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Abstract	
 

Authors: Ola Hagberg & Ramajana Halilovic 
Title: Relations Across Borders – A qualitative study concerning how young adults with 
Yugoslavian background develop and sustain transnational relations. 
Supervisor: Norma Montesino 
 

The aim of this qualitative study has been to analyze how young adults with Yugoslavian 

background form and sustain relations across national borders. The study covers second-

generation migrants (hereby titled as young adults with Yugoslavian background) who are 

born in Sweden, with Yugoslavian born parents that came to Sweden as refugees between the 

years of 1990-1998. Ten semi-structured interviews were conducted with young adults settled 

in the southern, middle and northern part of Sweden. We used a convenience, -snowball 

sampling method and founded our study on the theory of transnational migration and 

relations. A deductive reasoning strategy has therefore been applied.   

 
The presented results in our study have, as mentioned, been analyzed through a transnational 

perspective on migration. Contemporary researches with reference to transnational migration 

often tend to illustrate different experiences, relations and standpoints of first generation 

migrants. The extent of which the second and third generation participates in various 

transnational activities and relationships are however highly disputed amongst scholars. We 

have therefore attempted to elucidate how their children, young adults, reflect upon their own 

transnational relations from their perspective. Our analysis and final results attested that 

transnational relations are of great importance for young adults with Yugoslavian background 

and that communication tools and travels have facilitated their sustention of relations across 

borders.  

 
Keywords: Transnational migration, transnational relations, relations across national borders, young 

adults, Yugoslavian background. 

Nyckelord: Transnationell migration, transnationella relationer, relationer över nationsgränser, unga 

vuxna med Jugoslavisk bakgrund. 
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Förord  
	

Vi skulle vilja rikta vårt varmaste tack till alla som medverkade i vår studie.  

Tack för Er tid, vilja, stöd och Era kloka ord! 

Utan Er hade vi inte kunnat slutföra vår uppsats! 

 

Tack! 

 

Ramajana Halilovic & Ola Hagberg 
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1. Problemformulering 
År 1991 stod Europa inför något som under den tiden uppfattades vara den största 

flyktingkrisen sedan andra världskriget. I forna Jugoslavien utbröt väpnade konflikter till följd 

av landets sönderfall. Uppdelningen av landet, krig, terror och etnisk rensning drev miljontals 

människor på flykt från forna Jugoslavien i sökandet efter skydd och överlevnad. Över 800 

000 migranter flydde till europeiska länder så som Tyskland, Spanien, England, Danmark och 

Nederländerna och tusentals andra sökte sig även till USA, Turkiet, Australien och 

Latinamerika. Ungefär 100 000 migranter, främst bosnier, fick under åren 1991-1995 ett nytt 

hem i Sverige (Powell, 2005 s. 327; Migrationsverket, 2016; SCB, 2010). För flertalet av de 

jugoslaviska migranterna var livsomställningen i Sverige en påfrestande och mödosam 

process då bland annat rasism och utsatthet ökade i samhället (Ålund 1998; Gustafsson, 

1998).  

 

Ett sätt att hantera livsomställningen på är att skapa och upprätthålla transnationella relationer 

till familj, släkt och vänner som permanent, eller periodvis, befinner sig på olika håll i världen 

(Levitt & Glick Schiller 2004). Genom telefonkontakt, brev, e-post, internet och 

kompletterande besöksresor kan migranterna bland annat få hjälp och stöd med vardagliga 

bekymmer och svårigheter, de kan dela glädjeämnen med varandra samt återskapa känslan av 

tillhörighet till deras forna hemländer och släkt (Eastmond & Åkesson, 2007). Transnationella 

sociala nätverk och relationer skapas därmed med fästpunkter i olika länder, vilket har blivit 

en viktig beståndsdel inom transnationell migration samt i forskningsfältet om migration 

(Gustafson, 2007 s. 22). Transnationell migration används nämligen främst för att förklara 

rörligheten över nationsgränser genom både kommunikation och besök, vilket överskådligt 

kan ses som en pågående process av återkommande rörlighet som sker kontinuerligt eller 

periodmässigt (Eastmond & Åkesson, 2007; Gustafson, 2007).  

 
I forskning med fokus på transnationell migration framhävs dock främst den första 

generationens migranter, betydelsen av deras transnationella relationer samt vad det har 

inneburit för dem att migrera (Levitt & Glick Schiller, 2004). Därutöver åskådliggörs 

jugoslaviska migranter oftare i forskning som rör arbetskraftsinvandringen till Sverige som 

skedde under åren 1960-1980, eller i familjebaserade studier (Levitt, 2009). Däremot råder 

det delade meningar bland migrationsforskare om huruvida andra generationens migranter är, 

eller blir påverkade av, transnationell migration. Vissa forskare menar till exempel att den 
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andra generationens migranter saknar intresse för sina föräldrars hemland, språk och 

relationer, medan andra istället hävdar att andra generationens migranter också är en del av 

den transnationella världen genom sin uppväxt samt att de själva deltar i transnationella 

nätverk genom detta (Levitt & Glick Schiller, 2004; Levitt, 2009).  

 

Trots att uppmärksamheten kring migranters barn och deras perspektiv på migration har ökat, 

finns det fortfarande stora kunskapsluckor gällande transnationell migration och relationer för 

den andra och tredjegenerationens jugoslaviska migranter. Detta kan bland annat bero på att 

forskning om kategorin unga vuxna med utländsk bakgrund, jugoslavisk bakgrund inräknat, 

ofta baseras på en så kallad nationell förståelse av migration, samt att det alltjämt råder 

bristande konsensus om det transnationella perspektivets användning gällande migranters 

barn (Gustafson, 2007;Levitt, 2009). Utifrån en nationell förståelse på migration betraktas 

permanent boende samt nationell förankring som det normala och önskvärda, medan 

migration ses som något avvikande, tillfälligt och problematiskt (Levitt, 2009). Det 

transnationella perspektivet på migration å andra sidan, belyser migranternas upprätthållande 

och utvecklande av relationer samt meningsfulla band till släkt, vänner och familj i nya och 

gamla hemländer (Gustafson, 2007, s. 17).  

 

På senare tid har dock migranters barn börjat få mer utrymme i forskningsfältet om 

transnationell migration där allt fler forskare erkänner att kontakt och relationer till släkt, 

vänner och familj är ett vanligt inslag i flertalet migranters liv, även hos andra och 

tredjegenerationens migranter (Eastmond & Åkesson, 2007; Glick Schiller, Basch & Szanton 

Blanc, 1995). För vår studie innebär detta att ett transnationellt perspektiv inte behöver vara 

bundet till en viss generation av migranter, utan att vi har använt det på ett område som ännu 

inte är lika prioriterat så som familjebaserad migrationsforskning eller forskning om första 

generationens migranter (Gustafson, 2007). Vårt intresse för att använda ett transnationellt 

perspektiv på just unga vuxna med jugoslavisk bakgrund växte också fram för att vi just ville 

prioritera de unga vuxnas perspektiv och syn på transnationella relationer, inte familjens eller 

föräldrarnas.   
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1.1 Syfte 
	
Syftet med vår studie är att undersöka hur unga vuxna med Jugoslavisk bakgrund utvecklar 

och upprätthåller relationer över nationsgränser till familj, släkt och vänner.  

 

1.2 Frågeställningar 
	
1. Vilka resurser använder sig unga vuxna med jugoslavisk bakgrund av för att bevara och 

utveckla transnationella relationer?   

 

2. Hur har de unga vuxnas transnationella relationer utvecklats över tid?  

 

3. Vad är det som driver de unga vuxna till att utveckla och bevara transnationella relationer? 
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2. Kategorin unga vuxna med Jugoslavisk bakgrund 
	
Vi har valt att utgå efter beteckningen unga vuxna med jugoslavisk bakgrund i vår studie då vi 

anser att kategorierna person med utländsk bakgrund samt andra generationens invandrare är 

missvisande och problematiska. Till exempel saknar benämningen person med utländsk 

bakgrund en klar definition och används på olika sätt av svenska myndigheter och 

organisationer. Inom statistiska centralbyrån (SCB) och migrationsverket till exempel 

används personer med utländsk bakgrund för att kunna göra en kategorisering som omfattar 

både utrikesfödda och inrikesfödda personer med två utrikesfödda föräldrar (Ds, 2000:43 s. 

35-36; SCB, 2010). Kritik har därför riktats mot benämningen och har ansetts vara för 

generaliserande och omfattande än andra generationens invandrare som enbart inbegriper 

personer som är födda i Sverige, men med en eller två utlandsfödda föräldrar (Ds, 2000:43).  

 

Beteckningen andra generationens invandrare har dock likt personer med utländsk bakgrund 

fått möta en del motstånd och kritik då det inbegriper barn som är födda och uppvuxna i 

Sverige, de har med andra ord inte fysiskt migrerat och bör därför inte ses som invandrare 

(Ibid. s. 31). Utöver detta kan användningen av ordet invandrare leda till att individen inte 

känner tillhörighet till något land och att personerna orättfärdigt kan kopplas till olika 

problem som framställs av bland annat media och diverse statistiska rapporter (Ibid.). Med 

grund i dessa svårigheter och kritiken som riktats till både beteckningen personer med 

utländsk bakgrund samt andra generationens invandrare, valde vi därför unga vuxna med 

jugoslavisk bakgrund. Däremot kan vår tillämpning av benämningen ung vuxen vara något 

problematisk då denna kategori också saknar en klar definition om vem som egentligen 

räknas som ung vuxen. I somliga fall används även kategorin ungdom som synonym till ung 

vuxen. Enligt en rapport från Ungdomsstyrelsen (2010) där olika begrepp gällande 

ungdomspolitik och ungdomar i grupp behandlas, används till exempel begreppet ungdomar 

om individerna är mellan 13-29 år.  

 

I FN:s barnkonvention under artikel 1 anses det dock att varje individ under 18 år ska räknas 

som barn. Detta ställer sig alltså i direkt kontrast med Ungdomsstyrelsen användning av 

begreppet då individer yngre än 18 år kategoriseras som ungdomar (Juhlén, 2008). Inom 

Ungdomsstyrelsens rapport (2010) beskrivs emellertid olika livsfaser som karakteriserar 

ungdomstiden och övergången till stadiet ung vuxen. Ungdomstiden kännetecknas av 
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frigörande från föräldrarna och definieras tidsmässigt som tiden från när puberteten inträffar 

tills att personen flyttar hemifrån (Ibid.). Därefter följer livsfasen ung vuxen, en slags 

frihetstid som karakteriseras av självbestämmande och stora livsval som vidareutbildning, 

karriär, bostadsort och eventuellt sökandet efter en livspartner (Ungdomsstyrelsen, 2010). För 

att kunna definiera våra unga vuxna åldersmässigt utgick vi först från FN:s barnkonvention 

som fastställer att varje individ under 18 år räknas som barn. Därefter följde vi 

Ungdomsstyrelsens (2010) användning av begreppet och beskrivning av livsfasen ung vuxen, 

varpå vi fastslog att individer från 18 år fram till 29 år ska ses som unga vuxna i denna studie. 

Kategorin unga vuxna i vår undersökning byggde alltså på att de ska vara födda i Sverige, 

vara mellan 18-29 år och ha en förälder eller föräldrar födda i forna Jugoslavien.  

3. Avgränsning 
	
Vi valde att avgränsa vår studie till att undersöka hur unga vuxna med Jugoslavisk bakgrund 

skapar relationer över nationella gränser. Respondenterna är unga vuxna vars föräldrar eller 

förälder flydde från kriget och sitt hemland forna Jugoslavien mellan åren 1990-1998.  Per 

definition är åldern på en ung vuxen mellan 18 år till 29 år därför kommer vi att använda 

begreppet ung vuxen även för våra respondenter. De unga vuxna i vår studie är mellan 18-26 

år gamla då de föddes under kriget och den pågående migrationen från forna Jugoslavien. 

Under 1970,-och 1980 talet var nämligen migrationen från forna Jugoslavien till Sverige 

främst av arbetskraftsrelaterad karaktär, vilket ändrades år 1990 då kriget bröt ut (SOU 

2005:50 s. 111-112).  

 

Genom vår avgränsning kunde vi koncentrera oss på ett mindre antal individer med relativt 

lika bakgrund gällande föräldrarnas migration och kriget på Balkan. En ytterligare 

bakomliggande faktor till varför vi fokuserade på unga vuxna med Jugoslavisk bakgrund och 

deras transnationella relationer (relationer över gränser) är för att den tidigare forskningen 

gällande detta ämne främst riktar in sig på första generationens migranter och globala 

familjer, vilket vi diskuterar senare. Hur barnen till dessa migranter, unga vuxna, skapar 

relationer över gränser är däremot inte lika uppmärksammat, speciellt när det rör sig om unga 

vuxna med Jugoslavisk bakgrund. Därför valde vi också att mer djupgående fokusera på dessa 

individer och lyfta ämnet transnationella relationer utifrån deras perspektiv. Utöver 

respondenternas bakgrund och ålder samt inriktningen på relationer över nationsgränser, har 
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inga större avgränsningar gjorts. Till exempel har vi inte gjort någon avgränsning gällande 

våra respondenters kön, sociala status eller vart dem bor.   

4. Kunskapsläge 

4.1 Levnadsvillkor för jugoslaviska arbetskraftsmigranter i Sverige 

Professorn i sociologi Sonja Drobnič har gjort en komparativ analys av levnadsvillkor på 

jugoslaviska migranter i Sverige. Materialet som studien Immigrants in a Welfare State: 

Living Conditions of Yugoslav Immigrants in Sweden är inhämtad från en undersökning som 

utfördes av Stockholms universitet. De jugoslaviska migranter som är med i Drobničs studie 

kom till Sverige under 1965-1980 talet och tillhör kategorin arbetskraftsinvandring. I 

Drobničs undersökning används en så kallad ”tvillingmetod” som går ut på att jämföra 

jugoslaviska migrantfamiljers levnadsvillkor med inrikesfödda svenska familjer. Anledningen 

till att det kallas för en tvillingmetod är att matchningen mellan familjemedlemmarna som 

jämförs ska stämma överens på kön, ålder och yrke (Drobnič 1990, s. 2-4). 

 

Områdena som jämförs i studien baseras på levnadsnivå. Levnadsnivå innebär individens 

förmåga att hantera resurser i en bestämd kontext genom kontrollerade och medvetna val som 

påverkar hans eller hennes levnadsvillkor (Ibid. s. 22). Författaren har definierat och sedan 

delat in levnadsvillkoren och resurserna i olika områden eller teman som sedan används som 

utgångspunkter i jämförandet mellan personerna. De teman som användes i Drobničs studie är 

utbildning, arbete och arbetsvillkor, familj och sociala relationer, hälsa och tillgång till 

sjukvård samt bostadsförhållanden och politiska resurser (Drobnič, 1990 s. 31- 106). För oss 

är det intressanta i Drobničs studie avsnittet som handlar om familj och sociala relationer. 

Avsnittet handlar nämligen om hur migranterna från forna Jugoslavien förlorade sina sociala 

band till släkt och vänner och behövde bygga upp sitt sociala nätverk på nytt (Ibid. s. 63).  

 

Trots att familjerna behövde bygga upp sina sociala nätverk visade undersökningen att 

familjer med jugoslavisk bakgrund antingen besökte eller hade regelbundna besök av 

släktingar och vänner. Drobnič menar att de jugoslaviska familjerna hade starka band till sina 

hemländer då de ofta åkte dit på besök, eller hade besök därifrån av släktningar eller vänner 

(Ibid. s. 65-66). Resultaten är också indelade under undersökningens olika teman och visar på 

att det finns skillnader i varje område, vilket belyses med hjälp av jämförelser utifrån tvilling-
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metoden. Resultatet för området ”familj och sociala relationer” visar att jugoslaviska familjer 

ofta bor tillsammans under en längre period än svenskfödda familjer då barnen flyttar ut 

tidigare (Drobnič s. 112-119). 

 

Drobničs (1990) studie ger oss en djupare förståelse om hur ofta jugoslaviska 

arbetskraftsmigranter träffar och behåller sina sociala nätverk. En bakomliggande anledning 

till varför det sociala nätverket kan vara av betydelse bygger på nätverkets stödfunktion. Det 

sociala nätverket kan till exempel tillhandahålla stöd vid sjukdom eller bekräfta 

nätverksmedlemmen känslomässigt ifall behovet av att diskutera känslomässigt jobbiga 

ämnen uppkommer (Ibid. s. 66-67). Beskrivningen av nätverkets stödfunktion som Drobnič 

nämner, hjälper oss att förstå vikten av vissa migranters bevarande av kontakt med släkt och 

vänner. En annan viktigt aspekt att ta hänsyn till är att livet som migranterna levde under 

Drobničs (1990) studie troligtvis såg annorlunda ut jämfört med hur dem unga vuxna med 

jugoslavisk bakgrund lever idag. Ett sådant exempel kan vara utvecklingen av 

kommunikationsteknologi som har lett till bland annat ökad tillgänglighet att kontakta 

varandra via internet. Vi är medvetna om att Drobničs (1990) studie genomfördes för flera år 

sedan och att förutsättningarna för migranterna då troligtvis var annorlunda jämfört mot vad 

dem är idag, men samtidigt ger Drobničs studie en fingervisning om att kontakten till släkt, 

familjemedlemmar och vänner kan vara av stor betydelse i migranternas vardag.   

 

4.2 Arbetskraftsinvandring och kvinnliga sociala nätverk  

Aleksandra Ålunds undersökning Lilla Juga handlar om kulturmötets innebörd och så kallade 

invandrarskap där hon under några år har intervjuat, levt och tagit del av jugoslaviska 

migranters liv i en Stockholmsförort som kallas för Lilla Juga (Ålund, 1991, s. 11-15). De 

flesta intervjupersonerna var kvinnor och samtliga intervjuer skedde mellan år 1985-1987. 

