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ABSTRACT 
 

Författare: Jasmina Obradovac Berhamovic & Safeta Selimovic 

Titel: Att existera i två olika kulturer, En studie om unga människors identitet och 

tillhörighetskänsla 

Uppsats Soc K01, Kandidatkurs 

Handledare: Katarina Sjöberg 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2008 

This essay treats the theme about processes of identitycreation and feelings of belonging on a 
couple of young bosnians who are resident in Malmö. The studies background takes starting 
point in the life after the war in Bosnia and Herzegovina at the late 19: th century and the new 
life situation in the swedish society. The problemformulation is based on the handle of the 
different repositions that many individuals with immigrantbackground meet in the new 
society. The purpose with this study is to further investigate and create a picture on how the 
young bosnians describes the split between two cultures and in addition how theyself 
experience their identity and belonging in circumstance to Sweden and the past homecountry. 
The mainquestions that are beeing brought to be: How is the young people’s identity and 
feelings of belonging while existing in two different worlds? How do they experience their 
meeting with the swedish society? How do they experience meeting between these two 
culturel worlds and what does it mean to them? The essay is an empirical investigation and 
the method that is being used has a qualitative character. The studies point lies on empirical 
material, videlicet seven bosnians own experiences. The theorychapter endures Anthony 
Giddens structuretheory and George Herbert Meads: the human’s ideological consciousness. 
The conceptions that we bring up in this chapter are: ontological safeness, identity and 
identitycreation, ethnicity, culture and socialization. The studies result was analyzed on the 
basis of a hermeneutic researchapproach with dialectic review of collected material. The final 
conclusion shows among other things insecureness and dissonance what matters young 
bosnians identity, belongings and outsiding to both Sweden and the earlier homecountry. 
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1 INLEDNING 

 
Att flytta till Sverige från ett annat land innebär inte bara att flytta geografiskt utan också en 

social mobilitet i tid och rum.  

 

När jag är i Sverige känner jag mest tillhörighet till bosnier. När jag är i Bosnien känner jag 

mer tillhörighet till diaspora1 (Nela, 27 år). 

 

Ovanstående citat tar upp kärnan i det som behandlas i uppsatsen, nämligen att inte höra 

riktigt hemma någonstans. Citaten tydliggör också problematiken bakom den egna identiteten 

samt känslor och upplevelser som har att göra med tillhörighet. Uppsatsens empiriska 

underlag består av samtalsintervjuer med sju unga bosnier som bor i Malmö, med fokus på 

deras kulturella identitet och tillhörighetskänsla. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vid kommunismens fall i Östeuropa åren 1990-1991 blossade nationella motsättningar upp i 

Jugoslavien. En efter en utropade delrepublikerna sin självständighet i protest mot serbernas 

försök att upprätthålla sin mångåriga dominans. År 1992 erkändes Bosnien-Hercegovina som 

självständig stat av EU. Trots FN: s sanktioner mot Serbien och ”fredsbevarade” styrkor 

drabbades Bosnien-Hercegovina hårt av krig. Omfattande övergrepp på civila ledde till att 

omkring 300 000 människor flydde från landet mellan 1992 och 1993 samt att flera miljoner 

blev flyktingar inom landets gränser2.  

Sverige är ett land bland många andra europeiska länder som mottagit bosniska flyktingar från 

det forna Jugoslavien. Mellan åren 1992 och till och med 1996 sökte flyktingar från det forna 

Jugoslavien asyl i Sverige och erhöll permanent uppehållstillstånd. Under dessa årtal har 

bosniska flyktingar immigrerat på grund av kriget i Bosnien-Hercegovina, ett krig som 

kännetecknas av etnisk resning och stora flyktingströmmar3.  

                                                 
1 Sociologen Robin Cohen (1997:26) urskiljer flera olika diasporagrupper i boken Global diasporas. Ett av hans kriterier för 
dessa grupper och som passar in i vår förklaring av begreppet är: utvandring från ett ursprungligt hemland, ofta med 
traumatiska upplevelser, till två eller mera främmande regioner. Till följd av kriget flydde bosnier till flera andra främmande 
regioner. 
2 Bonniers kompakta lexikon. (1998). Bonniers förlag, Ljubljana. 
3 Giddens Anthony. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur.  
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1.2 Problemområde 

 

Människor som flyr från krig bryter upp från invanda vanor, mönster och traditioner för att 

skapa sig ett liv i ett främmande land med främmande kultur. Samtidigt som de traumatiska 

upplevelserna som de haft i kriget präglar deras liv i Sverige måste de också finna sig till rätta 

i den nya omgivningen som bland annat innefattar en rad omställningar och inkluderar nya 

sociala reaktioner, ny kultur, nytt språk, nytt boende, nya människor. För tonåringar kan detta 

få dramatiska konsekvenser eftersom tonårstiden är en period i livet som karaktäriseras av 

känsliga svängningar och djupa funderingar om livets mening. Dessa tonåringar har precis 

som deras föräldrar blivit utsatta för omstörtande och omvälvande upplevelser, kriser och 

konflikter. Sådana faktorer spelar stor roll i dessa ungdomars identitetsskapande. När det 

gäller utvecklingen från barn till vuxna är flyktingungdomarnas frigörelseprocesser, i 

jämförelse med andra ungdomar, mer komplexa4.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att studera ungdomar med den bakgrunden som tecknats ovan, 

deras identitetsskapande. I fokus ligger deras exilerfarenheter och deras tillvägagångssätt för 

att skapa ett nytt liv i Sverige. Vi tar även upp problematik som hör samman med relationer 

till familjen, skolan, jobb och kamrater här i Sverige, för att studera dessa relationers roll inte 

bara när det gäller känslor av tillhörighet och identitet utan även när det gäller val av boende, 

värderingar och traditioner. En angelägen fråga att belysa är vad de lägger i sin etniska 

identitet, skärskilt upplevelser kopplade dels till det svenska samhället dels till sitt bosniska 

ursprung.  

 

Frågor som ställs är: 

 

• Hur är unga människors identitet och tillhörighetskänsla i förhållande till två olika 
världar de lever i?  

•  Hur upplever de mötet med det svenska samhällets kultur? 
• Hur upplever de mötet mellan de två kulturella världar, den ursprungliga och den 

svenska kulturens, och vad innebär det för dem? 
 

                                                 
4 Ålund Alexandra. (1998). Mot ett normalt liv: Bosniska flyktingar i Norden. Nordiska ministerrådet. Köpenhamn: Nord. 
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1.4 Tidigare forskning 

 
I detta kapitel har vi för avsikt att ta upp tidigare forskning som behandlar ämne identitet och 

identitetsdilemma samt kulturintegrering. Till detta tema har vi valt litteratur som Multikultiungdom 

och Mot ett normalt liv: bosniska flyktingar i Norden av Alexandra Ålund samt ytterligare en som 

heter Det viktigaste är att du är en människa: identitet och generationsrelationer bland bosnier i 

norsk exil av Anette Åberg-Erik.  

 

Som vi betecknade ovan så har vi fått tag i ett antal studier som behandlar bosnier och deras 

livssituation i exil i andra skandinaviska länder. I studien som heter ”Mot ett normalt liv” av 

Aleksandra Ålund5 behandlas till exempel bosniska flyktingar i Norden på 1990-talet. Denna 

studie ger inblick i hur dessa flyktingar försöker skapa, efter omständigheterna, ett så normalt 

liv som möjligt. Studien lyfter farm och synliggör människorna genom deras egna 

livsberättelser. Enligt Ålund innebär identitet en förhandlingsprocess som är formad av 

vardagliga interaktioner med andra individer samt den rådande socio- kulturella kontexten. 

Det är ett effektivt sökande efter det egna uttrycket genom konstruktion (att beteckna) 

dekonstruktion (att ifrågasätta) och rekonstruktion (att återskapa).  För unga människor 

handlar identitetssökande om att kunna förena en del av deras splittrade liv. Identitet byggs av 

symboliska resurser och en ny känsla av tillhörighet och hemvist. Känsla av utanförskap samt 

sökandet efter hemhörighet ledder till fördrivning. Kluvna mellan två kulturer, vilket är 

specifik för personer med invandrarbakgrund, handlar ofta att den enskilda individen brottas 

med en splittrad bakgrund och känsla av utanförskap.   

 

En ytterligare studie som är utförd av Aleksandra Ålund6 heter Multikultiungdom. Denna 

studie handlar inte enbart om unga bosnier utan om en mångkultiungdom, unga invandrare 

från många olika kulturer som bor i Stockholmsförorten Rinkeby.  Studien handlar om deras 

sätt att integrera och bygga broar mellan kulturer i det nya samhället. Författaren utgår från 

hur invandrarungdomar kan integrera sina föräldrars kultur samtidigt som de umgås med 

andra som har en annan etnisk bakgrund. Studien visar att ungdomar inte tonar ner sina egna 

etniska uttryck när de umgås med varandra. Ungdomarna känner en samhörighet baserad på 

deras ursprung och identifierar sig med människor och händelser i förorten, även om det 

                                                 
5 Ålund Alexandra. (1998). Mot ett normalt liv: Bosniska flyktingar i Norden. Nordiska ministerrådet. Köpenhamn: Nord. 
6 Ålund, Alexandra. (1997). Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet. Lund: Studentlitteratur. 
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uppstår konflikter mellan varandra. Ålund anser att invandrarskapet uppföder ett innanförskap 

i utanförskapet som ungdomarna upplever i den segregerade förorten. Med detta menar Ålund 

att de unga invandrarna bygger broar mellan kulturer i det nya samhället samtidigt som de 

betraktas som förnyare genom att de synkritiserar kultur. Närmare förklarat finns en dynamik 

i den mångkulturella verkligheten vi alla är del av. I stället för att fastna i det som förstelnar 

kulturer och kulturella skillnader betraktas kulturen kritiskt av de unga invandrarna och en 

personlig syn på den förs fram. Kultur och kulturella identiteter påverkas enligt Ålund av 

sociala erfarenheter här och nu. Således skapas nya kulturella korsningar och nya 

sammansatta identiteter, särskilt bland unga med invandrarbakgrund. 

