycks ge kvinnorna möjligheter att tänka i termer av flera kulturella kontexter 
samtidigt, och även förstå och hantera maktdimensionerna bättre. Det behöver nödvändigtvis inte 
betyda att försvaga de somaliska identifikationerna och ytterligare splittra den somaliska gruppen 
i stort, utan att skapa arenor för samhörighet över identitetskategorier. Tillexempel skulle Amals 
försök att gå i korankurs, kunna ha lett till en förstärkning av hennes muslimska identifikation 
och den förankring hon finner i sig själv via islam. Och om Saras motstånd mot rasism fick 
erkännande av majoritetssvensken kunde hennes samhörighet med majoritetssvenskar stärkas. 
 
Målsättningen var att begränsa mig till det svenska samhällets kontext, men kvinnornas berättel-
ser visade på hur denna kontext är för snäv och förhålla sig till. Detta på grund av att kvinnorna i 
diasporan har skiftande identifikationer med Somalia och det somaliska folket, vilket påverkar 
deras tankar, jag och drivkrafter.  
 
De somaliska kvinnorna i uppsatsen är starka, engagerade och modiga. Att samhället inte låter 
deras röster höras är beklämmande, inte bara för att de inte får utlopp för sina drivkrafter i sina 
jag, utan även för att de skulle kunna bidra till fred mellan somalier och att många människors liv 
på så sätt skulle kunna gå att rädda i klankonflikterna. Inbördeskriget har också varit en 
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avgörande faktor i försämringen av somaliska kvinnors förhållanden, då det arbete mot kvinno-
förtryck som tidigare fanns näst intill försvunnit. Istället har segregationen mellan könen ökat 
och även förtrycket av kvinnor, som detta ofta innebär.  
 
Att stärka förutsättningarna för somaliska kvinnors delaktighet skulle ge nya möjligheter för det 
somaliska folket, att med enad röst bli en del i det civila samhället och öka deras inflytande och 
delaktighet inom institutioner som stat, marknad, media, politik, organisationer och föreningsliv.  
 
Det finns inget enkelt svar på hur detta ska gå till. Inom det sociala arbetets forskning kan detta 
arbete skärpas genom att ur empiriska studier synliggöra hur (icke)makt och fördelas inom de 
strukturer klienter befinner sig och hur de samverkar. Detta för att synliggöra hinder och förut-
sättningar och lokalisera de strategier som är möjliga för att ta sig till en position som präglas av 
makt över sitt liv och sin vardag. Men också för att på ett medvetet sätt inte vara en del av att 
skapa nya utanförskap..Detta är viktigt att ha med sig i arbetet, och frågan är också om de 
integrationsinsatser som gjorts verkligen strävar till att höja rösterna hos våra klienter för att 
lyssna på vad de har att säga? Eller om de får som konsekvens att den somaliska (eller andra 
etniska) identiteten splittras? Dilemmat med att enbart fokusera på somaliers delaktighet i 
arbetslivet i Sverige, blir att Sverige indirekt stärker den koloniala utarmningen av hemlandet då 
fredssträvarna inte understöds. Det riskerar även att öka flyktingströmmarna i världen. 

Metodkommentarer 
När jag bestämde mig för att ge mig på en intersektionell analys så stod jag något frågande till 
hur forskare som använde sig av perspektivet å ena sidan hävdade komplexiteten hos människor 
och å andra sidan trots det enbart fokuserade på några av de väsentliga kategorierna. Alice 
Ludvig (2006) beskriver motsättningen i perspektivet så här:  
 

“The weaknesses of intersectionality become more obvious when trying to apply it to empirical 
analysis: its implications for empirical analysis are, on the one hand, a seemingly insurmount-
able complexity and, on the other, a fixed notion of differences. This is because the list of 
differences is endless or even seemingly indefinite. It is impossible to take into account all the 
differences that are significant at any given moment.” 

 
Detta ställer ur forskningssynpunkt höga krav på lyhördhet att fånga upp nya och ”rätt” aspekter i 
materialet om perspektivet verkligen ska ge de fördjupade insikter som det utmanar till. För vem 
definierar när, var, vilka begrepp som är avgörande och varför de är det? 
 
Jag valde här ett relativt expansivt förhållningssätt där jag tagit in nya teorier om jag sett att de 
varit nödvändiga i att föklara hur faktorer relaterar till varandra. Men självfallet finns det många 
fler förklaringsmodeller som är viktiga när det handlar om något så komplext som att förstå hur 
människan formas i relation till samhället. Den kombination som framkommit här tror jag dock 
ger en hållbar bas för denna studie och för försatta utvecklande studier.  