När Ålund (1991) beskriver varför intervjupersonerna migrerade handlar det främst om 

arbetskraftsinvandring. Författaren har inte uttryckligen beskrivit vilka metoder som har 

använts i insamlandet av materialet eller varför, däremot nämner författaren att hon genomfört 

långa intervjuer som övergått till dialoger samt att hon under återkommande perioder har bott 

hos några av kvinnorna som deltog i undersökningen. (Ibid. s. 12-13). Ålund presenterar flera 

intervjuer och dialoger i sin undersökning som belyser hur komplext livet kunde vara för 

jugoslaviska arbetskraftsmigranter. Svårigheterna som berörs i studien handlar bland annat 
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om kulturkonflikt, utanförskap och diskriminering (Ibid. s. 23-197). Avsnittet ”kön och 

generation i invandrarfamiljens omvandling” är av relevans för vår undersökning eftersom det 

anknyter till upprätthållandet av relationer. Där beskriver nämligen Ålund hur komplicerat det 

kan vara för den första generationens jugoslaviska migranter att uppfostra sina barn. 

Föräldrarna vill oftast att barnen ska värna om den jugoslaviska kulturen som de själva är 

rotade i. Problem kan därmed uppstå ifall barnen till exempel skaffar en svensk partner då 

föräldrarna blir rädda för att barnen ska bli ”försvenskade” eller att de jugoslaviska 

värderingarna och kulturen ska falla i glömska. Enligt Ålund kunde ett eget hus eller ett 

familjehem i forna Jugoslavien vara ett sätt att kringgå detta eftersom banden till hemlandet 

stärktes för föräldrarna, men kunde samtidigt fungera som en slags uppmuntran eller 

påminnelse för barnen att hålla kontakten och utveckla sitt intresse för föräldrarnas 

Jugoslaviska bakgrund (Ibid. s. 73-92). 

 

En betydande del för familjens sammanhållning är att det finns ett socialt nätverk av 

jugoslaviska migranter i anslutning till familjen på en lokal nivå, så som grannar, 

arbetskollegor och vänner. Vidare skriver Ålund (1991) att det sociala nätverkets vidhållande 

inte enbart är viktigt för barnens formanden av värderingar eller kultur, utan det kan även vara 

av betydelse för att de vuxna som kan använda sig av nätverket för att söka arbete eller 

bostad. Därutöver framkommer det även att det sociala nätverket kan vara viktigt för att 

kunna få stöd och trygghet i vardagen, samt för att kunna återskapa känslan av tillhörighet. 

Skulle en individ till exempel ha svårigheter med det svenska språket kan denne tala med 

vänner eller släkt, diskutera sociala såväl som vardagliga problem och känna gemenskap med 

någon. Speciellt omnämns en grupp som beskrivs som ett väninnenätverk vars medlemmar 

har koll på olika förhållanden och missförhållanden inom nätverket (Ibid. s. 130).  

 

Aleksandra Ålunds studie har bidragit med insikter om hur Jugoslaviska föräldrar oftast vill 

att barnen ska lära sig mer om deras jugoslaviska kultur, samt att de bör behålla och utveckla 

banden till föräldrarnas hemländer (Ålund, 1991, s. 73-96). Dessutom har vi kunnat utveckla 

vår förståelse om de sociala kontaktnätens bidrag samt dess betydelse utifrån migranters olika 

förutsättningar. De jugoslaviska arbetskraftsmigranterna som utgör materialet i Drobničs 

(1990) och Ålunds (1991) studie kom till Sverige under andra förutsättningar än vad de 

jugoslaviska migranter som flydde från kriget i forna Jugoslavien gjorde. Ålund (1991) 

återger även en nyanserad bild av de jugoslaviska arbetskraftsmigranterna då uppfattningen 
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av migranterna bland annat sammanställdes i media, samhällsdebatter och bland den svenska 

befolkningen. Ett exempel som framhävdes i studien handlar om de jugoslaviska 

arbetskraftsmigranternas egna upplevelser om hur de blev betraktade av samhället under de 

första åren och hur det sedan förändrades. Samhällsklimatet förändrades från att vara nyfiket 

och välkomnande till att bli misstänksamt och indelat i ”vi mot dem”. Migranterna som 

beskrev övergången menade att grannar slutade hälsa, utanförskapet växte och att det blev 

mer problematiskt att hitta arbete (Ålund, 1991, s. 110-114).  

 

4.3 Migration i Sverige ur ett transnationellt perspektiv 

Marita Eastmond & Lisa Åkesson (2007) har forskat om transnationell migration och 

släktskap utifrån ett transnationellt perspektiv. Forskningen omnämner bland annat migranters 

relationer till släktingar utanför Sverige, samhörighet, utanförskap, resurser och problem med 

globala familjer som utgångspunkt. Hur nära relationer (släktskapsrelationer) kan gestaltas i 

så kallade transnationella sociala rum och hur släktbanden kan upprätthållas är därmed en stor 

del av deras forskning. Transnationella sociala rum innebär alltså att en migrant kan ha 

transnationella aktiviteter och relationer i sociala, politiska och ekonomiska rum som sträcker 

sig över nationsgränser (Eastmond & Åkesson, 2007 s. 20-24).  
 
Forskningen om transnationell migration som Eastmond & Åkesson (2007) har presenterat i 

antologin grundar sig följaktligen främst på släktnätverk och transnationella relationer i 

förhållande till en familjekonstellation. Forskningens material bygger även på djupintervjuer 

med familjer från bland annat Kosovo, Bosnien, Kongo, Chile och Somalia som visar på stora 

likheter med vad som egentligen förmedlas och förhandlas mellan familjemedlemmar runt om 

i världen, trots det geografiska avståndet länderna emellan (Ibid. s. 24). De mest värdefulla 

och återkommande transnationella praktikerna som kunde utläsas bland samtliga familjer 

indelades i fyra kategorier.  Den första handlar om ekonomiskt och materiellt stöd från 

migranterna i Sverige till de som bor kvar i hemlandet. Att överföra pengar eller att skicka 

gåvor är något som de flesta migranter gör då pengarna ofta fungerar likt ett socialt skyddsnät 

för de kvarboende släkt och familjemedlemmarna (Eastmond & Åkesson, 2007 s. 24-25).  
 

Den andra kategorin handlar istället om en speciell form av omsorg av såväl unga som äldre 

familjemedlemmar. Omsorgsarbetet pågår trots distansen mellan medlemmarna och kan även 

gå i båda riktningar. Exempelvis kan migranters barn bo kvar i hemlandet och tas hand om av 
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släktingar under den osäkra perioden då deras vårdnadshavare försöker etablera sig 

utomlands. Barnen kan även tillfälligt tas hand om av släktingar i hemlandet om de skickas 

tillbaka av föräldrarna en kortare period för att förbättra sitt modersmål eller komma bort från 

dåligt umgänge (Ibid.). De vuxna som migrerat kan istället genom ekonomiskt bistånd och 

besök till hemlandet se till att de äldre får en god omvårdnad och att de ses efter av icke-

migrerade familjemedlemmar. De kan även hjälpa andra släktingar migrera eller försöka 

ordna något jobb (Eastmond & Åkesson, 2007 s. 25).  

 

Den tredje kategorin handlar om hur de transnationella släktnätverken förmedlas genom 

känslomässig bekräftelse och moraliskt stöd. Genom utvecklingen av billiga och förbättrade 

kommunikationsmedel kan familjer som splittrats geografiskt fortsätta hålla kontakten och 

dela med sig av vardagens bekymmer, beslut och glädjeämnen. Men även om det är lättare att 

hålla kontakten uppstår det ofta skillnader i erfarenheter, kunskap och värderingar, vilket kan 

leda till att både migranter och de kvarboende ser varandra som oförstående. Till exempel 

nämns återkommande situationer i materialet där de kvarboende beklagar sig över att 

migranterna har glömt dem och svårigheterna i hemlandet, medan migranterna istället 

upplever att de kvarboende inte inser att livet utomlands också kan vara problematiskt (Ibid. s. 

25-26).  
 

Den sista kategorin av återkommande transnationella praktiker är relaterad till många 

migranters strävan efter att skapa eller återskapa känslan av tillhörighet och hem. Detta kan 

gestalta sig genom längre eller kortare besök i hemlandet där migranterna också kan diskutera 

det som till vardags förmedlas via det transnationella sociala rummet. Dessa diskussioner kan 

antingen leda till större förståelse mellan grupperna eller resultera i svårlösta konflikter. Att 

bygga ett hus i hemlandet manifesterar också en kontinuerlig tillhörighet till platsen, vilket 

flera migranter väljer att göra då möjligheten finns (Eastmond & Åkesson, 2007 s. 25). Alla 

de presenterade kategorierna inom de transnationella praktikerna påverkar alltså relationerna 

till familjemedlemmar på flera olika platser i världen (Ibid.).    
 

Forskningen som Eastmond & Åkesson (2007) presenterar handlar alltså om ett 

transnationellt perspektiv på migration, vilket också är en central del i vår undersökning om 

unga vuxna med jugoslavisk bakgrund. De fyra olika kategorierna ekonomi, omsorgsarbete, 

moralisk och känslomässigt stöd samt känslan av tillhörighet till hemlandet är olika exempel 
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som Eastmond & Åkesson (2007) beskriver som viktiga delar för att skapa eller upprätthålla 

relationer med släktningar i andra länder med längre eller kortare geografiskt avstånd.  

 

4.4 Global transnationell migration  

Nina Glick Schiller, Linda Basch & Cristina Szanton Blanc (1995) diskuterar i 

Anthropological Quarterly att forskare i USA under en lång tidsperiod har sett migranter som 

upprotade individer utan kopplingar till sitt hemland. Migranter var därför enligt forskarna 

tvungna att möta de smärtsamma processerna av att inkorporeras in i ett nytt samhälle och en 

ny kultur när de etablerar och rotar sig utomlands (Ibid s. 48).  Författarna utvecklar en teori 

om migration, nämligen transnationell migration. Författarna menar att kategorin immigrant 

eller invandrare kan förstås bättre både i USA och Europa om de benämns som transnationella 

migranter (transmigrants). Detta beror på att migranter ofta interagerar med flera 

internationella kontakter, samtidigt som de är involverade i vad som sker på andra platser 

genom bland annat kommunikationsmedel, transaktioner och utbyten av kunskap och 

erfarenheter (Glick Schiller, Basch & Szanton Blanc, 1995 s. 48-49).  

 

Denna process med utbyten, kommunikation och engagemang ger också migranterna 

möjligheter att trotsa geografiska avstånd och bygga upp ett vardagsliv kopplat till flera 

platser i världen. Genom att använda benämningen transnationell migrant försvinner också en 

del negativa associationer som vanligtvis är kopplat till kategorin immigrant eller invandrare, 

vilket gör att en mer dynamisk och komplex bild av migranter kan växa fram (Ibid). Artikeln 

bygger vidare på transnationell migration i form av olika familjekonstellationer från Karibien 

och Filippinerna som beskriver hur deras liv påverkas av transnationella fält. Glick Schiller, 

Basch & Szanton Blanc (1995) skriver inledningsvis att migranternas bosättningsprocess i det 

nya landet främjar utvecklingen av deras transnationella fält. Alltmedan migranterna (från den 

karibiska eller filippinska populationen) skapade sig en tillvaro i sina nya hem utvecklade de 

samtidigt flera sociala, ekonomiska och politiska band som sträcker sig över nationsgränser.  

 

En viktig faktor bakom dessa multipla transnationella nätverk är enligt författarna släkt i ett 

eller flera hushåll. Oavsett klasstillhörighet krävs det olika resurser för att kunna migrera, 

därför fungerar också migrationen och skapandet av de transnationella nätverken som 

strategier för att försäkra sig om att hushållen kan få tillbaka, och kanske öka, de förlorade 
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resurserna och den sociala positionen (Glick Schiller, Basch & Szanton Blanc, 1995 s. 54). 

Flexibla och utspridda familjenätverk kan även maximera arbetsmöjligheter, underlätta för 

resursbyten och social mobilitet samt förbättra de socioekonomiska förhållandena hos familjer 

i hemlandet (Ibid.). Men migration och migrerade familjemedlemmar kan även skapa 

konfliktfyllda situationer och frustration från både migranterna och de kvarboende. Till 

exempel kan det ekonomiska ansvaret uppfattas på olika sätt mellan migranten och de 

kvarboende som möjliggjorde migrationen. De kvarboende förväntar sig att den migrerade 

släktmedlemmen ska ta hand om de som är kvar i hemlandet ekonomiskt, medan individen 

som migrerat istället känner sig pressad av det ökade ekonomiska ansvaret för inte bara sig 

själv, utan även för familjen och släkten i det forna hemlandet. Detta kan enligt författarna 

skapa frustration mellan båda parter (Glick Schiller, Basch & Szanton Blanc, 1995 s. 55).  

 

Transnationella migranter som startade företag från både Karibien och Filippinierna ofta 

sammanlänkade deras företag med respektive hemland och vidgade sina transnationella 

aktiviteter genom arbetet. Import, - och export företag var bland de vanligaste företagen som 

öppnades upp av dessa migranter i samhällen där det ofta fanns en stor andel migranter från 

samma population. Därmed kunde de bedriva handel med sina hemländer och knyta 

transnationella band via arbetet. Företagen hos de filippinska migranterna byggde även täta 

nätverk med organisationer som sätter upp sociala, kulturella och religiösa tillställningar i 

både USA och Filippinierna för att på så sätt skapa relationer mellan länderna (Glick Schiller, 

Basch & Szanton Blanc, 1995 s. 56).  

 

Denna artikel har givit oss en större förståelse för vad transnationell migration innebär, med 

dess omfattning och betydelse för migranternas vardag ur ett globalt perspektiv. Forskningen 

har även gett oss kunskaper om vilka svårigheter migranter kan stöta på och att ett större 

ansvar kan läggas på de migranter som har kvarboende familj i hemlandet, samt hur viktigt 

det kan vara med arbete för att försörja den kvarboende familjen.  
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 4.5 Andra generationens mexikaner och ett transnationellt liv 

Robert C. Smith (2002) har genom sin studie Life Course, Generation, and Social Locations 

as Factors Shaping Second-Generation Transnational Life presenterat olika situationer och 

omständigheter som kan komma att påverka (unga vuxna) andra generationens mexikaners 

kontaktskapande, deltagande och upprätthållning av ett så kallat transnationellt liv. Syftet är 

att bevisa existensen av transnationell aktivitet hos unga mexikaner, varpå författaren även 

lyfter möjligheter samt begränsningar i sin studie gällande deltagandet i det så kallade 

transnationella livet (Smith, 2002 s. 145). 

 

Författaren redovisar bland annat hur kontakten mellan sändarlandet och mottagarlandet kan 

se ut och att intensiteten kan variera beroende på vilken livsfas eller period individen befinner 

sig i. Till exempel visade studien på att det för många individer var viktigt att delta i det 

transnationella livet under tonårsperioden och även som ung vuxen, dels för att kunna komma 

undan de stereotypa bilderna och rasifieringen av mexikaner i USA och dels för att de hade 

tid och möjlighet att resa. Vistelser till föräldrarnas hemstäder och kontakten med släkt ökade 

därför för många individer i studien under de nämnda livsfaserna (Ibid.).  

 

Några av de personer som intervjuades menar även att kontakten och vistelserna i staden som 

författaren kallar för Ticuani (avidentifierat, fiktivt namn på stad) omdefinierade deras syn på 

vad det innebar att vara från Mexiko, främst synen på deras egen mexikanskhet. För en person 

innebar mexikanskhet till en början ett annorlunda utseende, utanförskap och stigmatisering, 

vilket senare gjorde att personen gick med i ett mindre mexikanskt gäng i USA som enda 

kvinna. Gängmedlemmarna bekräftade de stereotypa bilderna som hon hade fått möta av 

andra under sin uppväxt och internaliserade sedan gängmedlemmarnas syn på mexikanskhet 

(Smith, 2002 s. 150-153). Efter att hon kommit i kontakt med en ungdomsgrupp som skapar 

olika transnationella band till Ticuani, fick hon med sig andra kunskaper och sätt att vara 

mexikansk på. Mexikanskhet kunde vara något helt annorlunda än det som porträtterades 

genom gängmedlemmar eller media i USA. De kunde njuta av att vara mexikaner på ett helt 

annat sätt i Mexiko, Ticuani, än vad de kunde i USA där de negativa fördomarna alltså 

påverkade vad de själva ansåg vara mexikanskhet (Ibid.).  

 

Smith (2002) skriver även att flera personer har försvarat sin så kallade mexikanskhet för att 
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förkasta de negativa, stereotypiska föreställningarna om att mexikaner ska vara farliga 

gängmedlemmar genom att utbilda sig och visa på att mexikanskhet kan visas på flera olika 

sätt. Enligt Smith (Ibid.) och respondenterna i studien anses därmed en god utbildning och 

upprätthållandet av den mexikanska bakgrunden vara viktiga strategier som rättfärdigar 

föräldrarnas uppoffringar. De vill alltså visa sina föräldrar att de klarar sig bra i livet, precis 

som föräldrarna önskat, samtidigt som de visar intresse för sin mexikanska bakgrund (Ibid. s. 

152-153).  

 

Det Robert C. Smith kom fram till i studien är alltså att transnationellt liv faktiskt existerar 

hos andra generationens mexikaner. Forskningen som presenterats är av relevans för vår 

studie eftersom den handlar om unga vuxna och andra generationen, samt deras deltagande i 

ett så kallat transnationellt liv. Dessutom lyfter författaren upp svårigheter som de unga vuxna 

får möta genom deras kopplingar till Mexiko, så som fördomar, stigmatisering och olika 

förväntningar. Svårigheterna som har framhävts i studien har bidragit med större förståelse 

gällande de unga vuxnas olika strategier att bryta dessa negativa associationer och hur de 

själva har ändrat sin uppfattning.  

 

4.6 Skapandet av identitet hos andra generationens migranter genom det 

transnationella livet.  