 

Dessutom en ytterligare studie som, enligt vår uppfattning är viktigt att presentera, är studien 

som utfördes av Anette Åberg Erik7 och som heter ”Det viktigaste är att du är människa” 

Huvudtema som behandlas i hennes studie är de bosniska flyktingarnas situation i det norska 

samhället. Åberg presenterar bilder som de bosniska flyktingarna har om sig själva samt den 

omgivningen som de befinner sig i. Ett viktigt tema i studien har varit familjens betydelse, 

vilket enligt Åberg, utgör en viktig del för både ungdomarnas och de vuxnas sociala nätverk. 

Både de unga och vuxna bosnier ser familjen som en integrerad del av dem själva. Åberg 

hävdar att familjen för dessa människor representerar en trygg punkt i en osäker tillvaro. I sin 

analys kommer hon fram till att bosnier har hamnat i ett så kallad identitetsdilemma i den 

norska exilen.     

 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 

I kapitlet som följer efter inledningen diskuterar vi det empiriska materialet och vårt 

metodologiska tillvägagångssätt.  

I kapitel tre presenteras vårt teoretiska perspektiv och här tar vi upp begrepp som är centrala i 

vår studie såsom ontologisk trygghet, identitet och identitetsskapande, etnicitet och kultur, 

socialisation, strukturering med sociala handlingar samt medvetandet med jaget och 

rollövertagandet.  

                                                 
7 Åberg – Erik, Anette. (1996). Det viktigaste är att du är en människa: identitet och generationsrelationer bland bosnier i 
norsk exil. Trondheim: SINTEF. 
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I kapitel fyra presenteras intervjuanalysen kopplad till teorin. Med hjälp av 

intervjupersonernas individuella utsagor ges inblick i de bakomliggande processer som skapat 

och format deras identitet och deras känslor av tillhörighet. Kapitel fem innehåller en 

slutdiskussion. 

 

 

2 METOD 
 

I metodkapitlet presenterar vi det vetenskapliga forskningsperspektivet och den 

undersökningsmetoden som vi har valt att använda oss av. Kapitlet omfattar också en 

diskussion och redogörelse för de aspekterna såsom urval av intervjupersoner, intervjuguide, 

bearbetning av intervjumaterialet samt etiska ställningstaganden.  

 

Den valda metodlitteraturen är Kvale, Holme & Solvang, Bryman samt Gubrium & Holstein.  

De valda böckerna har vi följt genom arbetets gång. Kvale har vi valt på grund av att boken 

innehåller mycket givande fakta om den kvalitativa forskningsintervjun samt adekvata 

instruktioner om planering, utformning och genomförandet av intervjuer som vi kunde 

använda oss av i vår undersökning. Holme & Solvang har vi använt oss av för förklaring av 

förförståelsen och den hermeneutiska forskningsansatsen. Även Kvale tar upp ämnet i sin bok 

som vi har haft glädje av. Bryman tar upp etiska frågor relevanta för vår studie. Gubrium & 

Holstein skriver om kvalitativ metod samt intervjuformen som innebär öppenhet och närhet 

till intervjupersoner. Kvale, Bryman och Solvang & Holme har använts även i bearbetning av 

analysen. Litteraturen har hjälpt oss mycket som i planeringen, genomförandet så väll i 

intervjuanalysen i vårt arbete.  
 
 

2.1 Kvalitativ ansats 

 

Den kvalitativa metoden lämpade sig mest för att få en mångsidig bild av fenomenet och att 

genom den uppnå en djupare förståelse för den sociala verkligheten så som den framträder för 

subjekten samt att utifrån detta kunna beskriva hur dessa världsbilder formar deras beteende 
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inom denna verklighet. Vi valde att utgå från individens egna definitioner av verkligheten för 

att framförallt avmystifiera de sociala och kulturella formerna som omger dem8.  

Fördelarna i den kvalitativa datainsamlingen enligt Holme och Solvang9 är närhet till den 

verkligheten som ska undersökas samt möjligheten att fånga egenarten hos den enskilde och 

dennes speciella livssituation.  

 

 

2.2 Hermeneutik och förförståelse 

 

I vårt arbete har vi valt hermeneutik som vetenskaplig synsätt. 

Enligt Kvale10 är forskningsintervju en dialog om den mänskliga livsvärlden, där den 

mänskliga konversationen omvandlas till texter vilken i sin tur ska tolkas. Detta innebär att 

hermeneutiken är dubbel relevant för intervjuforskning11. Vårt arbete består av intervjuer och 

egna tolkningar samt litteraturstudier.  

En annan viktig aspekt är förförståelse, det vill säga att kunna förstå och inneha kunskap om 

det huvudsakliga innehållet i texten12.   

Båda författarna till denna studie kommer från Bosnien och har en förförståelse av hur det är 

att existera i två olika kulturer. Vi har använt oss av vår förförståelse i utformning av vår 

intervjuguide då vi uppdelade den i olika teman. Vår förförståelse har även hjälpt oss i urvalet 

av intervjupersoner samt i vårt val av teoretisk litteratur. Detta ser vi som väldigt givande.  

Forskarens personliga erfarenhet får inte inverka på objektiviteten i forskningen. Forskaren är 

aldrig fullständigt neutral och objektiv13.  

Sedan har vi sett till att som forskare förhålla oss objektivt på bästa möjliga sätt då vi 

genomförde och sammanställde intervjuer samt i analysen och resultatet. Detta för att vi ville 

komma åt intervjupersonernas uppfattningar och undersöka på vilket sätt ”de” uppfattar sin 

livsvärld.  

 

 

                                                 
8 Gubrium, Jaber.& Holstein, James. (1997). The NewLanguage of Qualitative Method. New York, Oxford: Oxford 
University Press. 
9 Holme, I.M. & Solvang, B-K. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  
10 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Holme, I.M. & Solvang, B-K. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
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2.3 Etiska ställningstaganden 

 

Enligt Bryman14 är frågor som rör etik viktiga, både när det gäller fallstudier och när det 

handlar om annan forskning. Etiska principer i forskningen syftar till att deltagarna ska 

skyddas från skada, kunna bibehålla sin integritet, få veta vad som försiggår och ha rätt till att 

välja att inte delta. Forskaren ska under hela forskningsprocessens gång vara medveten om 

etiska principer. Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för personer inblandade i forskningen15.  

I vårt arbete och i insamlingen av empirin har vi arbetat efter det etiska förhållningssättet, 

samtidigt som vi såg till att genomförd forskning inte skadar våra intervjupersoner. Vi 

informerade dem om vårt syfte med undersökningen och erbjöd dem även att läsa igenom vår 

intervjuguide i förväg. Vi berättade även att undersökningen var helt frivillig och garanterade 

deras anonymitet. Deras riktiga namn förekommer inte i vår uppsats. Intervjupersonernas 

namn i texten är påhittade av oss. Vi förklarade också att de inte behövde svara på de frågorna 

som de inte ville svara på, samt att band som användes under intervjun skulle raderas efter att 

vi använt materialet. Vi fick samtycke från samtliga deltagare att använda oss av hela 

materialet som samlades in via intervjuer.  

 

 

2.4  Kvalitativa intervjuer 

 

Vi använde oss av öppna, ostrukturerade intervjuer där den professionella intervjuaren deltar 

med ett äkta och ärligt engagemang och skapar en interaktion mellan intervjuaren och den 

intervjuade. Den öppna intervjuformen lämpade sig bäst eftersom vårt syfte med studien var 

att ta del av intervjupersoners berättelse och erfarenhet samt framtidsplaner. Metoden har givit 

oss mer öppenhet och närhet till våra intervjupersoner, samt möjlighet att eliminera felkällor 

under datainsamlingens gång. Genom att stötta en dialog med intervjupersonerna skapades 

goda möjligheter att se hur de intervjuade tänkte och prioriterade16 .  

Kvale17 menar att empirin bör bestå av deltagarnas egna ord och handlingar från naturligt 

förekommande situationer. Detta understryker behovet av maximal ärlighet från den 

                                                 
14 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
15 Ibid. 
16 Gubrium, Jaber.& Holstein, James. (1997). The NewLanguage of Qualitative Method. New York, Oxford: Oxford 
University Press. 
17 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 
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intervjuades sida och minimal förståelse hos forskaren. Intervjun bör alltså utifrån detta 

perspektiv vara öppen och förutsättningslös, där intervjuaren bör så lite som möjligt störa den 

intervjuades egna berättelser. Vi har genom arbetets gång försökt undvika att blanda våra 

egna upplevelser och känslor, i stället koncentrerade vi oss enbart på våra intervjupersoners 

erfarenheter och berättelser.  

 

Intervjuerna genomfördes under perioden 080220 till 080310. Två av intervjuerna utfördes på 

intervjupersonernas arbetsplats och fyra av intervjupersonerna valde att bli intervjuade i sina 

egna hem. En av intervjuerna utfördes även ute på en lekplats då den intervjuades barn lekte 

där. Intervjuerna har bandats och sedan transkriberats ordagrant18. Varje intervju varade minst 

en timme, vilket medförde sammanlagt sju timmars intervjutid.  

Intervjuerna har föregått på bosniska, vilket senare översattes på svenska. Detta eftersom vi 

under intervjuernas gång hade bättre förutsättningar att skapa en situation där vi fångade 

informationen på ett djupare sätt. Samtidigt var det mindre risk att missa en del av 

information då vi kunde använda oss av det bosniska språket i våra intervjuer19. 

Innan vi gick ut för att intervjua sammanställde vi en intervjuguide för att inte glömma viktiga 

teman som skulle tas upp20. Vi hade inga färdigformulerade frågor, utan endast stolpar för att 

på ett enklare sätt kunna följa intervjupersonernas tankegångar samt för att lättare komma 

igång med våra intervjuer21.  

Enligt Kvale22 bygger intervjun på samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen. 

Intervjupersonen borde få en inledande orientering om intervjun. Första minuterna är väldigt 

viktiga i en intervju. Intervjupersonen vill gärna få en uppfattning om intervjuaren innan han 

eller hon berättar sina erfarenheter. 

Intervjun påbörjades först med en introduktion om undersökningens uppläggning och syfte. 

Vi betonade att det var deras individuella erfarenheter och upplevelser som vi ville undersöka. 

Dessutom uppmanades våra intervjupersoner att det inte fanns något fel eller rätt svar, utan att 

de skulle berätta precis som de tyckte och tänkte. De blev även informerade om möjligheten 

till mer utförligare förklaringar om någonting skulle visa sig oklart. Sedan frågade vi om 

tillåtelse att spela in intervjun. Den avslutande frågan var om deras funderingar över något 

angående intervjun. Därefter startade själva samtalet 23.  