Metodologiska slutsatser 
Det visade sig att denna intersektionella analysmetod jag valt för att studera de konstruerade 
jagen hos kvinnorna kom att förändra syftet och frågeställningarna något. Den komplexa teori-
uppsättningen med den ständigt bevakande intersektionaliteten som bas krävde att syftet och 
frågeställningar hade ett öppet förhållningssätt, men också att studien hittade nya avgränsningar 
för att göra studien hanterlig. Exempelvis fanns från början en intention att studera kvinnornas 
syn på sig själva under migrationsprocessen, vilket med tanke på begränsad tid och uttrymme 
hade gjort uppsatsen betydligt svårare att genomföra. Den komplexa teoriuppsättningen gjorde 
också att en eller ett par intervjuer hade kunnat räcka gott och väl som material. Nu är analyserna 
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mer översiktliga och skulle kunna fördjupas för att stärka förståelsen, och syna handlingar, strate-
gier och vilka samspel som sker med samhället, mer i sömmarna. 
 
De institutioner Bauböck (1996) talar om innefattar naturligtvis också institutionaliserad och 
strukturell makt, och han berör vad makten består av inom exempelvis familjen. Men intersektio-
naliteten skulle mycket väl kunna bidra med en djupare förståelse för hans intressanta teori om 
det civila samhället. För så länge makten inom till exempel religion, utbildning, media, myndig-
heter, stat, marknad, familj, politik och inom det civila samhället samt hur de samspelar, får stå 
odefinierad, så blir makten också svårare att analysera och motarbeta. 
 
Intersektionaliteten hjälper oss att vrida och vända på begrepp och se vad som döljer sig bakom. 
Jag hoppas att ha bidragit till ökad förståelse för hur den intersektionella kritiken och begreppet 
kan användas i analyser för att förstå samspel bättre. Men det behöver preciseras och 
operationaliseras ur ett empiriskt material. Både för att fördjupa förståelsen för relationer inom 
människors jag, i människors relation till samhället och för relationer inom samhället.  

Förslag till fortsatt forskning 
Jag tror att det kan vara fruktbart att fortsätta att studera hur intersektioner mellan utvidgade 
personne, jag och identifikationer kan skapa motivation till förändring. Samt hur olika 
(icke)kapital som kan innebära lyckade strategier för att glida mellan maktpositioner och agera 
mot den underordnade position det innebär att vara immigrerad, svart, muslim och kvinna i 
Sverige.  
 
Inom socialt arbete finns en tendens att begränsa urvalsgrupper till socialt och ekonomiskt 
marginaliserade grupper och individer, vilket naturligtvis är viktigt. Men jag tror att jag har visat 
här varför det också kan osynliggöra förklaringar till varför de som lyckas med att delta med det 
de vill i samhället faktiskt lyckas (icke-makt står, som jag försökt att visa på, i relation till makt).  
 
Denna studie visar på hur identifikation som mekanism i hur vi konstrueras i relation till 
omgivningen kan vara ett redskap för delaktighet i samhället. Att understödja människors 
flerfaldiga identifikationer, om än ambivalenta, kan därför vara en faktor i en förändringsprocess.  
 
Framförallt har kanske denna uppsats bidragit till att utmana föreställningen om att det inte finns 
feministiska metodologier. Jag tror att det det intersektionella perspektivet har öppnat en ny väg 
för att finna nya analytiska metodologier, teorier och modeller. Jag tror också att dessa är 
nödvändiga för att utveckla forskningen inom samhällsvetenskapen.  
 
Intressant vore också att studera relationen mellan Bourdieus begrepp habitus och begreppet 
utvidgat personne. Vilka beröringspunkter och olikheter finns här? Kan en sådan intersektionell 
analys ge nya insikter? 
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Namn och ålder 
Födelseland/uppväxtland 
Antal år i Sverige 
Familj idag 
Sysselsättning idag 
 
 
 
Livet i Somalia 

- Berätta om hur du levde i hemlandet 
- Vilka umgicks du med? 
- Vilka identifierade du dig med? 
- Hur förhåller du dig till din klan, till andra klaner?  
- Vad innebar det för dig att vara kvinna? (umgicks du med män? Arbetade? Saker du inte gjorde) 

 
 
 
Flytten till Sverige 

- Hur kom det sig att du flyttade till Sverige?  
- Hur har flytten påverkat dig som person? 

 
   
Beskriv dig själv idag 

- Vilka umgås du med idag? (grupper, personer) 
- Vilka grupper eller personer känner du samhörighet eller tillhörighet med? 
- Vad innebär det för dig att vara kvinna? (egenskaper, sysslor) 
 

- Berätta om vilken betydelse religion har för dig? Tex etik/moral och praktik 
(hemma/arbete). Har betydelsen förändrats med tiden? 

- Påverkas ditt vardagsliv på något sätt av att du är troende? Ge ex.  
 
 
 

Relation till omgivningen 
- Känner du dig annorlunda i förhållande till majoriteten? I så fall, på vilka sätt? Ge ex.  
 

- Hur upplever du att ”svenskar” ser på dig? Vilka reaktioner möter du? Ge ex. 
- Upplever du att det finns skillnader mellan din bild av hur du är och hur svenskar ser på 

hur du är? I så fall, vilka?  
- Vilket land känner du att du tillhör idag? 
- Finns det tillfällen då du inte upplever att du blir förstådd och accepterad? Av vem? 

 
 
 

Avslut 
- Hur vill du bli sedd? 
- När är du mest nöjd med dig själv? 
- När känner du att du kan vara dig själv? 
- Har du något som du vill tillägga? 
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