I artikeln Transnational Belonging among Second Generation Youth: Identity in a Globalized 

World, beskriver Kara Somerville (2008) hur livet som migrant har förändrats med grund i 

den utvecklade kommunikationsteknologin och resesätt. Denna utveckling har nämligen 

underlättat spridningen av familjer runt om i världen och kommunikationen har blivit billigare 

och mer lättillgänglig. Långdistans telefonsamtal, internationella flygpriser, internet och 

mobiltelefoner hjälper migranter att behålla banden till sina forna hemländer. Somerville 

(2008) menar att det är svårt att förstå migranters liv genom att enbart se på 

mottagarsamhället eftersom migranter påverkas av komplexa relationer i mer än bara ett land. 

Däremot påpekar en del forskare i Somervilles (2008) studie att andra generationens 

migranter inte påverkas av dessa komplexa relationer på samma sätt som första generationen 

då de inte har samma starka förankring till båda sina hem. Vissa forskare menar även att 

transnationella aktiviteter enbart är av större betydelse för den första generationens migranter, 

inte för deras barn (Ibid.). Samma forskare argumenterar vidare för att transnationella 
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aktiviteter enbart är ett “första generationens fenomen” där den andra generationen istället 

visar upp ett motstånd till att delta i ett transnationellt liv. De transnationella anknytningarna 

anses också vara mindre frekventa bland andra generationens migranter där relationer och 

anknytningar till vänner, släkt, familjemedlemmar och andra nätverksmedlemmar som 

kommer från föräldrarnas hemland inte prioriteras (Ibid. s. 24).  

 

Somerville (2008) å andra sidan hävdar istället att andra generationens migranter faktiskt har 

ett band till sina föräldrars hemländer som är mer än bara symboliskt, oavsett om de är födda i 

Kanada eller kom till Kanada som små barn. Det transnationella sociala fältets betydelse för 

konstruktionen av den andra generationens identiteter visar sig nämligen i tre nivåer. Den 

första nivån är kopplat till känslor där andra generationens migranter kan känna sig indiska 

samtidigt som de också känner sig som kanadensiska. Den andra nivån handlar om utseende 

där de framhäver sin transnationella tillhörighet genom att bära mode och kläder med 

influenser från föräldrarnas hemländer. Den nivån handlar slutligen om lojalitet där de unga 

vuxna kan känna lojalitet till både Indien och Kanada på samma gång (Somerville, 2008, s. 

23). 

 

Somerville (2008) presenterade genom dessa nivåer och sina argument att det är viktigt för 

andra generationens migranter att behålla kontakter till släkt i andra länder, samt att de ska 

kunna åka på besöksresor eftersom det ofta är genom kontakten och resorna som individen 

utvecklas. Resultatet av undersökningen visar till exempel att när ett barn har föräldrar från 

andra länder och växer upp i ett multikulturellt hem, kan problem uppstå i ungdomens 

sökande efter identitet. För den andra generationen kan det därför vara av stor betydelse att 

behålla kontakt och bevara relationer till föräldrarnas hemländer. Andra generationens 

migranter formar sina identiteter när de reser och behåller kontakten till släkt och vänner i 

andra länder (Ibid. s. 25).  

 

Artikeln beskriver hur andra generationens migranter kommunicerar med hjälp av bland annat 

brev och telefonsamtal med släktningar, samt att de även besöker sina föräldrars hemländer.  

Migranterna utvecklas genom detta som individer, de får mer kunskap om olika länder, språk 

och föräldrarnas bakgrund, vilket också ger oss insikter om transnationell migration och hur 

det kan påverka andra generationens migranter (Somerville, 2008 s. 25). 

 



20	
	

5. Metod 

5.1 Kvalitativ metod  

I vårt forskningsprojekt har vi använt oss av kvalitativ metod för att besvara vårt syfte och 

våra forskningsfrågor. Studien syftade till att undersöka hur unga vuxna med jugoslavisk 

bakgrund utvecklar och upprätthåller relationer över nationsgränser till familj, släkt och 

vänner, baserat utifrån den transnationella teorin på migration. Vi härledde följaktligen 

relevanta teman och kategorier ur teorin, som också är själva grunden för vår undersökning. 

Dessa kategorier har sedan konkretiserat och nyanserat vår analys om hur våra respondenter 

upprätthåller och utvecklar sina transnationella relationer, varför de bevarar somliga relationer 

och vad dessa betyder för dem. Vår studie var därmed teoristyrd och byggde på kategorier och 

teman från den transnationella teorin på migration (Sohlberg, 2013;Danermark, 2013).  

 

Vårt primära fokus och syfte med studien var alltså att vi ville fånga våra respondenters 

uppfattningar och erfarenheter av deras upprätthållande samt utvecklande av relationer över 

nationsgränser. Kvalitativ data och empiri rör nämligen enligt Göran Ahrne & Peter Svensson 

(2016) vanligtvis om sådant som händelser, yttranden eller förnimmelser, vilka inte enbart är 

intressanta i sig utan även kan användas indirekt för att studera andra fenomen så som 

upplevelser, känslor och tankar. Därför mäts oftast inte heller kvalitativa metoder eller data, vi 

konstaterar istället att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer som de förekommer 

(Ibid.). Vi frågade bland annat våra respondenter hur deras relationer över nationsgränser 

fungerade, hur de såg ut, i vilka situationer de förekommer oftare eller mindre samt vad de 

själva ansåg vara viktigt för bevarandet och utvecklingen av en relation.  

 

Det kvalitativa metodvalet, empirin och analysen gav oss således bredare förutsättningar för 

förståelse av andra perspektiv och sociala interaktioner, vilket Ahrne & Svensson (2016) 

återigen framlyfter som fördelaktiga element i användningen av kvalitativ metod. De menar 

till exempel att kvalitativ metod också hjälper oss att förstå hur människor lär känna och får 

förståelse för varandra, hur konflikter kan tänkas uppstå samt vikten av socialt samspel och 

sociala interaktioner (Ibid.). Eftersom vår undersökning också bygger på sociala interaktioner 

över nationsgränser och sociala samspel mellan de unga vuxna och deras familj, släkt och 

vänner föreföll också det kvalitativa metodvalet som det mest tillämpliga. Det underlättade 

nämligen vårt arbete med att samla in, tolka och bearbeta vårt material bestående av kvalitativ 
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data. Den kvalitativa metoden medför således flera fördelar i undersökningar som vår där 

fokus ligger på interaktioner och människors egna berättelser. Den kvalitativa metoden har 

trots sina fördelar även en del utmaningar som främst handlar om metodens tillförlitlighet, 

eller reliabilitet samt validitet. Wästerfors & Sjöberg (2008) diskuterar att det kan vara svårt 

att applicera reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie. De menar istället att 

tillförlitligheten bör mätas utifrån studiens helhet och granskning av urval, metodval samt hur 

rimligt och välgrundat resultatet är (Ibid.).  Svensson (1996) argumenterar liknande för att 

validitet och reliabilitet i kvalitativa studier handlar om studiens undersökningsuppläggning, 

datainsamlingsmetodik, analys av data och resultatet. I vår studie har vi därför regelbundet 

motiverat våra val gällande urval, insamlingsmetod, tidigare forskning, teori och avslutat med 

en tydlig välgrundad analys med kopplingar till vårt resultat. Genom våra motiveringar och 

argument bakom vårt beslutsfattande, arbetade vi för att öka tillförlitligheten i vår studie samt 

validitet och reliabilitet. Vårt material bestod följaktligen av kvalitativa, semi-strukturerade 

intervjuer där fokus riktades på de unga vuxnas uppfattningar och deras erfarenheter av 

transnationella relationer.  

 

5.2 Urval 

Eftersom vår undersökning handlade om unga vuxna med jugoslavisk bakgrund och hur de 

bevarar samt utvecklar transnationella relationer, behövde vi få tag på intervjupersoner som 

matchade våra krav för insamlingen av empirin. Kraven vi hade var att de unga vuxna skulle 

vara mellan 18-26 år, vara födda i Sverige och vars förälder eller föräldrar är födda i forna 

Jugoslavien. Inledningsvis visste vi inte hur vi skulle gå tillväga för att nå ut till vår specifika 

kategori av människor som också mötte våra krav, men efter att vi granskat vår egen tillgång 

till matchande individer i våra kontaktnät beslutade vi oss att genomföra en kombination av 

ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Genom användningen av båda urvalsmetoderna fick vi 

nämligen effektivt fram ett adekvat urval av intervjupersoner med både variation på bland 

annat könstillhörighet, ålder och var de kom ifrån. Vi började alltså med att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval och tog därför kontakt med ett mindre antal personer som var tillgängliga 

för oss med relevans för vår studie, vilket var fem personer som vi tidigare hade varit bekanta 

med under högstadiet. Dessa personer bodde även i olika delar av Sverige och bidrog därmed 

med god geografisk spridning av våra slutgiltiga respondenter.  
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Den initiala kontakten som vi gjorde med de fem individer som fanns tillgängliga i våra 

kontaktnät (och som även mötte våra krav för intervjupersoner) gjorde vi enbart för att nå ut 

till andra unga vuxna med jugoslavisk bakgrund, de fick alltså inte vara med som 

intervjupersoner i vår studie. Denna approach öppnade upp fem helt olika kontaktnät för oss 

som fortsatte att bidra med uppgifter till andra tänkbara intervjupersoner som ingen av oss 

kände eller visste något om. För att det inte skulle uppstå några missförstånd förklarade vi 

också våra krav för de tilltänkta intervjupersonerna: de ska vara födda i Sverige mellan år 

1990-1998 och deras föräldrar ska vara födda i forna Jugoslavien. Denna startpunkt gjorde 

således att vi undvek några av de vanligaste utmaningarna som kan uppstå i samband med ett 

snöbollsurval, så som felaktig information om andra respondenter, bristande kontroll över 

urvalet samt bristande variation i könstillhörighet, klass, geografiska områden och 

yrkeskarriärer (Ahrne & Svensson, 2016).   

 

Bekvämlighetsurvalet utvecklades alltså till vårt snöbollsurval efter att vi fått information och 

uppgifter om tilltänkta intervjupersoner från våra fem bekantskaper, varpå det första resultatet 

blev kontaktuppgifter till de sex första intervjupersonerna för studien. Dessa personer hade vi 

ingen anknytning till och samtliga individer mötte våra ställda krav, vilket även resulterade i 

att de blev de första intervjupersonerna i vår studie. Efter genomförda intervjuer sökte vi 

sedan vidare efter fler intervjupersoner där målet var tolv unga vuxna totalt, men efter att våra 

respondenter lämnat sina kontaktuppgifter för andra matchande intervjupersoner ställde fyra 

personer upp. Följaktligen arbetade vi med totalt tio respondenter i vår undersökning, sju 

tjejer och tre killar, vilket även var tillräckligt för oss att kunna besvara vårt syfte och våra 

forskningsfrågor.  

 

5.3 Semi-strukturerad intervju 

Eftersom vi har fokuserat på att lyfta våra respondenters egna uppfattningar om hur de 

upprätthåller samt utvecklar relationer över nationsgränser har vi använt oss av semi-

strukturerade intervjuer. Genom användningen av denna intervjuform gav vi inte bara 

intervjupersonerna utrymme att svara på våra ställda frågor gällande transnationella relationer, 

vilka vi också ville ha svar på, utan vi gav dem även möjligheter till att tala om andra 

relaterade teman. Våra intervjuer och intervjuprocess byggde nämligen på vår intervjuguide 

som uppmärksammade de teman och forskningsfrågor som vi sökte svar på, utan ett strikt 
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eller mekaniskt schema. På så sätt fick de unga vuxna lyfta sina åsikter och frågeområden som 

de själva ansåg vara viktiga. Öppenheten som den semi-strukturerade intervjuformen erbjöd 

våra respondenter gjorde det också möjligt för dem att i större utsträckning påverka innehållet 

i våra intervjuer, vilket även resulterade i att vi som intervjuare aktivt lyssnade på varje 

berättelse samtidigt som vi fick arbeta med uppkomna följdfrågor (Alvehus, 2013;Nilsson, 

2014;May, 2001). Användningen av den semi-strukturerade intervjuformen tillämpade sig 

därför också i vår studie eftersom vi inte ville använda oss av ett färdigt frågebatteri eller för 

styrande frågor, vi ville ge respondenterna möjlighet och utrymme att själva lyfta det de ansåg 

vara relevant för deras bevarande samt utvecklande av relationer över nationsgränser.  

 

Genomförandet av våra intervjuer byggde alltså på några få valda, grundläggande teman 

gällande bevarandet samt utvecklandet av transnationella relationer, vilka sedan utvecklades 

och nyanserades utifrån uppföljningen av intressanta spår uppkomna genom intervjufrågorna, 

följdfrågorna samt de utvecklade, fördjupande svaren. Några exempel på de teman som vi 

ursprungligen utgick från i intervjuguiden var familj, uppväxt, utbildning, umgänge samt 

kommunikationsmedel, som på ett eller flera sätt var relaterade till relationer över 

nationsgränser. Berättelserna, de intressanta spåren och insikterna som de unga vuxna gav oss 

gjorde dock att vi valde att bilda ytterligare teman för vår analys, så som ålder och 

gemensamma intressen samt förväntningar på bevarandet av relationer. Flera unga vuxna 

nämnde dessa teman under intervjuerna och menade att de spelade en stor roll i deras 

bevarande samt utvecklande av relationer över nationsgränser. Alvehus (2013) nämner även 

att följdfrågor samt uppmuntran från intervjuaren till intervjupersonerna kan leda till mer 

djupgående konversationer, viktiga insikter och intressanta spår som i sin tur kan påverka 

forskningens inriktning och resultat (Ibid.). Den semi-strukturerade intervjuformen och dess 

utrymme för öppenhet bidrog följaktligen med utvecklingen och skapandet av teman för 

analys i vår studie och därmed med en nyanserad bild av transnationella relationer utifrån de 

unga vuxnas referensramar.  

 

För att kunna använda våra semi-strukturerade intervjuer som empiriskt material valde vi 

också att spela in intervjuerna via diktafon samt använda anteckningar som stöd. Vi 

informerade våra respondenter innan intervjun gjordes att samtalet kommer att spelas in och 

bad även om deras samtycke för deltagandet i studien samt för inspelningen, varpå vi 

beaktade samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002; Kalman & Johansson, 2012). Eftersom vi 
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alltid var två intervjuare på plats antecknade vi även följdfrågor eller intressanta aspekter som 

de unga vuxna lyfte, utan att det störde själva intervjun. Hade vi till exempel enbart antecknat 

under intervjun hade det funnits ökad risk för bortfall då vi inte hade hunnit skriva ned allt 

som sades då vi samtidigt aktivt ska lyssna på intervjupersonernas berättelser. Därför 

genomförde vi också våra intervjuer med diktafon, vilket gav oss de unga vuxnas exakta ord 

på inspelning (Alvehus, 2013;Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Ett ytterligare gemensamt beslut som vi fattade angående utförandet av våra intervjuer var att 

vi skulle hålla dem i samtliga av våra respondenters egna hem. Detta val grundades bland 

annat i att hemmiljön är en trygg och bekväm sfär, samtidigt som intervjun skyddas från 

buller och andra människor som kan bryta anonymiteten. Våra intervjupersoner vågade till 

exempel dela med sig av deras transnationella relationer, vilka de väljer att bevara kontakten 

med och inte, vilket vi antar hade varit svårare att göra på ett kafé eller på andra offentliga 

platser. I princip samtliga unga vuxna tog även initiativet och bjöd hem oss för intervjun, 

vilket vi också ville respektera för att de skulle känna sig säkra och bekväma (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Under genomförandet av vår studie och under intervjuerna mötte vi emellertid också 

utmaningar som relaterade till användningen av begreppet transnationell migration. 

Utmaningen handlade om hur vi skulle operationalisera transnationell migration och bygga 

upp konkreta frågor om transnationell migration för våra respondenter om hur de uppfattar 

sina transnationella relationer. Vi använde ett operationellt språkbruk som byggde på att vi 

använde oss av lättare och mer generella formuleringar gällande transnationella relationer, så 

som relationer över nationsgränser eller relationer utomlands, vilket gjorde att vi kunde 

undvika oklarheter och missförstånd under intervjuerna (Bryman, 2011). De unga vuxna fick 

också själva definiera vilka de räknar som familj, släkt och vänner för att undvika ytterligare, 

potentiella missförstånd mellan oss som intervjuare och de unga vuxna. På samma sätt 

använde vi oss av en mer vardaglig förmedling av de teoretiska kategorierna och temana i 

våra intervjufrågor. Några exempel på detta är förmedlingen och frågekonstruktionen av 

kategorierna inom transnationell praktik (se rubrik 7) så som ekonomiska remitteringar. 

Genom att vi bland annat frågade ifall de unga vuxna regelbundet stöttar eller ibland bidrar 

med ekonomiska bidrag samt gåvor förstod de vad temat handlade om och kunde ge oss 

djupa, utvecklade svar. Vårt förenklade språkbruk under intervjutillfällena i kombination med 



25	
	

att vi delgav information till de unga vuxna gällande vad undersökningen skulle handla om 

lättade därmed på utmaningen som vi mötte.  

 

När vi väl hade genomfört och samlat in alla våra inspelade intervjuer transkriberade vi dem 

utifrån en förutbestämd mall där vi gemensamt hade sammanställt bestämmelser om vad vi 

skulle ta med från intervjuerna och inte (t.ex. pauser, skratt). På så sätt försäkrade vi oss om 

att vi använde samma förfaringssätt vid utskriften från det muntliga intervjusamtalet till skrift. 