                                                 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Se appendix, s.42. 
21 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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2.5 Bearbetning av intervjuerna 

 
De bandade intervjuerna skrevs sedan ordagrant ut. Det var ett tidskrävande arbete. Syftet 

med öppna frågorna är enligt Holme och Solvang24 att de kan ge mycket olika svar då unga 

bosnier får utrymme att berätta fritt om sina upplevelser av att existera i två olika kulturer. Vi 

analyserade vårt material genom att läsa igenom texten några gånger för att uppmärksamma 

likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna, dessa markerades i texten med olika färger. 

Detta var till stor hjälp då det visade sig att många svar återkom upprepade gånger. En 

kategorisering gjordes så att innehållet i berättelserna delades upp i olika teman som sedan 

presenteras i analysavsnittet och kopplas till teorin25.  

Även Kvale26 menar att genom översikt på intervjuernas helhet kan man se delar av texten 

och gå djupare in i den.  

Bearbetning och sortering av svaren gör man enligt Bryman27 genom gruppering till olika 

områden, variationer och olikheter av vad intervjupersonerna tog upp. Detta förtydligas under 

analysen.  

Vi försökte kategorisera och tematisera berättelserna utifrån teorierna som presenteras i 

kapitel tre, men hade vi sorterat teman utifrån teoriernas begrepp hade det varit för många 

upprepningar i analysen samtidigt som den röda tråden i intervjupersonernas berättelser hade 

förlorats i texten. Genom att följa en ordning i intervjupersonernas erfarenheter som byggdes 

på varandra28 hittade vi uppfattningar och speciella övergripande uttryck för textdelar som 

sedan kunde kopplas till teorierna29.  

Enligt Kvale30 innebär en hermeneutisk tolkning ”en ständig växling mellan delar och helhet”. 

Vi försökte tolka delar för att därefter sätta ihop texten som en helhet.  

 

 

2.6 Urval   

 

För att komma i kontakt med intervjupersoner användes den så kallade snöbollsmetoden 

vilket innebär att första kontakt med en person i sin tur leder till kontakt med ytterligare 

                                                 
24 Holme, I.M. & Solvang, B-K. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  
25 Ibid. 
26 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 
27 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
28 Berättelse om deras liv i Sverige från själva början till nuläge, det vill säga från ”att vara utan trygghet” till ”trygghet i det 
nya landet” samt processen från det ena till det andra. 
29 Se s.21 i analysdelen. 
30 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 
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personer. De första personerna som vi kontaktade var bekanta till oss. Dessa i sin tur 

presenterade oss för sina vänner och släkt som vi sedan intervjuade. Genom denna metod 

samlades sju intervjupersoner.  

Vi har valt att begränsa vårt urval till bosniska ungdomar i åldern 25 till 29 som kom till 

Sverige som barn på grund av kriget under perioden 1992 till 1993. Våra intervjupersoner har 

alltså kommit hit i 9-och 10-årsåldern. Samtliga är utbildade i Sverige och bosatta i Malmö.  

De anser sig leva ett vanligt ”svenskt” liv idag och talar flytande svenska som de använder i 

samtal med alla utom sina landsmän. Dock uttalar de sig vara bosnier med svenskt 

medborgarskap. Något som våra intervjupersoner har gemensamt är erfarenhet av det tidiga 

livet i Bosnien, den påföljande flykten från kriget och mötet med samt integrationen i Sverige.  

Att vi valde denna åldersavgränsning är av betydelse för vår studie eftersom våra 

intervjupersoner har vuxit upp, utbildat sig och levt i Sverige under cirka 15 år men även 

hunnit genomgå det primära samt komma in i den sekundära socialisationen i Bosnien innan 

de kom till Sverige.  

Barn till personer som har invandrat eller barn som själva har invandrat till Sverige kallas 

invandrarungdomar eller andra generationens invandrare. Våra intervjupersoner är andra 

generationens invandrare31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Departementsskrivelse. (Ds 2000:49). Begreppet invandrare - användningen i myndigheters verksamhet. Regeringskansliet 
- Kulturdepartementet. ISBN:91-38-21266-8. 
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3 TEORI 

 

3.1 Val av teorier   

 

Den litteratur som bildar underlag för vår metoddiskussion består av Modernitet och 

självidentitet32 samt även Sociologi33  och The Constitution of Society34 av Anthony Giddens.  

En ytterligare bok som används är Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk 

ståndpunkt35 av George Herbert Mead.  

 

Teoriavsnitet är strukturerad på följande sätt. Först behandlas begreppen ontologisk trygghet, 

identitet och identitetsskapande, etnicitet och kultur samt socialisation. Sedan diskuteras Anthony 

Giddens struktureringsteoris aspekter som tar upp relationen mellan individ och samhälle. Här 

använder vi en interaktionisk utgångspunkt. Giddens resonemang om diskursivt och praktiskt 

medvetandet fördjupar vi med hjälp av George Herbert Meads resonemang om det mänskliga 

medvetandets utveckling i interaktionen med den sociala miljön. Det ger oss en fundamental bild av 

individens identitetsutveckling. Ytterligare begrepp relevanta för vår studie tas upp från Giddens 

litteratur.  

 

 

3.2 Ontologisk trygghet 

 

Giddens36 ser ontologisk trygghet som något som byggs upp under spädbarnsålder och som 

fungerar som psykologisk skyddshinna. Den växer och byggs på det band som finns mellan 

barn och föräldrar även när de är åtskilda. Det är något som ger barnet trygghet att ta steget ut 

mot det okända samtidigt som det finns den ontologiska tryggheten med rutiner och vanor. Att 

världen runt omkring förändras är något som kan vara en källa till ångest. Dessa rutiner och 

vanor skapar en motvikt till den.  

Den ontologiska tryggheten kännetecknas av en känsla hos individen, allt som händer följer 

ett visst mönster som gör att människan kan känna sig trygg. I det ödesdigra ögonblicket då 

                                                 
32 Giddens, Anthony. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos AB. 
33 Giddens, Anthony. (2003). Sociologi.  Lund: Studentlitteratur. &  
    Giddens, Anthony. (1994). Sociology. Lund: Studentlitteratur. 
34 Giddens, Anthony. (1984). The Constitution of Society. Berkeley: University of California Press. 
35 Mead, George.Herbert. (1976). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: Argos AB. 
36 Giddens, Anthony. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos AB. 
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individen måste kasta sig i något nytt försvinner den ontologiska tryggheten, känslan av 

kontinuitet, ordning och händelser. Ödesdigra ögonblick är viktiga händelser i individens liv 

och lämnar henne att reflektera över sin övergripande livsplanering. Dessa ögonblick 

markerar ofta ett avstamp för rekvalificierng av självidentitet37. 

 

 

3.3 Identitet och identitetsskapande  

 

Enligt Mead38 genomgår individen två stadier i utveckling av jaget. Det första stadiet som 

utgörs av signifikanta andra innebär att individens jag utgörs av en organisation av andra 

individers särskilda attityder gentemot henne. I den fulla utvecklingen av individens jag som 

sker under det andra stadiet utgörs inte längre individens jag bara av individuella attityder 

utan även av de sociala attityderna hos den generaliserade andre. I dessa organiserade 

gruppattityder bildas ett mönster som utgör en helhet i individens erfarenheter. Jaget blir en 

individuell återspegling genom att organisera andras individuella attityder till organiserade 

sociala attityder.  

 

Giddens39 menar att den senmoderna människan arbetar ständigt med att skapa en berättelse 

om sig själv. När han omnämner självet som ett reflexivt projekt menar han att individen 

ständigt reviderar sin självberättelse. Individens val om vem hon vill vara och hur hon vill bli 

sedd av andra baseras på en rad beslut som individen fattar utifrån kunskap och erfarenheter 

som hon själv möter och påverkas av. Kontentan av självets reflexiva projekt handlar om 

människans skapande och upprätthållande av identitet och självkänsla. Individen är medveten 

om sin livssituation och har möjlighet att aktivt påverka sin framtid. 

 

 

3.4 Etnicitet och kultur 

 

De flesta moderna samhällen innehåller många olika etniska grupper, det vill säga är blandade 

eller med andra ord pluralistiska samhällen. De mindre etniska grupper kallas för minoriteter. 

                                                 
37 Ibid. 
38 Mead, George Herbert. (1976). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: 
Argos AB. 
39 Giddens, Anthony. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos AB. 
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I en etnisk grupp har man ofta gemensamma ursprung, traditioner, språk och ritualer. 

Människor som tillhör en mindre grupp känner oftast en gruppsolidaritet det vill säga en vi-

känsla. Upplevelser av fördomar och diskriminering förstärker en sådan känsla. Människor i 

sådana grupper uppfattar sig själva som att de skiljer sig från majoriteten40. 

 

Enligt Giddens41 innebär kultur en viss grupps medlemmars värderingar, normer som de följer 

i sitt beteende och de materiella ting de producerar. Normer är bestämda principer eller regler 

som människor förväntas följa. Kultur innebär människors sätt att leva i ett samhälle och 

skiljer sig från olika grupper. Giddens menar att vi inte hade varit mänskliga om kultur inte 

fanns för att då skulle vi inte ha något språk att kunna uttrycka oss med. Vi skulle i så fall inte 

ha något medvetande och vår tankeförmåga skulle vara inskränkt. 

 

 

3.5. Socialisation 

 

Giddens42 beskriver socialisation som en process i vilken det hjälplösa barnet (ny medlem i ett 

samhälle) gradvis blir medveten och skaffar sig kunskaper och färdigheter som passar in i den 

kulturen barnet föds i. Giddens menar att socialisation inte är någon kulturellprogrammering 

där barnet passivt absorberar den påverkan det utsätts för. Även ett nyfött barn har behov och 

ställer kvar som påverkar beteendet hos både barnet och dem som tar hand om barnet. 

Socialisationen är alltså en process som förbinder olika generationer till varandra och är ett 

livslångt förlopp varigenom det mänskliga beteendet kontinuerligt formas utifrån det sociala 

samspelet. Genom sociala processer utvecklar barnet medvetenhet om sociala normer och 

värden samt uppnår ett jagmedvetande. Dessa fortsätter styra och förändra oss under hela 

livet.  

 

Socialisation är något som ständigt pågår i våra liv och som innebär att vi införlivas i en 

kulturell gemenskap. Enligt Mead43 utvecklar vi jaget genom socialisation där vi tillsammans 

med andra individer upptas i en social gemenskap.  

 

                                                 
40 Giddens, Anthony. (1994). Sociology. Lund: Studentlitteratur. 
41 Ibid. 
42 Giddens, Anthony. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur.  
43 Mead, George Herbert. (1976). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: 
Argos AB. 
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3.6 Strukturerings teori 

 

3.6.1 Sociala handlingar 

Gidens44 struktureringsteori ger en beskrivning av relationen mellan individ och samhälle 

utifrån en interaktionistisk utgångspunkt där individ och samhälle ses som konstruktioner och 

påverkare av varandra i en ständigt föränderligt kontext. Strukturer är närvarande i varje 

social interaktion och handlar om egenskaper som gör att sociala handlingar är relativt lika 

trots avstånd i tid och rum. Struktur och handling är inte motverkande utan kompletterar 

varandra när de vävs samman i det sociala livets dagliga handlingar. Samtidigt som det 

föreligger både begränsningar och möjligheter för individens handlande är strukturernas 

innebörder under konstant ombildning och påverkas hela tiden av den mänskliga 

interaktionen. Dessa består av regler och resurser som utnyttjas för socialt handlande. När 

regler sätts i samband med resurser skapas strukturer. Samtidigt som regler och resurser 

utnyttjas för skapandet av socialt handlande reproduceras strukturer. Strukturer eller 

strukturella egenskaper är en allmän tillgång delaktig i social interaktion. Reglerna är inte 

tydliga och formaliserade utan tysta och är en produkt av mänsklig interaktion45.  

 

3.6.2 Det praktiska och det diskursiva medvetandet 

Sociala handlingar är inte unika utan upprepar sig och sociala aktörer är inte deras skapare 

utan snarare deras återskapare som gör dem till aktörer. Förhållanden som gör aktiviteterna 

möjliga reproduceras av aktörer samt genom deras aktiviteter. Denna process kräver någon 

slags kunskap eller medvetenhet hos aktören. En central idé är att man har förmåga att 

reflektera över och reglera sina handlingar. Giddens skiljer på olika typer av medvetande för 

att visa hur dessa ger oss möjligheter att reglera våra handlingar och talar om praktiskt och 

diskursivt medvetande. Själva medvetandet kan enligt Giddens kategoriseras utifrån närheten 

till dagliga livets sociala flöde46.   

Den kontinuerliga kontrollen av sina handlingar kallar Giddens för reflexiv monitorering. 

Denna är knuten till det praktiska medvetandet som bygger på uppmärksamhet gentemot den 

sociala världen och ackumuleras av att aktuella handlingar struktureras av tidigare utförda 

handlingar. Med andra ord är det kunskaper och minnen som individen bär med sig för att 

hantera olika situationer i det vardagliga livet samt en anpassning av det egna beteendet efter 

                                                 
44 Giddens, Anthony. (1984). The Constitution of Society. Berkeley: University of California Press. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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detta. Kunskapen i detta praktiska medvetande kännetecknas av att den aldrig formuleras i ord 

vilket inte förminskar dess utsträckning. Enligt Giddens styrs mycket av människors beteende 

och interaktioner genom denna tysta kunskap som genom socialisationsprocesser görs 

allmänna i samhället. Således behöver inte handlingsmönstren som alla är bekanta med 

förklaras47. 

 

Det diskursiva medvetandet är det som sägs vara närmast förknippat med ”jaget” i 

självidentiteten och frågan ”vem är jag?”. Med det vill Giddens beskriva hur det praktiskt 

medvetna emellertid blir föremål för reflektion och nödvändig diskussion vid tillfällen som 

när samhälleliga normer bryts och blir synliga. Dock betonas det att gränsen mellan dessa 

medvetanden är flytande och att det finns en ständig förskjutning mellan dem48.  

 

 

3.7 Medvetandet 

 

Huvudtanken inom Meads49 teori handlar om att människan är en social varelse som genom 

samspel med andra människor utvecklar och skapar sitt medvetande. Mead förutsätter att 

medvetandet kan enbart utvecklas med hjälp av interaktion, en kommunikativ samhandling 

med omgivningen. Den sociala processen som inträffar inom en kommunikationsprocess tar 

sin utformning genom språksymboler, signifikanta eller medvetna gester och tecken. 

Människan kännetecknas i första hand av sin förmåga att använda sig av olika symboler och 

det språkliga yttrande. Enligt Mead är medvetandet en inre aktivitet som i stor utsträckning 

handlar om ett händelseförlopp som formas av den mänskliga individen eller den sociala 

gruppens omgivning. Denna process beror oftast på existentiellt hänförlig till den individen 

eller den sociala gruppen. När människan blir medveten om sin relation till andra individer 

och den sociala processen som andra befinner sig tillsammans med henne, samt den respons 

och reaktion som uppstår och genomförs från inblandade partners, resulterar i att individen 

blir självmedveten och utvecklar ett medvetande. Däremot skiljer Mead mellan medvetandet 

och självmedvetandet. Enligt honom inkluderar medvetandet den individuella mänskliga 

                                                 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Mead, George Herbert. (1976). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: 
Argos AB. 
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upplevelsen så som lust och smärta, medan självmedvetandet gäller ett erkännande eller 

framträdande av jag som ett objekt50.  

 

 

3.7.1 Språkets betydelse för medvetandet 

Språket är en social process som gör det möjligt för individer att förmedla sina handlingar och 

tankevärlden. Varje kroppsrörelse eller ljud innebär en gest som en individ använder för att 

stimulera en handling eller olika handlingar hos en annan individ. Enligt Mead består en 

social handling av två eller flera parters ömsesidiga inflytande på varandra med hjälp av 

gester och signaler. Ett annat faktum som skiljer handlandet eller beteendet mellan den så 

kallade intelligenta och mindre intelligenta varelse är språket, eftersom medvetandet utvecklas 

genom språket51.  

 

Enligt Giddens52 ger språket individerna delaktighet i samhället. Har man inte ett språk finns 

det en risk att hamna i en isolerande värld, där självkänslan blir påverkad. Han menar att alla 

individer behöver varandra och att vi speglar oss i varandra och letar efter jämförelser för att 

hitta vår plats och känna stabilitet. Vidare menar han att språket är det fundamentala och 

ursprungliga medlet för förbindelse mellan sociala relationer, en nyckel till socialisationen 

och erfarenheter för att växa som person i kontakt med andra individer. 

 

 

3.7.2 Språkets avgörande betydelse i utveckling av jaget 

Jaget uppstår och skapas genom interaktion med andra individer som ingår i en social process. 

Språket har en avgörande roll för utveckling av jaget eftersom den så kallade vokala stimulans 

innebär att individen hör sig själv samtidigt som individen tenderar till att reagera på samma 

sätt som den andra individen gör. Successivt därefter upptäcker man att hon har fått samma 

respons från den andra individen som man har hittat hos sig själv. En sådan uppsättning av 

gest och respons kallas för signifikant symbol och har samma innebörd i själva medvetandet 

både hos sändaren av signalen som mottagaren av gesten. Den gemensamma processen 

medför att man har samma reaktion i sitt eget jag som hos den andra individens, som i sin tur 

blir stimulus för eget jag. Man blir ett jag i den omfattning då man tar över andras attityd och 

                                                 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Giddens, Anthony. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos AB. 
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handla gentemot sig själv som andra handlar. När en människa åstadkommer ett jag uppnår 

hon även ett visst beteende som innefattar interaktion mellan olika individer. Enligt Mead kan 

jaget och medvetandet skiljas åt, vilket betyder att människan är en självmedveten varelse 

som har förmågan att placera sig i en objektiv position och parallellt uppföra sig rationellt53.  

 

 

3.7.3 Rollövertagandet och den generaliserade andre 

Mead54 hävdar att mänsklig kommunikation innebär en fundamental förmåga att sätta sig i 

den andres position, det vill säga att överta de andres roll eller attityd och kallar denna process 

för rollövertagande. Med rollövertagandet menar Mead att mentalt sätta sig in i den andra 

individens ställe. Det som representerar denna utveckling är hjälp av lek och spel genom vilka 

skapas den individuella människans personlighet. Mead hävdar att socialisation i det tidiga 

stadium inträffar rollövertagande genom så kallade konkreta lekar, såsom när ett barn lär sig 

att anta olika roller. En distinktion som finns mellan leken och spelet är det faktum att spelet 

kräver samarbete vilket inte behöver gälla vid själva leken. Mead menar att barnet inte har 

bestämd personlighet eftersom barnet kan var någonting vid ett visst tillfälle och något annat 

vid ett annat. I detta spel sker det så kallade rollövertagande eftersom den individuella 

människan måste vara beredd på att ta över de andra deltagarnas roller. Om barnet i detta 

avseendet skulle anta den andras attityd och tillåta denna att bestämma, blir barnet en organisk 

medlem av samhället. Med andra ord barnet övertar samhällets anda och blir en medlem av 

det55. 

 

Vad det gäller att föreställa sig reaktionen hos den större gruppen av individer har Mead56 

utvecklat den generaliserade andres roll som är avgörande för individens jagutveckling. Det 

är väldigt viktigt för människan att inbegripa en uppfattning om den sociala världen hon lever 

i. Förutom de signifikanta andras framställning av verkligheten behövs det att individen kan 

identifiera sig med andra människor i samhället. Den generaliserade andras attityd är 

egentligen hela samhällets attityd, det vill säga värderingarna och normerna i samhället. Till 

exempel varje medlem i ett organiserat samhälle eller i en social grupp måste engagera sig i 

eller anta gruppens attityder för att kunna utveckla ett fullständigt jag. Detta innebär att det är 

                                                 
53 Mead, George Herbert. (1976). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: 
Argos AB. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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den sociala gruppen (samhället) som utövar kontroll över medlemmars beteende. Anledningen 

till att den självmedvetna individen antar den generaliserade andras attityd grundas på tanken 

att uppleva samförstånd med de andra medlemmarna57.  

 

 

 

4 ANALYS 

 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa vår analys av intervjuerna som vi utfört med sju unga 

bosnier sammanknutet med teoridiskussionen som vi tagit upp i föregående kapitel. 