Dessutom har vi inte enbart gått igenom varje utskrift och intervju tillsammans, utan vi har 

även gått igenom dem var för sig för att på så sätt gå igenom varandras transkriptioner och se 

till att allting stämmer. Enligt Steinar Kvale (2014) är det också av vikt att författarna eller 

forskarna till ett gemensamt projekt skriver ut intervjuerna på samma sätt, detta för att 

undvika komplikationer vid språkliga jämföranden mellan intervjuerna. För vår intervju valde 

vi att återge intervjuuttalandena mer ordagrant och tog därför med upprepande tilläggsord så 

som ”typ”, ”asså” och ”mm” samt emotionella uttryck och pauser som sattes inom en parantes 

i uttalandet. Även tystnad inräknades och markerades i uttalandet genom tillsättningen av tre 

punkter (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta val gjorde vi bland annat för att det gav oss ett 

bättre flyt i analysen och återgav de unga vuxnas uttalanden bättre än om vi strikt hade 

omvandlat uttalandena till skriftspråk. Vi ville som sagt komma åt de unga vuxnas perspektiv 

om hur och varför de bevarar och utvecklar transnationella relationer, vilket alltså återges 

direkt genom deras intervjuuttalanden i vår analys.   

 

5.4 Förförståelse 

Vi som författare av denna studie hade båda egna erfarenheter gällande upprätthållande och 

utvecklande av transnationella relationer, fast med olika bakgrund. En av oss har ett utbrett 

kontaktnät med släkt och vänner som bor på flera platser runt om i världen, till exempel USA, 

Australien och Turkiet. Dessutom är merparten av hennes kontaktnät som innefattas av familj, 

släkt och vänner bosatta i södra Europa, varpå flera av länderna tidigare har tillhört forna 

Jugoslavien.  Den andre författaren har ett mindre kontaktnät av familj, släkt och vänner som 

bor i Sverige men även några i Europa och Karibien, samt en nära familjemedlem i Indien. Vi 

har alltså båda varit, och fortfarande är, involverade i upprätthållandet samt utvecklandet av 

transnationella relationer genom både kommunikationsteknologi och resor. Trots att vår 

kontakt över nationsgränser har varit en bestående, regelbunden del i vårt respektive 
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vardagsliv var vi inte bekanta med teorin transnationell migration innan vi genomförde vår 

studie. Vår nyfikenhet gällande bevarandet och utvecklingen av relationer mellan familj, släkt 

och vänner över nationsgränser växte även och gav oss djupare perspektiv och förståelse om 

en vardaglig företeelse som alltid hade varit närvarande i våra liv, transnationella relationer.  

 

5.5 Tematisering  

För att kunna bearbeta vårt material samt få en god överblick av analysen valde vi att 

tematisera våra transkriberade intervjuer. Jens Rennstam & David Wästerfors (2011) 

beskriver tematisering utifrån tre delar: sortera, reducera samt argumentera. Den första delen 

av en tematisering, alltså att sortera sitt material, bygger på att forskaren/forskarna 

strukturerar sitt upplägg på så vis att materialet blir överskådligt och hanterligt redan under 

själva materialinsamlingen (Ibid.). För att vi inte skulle förlora oss i vårt material utan få en 

god struktur samt överblick över vårt forskningsprojekt började vi därför med att arbeta fram 

preliminära teman som bygger på vårt syfte och forskningsfrågor. De första preliminära 

teman som vi arbetade fram och utgick ifrån var resor, kommunikationsteknologi, 

transnationella kontakter under uppväxten, förväntningar, umgänge, språk och familj. Genom 

sorteringen kunde vi nämligen se vilka teman vi rört, vad som eventuellt saknades och vad 

som skulle kunna utvecklas. Johan Alvehus (2013) menar också att sorteringen görs i linje 

med uppsatsens syfte men att det samtidigt är av vikt att inte fastställa en slutgiltig 

tematisering allt för tidigt.  

 

Sorteringen av vårt material var därför till en början mer övergripande under själva 

datainsamlingsprocessen då vi formulerade, breda teman som fokuserade på familj, resor, 

besök och kommunikationsmedel. Därefter öppnade vi upp utrymme för andra teman som 

relaterade till transnationella praktiker. Denna utveckling möjliggjorde vi genom att bli 

förtrogna med vårt material, vilket Rennstam & Wästerfors (2011) menar gör materialet 

rättvisa. Istället för att fastställa olika aspekter och fynd vid enbart första anblick behöver 

alltså materialet läsas flera gånger om, annars kan viktiga trådar gå miste och materialet 

förlorar sin fulla potential. Därför behövs också den initiala sorteringen brytas och materialet 

bearbetas från början, vilket vi även gjorde (Ibid.). Efter att alla våra intervjuer var gjorda och 

transkriberingarna färdigställda började vi att läsa och bearbeta vårt material från ovanstående 

teman. Vi fick flera nya idéer under läsningen och kom underfund med att de initiala teman 
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som vi tidigare hade kommit överens om inte var tillräckliga, utan behövde utvecklas. Genom 

att se över vårt syfte, våra forskningsfrågor, intervjuerna samt användningen av teorin 

formulerade vi slutligen de teman som vi använt i analysen. Fällan med att utföra en alltför 

hastig fastställning av tematisering så som Alvehus (2013) beskrev det, undvek vi alltså 

genom att bearbeta vår empiri flera gånger om samt vara öppna för nya eller utvecklade 

teman.  

 

Den andra delen av tematisering, som också kallas för reducering, innebär att vi som forskare 

bör välja ut (reducera) vissa delar av vårt insamlade material. Detta utförs bland annat för att 

hålla texten smidig och följsam samtidigt som undersökningens huvudsakliga syfte är i 

ständig fokus (Alvehus 2013). Rennstam & Wästerfors (2011) menar även att materialet som 

reduceras ska återges på ett selektivt och rättvist sätt, där de exempel som forskaren finner 

särskilt intressanta bör lyftas fram. Dessutom kan vi inte reducera vårt material på så sätt att 

viktiga aspekter och uppfattningar från ett fåtal unga vuxna faller bort enbart för att det sticker 

ut i förhållande till de andra intervjupersonerna. Motsägelser och olika uppfattningar 

problematiserar nämligen vår analys och välkomnades därför också av oss (Ibid.).  

 

Den tredje och sista delen i vår tematisering benämns som argumentera. Denna del handlar 

om hur forskare kan använda sig av sitt empiriska material och sin teori (teorier) för att till 

exempel bidra med begreppsutveckling eller belysa hur ett fenomen kan förstås och påverkas 

utifrån en befintlig teori (Alvehus, 2013). För vår studie var inte begreppsutveckling en del av 

vårt syfte. Vi fokuserade på hur transnationella relationer hos unga vuxna med jugoslavisk 

bakgrund kan förstås utifrån det transnationella perspektivet. På så sätt belyste vi också 

upprätthållandet samt utvecklandet av de unga vuxnas transnationella relationer. Rennstam & 

Wästerfors (2011) menar även att studier bör innefatta argumentationer som på något vis ska 

bidra till det valda ämnesområdet. Om detta mot förmodan inte skulle ske ska det åtminstone 

finnas ambition till att bidra med ny kunskap, nya perspektiv eller nyanserade aspekter av ett 

fenomen. Vår studie bidrar till nyanserad kunskap om transnationell migration där forskning 

som gjorts tidigare påvisat att barn till migranter är passiva och inte har intresse att delta i 

transnationella relationer.  
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5.6 Arbetsfördelning 

Att vara två författare i denna studie har varit en lärorik upplevelse för oss båda, framförallt 

eftersom samarbetet har fungerat smidigt och väl under hela processen. Det goda samarbetet 

medförde att vi vågade ha öppna diskussioner med varandra där vi bland annat tog lärdom av 

varandras livserfarenheter, föreställningar och uppfattningar om framförallt relationer över 

nationsgränser. Dessa diskussioner bidrog också oftast med insikter, perspektiv och nya idéer 

som vi applicerade i studien. Vår ambition med arbetet var också att vi ville hålla en jämn 

arbetsfördelning under hela arbetsprocessen och utnyttja det faktum att vi var två författare. 

Vi har därför under hela undersökningens process suttit tillsammans och skrivit, diskuterat 

idéer och rättat studien.  Det enda arbetet som vi delade upp var arbetet med 

transkriberingarna eftersom vi visste att det skulle bli ett tidsödande projekt att göra dem 

tillsammans. Däremot har vi gått igenom varandras transkriberingar för att försäkra oss om att 

inget uttalande har gått förlorat. Valet av att arbeta tillsammans under alla avsnitt har 

inneburit att arbetsprocessen har gått långsammare än vad den kanske hade gjort om vi hade 

skrivit varsitt avsnitt. Fördelen har däremot varit att vi hela tiden har stöttat och uppmuntrat 

varandra, inte minst under tuffare perioder, samtidigt som vi har utmanat varandras tankar och 

idéer.  

 

5.7 Etiska överväganden 

I vår studie har vi beaktat och övervägt de fyra forskningsetiska huvudkraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. I 

förenlighet med detta har vi även fört diskussioner om de grundläggande etiska principerna 

integritet, frivillighet, anonymitet samt konfidentialitet som inryms och behandlas under 

huvudkraven (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har utgått från två samspelande etiska principer för 

att värna om våra respondenters rätt till att bestämma över sin medverkan och frivillighet, 

nämligen informationskravet och samtyckeskravet. Utifrån informationskravet har vi 

grundligt informerat våra respondenter om vad studiens syfte är, vilka delar som ingår i 

undersökningen samt att deltagandet i studien är helt frivilligt. Informationen har även 

tilldelats vid olika tillfällen för att förbereda respondenterna så mycket som möjligt. Det första 

tillfället där intervjupersonerna tilldelats information var genom vårt informationsbrev där 

studiens övergripande innehåll beskrivs som syfte, användning av intervjuer, frivillighet, 

anonymitet, rätten till självbestämmande, etiska principer samt tiden för deltagandet (Kalman 
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& Johansson 2012). Vi har också underrättat våra respondenter om att de blir inspelade under 

intervjuerna. Efter att de intresserade intervjupersonerna samtyckt till ett deltagande gav vi 

återigen våra respondenter en informationsöversikt innan respektive intervju för att se om det 

fanns några funderingar eller tveksamheter (Vetenskapsrådet, 2002;Kalman & Johansson 

2012). Respondenterna regleras också genom samtyckeskravet där det framhävs att 

intervjupersonerna själva har rätt till att bestämma över sitt deltagande i studien, att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan samt att de ska informeras om undersökningen för att 

avgöra om de vill samtycka till eller vägra medverkan (Nygren, 2012 s. 32-34). Detta blev 

våra respondenter också informerade om samt att de kunde avbryta sitt deltagande i studien 

utan att avkrävas motivering eller få konsekvenser av detta, till exempel genom att inte ställa 

upp på en intervju trots att de tidigare samtyckt (Ibid; Vetenskapsrådet, 2002 s. 9-10). Att 

informera våra respondenter om undersökningen och deras rätt till frivillighet har vi också 

tagit hänsyn till genom informationskravet.  

 

För att ytterligare skydda våra respondenter har vi arbetat med anonymitet i vår studie. 

Eftersom vi riktar in oss på unga vuxna med Jugoslavisk bakgrund och deras relationer med 

släkt, vänner och familjemedlemmar, kan en del känsliga och privata uppgifter uppkomma 

under intervjuerna. Därför har vi genomgående avidentifierat samtliga respondenter, vilket 

också är fördelaktigt enligt skademinimeringsprincipen (Hermerén, 2009;Kalman & 

Johansson, 2012 s. 44). Skademinimeringsprincipen innebär att vi som individer, forskare och 

hjälpare så långt som möjligt ska avstå från sådant som kan skada patienten, klienten eller 

som i detta fall, respondenterna (Hermerén, 2009). En möjlig skada för våra respondenter 

skulle kunna vara att deras identitet avslöjas. En annan möjlig riskfaktor är att respondenterna 

kanske inte känner sig bekväma med att svara på frågor om deras relationsskapande om de 

kan identifieras eller om deras anonymitet inte beaktas (Kalman & Johansson, 2012 s. 44).  

 

Därför har vi också fingerat namnen på respondenterna i studien och även namnen på släkt 

och vänner som framkommer under intervjuerna. Vi har också iakttagit försiktighet med att 

beskriva miljöer, platser och områden för att undvika igenkänning av intervjupersoner 

baserade på plats eller miljöbeskrivning (Bryman, 2011). Risken att bli igenkänd och de 

etiska reflektionerna kring individskyddet sträcker sig även vidare till konfidentialitetskravet 

som rör hanteringen av personuppgifter. Samtliga uppgifter angående respondenterna som 

ingår i studien har vi bearbetat med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att våra 
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insamlade personuppgifter och de transkriberade intervjuerna förvaras inlåsta i vårt kassaskåp 

och att våra utskrifter enbart innehåller fingerade namn. På så sätt kan inga obehöriga få 

tillgång till våra respondenters uppgifter och berättelser (Bryman, 2011). Utöver detta 

använde vi inte det insamlade materialet eller respondenternas enskilda uppgifter till något 

annat än vårt forskningsändamål, vilket beskrivs i nyttjandekravet (Ibid.). 

6. Teoretiska utgångpunkter 
Migration har tidigare uppfattats som en ensidig rörelse där människor migrerar från ett land 

till ett annat med mottagarlandet som slutdestination. Migration är däremot inte så 

enkelspårigt och statiskt som det tidigare har uppfattats, utan det är dynamiskt och fyllt av 

rörelse. Dessa rörelser ger upphov till nya relationer och nya sociala rum. Det transnationella 

perspektivet förklarar vilka nya sociala konstellationer som uppstår och hur rörelserna över 

nationsgränser ser ut. Det transnationella perspektivet belyser således migration i nytt ljus 

(Glick Schiller, Basch & Szanton Blanc, 1995). Numera tar migrationsforskare även hänsyn 

till att både migranter och deras barn kan känna sig hemmastadda i flera länder samtidigt 

(Levitt & Glick Schiller, 2004;Beck & Beck-Gernsheim, 2009 s. 31). Det ökade 

forskningsintresset och utvecklingen av det transnationella perspektivet på migration har varit 

av betydelse för uppmärksammandet av bland annat andra generationens migranter i 

migrationsforskningen samt att kunskapen om migration nyanseras. Det är alltså inte längre 

enbart första generationens migranter som är i fokus i relation till transnationell migration och 

transnationaliseringen, utan det är även deras barn och barnbarn. För vår studie betyder det att 

ett transnationellt perspektiv inte är bundet till en viss generation av migranter (Gustafson, 

2007 s, 34-35).  

 

I tidigare avsnitt presenterar vi empiriska studier som visar hur transnationella relationer 

uppstår och utvecklas i olika sammanhang. Det transnationella perspektivet hjälper till att 

belysa migranters, framförallt deras barns, transnationella och vardagliga relationer i en 

globaliserad värld, där närheten till släktningar och vänner kan bli en del av vardagslivet 

(Righard, 2008 s. 5-6; Rytter, 2007). Upprätthållandet och skapandet av kontakt och relationer 

är nämligen ofta ett vanligt förkommande inslag i flertalet migranters liv (oavsett ålder) och 

trots de olika geografiska avstånden till anhöriga runt om i världen. Transnationella relationer 

inom migration kan också se ut på olika sätt. För att förstå bättre vad det ”transnationella” 
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innebär använder vi oss av Faist, Fauser & Reisenauers (2013) teori som menar att 

transnationell migration kan studeras utifrån tre grundläggande aspekter, transnationalisering, 

transnationalitet samt transnationella sociala rum. Dessa aspekter överlappar och bygger på 

varandra för att tillsammans utgöra det ”transnationella”. I följande avsnitt förklarar vi vad 

transnationalisering, transnationalitet och transnationella sociala rum innebär samt hur vi har 

använt oss av dem i vår studie. Detta för att undersöka huruvida unga vuxna med jugoslavisk 

bakgrund är delaktiga i upprätthållandet och utvecklandet av relationer över nationsgränser. 

6.1 Transnationalisering 
Fokusbegreppet i detta avsnitt är transnationalisering vilket kan beskrivas som resursutbyten 

över nationsgränser. Dessa utbyten kan ske i form av varor, tjänster, kapital, tankar, idéer och 

människor. Allting som rör sig av nationsgränser där det sker någon form av utbyte mellan 

människor är transnationalisering, vilket också är kontinuerligt förekommande i bevarandet 

samt utvecklingen av relationer över nationsgränser. En del av transnationaliseringen handlar 

om möjligheten till att kunna kontakta varandra för att genomföra utbyten av olika slag. 

Kommunikationsteknologi har en central roll i dessa processer. Kommunikationsteknologin 

påverkar nämligen de andra grundläggande delarna så som transnationalitet, transnationella 

sociala rum samt transnationell migration i sin helhet eftersom kommunikation möjliggör 

global kontakt och dynamiska sociala samspel. Kommunikationsteknologi och 

transnationalisering går således hand i hand där den ena möjliggör den andra. Med hjälp av 

snabbare och billigare kommunikationsmedel och resor krymper även de geografiska 

avstånden, både rumsligt och tidsmässigt, då olika delar av världen knyts samman. 

Möjligheterna som kommunikationsutvecklingen medför innebär till exempel att migranter 

kan ha en mer intensiv kontakt till familj, släkt och vänner, vilket även kan bidra med en 

känsla av närhet även om de geografiskt sätt befinner sig långt borta. Utvecklingen möjliggör 

att migranter och släktningar kan ha videosamtal med varandra, föra billigare samtal via 

telefonen och kommunicera genom diverse mobilappar. Följaktligen kan migranter, oavsett 

om det rör sig om första generationen eller deras barn, bli mer delaktiga och närvarande i 

deras anhörigas liv (Faist, Fauser & Reisenauer, 2013; Gustafson, 2007; Glick Schiller et.al. 

1995).  
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En ytterligare central del inom transnationaliseringen är transnationella praktiker. Dessa 

praktiker kan överskådligt ses som upprepade aktiviteter som på olika sätt bidrar till 

utvecklande och bevarande av känslomässig närhet och relationer över nationsgränser. Några 

exempel på transnationella praktiker är ekonomiskt stöd/remitteringar, gåvor, omsorg, 

känslomässig bekräftelse samt besök och umgänge. Användningen av dessa praktiker hos 

migranter kan dock variera. Praktikerna kan dessutom ses som olika sätt att skapa, behålla och 

upprätthålla relationer över nationsgränser på (Faist, Fauser & Reisenauer, 2013). I vår analys 

använder vi oss av transnationella praktiker för att utläsa hur de unga vuxna med Jugoslavisk 

bakgrund upprätthåller kontakten med familj, släkt och vänner samt huruvida de väljer att 

utveckla och upprätthålla vissa relationer över nationsgränser. De transnationella praktikerna 

kan även utövas av transnationella familjer, vilket beskrivs inom ramen av transnationell 

migration. Själva begreppet familj är vida omdiskuterat och saknar en enhetlig definition. 