Intervjupersonernas svar kommer att väljas utifrån det citat som bäst belyser den aktuella 

teman.  

Med utgångspunkt i aktuell forskning och vårt empiriska material presenteras analys med 

underrubriker där varje underrubrik består av texter som kopplas till teorin i termer: 

 

• Utan trygghet: Ontologisk trygghet (Giddens)  

• Språkets betydelse för identitet och självkänsla: Språkets betydelse, (Mead, Giddens), 

Medvetandet (Mead) 

• Vi känsla och samhörighet av betydelse för identitet och självkänsla: Vi- känsla 

(Giddens), Jagutveckling och självkänsla (Mead), Strukturering med social handling 

(Giddens), Innanförskap i utanförskap (Ålund) 

• Identitetsdilemma: Det praktiska och diskursiva medvetandet (Giddens), 

Identitetsdilemma (Ålund) 

• Två kulturer förenade tillsammans: Socialisation (Giddens), Broar mellan kulturer 

(Ålund) 

• Kultur, familj och vänner som trygghet: Ontologisk trygghet, återskapandet (Giddens) 

• Att känna sig accepterade som samhällsmedlemmar: Medvetandet, Den 

generaliserade andre (Mead), Identitet och reflexivitet (Giddens) 

• Trygghet i det nya landet: Ontologisk trygghet, det praktiska medvetandet (Giddens) 

                                                 
57 Ibid. 
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 4.1 Utan trygghet 

 

Vårt empiriska material visar att trygghet har stor betydelse i intervjupersonernas liv och det 

är något som återkommer ofta i materialet. För dem föreställer trygghet ett naturligt behov om 

att känna sig obekymrade, skyddade och säkra i det samhälle och den omgivningen som de 

befinner sig i. 

Aspekter som har bland annat tagits upp under intervjuerna handlade om hur våra 

intervjupersoner upplevde mötet med det främmande landet och baseras på deras berättelser. 

Den nya skolan var deras första steg till integrering i det svenska samhället. Själva starten i 

skolan beskriver de som en tuff period eftersom de var väldigt unga och inte visste vad som 

förväntades av dem. Tomhetskänslan och sorgen som kriget orsakade hos de unga individerna 

gjorde att det var ännu svårare att ta steget framåt. Det trygga livet och barndomen 

förvandlades plötsligt till ett liv som de inte hade valt själva.  

 

Det var en pina för mig som upplevde kriget. Skolans värld är tuff och det blir tuffare varje 

dag, men det gör saken värre om man känner som att ingen förstår att man inte ville frivilligt 

komma hit och att man har en ilska och sorg inom sig för att man inte fick välja (Hana, 25 år). 

 

Vi hittar ett samband mellan Giddens58 och den ontologiska tryggheten och våra 

intervjupersoners berättelse om hur det kändes att bryta med det gamla och komma till ett nytt 

liv. Att deras liv och deras värld har plötsligt förändrats har blivit en källa till ångest. Hanna 

(25) berättar om ilska och sorg som hon kände över sin situation. Som framkommer ur 

intervjun har barnen inte hunnit bearbeta sin sorg och återskapa den förlorade tryggheten och 

på grund av det var det svårt att bygga upp en säkerhet, en form av trygghet hemma då det 

kändes att även deras föräldrar har tappat kontrollen. Detta gjorde att de kände sig ännu mer 

vilsna i det nya landet och i den nya skolan. 

  

Jag tror att mina föräldrars osäkerhet och det att de kände sig så vilse i Sverige smittades av 

på mig, men det som hjälpte var att jag hade vänner som var lika vilse som jag själv (Hana, 

25 år). 

                                                 
58 Giddens, Anthony. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos AB. 
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Intervjupersonernas berättelser stämmer överens med Giddens förklaring av den ontologiska 

tryggheten. Livsmönster med känslan av kontinuitet, ordning och händelser de hade i Bosnien 

har plötsligt försvunnit och de kastades i något nytt. Enligt Giddens är det ödesdigra 

ögonblicket viktiga händelser i individens liv och markerar ofta ett avstamp för 

rekvalificierng av självidentitet. Detta kan man följa vidare i texten. 

 

 

4.2 Språkets betydelse för självkänsla och identitet 

 

Som vi nämnde tidigare i uppsatsen är språket en social process som bland annat möjliggör 

för människor att förmedla sina handlingar och tankar med sin omgivning och de 

medmänniskor som deltar inom den.  Våra intervjupersoner berättar att det första året i 

Sverige, då språket inte behärskades så bra, var en väldigt svår period i deras liv. Deras 

sociala verklighet var fylld av motsättningar som först och främst baserades på språket. 

Skolan utgör en stor del av barns vardag och är den verklighet som barn och ungdomar lever 

och verkar i. Det är under skolåren som man formar och skapar sig en identitet. 

Intervjumaterialet visar deras orolighet och press som de kände inför att börja i en klass med 

svenska elever:  

 

Jag minns när jag kom för första gången in i klassen. Jag kände mig både förlamad och 

begränsad. Jag förstod inte riktigt språket och hade det svårt att göra mig förstådd. De andra 

eleverna satt och tittade på mig som att jag var en utomjordning (Ana, 26 år). 

 

Enligt Mead59 är det genom språksymboler, signifikanta eller medvetna gester och tecken som 

en kommunikationsprocess inträffar vilket innebär den sociala processen. Eftersom 

språkkunskaper saknades tolkades elevernas kroppsspråk och gester vilka inte upplevdes som 

något trivsamt. Mead menar även att man i interaktion med andra utvecklar ett jag. Genom att 

andra elever tittade på henne som att hon var annorlunda upplevde Anna (26) sig själv också 

som sådan. Mead menar att gesten har samma innebörd i själva medvetandet hos både 

sändaren av signalen samt mottagaren av gesten det vill säga att man tar över andras attityder 

och handlar gentemot sig själv som andra handlar.  

 

                                                 
59 Mead, George Herbert. (1976). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: 
Argos AB. 



 25

Det första mötet med den nya skolan upplevde jag som mycket påfrestande på grund av att 

jag inte kunde så mycket svenska. Jag var rädd för att inte göra mig förstådd och för att göra 

bort mig. Jag trodde att eleverna skulle tycka att jag var konstig eller kanske inte tillräckligt 

smart (Elvis, 28 år). 

 

Enligt Giddens60 ger språket delaktighet i samhället för individerna. Utan språket riskerar man 

att hamna i en isolerande värld som påverkar ens självkänslan. Alla individer behöver 

varandra, vi speglar oss i andra och letar efter jämförelser för att hitta vår plats och känna oss 

stabila. Ur intervjumaterialet framgår att ringa kunskaper i svenska språket påverkade 

intervjupersonernas självkänsla: 

 

Jag var hela tiden orolig ifall lärarna och eleverna skulle acceptera mig och min 

invandrarsvenska, skulle de förstå vad jag säger, jag var rädd att göra bort mig genom att 

säga fel eller uttala vissa ord fel och så vidare (Haris, 29 år). 

 

Vi tolkar det enligt Meads61 teori om medvetandet att våra intervjupersoner blev medvetna om 

sin relation till andra elever i skolan och hela situationen som de tillsammans befann sig i. 

Deras självkänsla blev påverkad av att inte kunna språket tillräckligt och de behövde en 

bekräftelse att de är förstådda och accepterade.  

Dock beskrivs upplevelserna som positiva när det gäller resultatet som visades till sist. De 

upplever att den svenska skolan har hjälpt dem att snabbare komma till rätta i det nya 

samhället. De lärde sig det nya språket, som hjälpte dem att kommunicera med omgivningen 

och andra elever i skolan, samtidigt som de fick lära sig olika ting om det nya landet, såsom 

historia, kulturen, olika traditioner och så vidare. Det visar anknytning till Giddens62 tolkning 

av språket som det fundamentala och ursprungliga medlet för förbindelse mellan sociala 

relationer vilken är en nyckel till socialisationen. Det är genom språket som individerna får 

kulturella egenskaper och det är språket som ger den riktiga känslan för att känna 

kulturtillhörighet. 

 

 

                                                 
60 Giddens, Anthony. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos AB. 
61 Mead, George Herbert. (1976). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: Argos AB. 
62 Giddens, Anthony. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos AB. 
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4.3 Samhörighet och Vi-känsla av betydelse för identitet och självkänsla 

 

Utifrån det empiriska materialet kan vi sammanfattningsvis säga att känsla av samhörighet 

omfattar en trygg miljö där individerna får en inre säkerhet. Att leva i gemenskap innefattar 

ett lyckligt liv, där alla känner sig delaktiga och accepterade. Att hamna i en situation som 

inte var ett eget val, resulterade i en sammanhållning vilket blev en gemensam känsla. I 

skolan drogs bosnier till bosnier eller andra invandrare eftersom de kände att de hade 

gemensamma upplevelser. Därmed var det lättare att förstå varandras situation.  

 

Det var i stort sätt blandat med andra invandrare jag umgicks med i skolan mest på grund av 

att vi allihop talade svenska på samma nivå och vi förstod varandra vad det gäller skolan och 

andra grejer. Detta var mycket underlättande för oss alla (Elvis, 28). 

 

Vi tolkar det som att våra intervjupersoner kände var gruppsolidaritet eller en Vi-känsla med 

bosnier eller andra invandrare som befann sig i samma situation. Deras motgångar då det 

gällde språket och känslan av att vara annorlunda förstärkte deras Vi-känsla63.  

Intervjupersonerna anger att man inte kände sig utanför eller ensam när man träffade andra 

invandrare i skolan.  

 

Vi hade något gemensamt, vi befann sig för det mesta i samma situation. Man dras 

automatiskt till andra bosnier eller andra människor som också har en utländsk bakgrund, 

man känner sig inte utanför eller ensam bland andra invandrare (Haris, 29 år). 

 

Enligt Mead64 utvecklas jaget och självkänslan i interaktionen med andra. Att umgås med 

invandrare som behärskade språket på likartat sätt och som hade upplevelser av samma sort 

gjorde att man i deras närvaro inte kände sig utanför. Detta förstärkte deras självkänsla och 

jagutveckling och de kände att var bekräftade genom att se dem själva som andra såg dem. 