Eastmond & Åkesson (2007, s. 22-23) menar att varje fallstudie och intervjuperson står för 

olika uppfattningar om hur en familj ser ut. Familjebegreppet kan alltså innebära att migranter 

inte enbart räknar in make/maka och barn i familjen, utan också föräldrar och syskon. Hos 

andra kan definition av begreppet familj vara ännu bredare där släkt och vänner också 

inkluderas (Ibid.). Levitt & Glick Schiller (2004) menar att familjer numera kan ses som en 

strategisk socioekonomisk enhet med ständigt utvecklande släktskapsband. Det finns 

möjligheter för migranter att själva välja vilka band som de aktivt vill upprätthålla eller vilka 

de vill trappa ner, vilket också kan påverkas vid olika behov (Ibid).  

 

6.2 Transnationella praktiker 
Besök, umgänge samt omsorgsrelationer speglar hur de unga vuxna bygger transnationella 

relationer. Känslan av närhet, sammanhang och tillhörighet kan skapas genom besök och 

umgänge, ifall migranter eller deras familjemedlemmar hellre umgås i föräldrarnas hemland 

hos släktingar eller i deras eget familjehus som vanligtvis föräldrarna har byggt i hemlandet. 

Omsorg innebär att familjen och släkten tar hand om varandra på olika sätt. Till exempel kan 

migranters barn bo eller tas hand om av släktingar vid besök eller längre vistelser i det forna 

hemlandet. Barnen kan också i somliga fall tillfälligt omhändertas av släktingar i hemlandet 

ifall de skickas tillbaka av föräldrarna en kortare period för att förbättra sitt modersmål eller 

komma bort från vad föräldrar uppfattar som dåligt umgänge. Olika förutsättningar för välfärd 

leder även till ökat ansvar för vissa migranter. Resor och vistelser i olika länder har ofta som 
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syfte att lösa en omsorgsproblematik (Eastmond & Åkesson, 2007;Faist, Fauser & 

Reisenauer, 2013). 

 

Känslomässig bekräftelse är en praktik som bland annat förmedlas och bekräftas mellan 

transnationella släkt, -och vänskapsnätverk. Den handlar om att migranter och deras barn kan 

fortsätta hålla kontakten med sina anhöriga, även om de geografiskt är splittrade. Detta kan 

ske bland annat med hjälp av kommunikation och resor (Eastmond & Åkesson, 2007, s. 25-

26). Den känslomässiga bekräftelsen förmedlas också ömsesidigt där vardagliga bekymmer, 

glädjeämnen och beslut kan delas mellan varandra. Denna praktik har också varit ett 

genomgående tema för vår studie eftersom ett transnationellt perspektiv på migration riktar 

fokus på just rörlighet och relationer över nationsgränser (Ibid.). Ekonomiskt stöd, eller 

ekonomiska remitteringar, är en praktik där migranter från till exempel Sverige skickar pengar 

eller gåvor till de kvarboende i hemlandet, eller till annan behövande släkt runt om i världen. 

Ekonomiska praktiker har en stor betydelse, remitteringar står för 10 procent eller mer av 

bruttonationalprodukten (BNP) i 22 av världens länder. Försändelsernas ekonomiska 

betydelse är stor i Serbien och Bosnien- Hercegovina (länder som tidigare tillhörde 

Jugoslavien) (Faist, Fauser & Reisenauer 2013, s. 73-74). De ekonomiska försändelserna är 

vanligtvis något som första generationens migranter eller hela familjer utför, men ofta bidrar 

även barnen med materiellt stöd på de sätt de kan (Eastmond & Åkesson 2007 s. 24-25; 

Gustafson 2007 s. 29-31). 

	
6.3 Transnationalitet och transnationella sociala rum  

Transnationalitet är benämningen på intensiteten i förbindelserna mellan migranter och icke-

migranter. Transnationaliteten kan hållas aktiv genom regelbundna resor, ekonomiska bidrag, 

internet och annan kommunikation. Förbindelserna som spänner sig över nationsgränser 

bidrar till skapandet av transnationella sociala rum. De transnationella rummen skapas alltså 

när människor på olika sätt kommunicerar över nationsgränser. Faist, Fauser & Reisenauer 

(2013) väljer att dela in transnationella sociala rum i släktskapsgrupper, ekonomiska kretsar 

och samhällsgemenskaper för att förtydliga i vilka sammanhang som kommunikationen över 

nationsgränser kan ske.   

 

Det första begreppet av transnationella sociala rum, kallad för de transnationella 

släktskapsgrupperna, kan till exempel vara en transnationell familj (se rubrik 6.1) som har ett 
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likvärdigt ansvar för hushållet i ett annat land som för det primära hemmet. Familjen fungerar 

alltså som en slags ekonomisk enhet med större ansvar och omsorg på fler platser. Det andra 

begreppet, transnationella ekonomiska kretsar, handlar istället om organisationer och 

människors utbyten av information eller tjänster i strävan efter att uppnå ett gemensamt mål. 

Exempel på sådana nätverk där dessa utbyten kan ske är i forskningsnätverk, intressenätverk 

och företagarnätverk. Det tredje begreppet handlar om transnationella sociala gemenskaper 

där sociala och symboliska relationer karakteriseras av närhet, känslomässigt djup samt social 

samanhållning. I dessa relationer är inte geografisk närhet ett krav för att en känsla av 

gemenskap eller samhörighet ska finnas. För att kunna bevara samhörighet utan geografisk 

närhet hålls istället gemenskapen ihop av solidaritet och symboliska samt kollektiva 

föreställningar (Ibid, s. 21-22).  

 

De transnationella sociala rummen bygger därmed på olika kombinationer av relationer och 

deras innehåll samt på olika positioner i nätverk mellan minst två stater. Till mestadels 

återfinns dessa relationer inom familjer eller mellan privatpersoner, vilket också framhävs i 

vår studie genom de unga vuxna med jugoslavisk bakgrunds relationer till familj, släkt och 

vänner (Faist, Fauser & Reisenauer, 2013 s. 20-21). Relativt täta, varaktiga, kontinuerliga och 

stabila relationer som sträcker sig över nationsgränser och förbinder olika platser är alltså i 

fokus och utgör den största delen av dessa transnationella sociala rum (Ibid.).  

 

I vår studie använde vi oss av de transnationella släktskapsgrupperna samt transnationella 

sociala gemenskaper. Barnen till migranter växer nämligen ofta upp i miljöer där 

transnationella sociala rum och transnationella släktgemenskaper redan existerar. Genom att 

växa upp i miljöer där transnationella relationer redan finns har barnen till migranter 

möjlighet att ta del och bli en del av dessa. Levitt & Glick Schiller (2004) menar att andra 

generationens migranter ofta växer ofta upp i hem som influeras av människor, praktiker och 

kunskaper från sina föräldrars hemland och andra länder världen över. Tack vare utvecklade 

kommunikationsmöjligheter kan andra generationens migranter upprätthålla kontakten med 

andra länder kan andra och lära sig mer om andra språk, länder och normer som sedan kan 

nyttjas i vardagen. Genom uppväxtmiljön, där de på ett eller annat sätt har varit i kontakt med 

olika människor och olika värderingar, erhålles de sociala färdigheterna som finns redo att 

användas när de själva beslutar om det (Ibid.). Kontakten till släkt och familj, såväl inrikes 

som utrikes, tenderar nämligen att vidarebefordras från föräldrar till barn. Ett slags 
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grundläggande nätverk av personer och tillgängliga relationer förs vidare, vilket kan tjäna 

som en sorts modell för barnet för hur socialt umgänge kan gå till (Svedhem, 1985 s. 118). 

Utsträckningen som andra generationens migranter använder sig av dessa resurser varierar 

dock under livet. Vissa sociala relationer och kunskaper kan exempelvis ligga latenta, där 

andra istället kan aktiveras när individen ställs inför en särskilt svår utmaning i yrket eller i ett 

socialt sammanhang (Levitt, 2009; Levitt & Glick Schiller, 2004).   

 

Hur intresserade barnen blir av föräldrarnas hemland och tillsammans med upprätthållandet 

av kontakt med vänner och släkt över nationsgränser kan skifta över tid. Levitt & Glick 

Schiller (2004) fokuserar på den så kallade andra och tredje generationens invandrare från 

både USA och Europa som återvänder till mellanöstern och Sydasien för att hitta en 

äktenskapspartner. Intresset för att upprätthålla kontakter över nationsgränser och ta vara på 

de tillgängliga sociala resurserna i form av nätverk, ökade således när sökandet efter en 

potentiell livspartner stod i fokus, eller efter att de hade fött barn. De sociala nätverken kunde 

bidra till nya kontakter och även fungera som ett sätt att lära kommande generationer om 

föräldrarnas kultur och bakgrund (Ibid. s. 1016-1018). Barnen och de unga vuxna socialiseras 

följaktligen inte enbart in i landet där de bor, utan även till det land som deras föräldrar 

kommer ifrån. De får sociala kontakter och kunskaper som är användbara i båda 

sammanhangen. De lär sig bemästra olika kulturella repertoarer som de kan använda i olika 

situationer (Levitt, 2009 s. 1226). Egenskapen att kunna hantera olika kulturella repertoarer 

och samtidigt ha tillgång till ett stort social nätverk i olika kontexter kan också påverka 

rörligheten hos andra generationen. Har migranterna till exempel vänner utomlands och en 

större utspridd släkt runt om i välden, ökar oftast också deras rörlighet över nationsgränser 

genom besök och kontakter (Levitt, 2009 s. 1125-1126). 

 

I analysen söker vi svar på hur det transnationella perspektivet, transnationalisering, 

transnationella praktiker och transnationella sociala rum kan återspegla de unga vuxnas 

relationer över nationsgränser.  
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7. Analys och resultat 
Denna studie undersöker hur unga vuxna med Jugoslavisk bakgrund utvecklar och 

upprätthåller relationer över nationsgränser till familj, släkt och vänner. För att tydliggöra och 

förstå vem eller vilka som ingår i familj, släkt och vänner, har vi i den första delen av 

analysen valt att presentera respondenternas egna förklaringar på vem eller vilka som ingår i 

familjen. Under intervjuerna reflekterade samtliga unga vuxna framförallt om relationerna till 

släkt och familj, men även om kontakten och relationen till vänner. Anledningen till att vi har 

låtit våra respondenter själva välja vilka de räknar som familj, släktmedlemmar eller vänner 

grundar sig i att uppfattningen om familj är högst individuell. Eastmond & Åkesson (2007) 

menar att i varje fallstudie definieras familj annorlunda och understryker därmed vikten av att 

just låta respondenten själv beskriva vem eller vilka som är familjemedlemmar. Detta innebär 

att det inte finns en given eller fast definition på vad en familj är, hur en familj ser ut eller 

vilka som ingår i en familj. Våra respondenter räknade in föräldrar, syskon och syskonbarn 

som bodde nära dem som sina närmsta familjemedlemmar, medan släkt var andra personer i 

deras nätverk som de sammankopplades med via blodsband och/eller täta kontakter. Vänner 

sågs ofta som individer de hade känt under en längre tidsperiod och som de lärt känna till 

exempel genom skolan, universitetet, arbetet och uppväxten. 

 

”Min familj räknar jag min man och mitt barn som jag har i magen just nu. Därtill räknar jag 

också mina föräldrar och mina två syskon. Min syster och bror. Det är min familj./.../Min släkt 

är, det är en bred definition. Jag ser det som att jag har en bred släkt, mina föräldrars syskon 

deras barn och flera släktled. Så det är min släkt./.../Jag har flera vänner från min gymnasietid. 

Vänner är ju de personer som jag har minnen med, som jag umgås med och hörs av med ibland” 

(Emina).  

 

”De är dem allra närmsta, min familj, så föräldrar, syskonen och syskonbarn. Förut kunde jag 

tänka att vännerna som vi växte upp med eller kusinerna som vi brukade träffa var familj för vi 

inte hade någon annan, men ju äldre jag har blivit har jag insett att bara min familj är kvar. Så, 

ja dem./.../Släkt är allting annat liksom” (Medina).  

 

”Min mamma är min familj, jag har inga syskon. Men jag har en stor släkt, oavsett hur långt 

borta vi är via blod eller så, så ser jag dem som mina kusiner. En kusin som bor nära mig, 

Mladen, träffar jag varje dag och ser som min bror./.../Mina vänner är, dem som jag hänger med 

mest om dagarna” (Bojan).  
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Emina, Medina och Bojans beskrivning av familj ser ungefär likadan ut där föräldrar/er, 

syskon och syskonbarn räknas som själva familjen, de närmsta familjemedlemmarna. Släkt 

beskrivs istället som personer de är knutna till utanför den närmsta familjen, så som kusiner, 

föräldrars syskon och liknande. Det som kan skilja dessa definitioner åt, vem som tillhör ens 

närmsta familj och vem som är släkt, kan vara känslan av närhet och gemenskap. Bojan 

nämner till exempel att Mladen, Bojans kusin som bor nära, uppfattas som en bror med grund 

i deras täta kontakt och närhet. Även Medina och Emina påpekar känslan av närhet när de 

definierar sin familj då det främst är make, barn föräldrar och syskon som de har kontakt med. 

Även hos Natasha och Melvina utgör känslan av närhet en stor roll i beskrivningen av familj:   

 

”Det är min mamma och pappa. Jag har inga syskon. Men min morbrors dotter, min kusin, vi 

ser varandra som systrar. Hon och jag är jättenära varandra, vi har vuxit upp tillsammans och 

gjort allt tillsammans. Så hon blir lite som min syster./.../Jag har massor med släkt utomlands. 

Alla som är knutna till mig och min familj ser jag som min släkt, även om vi inte har träffats 

eller har så mycket kontakt” (Natasha).   

 

”Asså det är ju jättesvårt för man kan ha olika tankar olika dagar känns det som. Men min 

familj, de är ju de närmaste, så mamma, pappa och mina syskon. Sen är ju släkten allt utom 

dem. Sen vänner, vänner är vänner (skratt). Dem man träffar och så./.../När jag var mindre 

tyckte jag också att mina morbröder och mostrar var familj för jag kände att de var närmast av 

släktingarna. Men nu känner jag att de inte är familj, utan släkt./.../Bandet till min familj är 

annorlunda till vad jag har med en släkting. Därför säger jag inte längre att de är min familj” 

(Melvina).  

 

Natashas uppfattning om familj och släkt visar på att känslomässig närhet kan vara betydande 

när det gäller indelningen mellan familj och släkt, men att det geografiska avståndet inte utgör 

ett hinder för känslan av samhörighet och gemenskap. Enligt Natasha ser hon sin kusin som 

en familjemedlem, en syster, då de står nära varandra och har vuxit upp tillsammans. 

Dessutom ser Natasha alla personer som är knutna till henne och hennes familj som släkt, 

oavsett om de aldrig har träffats eller inte har någon kontakt. För Natasha ingår alltså fler 

personer i hennes uppfattning om familj. Eastmond & Åkesson (2007) diskuterar hur bred 

definitionen av familj och släkt kan vara för somliga migranter. Det geografiska avståndet är 

inte av någon större betydelse för vem den intervjuade (Natasha) upplever som släkt, däremot 



38	
	

kan det ha påverkat henne i sin uppfattning om vilka som tillhör hennes närmsta familj. Faist, 

Fauser & Reisenauer (2013) diskuterar transnationella sociala gemenskaper, där relationerna 

formas av känslomässigt djup och social sammanhållning och är därmed inte alltid beroende 

av geografisk närhet. Den transnationella synen på familj belyser också att utspridda 

familjenätverk vars medlemmar inte bor i samma land skapar gemenskap över nationsgränser 

med hjälp av olika transnationella praktiker. Känslan av omsorg, gemenskap och tillhörighet 

kan till exempel förmedlas genom utvecklad kommunikationsteknologi och resor (Ibid.).  

 

Melvina beskriver att det är ”bandet” till familjen som är skillnaden jämfört med vad hon har 

till en släktning. ”Bandet” kan tolkas som det känslomässiga djupet, närheten eller sociala 

samanhållningen, vilket är avgörande för vem Melvina kategoriserar som familj eller 

släktning. Trots att Melvina nämner att hon tidigare har upplevt sina mostrar och morbröder 

som familj har relationen på något vis förändrats till att hon numer inte känner samma band 

till dem, varpå hon ändrade sin uppfattning. Det är oklart om denna förändring beror på att 

någon har flyttat eller att det geografiska avståndet på något sätt har påverkat deras relation, 

vilket kan vara en möjlighet. Tidsaspekten kan också vara en anledning till att Melvinas 

relation och uppfattning av familj har förändrats då hon nämner att fler tillhörde hennes 

”närmsta familj” när hon var yngre. Levitt & Glick Schiller (2004) menar att upprätthållandet 

av kontakt med släkt och vänner kan skifta över tid hos migranter och deras barn. De menar 

att migranternas barn själva har möjligheter att välja vilja kontakter som de vill upprätthålla, 

vilka även kan komma att påverkas vid olika behov (ibid.). Melvina och Natasha ser alla 

personer som är knutna till dem (via blodsband, kontakter) som släktmedlemmar, oavsett om 

de bor nära eller över nationsgränser. Något som även andra intervjupersoner bekräftar.    

 

”Mamma, pappa och brorsan har jag här, alltså min familj då./.../Dem som är släkt via 

blodsband då, mostrar, fastrar, mormor, morbröder, farbröder och kusiner. Det är väl det som är 

släkt” (Jelena).   

 

”/.../Så mamma, pappa, brorsan och hans barn. De andra är man liksom släkt med på något vis 

(skratt)./.../Jag har en massa gamla vänner från när jag växte upp, men sen har jag också fått 

massor av internationella vänner under tiden jag studerade på universitetet” (Samira).  

 

”Jag har mamma, pappa, storasyster och storebror. Så dem hemma är liksom min familj, men 
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sen kan jag tycka att vissa kusiner också är familj, typ dem som jag träffar mest och har mest 

kontakt med. Annars är släktingar släkten... vet inte hur jag ska förklara annars (skratt). Vänner 

är också dem som jag hänger med som inte är släkt” (Emir).  

 

”Mina föräldrar och syskon ser jag som min närmsta familj. Sen har jag faster, morbror och 

farbror och kusiner som jag också är väldigt nära med, vi träffas alltid. Så de ser jag kanske som 

nära släkt, men jag ser fler som släkt också men de är de närmsta. De flesta av mina kusiner ser 

jag också som mina vänner, men jag har några vänner i Italien också. Vi är supportrar för ett lag 

och så. Vi träffas kanske inte ofta men vi är vänner” (Edin).  

 

Definitionen av släkt är alltså bred och innefattar även släktmedlemmar som är utspridda över 

nationsgränser. Hos vissa räknas även vänner in i deras släktnätverk, vilket breddar familjen 

ytterligare.  Oavsett var släkt, -och familjemedlemmarna befinner sig geografiskt, så påverkar 

det inte de unga vuxnas uppfattning om vilka som tillhör deras familj eller släkt. Alla de 

personer som på något sätt är knutna till respondenterna, via blodsband, relationer eller täta 

kontakter, räknas alltså in i deras släktnätverk, även om de är utspridda över världen. Detta 

gäller även den närmsta familjen. Känslan av tillhörighet och gemenskap kan skapas och 

upprätthållas genom kommunikation och resor, vilket gör att familjemedlemmar, vänner och 

släktmedlemmar inte behöver bo i samma land för att räknas in i de unga vuxnas nätverk 

(Faist, Fauser & Reisenauer, 2013). Gemenskap, social sammanhållning och samhörighet är 

därmed inte enbart beroende av geografisk närhet, det kan utvecklas och upprätthållas i 

transnationella sociala rum genom flitig kontakt, till exempel via telefonsamtal eller diverse 

SMS-funktioner (Faist, Fauser & Reisenauer, 2013). Detta är alltså något som vi också kunde 

utläsa av våra respondenters respektive definitioner av familj, släkt och vänner.  

 

Vad som är speciellt för de unga vuxnas familjer och för dem själva är att de ofta har ett större 

antal familjemedlemmar och släktningar utspridda i flera länder. Anledningen till att de unga 

vuxna har denna spridning av familjemedlemmar och släktningar är främst på grund av kriget 

och uppbrottet av forna Jugoslavien, där de unga vuxnas föräldrar tillsammans med andra 

släktningar tvingades eller valde att lämna landet. Trots att familjer och släkter splittrades 

behölls kontakten i den mån det gick. Det är den här formen av familjekonstellation som de 

unga vuxna har vuxit upp med. För de unga vuxna är det därför inte konstigare att ha 

morbröder i Tyskland, Frankrike, eller Österrike som för att de skulle bo i Norrland eller i 
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Skåne. Av våra respondenter svarade alltså samtliga unga vuxna ungefär samma när det 

gällde frågan om vilka de ser som familj, släkt och vänner. Känslan av närhet spelade stor roll 

gällande definitionen av vilka som tillhörde den närmsta familjen, medan släkt ansågs vara 

alla andra de hade kopplingar till, exempelvis via blodsband, täta kontakter eller stabila 

relationer. Däremot spelade den geografiska närheten ingen större roll då familj, vänner och 

släkt räknades in i respektive nätverk oavsett avstånd. Detta speglar sig också i antagandet att 

de unga vuxnas ser sin familjekonstellation som vilken annan som helst. Därmed kan det vara 

av betydelse för oss att undersöka hur dessa unga vuxna kommunicerar med sina 

familjemedlemmar, släktningar och vänner som bor över nationsgränser. 

Kommunikationsteknologins utveckling gynnar upprätthållandet och utvecklingen av de unga 

vuxnas transnationella relationer.   

 

7.1 Kommunikationsteknologi  

Inom det transnationella perspektivet är olika slags kommunikationsmedel så som 

mobiltelefon, internet, datorer och diverse applikationer för konversationer en viktig 

förutsättning för att kunna behålla kontakt till släktingar, familjemedlemmar och vänner 

(Eastmond & Åkesson, 2007). Faist, Fauser & Reisenauer (2013) menar att 

kommunikationsteknologins utveckling med snabbare uppkoppling, smidigare och billigare 

sätt att kontakta varandra på minskar behovet av geografisk närhet för att uppleva en känsla 

av gemenskap och närhet. Numer kan känslor, glädjeämnen och händelser förmedlas utan att 

behöva vara på samma plats, vilket gör att världen ”krymper” och blir mer lättillgänglig 

(Ibid). På vilka sätt våra intervjupersoner använder sig av kommunikationsteknologi och 

vilken betydelse kommunikationsteknologin har för deras upprätthållande och utveckling av 

relationer över nationsgränser är en viktig fråga i vår undersökning.   

 

Det kommunikationsmedel som de flesta intervjupersoner använde är i huvudsak kopplat till 

internet, det kunde handla om olika mobilapplikationer som till exempel Skype, WhatsApp, 

Viber, Facetime och Facebook. Med samtliga kommunikationsmedel går det att skicka 

meddelanden samt att ha videosamtal där båda parter kan se och höra varandra samtidigt. 

Dessa kommunikationsmedel är gratis att använda så länge internet finns tillgängligt samt att 

mottagaren av meddelandet eller videosamtalet använder sig av samma applikation. Däremot 

är inte själva internet gratis (bortsett från gratis wi-fi spots), men det har blivit mer tillgängligt 
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att använda på offentliga platser. När de unga vuxna beskrev hur de vanligtvis kontaktade 

familj, släktingar eller vänner ingick alltid mobiltelefonen med en applikation som kräver 

internetåtkomst.   

 

”Vi brukar höras via Facebook, videochatta eller ringa varandra via Viber. Alla finns typ på 

Facebook så man kan hålla koll på varandra där. Det är enkelt, bra och gratis liksom.” (Bojan) 

 

”Jag använder Viber i så fall och då skriver vi.” ”… jag har ju i princip alla släktningar på 

Facebook eller INSTA gram…” (Medina) 

 

”Skype har jag kanske använt några gånger bara, men jag har typ alla på Facebook så det blir 

lättare. Då kan jag skriva på chatten och bara hej, hur är läget.” (Emir). 

 

”Ja men typ använda Facetime eller videosamtal på Skype eller Facebook, sen använder jag 

mycket Viber” (Jelena). 

 

De unga vuxna beskriver användningen av appar och mobiltelefonen som viktiga 

kommunikationsmedel, framförallt för att det underlättade kommunikationen vid kortare 

samtal och konversationer, samt för att användningen av vissa applikationer är gratis/billiga. 

Respondenterna var eniga gällande betydelsen av att kunna använda bland annat Facebook, 

Viber, Instagram, Skype och FaceTime för att kunna kommunicera med framförallt 

släktningar. En bakomliggande anledning till Facebooks popularitet bland respondenterna var 

också för att stora delar av deras släkt och vänner använde det. För de unga vuxna var 

däremot inte alltid syftet att kontakta eller skriva till en släktning eller vän, utan det räckte 

ofta med att enbart ”följa” och hålla koll på sina släktingar och vänners liv med hjälp av deras 

bilder och inlägg. Fauser & Reisenauer (2013) redogör även hur transnationella sociala rum 

handlar om relationer mellan människor som befinner sig i olika länder, vilket i det här fallet 

möjliggörs av de enkla, smidiga och snabba kommunikationsmedel som de unga vuxna 

använder sig av. Genom en fortsatt kontakt över nationsgränser till familj, släkt och vänner 

utvecklar de unga vuxna transnationella sociala gemenskaper där relationerna karakteriseras 

av närhet och social sammanhållning (Ibid.). 

 

Facebook och Instagram är sociala medier som de flesta unga vuxna använder där en 
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användare inte behöver kontakta andra användare aktivt, utan istället kan ta del av bilder, 

händelser och andra skeenden av deras anhörigas liv utan att direkt konversera med varandra 

via samtal eller meddelanden. Per Gustafson (2007) beskriver hur migranter, första som andra 

generationen, kan blir mer delaktiga och närvarande i sina anhörigas liv tack vare 

utvecklingen av kommunikationsteknologin som möjliggör videosamtal, billiga samtal via 

telefon eller kommunicera via diverse mobilappar. Detta är också något som har avspeglats 

bland våra respondenter där delaktigheten och upprätthållandet av relationer över 

nationsgränser ökar med hjälp av lättillgängliga kommunikationsmedel.  

   
Det fanns även en distinktion i hur olika släktingar valdes att kontaktats. Om den unga vuxna 

kände en släkting eller vän bättre så kontaktades denna helst med videosamtal där de kan se 

och höra varandra under samtalet. Skillnaden mellan att skriva till en person och att ha ett 

videosamtal beskrevs ofta med att det visuella gav en känsla av att man umgås och att det 

blev en annan närhet till personen som samtalet fördes med. Eastmond & Åkesson (2007) 

diskuterar att känslomässig bekräftelse förmedlas och bekräftas via kommunikation mellan 

transnationella släktnätverk. Det sker genom samtalsämnen som kan handla om vardagliga 

bekymmer eller glädjeämnen (Ibid.). Att kommunicera via videosamtal med en släktning 

medför att det känslomässiga bandet till släktningen kan stärkas hos den unga vuxna och även 

innebära att det transnationella släktnätverket upprätthålls. För intervjupersonerna var det 

också viktigt att videosamtalen bidrog med att personen upplevdes vara geografiskt nära. 

Under intervjuerna påpekade flera unga vuxna att de hellre skulle vilja besöka varandra för att 

umgås, än att använda något kommunikationsmedel överhuvudtaget. Om den möjligheten inte 

fanns, det vill säga att umgås, så föredrog de att använda sig av videosamtal. Edin hade inte 

alltid möjlighet att resa till exempelvis sina släktingar, men beskrev ett videosamtal som det 

nästbästa.  

 

 ”… du vet man facetimar eller nått fast via Skype eller någonting så blir det typ som att man 

umgås. Man får ändå inte den saknaden för att man kan se varandra. /…/ Då känns det ju 

verkligare, så saknaden försvinner ju lite. Alltså inte försvinner men det känns som att man är, 

så som du och jag är nu och pratar med varandra. Så känns det att man pratar med dem på 

riktigt. Öga för öga liksom. Så ser man att dem mår bra och sånt också.” (Edin)   

 

För Edin var det viktigt att kunna se personen som han pratade med bland annat för att det gav 
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honom en liknande känsla av att umgås men också för att vara säker på att personen som han 

pratade verkligen mådde bra. Just känslan eller upplevelsen av att kunna se någon under 

samtalet värderades väldigt högt av flera unga vuxna. Faist, Fauser & Reisenauer (2013) 

menar att transnationella sociala rum inte är beroende utav geografisk närhet för att en känsla 

av gemenskap eller samhörighet ska finnas, de kan skapas i kommunikationen över 

nationsgränser. Videosamtalen ger alltså Edin den känslomässiga närheten och det 

känslomässiga djupet som relationerna i transnationella sociala gemenskaper bygger på 

(Ibid.). Videosamtalen bidrar med att avstånden mellan de transnationella sociala rummen 

krymper och binder ihop olika platser runt om i världen, vilket också gör att relationer kan 

bygga på en annan slags närhet och på så sätt upprätthållas. Utvecklingen av 

kommunikationsteknologin har alltså bidragit till en ökad tillgång av kommunikationsmedel 

(appar, internet, mobiler) som lättare kopplar samman människor över nationsgränser, vilka 

dessutom skapar möjligheter till upprätthållande och utvecklande av relationer med individer 

över hela världen.   

 

Kommunikationsteknologins utveckling och förändring är även något som intervjupersonerna 

har reagerat på. De talade bland annat om att förändringen hade gjort tillvägagångssättet 

enklare, men också ekonomiskt billigare jämfört med hur det upplevdes under deras uppväxt. 

Trots åldersskillnaden mellan dem var samtliga unga vuxna överens om att det hade skett en 

förändring till det bättre gällande utvecklingen av kommunikationstekniken då det resulterade 

i ökade möjligheter att upprätthålla relationer över nationsgränser.   

  

”Innan så kostade det rätt så mycket att ringa när jag var mindre. Det var dyrt att ringa och säga 

hej, hur mår du? Så då gjorde man inte det. Utan pappa ringde snabbt ett samtal och hälsade från 

alla oss eller så kunde vi säga något snabbt på telefonen. Men nu när man själv står för sina 

räkningar och det finns Viber och andra sätt att ringa gratis på så är det mycket enklare.” 

(Melvina) 

 

Istället för fritt kunna kontakta en släkting eller anhöriga i ett annat land och hålla ett längre 

samtal, blev det istället kortare samtal där det kunde vara en familjemedlem som pratade med 

de anhöriga. I dessa sammanhang omnämns inte kontakten till vännerna lika ofta utan de unga 

vuxna pratade istället om hur kontakten med släkten och släktningarna hade förändrats. Bojan 

reflekterar över dessa förändringar:      
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”Ja de flesta har internet. Förut gick jag till mina grannar som hade internet och använde deras, 

alltså när vi var på besök där nere i Serbien. Vissa kusiner hade också så då brukade vi hänga 

hos dem. /…/ Innan internet var det var det ju telefonen då, vanliga samtal. Man skrev nästan 

aldrig sms utan ringde ner till Serbien. Ibland samlades vi, mamma, moster och jag och sen fick 

vi alla säga något i telefonen. För förut när man ringde så kostade det pengar. Nu när dem har 

nätverk så går det snabbare att skriva hej, vad gör då och sånt. Man kollar läget liksom.”(Bojan)  

 

Tillgången till internet har gjort det enklare för de unga vuxna att kontakta släktningarna men 

det har också underlättat för släktningarna som har internettillgång att kontakta de unga 

vuxna.  Flera intervjupersoner berättade hur sent internet hade kommit till deras föräldrars 

hemstäder där deras släktingar levde, framförallt hos de släktingarna som bodde i mindre 

byar. Men när väl internet hade kommit till samhället eller när tillgången till wifi började 

dyka upp på kaféer så kunde släktingarna kontakta de unga vuxna på ett billigare sätt. De 

unga vuxna berättade också att det endast var ett par enstaka släktingar som inte hade tillgång 

till internet i det egna hemmet vilket gjorde det svårare att ha en tät kontakt. Natasha berättade 

om dyra samtal, men även om en annan intressant lösning på att behålla kontakten så att 

hennes mormor skulle kunna få ta del av hennes uppväxt.     

 

”… min mormor bor ju nere i Makedonien så min mamma spelade alltid in mig på typ 

kassettband och sånt och skickade ner till mormor. Så hon satt och kollade liksom, så hon har 

ändå hängt med i min uppväxt. /…/ Och då var det inte så ofta man hörde av sig via telefon för 

det var rätt så dyrt att ringa och såna grejer. Men jag vet att det inte var länge sen som min 

mormor fick dator och internet och sånt, eller ja skaffade. Det har faktiskt blivit bättre på att 

behålla kontakt. Lättare att hålla kontakten med internets utveckling, faktiskt.” (Natasha)  

 

Förändringen och om upplevelsen att det har blivit lättare att kontakta släktingar i andra 

länder framförallt tack vare utvecklingen av internet bekräftas av samtliga intervjupersoner. 

De beskriver hur dyrt det var att ringa från Sverige till släktingarna i andra länder och att det 

endast skedde vid ett fåtal tillfällen där samtalet fick gå skyndsamt till för att hålla nere på 

kostnaderna. De använder sig av diverse mobilapplikationer via internet när de är i kontakt 

med familjemedlemmar, släktningar eller vänner. Kontakten sker via olika applikationer eller 

videosamtal, vilket ofta favoriserades av de unga vuxna när det gällde kontakten med 

släktningar eftersom videosamtalet gav en annan närhet till personen som kontaktades. Faist, 
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Fauser & Reisenauer (2013) menar att en intensiv kontakt till familj, släkt och vänner i andra 

länder stärker en transnationell social gemenskap, vilket de unga vuxna numer har möjlighet 

att göra. Videosamtalen kan som tidigare nämnt bidra till att relationerna som de unga vuxna 

har till släktingar och anhöriga kan bli bättre genom att det förmedlas en känsla av närhet som 

bygger på det känslomässiga bandet. Eastmond & Åkesson (2007) diskuterar den 

transnationella känslomässiga praktiken, vilket innebär att de unga vuxna delar bekymmer, 

upplevelser, glädjeämnen. Praktiken känslomässig bekräftelse handlar också om hur 

kontakten till familj, släkt och vänner kan fortsätta även fast de inte är geografisk nära 

varandra (Ibid.).  

 

Genom kommunikationsteknologins utveckling med internet och olika applikationer för 

konversationer kan respondenterna kontakta sina anhöriga utomlands på ett friare och 

smidigare sätt där de bland annat kan välja att skicka meddelanden, ta del av de anhörigas liv 

via sociala medier eller ha videosamtal, oavsett det geografiska avståndet. Att ha möjligheten 

till nästintill obegränsade samtal till vem som helst, när som helst, med hjälp av 

kommunikationsteknologins utveckling kan alltså vara bidragande till att de unga vuxna visar 

en positiv inställning till familj, släktingar och vänner i andra länder. Däremot har det inte 

alltid funnits lika breda möjligheter till regelbunden och aktiv kontakt med släktningar och 

anhöriga utomlands som det finns idag. De unga vuxna beskrev till exempel hur kontakten 

under uppväxtåren var dyrare, krångligare och därmed inte skedde lika ofta. Bristen på 

tillgängliga och billiga kommunikationsmedel nämndes vara försvårande omständigheter för 

kontakt, vilket i sin tur påverkade deras relationer över nationsgränser. För att komma åt 

förändringen, utvecklingen och möjligheter till upprätthållande av relationer över 

nationsgränser har vi valt att fokusera mer på hur förändringen har sett ut under de unga 

vuxnas uppväxt.  