Intervjupersoner som bodde i Eslöv i själva början berättade att det kändes ensamt i det lilla 

samhället. Då det inte fanns några invandrare i klassen samtidigt som svenskar var mycket 

försiktiga med umgänget, framkallades en känsla av isolering. Det kändes inte riktigt trivsamt 

                                                 
63 Giddens, Anthony. (1994). Sociology. Lund: Studentlitteratur. 
64 Mead, George Herbert. (1976). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: 
Argos AB. 
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även om de kom in i klassen riktigt fort. Därmed att flytta till Malmö öppnade upp 

möjligheten att träffa och umgås med andra invandrare.  

Våra intervjupersoner kände en samhörighet med bosnier och andra invandrare baserad på 

ursprunget, vilket resulterade i en identifikation med dem. Det är något som även Ålund65 

beskriver i sin studie om unga invandrare i Rinkeby. Vi ser även samband med Ålunds studie 

som visar att invandrarskapet uppföder ett innanförskap i utanförskapet. 

 

Då vi i analysen anknyter Giddens66 struktureringsteori med våra intervjupersoners 

anpassning till det nya samhället, tolkar vi det som att deras sociala handlande är relaterad till 

relationen mellan dem och deras omgivning utifrån en interaktionistisk utgångspunkt.  

Intervjupersonerna kände en begränsning i relation med det svenska samhället när det gällde 

anpassning, eftersom dem upplevde att de avviker genom att stötta på kulturella motgångar. 

Regler som är tysta och produkt av den sociala interaktionen var i deras fall framför allt kultur 

som de inte behärskade i själva början av deras vistelse i Sverige. Å andra sidan har de haft 

möjlighet att använda sig av egna erfarenheter och utveckla egna strategier för att anpassa sig 

till den nya situationen. Att dras till andra invandrare och umgås med dem har varit en 

möjlighet för att utveckla sin självkänsla. På så sätt skapas enligt Ålund ett innanförskap i 

utanförskapet. Man kan således se att samhället påverkar individer och individer påverkar 

samhället, vilket Giddens förklarar genom att människors handlingar påverkas av olika 

faktorer under det att de har friheten att välja.  

 

 

4.4 Identitetsdilemma 

 

Med hjälp från vårt empiriska material kan vi konstatera att de dilemman som 

intervjupersonerna möter handlar i stor utsträckning om ifrågasättande, osäkerhet och 

ambivalens. I själva frågan om vilka de känner mer tillhörighet med, svarade de samtliga att 

de kände mer tillhörighet med bosnier och andra invandrare här i Sverige, dock mer med 

andra från diaspora när de befinner sig i Bosnien. Detta betecknar de genom att de delar 

gemensamma erfarenheter om att leva i exil. Att inte tillhöra någonstans eller inte känna sig 

hemma vare sig i Sverige eller i det gamla hemlandet, upplever intervjupersonerna som 

                                                 
65 Ålund, Alexandra. (1997). Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet. Lund: Studentlitteratur. 
66 Giddens, Anthony. (1984). The Constitution of Society. Berkeley: University of California Press. 
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väldigt förvirrande. Något som de samtliga beskriver som ett ljus i den mörka tunneln är att de 

har lyckats återuppta ett normalt liv här i Sverige som de trivs med.  

 

När jag är i Sverige känner jag mest tillhörighet till bosnier. När jag är i Bosnien känner jag 

mer tillhörighet med diasporan. Det som gör att jag känner så är den känslan av att vi 

befinner oss i samma båt, varken här eller där på riktigt (Nela, 27 år). 

 

Giddens67 pratar om det praktiska medvetandet och det medvetandet som våra 

intervjupersoner skaffade genom egna erfarenheter som till exempel att de trivdes bättre då 

det fanns andra invandrare i närheten att umgås med. Deras sociala handling baseras på det 

praktiska medvetandet där de dras till bosnier och andra invandrare (eller diaspora i Bosnien), 

något som de upplevde som självklart enligt deras erfarenheter. Giddens pratar även om det 

diskursiva medvetandet och menar att det är förknippat med jaget i självidentiteten och frågan 

”Vem är jag?”. Det är precis ett sådant dilemma våra intervjupersoner upplever då det gäller 

att förklara deras identitet.  

 

Det handlar alltså om att jag varken känner mig hemma i mitt hemland, alltså Bosnien eller 

här i Sverige. Jag känner mig i båda länderna som en hemlösperson eller en person som inte 

hittar hem. Det positiva är nog att jag försöker hitta en balans i det svenska samhället (Elvis, 

28 år). 

 

Våra intervjupersoner berättar att bosnier i Bosnien har svårt att acceptera deras nya liv. För 

dem är de svenskar, tyskar, danskar och liknande och tror att de har glömt vem de är. De 

upplever att det är svårt att förklara för människor och att det är lättare att umgås med 

diasporan, eftersom de har något gemensamt och inte behöver förklara något som känns 

självklart. Det praktiska medvetandets68 karaktär kan man se också här. Att känna sig 

annorlunda bland andra och välja att umgås med dem som känner likadant utan att behöva 

förklara något känns som något naturligt för våra intervjupersoner. Något som baseras på 

deras upplevelser, erfarenheter och som har med tiden blivit en oskriven regel. 

 

                                                 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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Vi delar samma upplevelser, vi blev tvingade att fly från Bosnien för att komma till ett annat 

land och börja ett nytt liv i den främmande kulturen. Vi har genomgått samma processer när 

det gäller att komma igång med ett normalt liv i det nya samhället (Elvis, 28 år). 

 

De upplever att de skiljer sig mycket från bosnier som bor i Bosnien och anser sig vara rikare 

för en kultur som gör att de är mer öppensinnade än de som inte har två kulturer i bagaget. Då 

de är på semester i Bosnien hittar de mer gemensamt med andra från diasporan och umgås 

gärna med dem. De menar att det är på grund av att de befinner sig i samma situation, delar 

samma erfarenheter oavsett vilket land de befinner sig i. Identitetsdilemma och den 

ambivalenta känslan, samt ifrågasättande och det dubbla främlingskapet som många av 

bosnierna upplever uttrycker en av våra intervjupersoner så här: 

 

Det som jag kan uppleva är att man inte känner sig riktigt hemma i Bosnien eller här i 

Sverige. I vårt hemland har man ett uttryck som lyder ungefär så här - Man känner sig varken 

nere på jorden eller uppe på himlen - så upplever jag det även om HEM för mig innebär här i 

Sverige (Haris, 29 år). 

 

Att finna ett människovärdigt liv i ett främmande land kan vara svårt. Detta kan bland annat 

bero på hur individen har lyckats med själva anknytningen och självkänsla i det nya landet. 

Individerna med invandrarbakgrund upplever oftast en så kallad identitetsbekräftelse från 

landsmän som delar en likadan bakgrund och position ifrån signifikanta andra (hemlandet). 

Därmed blir förhållandet till landsmän viktigare för den sociala överlevnaden än kanske 

relationen till majoritetens befolkning. Att finna detta samband kan i verkligheten vara en 

orsak till att det så kallade identitetsdilemma förstärks ytterligare. En sådan förklaring har 

även Åberg fått i sin studie om unga bosnier i den norska exilen69. 

 

 

4.5 Två kulturer förenade tillsammans 

 

Vårt empiriska material visar att leva med två språk och kulturer inte behöver upplevas som 

något problematiskt. Mötet med andra landets kultur både berikar och ger den extra kryddan i 

intervjupersonernas tillvaro. Även om intervjupersonerna visar tecken på de ambivalenta 

                                                 
69 Åberg – Erik, Anette. (1996). Det viktigaste är att du är en människa: identitet och generationsrelationer bland bosnier i 
norsk exil. Trondheim: SINTEF. 
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känslorna vad gäller tillhörighetskänsla, upplever de inget bekymmer av att ha två olika 

kulturer i sin vardag samt att det är positivt att de har fått den nya kulturen med eftersom det 

är något som verkligen berikar deras liv.  

 

Det har gått 15 år och idag känns det väldigt bra med att leva i den svenska kulturen och 

samtidigt hålla vid sin ursprungliga kultur. I min vardag är dessa två kulturer förenade 

tillsammans (Haris, 29 år). 

 

Våra intervjupersoner har integrerat det egna landets kultur med den svenska kulturen. De 

upplever det som något väldigt givande och tycker att det är viktigt för att kunna dela med sig 

av sina kulturerfarenheter. 

 

För mig är det också väldigt viktigt att behålla min egen kultur så att jag även kan visa något 

till mina svenska vänner att de kan se att vi också har något vackert som vi kan dela med oss 

(Sanel, 25 år). 

 

Ålunds70 studie om invandrarungdomar där de integrerar och bygger broar mellan kulturer i 

det nya samhället, stämmer överens med våra intervjupersoners erfarenheter. Våra 

intervjupersoner tonar inte ner sin kultur utan vill gärna att andra får veta mer om den 

samtidigt som de vill lära sig mer av andras kulturer. Ålund menar att de unga invandrarna 

bygger broar mellan kulturer i det nya samhället samtidigt som de betraktas som förnyare 

genom att de synkritiserar kultur. 

 

När det gäller värderingar har intervjupersonerna till viss del behållit några av sina föräldrars 

värderingar samtidigt som de skapat egna värderingar. De menar att de har plockat upp det 

som anses vara moraliska från både sina föräldrars och det nya samhällets värderingar.  

 

Jag har inte följt några värderingar eller något annat överhuvudtaget som gäller i mitt land 

eller som gäller i Sverige utan har plockat upp från båda och anpassat det för mig som jag 

tycker att det ska vara (Aida, 26 år). 

 

                                                 
70Ålund, Alexandra. (1997). Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet. Lund: Studentlitteratur.  
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Som vi betecknade ovan har intervjupersonerna plockat upp värderingar som kändes rätta från 

båda kulturer. Detta är något som de upplever som självkart. De upplever sig vara rikare med 

att besitta sådana erfarenheter. Här hittar vi ett samband med Ålands studie där 

invandrarungdomar betraktas som förnyare genom att synkritisera kultur.  

Detta går även att koppla till Giddens71 och hans socialisationsbegrepp. Våra intervjupersoner 

socialiseras i det nya samhälle genom en process i vilken de gradvis blir medvetna. De skaffar 

sig således kunskaper och färdigheter som passar in i den svenska kulturen. Eftersom det inte 

är en programmerad process där de passivt absorberar allt, ställer de egna krav som påverkar 

både dem och samhället. De socialiseras genom en process i vilken de förbinder olika kulturer 

till varandra. Genom den processen utvecklar våra intervjupersoner medvetenhet om sociala 

normer och uppnår ett jagmedvetande som kommer att styra och förändra dem under hela 

livet. 