 

7.2 Transnationalisering under uppväxten  
För att förstå hur de unga vuxna bevarar, utvecklar och upprätthåller sina relationer till familj, 

släkt och vänner över nationsgränser, har vi valt att fokusera på hur de unga vuxnas relationer 

har utvecklats och hur utvecklingen har påverkat deras respektive relationer. Detta är också ett 

ämne som har framkommit i avsnittet ovan (7.1) där ett par intervjupersoner bland annat 

berättade om hur kontakten över nationsgränser såg ut under deras uppväxt. Därför har vi i 
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följande avsnitt fokuserat på de unga vuxnas beskrivning av hur deras relationer såg ut med 

familj och släktingar i andra länder under uppväxten, samtidigt som jämförelser görs med hur 

det ser ut idag. Anledningen till att intervjupersonernas beskrivningar framförallt handlade om 

relationen till familjemedlemmar och släktningar är för att få av de unga vuxna berättade att 

de hade kontakt med vänner i andra länder under uppväxten. Den kontakt som skedde med 

vänner under uppväxten skedde också vanligtvis genom besök och semestrar: telefonkontakt 

och brevväxling med vänner var inget som de berättade om.  

 

”I början när jag var liten så minns jag att pappa alltid gick runt med en videokamera och att vi 

spelade in hälsningar på band. Sen tog pappa med sig videon till Bosnien, spelade upp filmen och 

kom tillbaka med hälsningar från de i Bosnien till oss i Sverige. Det var svårt att hålla kontakten 

då, telefonsamtal var dyrt och vi skickade aldrig sms” (Jelena).  

 

”När jag var mindre så hade vi ingen kontakt på så sätt, det kanske var någon gång med 

hemtelefonen och då skulle mamma påtvinga mig att prata och så, men nu har jag ju i princip 

alla släktingar på Facebook eller Instagram, men vi skriver ju ändå inte. Vi gör inte det, nej. Sen 

har jag någon på Viber som jag kan prata med ibland” (Medina).  

 

”Mina föräldrar hade kontakt med deras familjer och så. Vi barnen hade inte så mycket kontakt 

med våra kusiner eller vänner på det sättet utan det fick ju bli när vi åkte ner till Kosovo./.../Nu 

är det ju lättare, man kan ringa dem när man vill och så, ja. Det kanske blir lite mer samtal nu 

eftersom det är billigare, men man ringer när man har tid. Ibland mer, ibland mindre” (Blerta).  

 

Jelena berättade att hon upplevde att det var svårare att hålla kontakten med anhöriga och 

släkt när hon var mindre då kontakten vanligtvis skedde via hemtelefon eller indirekt via 

videoinspelningar där olika hälsningar förmedlades. Det fanns inte samma urval eller tillgång 

på olika sorts kommunikationsmedel som det finns idag, till exempel mobilapplikationer som 

erbjuder gratis samtal och SMS med internetuppkoppling. Kostnaden för SMS och samtalen 

via hemtelefonen nämner Jelena också vara en försvårande omständighet för regelbunden 

kontakt under uppväxtåren. Medina beskrev liknande omständigheter gällande samtalen till 

släktningar i andra länder men tillägger också att hon idag har möjlighet att kontakta alla 

släktningar via Viber, men att det inte blir av speciellt ofta. Blerta nämnde också att hon och 

hennes syskon inte hade samma kontakt med kusiner och vänner på samma sätt som deras 

föräldrar, de träffades när de åkte på semestrar till Kosovo eftersom samtalen var dyra. Levitt 
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& Schiller (2004) menar att tillgången av olika sorts kommunikationsmedel är betydande för 

utvecklingen och upprätthållandet av relationer över nationsgränser. När 

kommunikationsteknologin är begränsad och dyr, vilket den var under de unga vuxnas 

uppväxt, kan det därmed påverka deras kontaktskapande och upprätthållande av relationer 

över nationsgränser (Ibid).  

 

Jelena, Medina och Blerta berättade även att det oftast var föräldrarna eller någon förälder 

som ansvarade för upprätthållandet av kontakt med anhöriga och vänner. Eftersom 

föräldrarna/föräldern var drivande i upprätthållningen av kontakt över nationsgränser kan vi 

också se att de unga vuxna fått ta del av föräldrarnas kontakter samt möjligheten att 

upprätthålla relationer över nationsgränser, trots dyrare och begränsad tillgång till 

kommunikationsmedel. Hos Jelena var till exempel fadern drivande i familjens fortsatta 

kontakt med anhöriga över nationsgränser då oftast han reste från Sverige till Bosnien med 

inspelade hälsningar som sedan spelades upp. Medina å andra sidan berättade att kontakten 

vanligtvis skedde via hennes mamma som höll kontakten genom samtal på hemtelefonen, 

vilket ofta resulterade i att Medina ”tvingades” till att samtala med anhöriga. Medina nämnde 

även att hon idag har alla släktingar på Facebook, Instagram och Viber. Detta innebär att hon 

numer själv kan kontakta dem när hon själv vill.  Blertas kontakt med anhöriga, vänner och 

släkt över nationsgränser under uppväxtåren skedde främst via besök när familjen åkte på 

semester tillsammans, men att kontakten och samtalen numera sker oftare eftersom det är 

billigare och mer tillgängligt. Semestrarna i föräldrarnas hemland är också något som de flesta 

unga vuxna tar upp. Om familjen hade möjlighet åkte de vanligen på semester till hemlandet 

under sommaren för att besöka släktningar och umgås. Dels är avståndet relativt nära 

eftersom det går att åka bil till forna Jugoslavien på några dagar, beroende på vilket land och 

var i landet släkten bor.  

 

De unga vuxna stannade även under längre perioder i föräldrarnas hemland och åkte vanligast 

till det land som föräldrarnas hemland, medan deras vänner istället besökte sina släktingar 

runt om i Sverige eller åkte på en chartersemester. Resorna blev ett sätt att hålla kontakten 

med sina släktingar och familj som bodde kvar i hemlandet och även på andra platser runt om 

i världen. Levitt & Schiller (2004) menar att andra generationens migranter vanligtvis 

kommer i kontakt med människor från andra länder genom deras uppväxtmiljö, till exempel 

via föräldrarnas kontaktnät, vilket gör att intresset för föräldrarnas ursprung och 
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upprätthållande av kontakt med anhöriga över nationsgränser kan fortsätta utvecklas när de 

unga vuxna själva får eller har möjlighet till det. Föräldrarna eller förälderns engagemang kan 

därmed resultera i att de unga vuxna också strävar efter att fortsätta utveckla relationer och 

upprätthålla de band som skapats från deras uppväxt.  

 

”Tidigare har det mer varit på föräldrarnas initiativ att man träffar släktingar och kusiner och lär 

känna dem. Men nu är det på ens eget initiativ. Fast jag tycker, det har ju tror jag delvis att göra 

med att ens föräldrar har, för alla föräldrar är ju liksom inte så angelägna om att man ska lära 

känna sin släkt och så som mina föräldrar har varit. Och då tror jag att jag någonstans har fått in 

det i mig själv också nu när man blivit äldre. Jag tycker att det är ganska kul och intressant att 

träffa alla och lära känna” (Emina).  

 

”Mamma är den som ser till att man hör av sig till alla och när det är högtider, nu måste du ringa 

till den och, den och den, så blir det att ja ringer till dem. Samma sak med pappa, han är också 

jättedålig så att det är alltid hon som tar tag i det och ser till att han har kontakt med sin släkt./.../ 

Så mamma är drivande i att behålla alla dem här relationerna./.../Men jag vill egentligen själv ha 

kontakt med min släkt också, man vill ju någonstans att när man själv får barn att barnen ska 

kunna träffas” (Samira).  

 

De unga vuxnas föräldrar haft en större roll gällande bevarandet och utvecklingen av 

transnationella relationer under deras uppväxt, men att dem sedan själva väljer att behålla 

eller ta kontakt med släktningar när de vill eller när de har tid. Eminas föräldrars initiativ att 

träffa och lära känna släkten har troligtvis bidragit till hennes egen vilja att fortsätta träffa och 

kontakta släktningar. Nätverket som föräldrarna har kan därmed de unga vuxna ta del av och 

använda i olika utsträckning beroende på sin egen vilja och intresse. Även Samira berättade 

att modern är den drivande föräldern när det gäller upprätthållandet av kontakt och att hon 

fortfarande ansvarar för familjens bevarande av relationer över nationsgränser. Faist, Fauser 

& Reisenauer (2013) menar även att transnationella sociala rum bland annat bygger på en 

social sammanhållning, vilket föräldrarna till de unga vuxna försöker att upprätthålla genom 

att fortsatta hålla kontakten till familj, släktningar och vänner över nationsgränser samt genom 

att engagera barnen i bevarandet av relationer. Respondenterna blir på så sätt presenterade för 

transnationella sociala rum genom sina föräldrar när de till exempel pratar i telefon eller 

skickar och tar emot videoinspelade hälsningar från till exempel släktningar bosatta i andra 

länder. Därigenom kan dem fortsätta vara aktiva i dessa transnationella sociala rum om de så 
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önskar och har intresset för det, oavsett geografiska avstånd. Intresset för föräldrarnas 

ursprung och viljan att upprätthålla relationer kan dock skifta över tid. Levitt & Glick Schiller 

(2004) menar bland annat att olika stadier och skeenden i livet ökar eller minskar den 

transnationella aktiviteten hos migranters barn. Intresset kan till exempel öka när sökandet 

efter en potentiell livspartner är i fokus, vid sjukdom, högtider eller födsel (Ibid.).  

 

Några intervjuade berättade att kontakten med framförallt släkt inte hade blivit bättre jämfört 

med tiden under uppväxtåren.  

 

”Jag skulle nästan vilja säga att vi hade bättre kontakt förr. För nu har mamma tre morbröder 

som bor nära oss, och när jag växte upp var kontakten med dem betydligt mycket bättre än vad 

den är idag. Alla kusinbarn var yngre, när vi var små så blev det såhär att man åkte upp kanske 

en gång i månaden. Så kontakten har blivit sämre med åren, eller i alla fall besöken. Nu har man 

mer ansvar och jobb, så då blir det typ att kontakten försämras” (Natasha).  

 

”Kontakten med släkten var inte alls ofta, den blev typ nån gång per vecka för min del och det 

är den fortfarande. Kanske var det lite mindre när vi bara hade hemtelefonen. Men kontakten 

har blivit mindre, det beror nog mest på att jag har mycket annat att göra” (Bojan).  

 

”/.../Innan så kostade det rätt mycket pengar att ringa när jag var mindre, det var liksom dyrt att 

ringa och fråga hej hur mår du, så man gjorde inte det. Pappa ringde därför ett snabbt samtal och 

hälsade från alla oss, eller så kunde vi säga något snabbt på telefonen. Men nu när man står för 

sina egna räkningar och det finns Viber borde jag vara bättre på att höra av mig./.../Det har blivit 

generellt sämre tror jag (skratt). Ju äldre jag har blivit så har jag blivit slarvigare på det och dem 

förväntar sig oftast att jag ska höra av mig, och eftersom jag är dålig på det blir det inte av” 

(Melvina).  

 

De intervjuade berättade att kontakten och upprätthållandet av relationer över nationsgränser 

var svårare att upprätthålla och utveckla under uppväxten. Den begränsade 

kommunikationsteknologin med hemtelefonen som huvudsakligt kommunikationsmedel samt 

kostnaden för samtal över nationsgränser nämndes som de främsta försvårande 

omständigheterna för regelbunden kontakt. Däremot finns en skillnad i hur Natasha, Bojan 

och Melvina berättade om kontakten i vuxen ålder och hur den har utvecklats. Emina och 

Blerta berättade att kontakten, i samband med utvecklingen av kommunikationsteknologin 
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och billigare kommunikationsalternativ, har ökat och att de därmed kan fortsätta att 

upprätthålla och utveckla deras relationer över nationsgränser. Medan Natasha, Bojan och 

Melvina menade att kontakten har försämrats med tiden på grund av arbete, begränsad tid och 

ökat ansvar, även om de fortfarande har fler möjligheter idag till att kontakta familj och 

släktningar i andra länder. 

 

Faist, Fauser & Reisenauer (2013) hävdar att transnationella praktiker (aktiviteter) bidrar till 

utvecklingen och upprätthållandet av relationer. Genom att använda sig av transnationella 

praktiker så som omsorg, telefonsamtal, gåvor, känslomässig bekräftelse och tillhörighet kan 

relationerna mellan familjemedlemmar och släktingar stärkas, samtidigt som de försvagas 

ifall de inte utövas (Ibid.). Bojan och Melvina beskrev till exempel att de inte hade 

regelbunden kontakt under uppväxtåren med sina släktningar eller vänner över nationsgränser 

samt att de inte har regelbunden kontakt idag, även fast förutsättningarna för upprätthållandet 

av relationer har förändrats kommunikationsmässigt. Dessa unga vuxna kanske inte vill eller 

känner sig lika motiverade till att upprätthålla kontakten med sina anhöriga då de inte har 

stabila och regelbundna relationer som bland annat etableras genom förmedlingen av den 

transnationella praktiken känslomässig bekräftelse. Eastmond & Åkesson (2007) menar att 

den transnationella praktiken känslomässig bekräftelse förmedlas genom varierande samtal 

om vardagliga bekymmer, glädjeämnen eller beslut som delas med varandra (Ibid.). Brister 

transnationaliteten i relationerna så påverkas förmedlingen av de transnationella praktikerna 

så som känslomässig bekräftelse och kommunikation, vilket resulterar i reducerad kontakt.  

 

En annan möjlig koppling till den reducerade (eller fortsatta) kontakten kan vara den 

betydelse som förändringen eller utvecklingen av kommunikationsteknologin har haft för de 

unga vuxna. När kommunikationsteknologin inte var lika utvecklad som idag hade 

intervjupersonerna inte samma möjligheter till att behålla eller utveckla sina transnationella 

relationer med familj och släktningar i andra länder. Kostnaden för utlandssamtal och sms var 

till exempel hög, vilket gjorde att föräldrarna till de unga vuxna vanligtvis tog samtalet själva 

för att försäkra sig om att familjemedlemmarna och släktningarna mådde bra. All slags 

transnationalisering var också generellt sätt, om inte alltid, lite dyrare. Respondenterna hade 

därför oftast möjlighet till kortare hälsningar eller blev uppmuntrade till att säga ett par ord, 

varpå deras kontakt med släkt utomlands istället skedde i större utsträckning under resor och 

besök. Hade släkten istället varit samlad och bott i samma land vore förutsättningarna 
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troligtvis annorlunda med bättre möjligheter till samtal, sms, brevväxling och resor.  

 

I detta avsnitt har vi analyserat hur några intervjupersoner har bevarat och utvecklat sina 

transnationella relationer från deras tidiga uppväxtår. Samtliga respondenter påpekade att 

ekonomin och de få kommunikationsalternativen var en begränsning gällande möjligheterna 

till att bevara och utveckla deras relationer över nationsgränser till familj, släkt och vänner. 

Under uppväxten skedde kontakten oftast via hemtelefonen där de unga vuxna emellanåt 

kunde hälsa något kort till släkten, eller när de unga vuxna tillsammans med sina familjer åkte 

på besöksresor. Även om det finns billigare och fler kommunikationsmedel så har det inte 

skett en alltför omfattande förändring gällande bevarandet eller utvecklandet av kontakten och 

relationerna över nationsgränserna. På senare tid begränsar istället arbetet eller andra 

händelser kontakten med familj, släkt och vänner utomlands. Utöver detta framgick det även 

att ett par av de unga vuxna uppfattade förväntningar från anhöriga och släkt om att de själva 

skulle ansvara för upprätthållandet av kontakt. När de unga vuxna var mindre framgick det 

bland annat att föräldrarna var initiativtagare till telefonsamtalen och bevarandet av relationer 

med släkt och vänner över nationsgränser. Under våra intervjuer ökade därför vårt intresse 

huruvida föräldrarna till de unga vuxna på något sätt var delaktiga i de unga vuxnas 

upprätthållande av kontakt med familj släktingar och vänner över nationsgränser, samt ifall 

förväntningar ställdes på de unga vuxna att fortsätta hålla kontakt.   

 

7.3 Förväntningar som transnationalitet  

Uppfattningen om att anhöriga, familj, vänner och släktmedlemmar förväntar sig att de unga 

vuxna ska initiera kontakt och vara drivande i bevarandet av relationer har varit delad. 

Majoriteten av respondenterna upplevde att förväntningar gällande upprätthållandet av 

relationer över nationsgränser kommit från olika håll och varit en viktig drivkraft för 

utvecklingen och bevarandet av relationer. Medan en del av de unga vuxna uppfattade att det 

inte hade ställts några förväntningar på dem och att det inte hade någon betydelse i deras vilja 

att fortsätta hålla kontakten med anhöriga över nationsgränser. Förväntningarna är dock inte 

alltid direkt utsagda. Ett exempel på detta är när en förälder pratar med en anhörig över 

telefonen och ber sitt barn hälsa eller säga några ord, vilket även fler unga vuxna berättade 

om. Förväntningarna kan därmed fungera som påminnelser för de unga vuxna att kontakta 

och bevara relationer över nationsgränser till släkt, anhöriga och vänner. Uppmuntringen av 
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kontakt är också troligtvis ett generellt fenomen som äger rum hos flera unga vuxna, barn 

eller äldre med olika slags bakgrund, oavsett om de befinner sig i Sverige eller utomlands. 

Några unga vuxna som delade uppfattningen om att det ställs förväntningar på dem att 

upprätthålla kontakten med anhöriga var Emir, Natasha och Jelena.  