 
 

4.6 Kultur, familj och vänner som trygghet 

 

Något som vi bland annat har funnit i vår empiri är att under det första året har alla 

intervjupersoner upplevt en förvirring inför att bryta upp det gamla livet och börja med det 

nya som då innebar en främmande kultur och människor.  
 

Den första tiden upplevde jag som mycket påfrestande eftersom vi tvingades att bryta upp det 

trygga livet som vi har levt, för att sedan komma till ett nytt land, vid den tidpunkten väldigt 

främmande kultur och människor (Haris, 29). 

 

Vi anknyter intervjupersonernas beskrivning till den ontologiska tryggheten som vi tidigare 

har tagit upp och förklarat. Det vill säga som Giddens72 menar livsmönster där känslan av 

kontinuitet, ordning och händelser kännetecknar en känsla av trygghet. Allt som händer följer 

ett visst mönster som gör att människan kan känna sig trygg. Då våra intervjupersoner och 

även deras föräldrar upplevde att de kastades i något nytt och helt främmande uppstod en 

känsla av att känna sig vilse. Som framgår av intervjumaterialet kändes det förvirrande för 

våra intervjupersoner att bryta upp med det gamla livet och komma till ett annat land. Det tog 

                                                 
71 Giddens, Anthony. (2003). Sociologi Lund: Studentlitteratur.  
72 Giddens, Anthony. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos AB. 
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sin tid att återfå den känslan av rutiner och vanor som skapar trygghet. I vår undersökning har 

vi upptäckt att hemlandets traditioner visar sig vara viktiga för det nya livet i Sverige.  

 

Mina föräldrar och jag har både behållit hemlandets traditioner här i Sverige och följer det 

nya landets, men den bosniska kulturen är mest hemma (Sanel, 25 år). 

 

Föräldrar till våra intervjupersoner bor kvar i Sverige och har behållit det egna landets 

traditioner. Familjelivet, traditioner, vänskap är något som återskapade trygghet i våra 

intervjupersoners liv. Giddens73 menar att en sådan händelse då människan kastas in i något 

nytt och förlorar den ontologiska tryggheten är ett viktigt moment i hennes liv. Detta speciellt 

då hon lämnas att reflektera över sin övergripande livsplanering och då rekvalificierar 

människan sin identitet. Våra intervjupersoner har en gång hamnat i en sådan situation som 

inte var självvalt, en situation som de blev bara tvungna att acceptera vilket innebär att börja 

om från början. Genom en sådan process har de försökt återskapa det grundläggande som är 

det viktigaste i en människas liv. Detta genom att hålla fast vid landets traditioner som ger en 

känsla av rutiner, händelser och kontinuitet. En av dessa traditioner är även att högt värdesätta 

sin familj och sina släktingar. 

 

En annan sak som framkommer i våra intervjuer och som vi också ser som en del av 

kontinuiteten som innebär den ontologiska tryggheten74 är att våra intervjupersoner väljer att 

ofta resa till hemlandet och tillbringa sin semester där. Detta på grund av respekt till släkt och 

familj. Men även att deras barn kan lära känna deras släktingar. I och med att barnen får se det 

landet som föräldrarna föddes i, gör att man prioriterar resor till hemlandet. Det vanligaste är 

att den första resan till hemlandet sker cirka 6 år efter de anlänt i Sverige. Dock är det några 

av dem som inte har något hem eller någon släkt kvar att resa till. 

 

 

4.7 Att känna sig accepterade som samhällsmedlemmar  

 

En annan viktig aspekt som vi har hittat i vårt empiriska material handlar om att känna sig 

förstådd och accepterad av sin omgivning. Våra intervjupersoner beskriver att känsla av att 

inte känna sig förstådd eller accepterad av omgivningen kan vara förödande för en individs liv 

                                                 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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och utveckling. Känsla av utanförskap har de samtliga intervjupersonerna upplevt någon gång 

under skolgången. Vad gäller intervjupersonernas erfarenheter på arbetsplatser, var det enbart 

positiva upplevelser. Intervjupersonerna ser sitt arbete som en snabb och en bättre anpassning 

till det svenska samhället. Det har varit enklare att anpassa sig till omgivningen som vuxna 

personer, något som har medfört att de känner sig delaktiga i det svenska systemet. På så sätt 

känner de sig accepterade och har lättare för att acceptera. 

 

Jag kände att jag kom in i systemet lite bättre, kunde ibland förstå bättre hur svenskar tänkte 

samt fick lära mig mer om svensk tradition och kultur (till exempel semladagen mm). Jag var 

helt accepterad, både som person och för min utländskbakgrund (Nela, 27 år). 

 

Våra intervjupersoner är väldigt positiva till deras arbetsliv och deras anpassning i det svenska 

samhället idag. De är så klart inte små barn som börjar skolan i ett nytt land utan vuxna 

individer med goda språkkunskaper och kulturkännedom. På arbetsplatsen umgås de och 

dessutom kommer väldigt bra överens med både svenskar och invandrare.  

 

Mitt jobb har betydelse för min självutveckling och anpassning i det svenska samhället. Man 

lever ett normalt liv som är fylld med olika åtgärder och moment som gör att man automatiskt 

anpassas till den omgivningen och det samhället som man lever i, livet har en mening (Haris, 

29 år). 

 

De som har erfarenhet av att jobba enbart med svenskar upplever inga konstigheter, såsom att 

känna sig accepterad. De är väldigt glada för sina jobb och upplever att varje dag känns 

meningsfull. Våra intervjupersoner berättar att de framför allt vill bli accepterade som de är, 

men känner samtidigt att de har en skyldighet mot andra och anpassa sig för att underlätta 

umgänge med andra människor förutom bosnier. 

 

Det jag känner är att jag vill bli accepterad som jag är även om jag samtidigt känner 

skyldighet mot andra människor att anpassa mig så att de inte har några svårigheter att 

umgås eller samarbeta med mig (Sanel, 25 år). 

 

Intervjumaterialet visar att våra intervjupersoner har socialiserats i det svenska samhället samt 

lärt sig språket och den kultur som gör det enklare att komma in i olika situationer gällande 

relationer med arbetskamrater. De känner sig accepterade och samtidigt som de själva måste 
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anpassa sig för att lättare skapa goda relationer och samarbete med andra. Vi tolkar detta 

enligt Meads75 teori om medvetandet. Våra intervjupersoner har anpassats till det svenska 

samhället framför allt genom att lära sig språket, normer och värderingar. Som resultat blev 

de självmedvetna och utvecklade sitt medvetande. Detta baseras på deras relation med 

arbetskamrater och den sociala processen som de tillsammans befinner sig i, samt på den 

respons och reaktion som uppstår och genomförs bland dem. Intervjupersonerna känner att de 

är bekräftade som samhällsmedlemmar på deras arbetsplatser, vilket är av stor vikt för deras 

självmedvetande. 

En annan faktor som visar att de har anpassats till det nya samhället är val av boendet. I 

början när de kom till Sverige drogs de framför allt till andra bosnier och andra invandrare. 

Idag vill de helst undvika de mest invandrade områden. Samtliga berättar att de prioriterar att 

bo i ett område där det är mixat med svenskar och invandrare. De upplever att om man bor i 

ett invandrartättområde blir man jämförd med människorna som bor där, en bild som oftast 

representeras negativt.   

 

 Själva bilden av folket i ett område som Rosengård är ganska negativ, till exempel folk lever 

på socialen, det finns även många kriminella och andra konstiga människor. Mitt svar är att 

jag inte vill bli jämförd med andra på grund av min utländska bakgrund (Haris, 29 år). 

 

Vidare menar de att det är bra att undvika ett invandrartätt område på grund av deras barn. 

Det kan negativt påverka barnens anpassning till det svenska samhället samt deras beteende 

och självutveckling. Vi relaterar denna tolkning till Meads76 teori om den generaliserade 

andre. Genom att bli medvetna samhällsmedlemmar har våra intervjupersoner fått en bättre 

förståelse och kunskap om sin sociala värld, det vill säga det svenska samhället. Som sådana 

identifieras de inte med grupper som ”invandrare” eller ”bosnier” för att framställa den 

verkligheten de lever i utan med det svenska samhällets ”medlemmar”. På så sätt engagerar de 

sig i samhällets attityder för att uppleva samförstånd med de andra medlemmarna. 

Enligt Giddens77 arbetar den senmoderna människan ständigt med att skapa en berättelse om 

sig själv. När han omnämner självet som ett reflexivt projekt menar han att individen ständigt 

reviderar sin självberättelse. Våra intervjupersoner väljer själva vem de vill vara och hur de 

                                                 
75 Mead, George Herbert. (1976). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: 
Argos AB. 
76 Ibid.  
77 Giddens, Anthony. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos AB.  
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vill bli sedda av andra och detta baseras på deras beslut vilka är resultat av deras kunskaper 

och erfarenheter de påverkades av. Genom en sådan reflexiv projekt har de en möjlighet att 

skapa och upprätthålla sin identitet och självkänsla. 

 

 

4.8 Trygghet i det nya landet 

 

Vårt empiriska material visar att trots de ambivalenta känslorna om livssituation och 

tillhörighet i Sverige har intervjupersonerna lyckats med att återfinna trygghet och glädje i 

deras tillvaro i det nya landet. I själva frågan om deras framtid och funderingar ifall de tänker 

flytta tillbaka till Bosnien senare i livet, berättade våra intervjupersoner att de inte kan tänka 

sig att återvända för att bosätta sig där. De menar att de var endast barn när de kom till 

Sverige, idag är de vuxna individer som har växt upp och byggt sina liv i det nya landet. Av 

denna orsak har de svårt att föreställa sig ett liv i Bosnien.  

 

Sverige är ett helt ok land. Och nu har man vant sig så det känns verkligen som det andra 

hemmet. Jag kan inte beskriva hur mitt liv hade varit om jag aldrig lämnat mitt land - Det kan 

man undra (Nela, 27 år). 

 

Intervjupersonernas upplevelse av att det är berikande att ha den dubbla erfarenheten och 

identiteten, att kunna se saker på flera sätt, att kunna flera språk och ha tillgång till flera 

kulturer har inte medfört känslan av att de känner sig hemma var än att de befinner sig.  De 

visar faktiskt en stark känsla för Sverige där de växte upp och upplevde mycket. Deras känsla 

för Sverige och den tryggheten som de har i det svenska samhället medför att de inte kan 

tänka sig ett annat liv någon annanstans.  

 

Jag har ju också vuxit upp här i Sverige och mina bästa år tillbringat här. Även om jag 

saknar Bosnien så mycket hade jag nog haft det väldigt svårt om jag skulle ha lämnat Sverige 

(Haris, 29 år). 

 

Tryggheten är något som våra intervjupersoner förlorade i själva början då de kom till 

Sverige. Under alla dessa år har de kämpat att återskapa den genom att börja om från själva 

början. Idag när de upplever att de har hittat balans kan de inte tänka sig att gå igenom en så 



 36

stor förändring igen. Genom att vi kopplar det till den ontologiska tryggheten78 samt till det 

praktiska medvetandet följer en tolkning. Att förlora den tryggheten de hade förlorat en gång 

skulle skaka om hela deras liv igen. De vill gärna ta hand om och behålla den tryggheten med 

vanor, ordning och händelser samt kontinuiteten de lever med idag. Individerna behöver 

trygghet för att känna kontakt med verkligheten. 

På dessa erfarenheter baseras våra intervjupersoners praktiska medvetande79 och är grunden 

till deras val om att leva kvar i landet som är en del av deras uppväxt och mognad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
78 Giddens, Anthony. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos AB. 
79 Ibid. 
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5 SLUTDISKUSSION 
 

Avsikten med denna uppsats har varit att närmare studera huruvida unga bosnier i Sverige 

upplever sig vara kluvna mellan den svenska respektive bosniska kulturen, och därtill hur de 

uppfattar sin identitet i förhållande till det svenska samhället, familjen, kamrater, skolan och 

arbete.  

Vår slutsats kommer alltså att baseras på sju individuella berättelser om deras erfarenheter och 

upplevelser av identitetsdilemma och tillhörighet till Sverige respektive hemlandet Bosnien 

och Hercegovina.  

Uppsatsens frågor löd:  

• Hur är unga människors identitet och tillhörighetskänsla i förhållande till två olika 
världar de lever i?  

• Hur upplever de mötet med det svenska samhällets kultur? 
• Hur upplever de mötet mellan de två kulturella världar, den ursprungliga och den 

svenska kulturens, och vad innebär det för dem? 
 

Genom deras utsagor fick vi en djupare förståelse om hur unga bosnier uppfattar sina liv, 

möjligheter och positioner i det svenska samhället. 

Något som vi genomgående upptäckte i de individuella berättelserna är ett gemensamt 

mönster som beskriver en förtvivlan och oenighet vad det gäller deras tillhörighet eller 

utanförskap till både den bosniska och den svenska kulturen. Samtliga uttrycker att de känner 

sig både hemma och främmande i relationen till både Sverige och det tidigare hemlandet. 

Exempelvis redogör de i vissa situationer ganska starka känslor av både tillhörighet och 

utanförskap till Bosnien och Sverige samt ger en bild av att de är en del av både den bosniska 

och den svenska kulturen. De kan inte identifiera sig med enbart svenskar respektive bosnier, 

utan upplever att de har tagit delar från båda kulturer. Genom att förena dessa två åtskilda 

kulturer tillsammans har de lyckas forma en så kallad dubbelidentitet, något som skiljer dem 

från majoritetsbefolkningen och de andra bosnier som fortfarande lever kvar i Bosnien och 

Hercegovina.  

Samtliga beskriver att de är integrerade i det svenska samhället och lever ett som de kallar det 

”svenskt liv”. Detta är inte är omärkligt eftersom den enskilda individen förblir en del av det 

samhället i vilket hon befinner sig i, vare sig hon vill eller inte. Med hjälp av deras utsagor 

kan man dra en slutsatts som i stor utsträckning handlar om att unga bosnier både lever och 

utvecklas samtidigt inom två motsägelsefulla sociala verkligheter. De anpassar sig till den 

situationen som de befinner sig i vid det aktuella tillfället eller tidpunkten vilket med andra 
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ord innebär att deras identitet och tillhörighet skapas samt påverkas i interaktionen inom både 

den bosniska respektive den svenska kulturformen. De kan både vara bosnier och svenskar i 

de situationerna som kräver detta. Deras socialisation äger alltså rum i själva mötet mellan 

den respektive omgivningen och den enskilda individen, vilket oftast innefattar en konstant 

process. Detta bekräftar det som Ålund80  anser om att unga individernas identitet i stor 

omfattning handlar om att ständigt förhandla med omgivningen och kampen om att tolka sin 

respektive roll. Ålund menar att deras identitet bygger mer på ett konstruktivistiskt synsätt där 

den kulturella identiteten förändras och omskapas hela tiden beroende på den situation man 

befinner sig i. 

Känsla för familj och vänner är oerhört starkt hos dessa unga bosnier. Intervjupersonerna 

känner igen sig mycket i föräldrarnas, vännernas och andra invandrares egenskaper. Deras 

jaguppfattning påverkas av den grupp de umgås med. Med utgångspunkt i våra 

intervjupersoners berättelser har de samtliga en blandad umgängeskrets, vilket omfattar 

svenskar, bosnier och andra invandrare, medan i övrigt prioriterar man oftast att umgås med 

sina landsmän. Interaktionen med andra bosnier beskriver intervjupersonerna som en 

avslappnad och bekvämare atmosfär, där man kan vara sig själv och inte behöver tänka 

exempelvis på hur man beter sig, hur man talar och hur den andre skapar en bild av dem. Här 

kan man konstatera att själva bemötandet från gruppen och gruppens tankar påverkar också 

unga bosniers självtankar. När det gäller skolan eller arbetsplatsmiljön och känsla av 

tillhörighet visar våra intervjupersoner blandande känslor. Till exempel i skolan har de 

samtliga mer eller mindre upplevt känsla av utanförskap, dels för att de själva prioriterade att 

umgås med andra bosnier eller andra invandrare och inte med infödda svenska elever, vilket 

de i nuläget erkänner och uppfattar som en förlust. Dels för de andra riskfaktorerna som 

språket påverkade deras självkänsla och socialisation i skolan. Vad det gäller arbetsplatsen har 

samtliga beskrivit att de känner sig både accepterade för ”den som man är” och deras 

bakgrund som utländsk. De har inte upplevt någon diskriminering vare sig av sina 

arbetskollegor eller av sina arbetsgivare.  

 

För att fånga in intervjupersonernas egna perspektiv, det vill säga upplevelser och erfarenheter 

ur deras livssituation upplevdes det som något helt självklart att genomföra en kvalitativ 

metod som grundas på ostrukturerade frågor, ett öppet samtal. 

                                                 
80 Ålund Alexandra. (1998). Mot ett normalt liv: Bosniska flyktingar i Norden. Nordiska ministerrådet. Köpenhamn: Nord. 
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Den möjliga svaghet i denna uppsats kan eventuellt vara att urvalet av intervjupersoner 

kanske uppfattas som liten, eftersom det inte ger ett generaliserbart resultat som kan relateras 

till övriga unga bosnier i Sverige. Vårt främsta mål var att försöka hitta unga människor som 

tillhör den bestämda åldersgruppen och få dem att delta i vår undersökning. En annan sak som 

också var av stor vikt för denna studie handlade om att få informationsrika berättelser som 

skulle vara genomförbara för vår uppsats. Därför ser vi fördelar med den utvalda metoden 

eftersom våra intervjupersoner fick själva berätta om sina upplevelser och erfarenheter. 

Dessutom att de faktiskt kom in med spontana aspekter, som i detta fall uppfattades viktiga 

för dem att nämna och som vi från början inte hade tänkt på.  

 

När det gäller det utvalda teoretiska perspektivet hade vi kunnat använda oss av andra 

sociologiska teoretiker som till exempel Zygmunt Bauman och hans teorier Vi och De samt 

in- och utgrupp eller Pierre Bourdieu med det sociala arvet baserat på den sociala mobiliteten. 

Det är mycket som man kan hitta inom sociologin, men vårt val av teorier baserades framför 

allt på det att vi ville se hur individens identitetsskapelse äger rum på ett genuint sätt i 

samband med individens val av sociala handlingar. Detta har vi lyckats belysa genom att 

sammanväva Giddens teori om det praktiska och det diskursiva medvetandet med Meads teori 

om medvetandet och jaget. Även andra Giddens begrepp som togs upp har bidragit till en 

bättre förståelse av identitetsskapandet. Något som visade sig vara väldigt viktigt i den 

processen är en ”känsla av trygghet” och som dök upp i nästan alla delar av analysen. 

 

Genom vår analys har vi i en ordningsföljd försökt belysa intervjupersonernas berättelse om 

deras liv i Sverige från själva början till nuläge, det vill säga från ”att vara utan trygghet” till 

”trygghet i det nya landet” samt processen från det ena till det andra. Sammanfattningsvis kan 

vi poängtera att unga bosnier har levt en ganska lång period i det svenska samhället. Under 

dessa 15 år har de haft möjlighet att bearbeta den svåra perioden, för att äntligen hitta tillbaka 

till ett någorlunda tryggt och normalt liv. 

Deras tillhörighetsursprung är bosnisk, och detta går inte att förneka, men samtidigt har de en 

känsla av att vara en del av det svenska samhällets mångfald. Deras dubbla erfarenheter och 

perspektiv, att kunna se saker på flera sätt och ha tillgång till flera kulturer upplevs som något 

positivt. Genom att sammanföra och blanda båda på det positiva sättet bidrar det till en 

komplett jagbild och identitet. Idag är de mycket starkare individer som med hjälp av sina 

erfarenheter och kunskaper kan åstadkomma det som en gång uppfattades som det otänkbara.  
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Appendix 

 

Intervjuguiden 
 

 

• Presentation 

 

• Tillhörighetskänsla  

 

• Två kulturer 

 

• Traditioner och värderingar 

 

• Familj och vänner 

 

• Skolans betydelse 

 

• Jobbets betydelse 

 

• Resor till hemlandet 

 

• Boende 

 

• Framtid 

 

 
 

 