 

”Ibland när jag inte är så sugen på att prata med släktingar eller så, brukar jag bli tvungen av 

mest pappa typ kom och säg hej till farmor! Eller kom och säg hej till den här släktingen! Så ja, 

det finns förväntningar på mig. Om jag är hemma och pappa eller mamma pratar med släkten så 

räknas jag in i samtalet efter en stund. Dem som jag har kontakt med sedan innan kan jag säga 

hej till ändå, även fast jag inte alltid orkar eller vill” (Emir).  

 

”Ja, det skulle jag vilja säga. För jag vet när något händer så säger kanske mamma, du borde 

ringa den släktingen för att den fått barnbarn, den personen har blivit sjuk eller typ ring och 

gratulera bajram och sånna grejer. Så lite press känner jag. Men jag har lite inom mig att jag vill 

hålla kontakt med min släkt. Så det kommer naturligt men ibland tvingar föräldrarna en för att 

dem vill att man ska” (Natasha).  

 

”/.../Mamma har ju alltid hållit kontakten med sina och räckt luren för att jag också skulle säga 

hej. Så det har varit en stor del av min uppväxt./.../Med vissa kompisar finns det också press på 

att jag ska svara eller höra av mig, hon på Bali säger till exempel att jag borde höra av mig 

oftare. Sen ibland så kan jag också känna att jag har förväntningar på mig från släkten att just 

jag ska höra av mig. Jag blir ofta påmind efter jag pratat med någon släkting, ja men att, hör av 

dig lite oftare eller glöm inte bort oss nu. De säger det som på skämt fast de menar det 

egentligen” (Jelena).  

 

Respondenterna menar att förväntningarna ofta kommer från föräldrarna och vanligtvis 

handlar om upprätthållandet av kontakten med släktningar. Föräldrarna eller föräldern 

uppmuntrar de unga vuxna till att bland annat prata med släktningar i telefon och höra av sig 

vid högtider, sjukdom samt större livshändelser som födelser. När de unga vuxna deltar i 

samtalen med släktningarna upprätthålls även de transnationella sociala gemenskaperna. 

Faist, Fauser & Reisenauer (2013) menar att transnationella sociala gemenskaper handlar om 

sociala symboliska relationer i kombination av känslomässig närhet och djup. Genom samtal 

och bevarandet av relationer kan därmed känslan av omsorg och tillhörighet förmedlas (ibid.). 

I varje samtal med släktningarna blir alltså de unga vuxna delaktiga i de transnationella 
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sociala rummen som finns tillgängliga. Jelena nämnde även att det inte bara är föräldrarna 

som ställer förväntningar på henne att bevara relationer över nationsgränser, utan 

släktningarna kommenterade även att hon borde höra av sig oftare. Kanske bygger även en 

del av uppmuntringen på att kommunikationsmedlen och kontakten gör så att det geografiska 

avståndet ”krymper” och således skapar närhet, trots att de befinner sig långt ifrån varandra 

(Glick Schiller, Basch & Szanton Blanc, 1995).  

 

Eastmond & Åkesson (2007) beskriver hur den transnationella praktiken känslomässig 

bekräftelse bygger på kommunikation i form av resor och samtal av olika innehåll. Genom att 

hålla en nära kontakt med släkt och vänner kan de unga vuxna känna en delaktighet i 

släktingarnas liv och släktningarna kan i sin tur ta del av de unga vuxnas vardag. Med andra 

ord finns det möjlighet för de unga vuxna att vara delaktiga i de transnationella sociala 

rummen (Ibid.). Andra unga vuxna berättade också om upplevda förväntningar från 

framförallt släktningar, samt att föräldrarna eller en förälder engagerar sig i att de unga vuxna 

ska behålla kontakten med anhöriga och släktingar:   

 

”Ja, asså dem i Kosovo tycker ju att man själv här ska höra av sig, men jag kan ju tycka samma 

sak om dem. Så ja, jag tycker att det förväntas mycket då och då. Men jag tycker inte, alltså om 

man inte är nära så tycker jag inte att man ska tvingas prata eller höra av sig om man inte vill” 

(Blerta).   

 

”Som innan så ringde mamma till morbror och han fyllde år, ah men Medina vill säga något till 

dig! Och så, haha, så grattade jag och så var det liksom okej./.../När jag hade bra kontakt med 

min morbror så märkte jag hur han kunde säga till mig, ja men du får ringa lite oftare Medina. 

Så kunde han jämföra mig med hur hans frus familj ringde, så sa han att dem ringer hela tiden, 

så han pikade mig” (Medina). 

 

Blerta beskrev hur hennes släktningar i Kosovo uttrycker förväntningar på att hon ska höra av 

sig samtidigt som Blerta själv tycker att släktingarna likväl kan ta kontakt med henne. I och 

med kommunikationsteknologins utveckling och den ökade tillgången av olika 

kommunikationsmedel har också flera utav de unga vuxnas släktningar numer möjlighet till 

att initiera samt bevara kontakten. Glick Schiller, Basch & Szanton Blanc (1995) menar att de 

geografiska avstånden krymper genom utvecklingen av billigare och tillgängliga 
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kommunikationsmedel samt att upprätthållandet av relationer ofta är ett vanligt 

förekommande inslag i migranters liv och därmed icke-migranters liv. Förväntningarna om 

vem som ska ansvara för bevarandet av relationer kan därmed vara ömsesidiga. Medina 

förklarade också att hennes släktingar uttryckte förväntningar genom så kallade ”pikar” och 

jämförelser från morbrodern samtidigt som hennes mamma också är drivande i Medinas 

bevarande och upprätthållande av relationer över nationsgränser. För Blerta och Medina var 

det framförallt släktningarna som uttryckte att det ska vara de unga vuxna som bör initiera till 

kontakt. Blerta tillade också varför hon tror att förväntningarna ställs på henne gällande 

bevarandet och upprätthållandet av relationer över nationsgränser:  

 

”De kanske vill att man ska vara på ett visst sätt. Kanske visa att man inte glömmer Kosovo 

eller något. Jag vet inte hur de tänker, det är skillnad på hur vi tänker här och dem tror jag” 

(Blerta).  

 

Blerta omnämnde att förväntningarna kanske handlade om att hon skulle vara på ett visst sätt 

eller visa tillhörighet till Kosovo genom att upprätthålla vissa relationer som finns i Kosovo. 

Vidare påpekade Blerta att det troligen finns skillnader i hennes och släktingarnas värderingar 

och tankesätt. Eastmond & Åkesson (2007) beskriver även att det många gånger kan uppstå 

skillnader i erfarenheter, värderingar och kunskap mellan migranter/migranters barn och de 

kvarboende anhöriga, trots att det numer är lättare att hålla kontakten. Förväntningarna som 

ställs från respektive sida färgas således av olika värderingar och kunskaper, vilket i sin tur 

påverkar upprätthållandet och utvecklingen av relationer över nationsgränser. När det gäller 

förväntningar och kontaktskapande svarade alltså ett fåtal unga vuxna att de inte kände att det 

fanns några förväntningar på dem, eller att de i varje fall inte uppfattade förväntningarna 

direkt riktade till dem.  

 

”Med dem relationerna jag har finns det ingen press eller förväntningar från något håll tycker 

jag. Ibland när vi pratar kanske någon kan säga, vad längesedan det var vi snackade, men inte 

så, nä” (Bojan).  

 

”Alltså, ingen av min släkt eller familj pressar mig egentligen eller är sånna människor som 

förväntar sig sånna saker, utan man får göra vad man känner för. Men såklart, pappa har aldrig 

sagt det och mamma har aldrig sagt det typ så, i alla fall inte när jag var yngre. Men kanske nu 

någon gång har de frågat mig och jag grattat moster för att det är bajram, så svarar jag, ja det har 
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jag ju. Så ibland känns det som att jag gör det för mina föräldrars skull, för att de ska bli glada. 

Men någon gång så har min farbror också sagt, ja du hör ju bara av dig från bajram till bajram, 

sen skrattar han. Då fattar jag ju att han vill att jag ska höra av mig mer, men då tänker jag att 

han också kan höra av sig” (Melvina).  

 

Både Bojan och Melvina delade med sig att de inte varken kände någon press eller 

förväntningar på att dem ska ansvara för upprätthållandet och utvecklingen av relationer över 

nationsgränser. Enligt Bojan kunde hans anhöriga och släktingar påpeka att det varit ett tag 

sedan de hade haft kontakt, men att detta inte uppfattades som förväntningar. Även hos 

Melvina kunde föräldrarna påminna henne om att höra av sig till någon vid olika högtider 

samtidigt som hennes farbror också uttryckte sig om att Melvina kan höra av sig mer 

regelbundet och inte enbart vid högtider. Edin och Emina är två andra respondenter som inte 

kände eller uppfattade några förväntningar eller ”press” från varken föräldrarna eller 

släktningarna när det gällde att fortsätta bevara och utveckla transnationella relationer.  

 

”Alltså, nej. Egentligen inte för jag bor här och har mitt liv här och jag bryr mig inte vad dem 

tycker och tänker, alltså om jag inte kontaktar dem./.../Vet jag att någon utav mina, har jag hört 

av mina föräldrar att någon släkting är sjuk så skriver jag till dem, krya på dig./.../Jag begär inte 

något från någon så jag vill inte att de ska begära något av mig” (Edin).  

 

”Nej, jag har aldrig känt att det finns några förväntningar. Det känns bara som att det är en 

självklarhet i min familj och också hos mig själv att ha kontakt. Jag vill inte säga att jag är 

världsbäst på att ha kontakt med folk sådär. Man har ju sitt liv och alla sysslar ju med sitt. Men 

inga förväntningar utan det är mer som att det har varit en självklarhet för mig” (Emina).  

 

Edin delade med sig att han inte uppmärksammar hur släkt eller vänner över nationsgränser 

reagerar eller tänker när Edin inte hör av sig regelbundet. I och med detta uppfattar han inte 

att det ställs förväntningar på honom gällande upprätthållandet av relationer över 

nationsgränser, vilket också gör att han själv inte begär eller förväntar sig att någon annan ska 

höra av sig till honom. Däremot uttrycks en vilja av Edin att höra av sig om något har hänt 

eller om någon är sjuk. Även Emina berättade att hon inte känner några förväntningar från 

något håll men att det är en självklarhet för henne att upprätthålla kontakten med släktningar 

och vänner. Trots att Edin och Emina inte uppfattade att det ställdes förväntningar på dem 

gällande upprätthållande av relationer uttrycker de alltså intresse av att behålla kontakten med 
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släktningarna. För dem är inte påminnelser, förväntningar eller uppmuntran till 

upprätthållande av kontakt betydande för deras bevarande av relationer över nationsgränser. 

Levitt & Glick Schiller (2004) redogör till exempel att migranter och deras barns nätverk är 

ständigt utvecklande där individerna själva aktivt väljer vilka relationer som de vill 

upprätthålla och inte. Detta intresse kan också skifta vid olika behov eller händelser (Ibid.). 

Edin beskrev till exempel hur han valde att höra av sig efter att någon blivit sjuk, vilket också 

gjorde att han tog initiativet till att ta kontakt. Detta kan även visa på omsorg eftersom Edin 

väljer att ta kontakt när någon inte mår bra. Genom att ta kontakt har han således möjlighet till 

att erbjuda hjälp, både ekonomiskt- och/eller känslomässigt, samt försäkra sig om dennes 

mående (Eastmond & Åkesson, 2007).  

 

För de respondenter som uppfattade att det fanns förväntningar på att de skulle ansvara för 

upprätthållandet av kontakt utvecklades oftast ett intresse för att bevara och utveckla de 

transnationella relationerna, inte minst för att göra föräldrar och släktingar glada. Även om 

intresset kunde skifta och kontakten inte alltid var regelbunden kunde de transnationella 

sociala rummen därmed bevaras genom uppmuntran från föräldrar och släktingar. 

Förväntningarna eller uppmuntringen av upprätthållandet av relationer ledde också många 

gånger till att de unga vuxna vanligtvis ställde motförväntningar på framförallt släktingar över 

nationsgränser att höra av sig. Däremot fanns det också vissa av de unga vuxna som inte 

uppfattade några förväntningar alls och därmed inte ställde några motförväntningar gällande 

upprätthållande av kontakt. Dessa respondenter menade oftast att de utgick efter deras egna 

viljor till kontaktskapande samt att det finns en närhet i relationerna även om kontakten inte 

alltid är regelbunden.  

 

Tack vare utvecklingen av kommunikationsteknologin har det alltså skett en förändring där de 

unga vuxna själva kan bestämma när, var och om de vill ta kontakt med sina släktingar.  

Innan teknologins utveckling var det oftast föräldrarna som var drivande och engagerade i att 

de unga vuxna skulle bevara sina transnationella relationer och inkluderade därför sina barn i 

samtalen så långt det gick. Inkluderingen och engagemanget från främst föräldrarna eller 

föräldern (ibland även släkt) med att delta i ett pågående samtal eller genom uppmuntran till 

kontakt vid större livshändelser har dock i viss mån fortsatt, även då möjligheterna till egen 

kontakt ökat. Viljan till att fortsätta bevara och utveckla relationer över nationsgränser 

grundas och utvecklas alltså på olika sätt. För de flesta var uppmuntran från föräldrar, 
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släktingar och anhöriga betydande för att fortsätta vilja bevara relationer över nationsgränser, 

för andra var det vid högtider och sjukdom. Utöver detta framkom det även att ålder och 

gemensamma intressen vanligtvis bidrog till mer regelbunden kontakt och ökad vilja till att 

bevara transnationella relationer. Detta var också något som vi valde att följa upp under våra 

intervjuer, vilket har redovisats i avsnittet nedan.     

 

7.4 En drivkraft i bevarandet av transnationella relationer  

Ålder har visat sig vara en betydande anledning bakom flera av intervjupersonernas val av att 

upprätthålla vissa relationer över nationsgränser. Många gånger förklarades detta genom att 

personer som är jämngamla som intervjupersonerna, eller något år äldre/yngre, vanligtvis är i 

samma livsfas och därför har mer gemensamma intressen och syn på livet. På så sätt möts de 

unga vuxna med släktingar, vänner samt anhöriga på ett förenat plan där relationerna kan 

bevaras och utvecklas. Tillsammans med gemensamma intressen, fler samtalsämnen och 

kanske även syn på livet ökar därför också viljan till att söka kontakt, vilket i sin tur bidrar till 

ökad transnationalitet och ett fortsatt utvecklande samt bevarande av relationer. Utifrån ett 

generellt perspektiv betyder troligtvis ålder och gemensamma intressen en del för ungdomars 

och unga vuxnas utvecklande samt bevarande av olika slags relationer, kanske främst 

gällande vänskap. Samtidigt kan dessa gemensamma nämnare fungera som en slags drivkraft 

för de unga vuxna med jugoslavisk bakgrund att bevara relationer över nationsgränser till 

familj, släkt och vänner. Emina, Blerta och Emir berättade vilka de vanligtvis väljer att ha 

kontakt med och varför. 

 

“Åldern har ju en viss inverkan såklart. Det är ju mer naturligt att man kommer i kontakt med 

kanske med någon eller att man kommer i kontakt med släktingar och kusiner som är i ens egen 

ålder. För det är väl att man någonstans är i samma fas livet och man har fler samtalsämnen. Sen 

är det också intressen och värderingar och sånt som jag tror har en betydelse.” (Emina) 

 

”Alltså många av mina kusiner är lite äldre, de har ju sina familjer och så, men jag har nog mest 

kontakt med dem som jag alltid har varit med när jag har åkt ner till Kosovo. De som är i min 

ålder är det oftast. Vi har mer att prata om. Nu kanske jag kan umgås med någon som är gift och 

har barn, men det är ju mer om man vill gå ut och hitta på något eller att åka och bada. Det är ju 

lättare för dem i min ålder eftersom dem inte har barn och såna saker.” (Blerta) 
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”Jag brukar inte tänka så mycket på det, men jag umgås nog mest med dem som är i min ålder. 

Det handlar nog mer om åldern och intressen. Jag tycker ju om fotboll och betting och sport. 

Mina kusiner i Sverige spelar ju också fotboll och så kollar vi mycket på fotboll. Så det blir att 

vi hänger mycket” (Emir)  

 

Faist, Fauser & Reisenauer (2013) menar att transnationella sociala gemenskaper bygger på 

sociala och symboliska relationer som kännetecknas av närhet, känslomässigt djup och social 

sammanhållning. I dessa relationer är det inte geografisk närhet ett krav utan samhörigheten 

och gemenskapen bevaras istället av solidaritet och kollektiva föreställningar (Ibid.). För 

intervjupersonerna blir åldern därmed en förklaring till varför de har en bättre kontakt och 

umgås mer med vissa släktingar. När exempelvis Emir beskriver varför just åldern är 

avgörande förklarar han det med att dem har samma intressen just på grund av att dem är i 

samma ålder. Intresset som de unga vuxna beskriver kan liknas med samhörighet eller 

gemenskap som grundar sig i kollektiva föreställningar eller att de helt enkelt är släktingar 

med liknande bakgrund. Att de unga vuxna väljer att upprätthålla kontakten med 

släktningarna som är i samma ålder skulle alltså förstås utifrån att ålder, intressen och 

liknande bakgrundshistoria och familj som de delar bidrar med att de bygger upp ett 

känslomässig djup och närhet.  

 

”Ja, jag tror det har blivit mer kontakt nu från min egen sida. Det tror jag också beror på 

mormors hälsa. Men när jag var mindre så var jag inte alls lika intresserad eftersom jag hade ju 

vänner i Sverige som jag aldrig träffade på somrarna för vi åkte ju på semester. Sen i Bosnien 

var barnen lite äldre än mig, min bror hade det lite lättare tror jag för han spelade fotboll och så, 

men jag kände mig alltid mindre än alla andra och tyckte allt med Bosnien och kusiner var 

tråkigt. Jag hade ju ingen som var i min ålder eller som riktigt ville vara med minstingen haha.” 

(Jelena) 

 

”Det skiljer faktiskt bara två månader mellan oss, så vi är ju jämngamla. Men med intressen, 

alltså, inget på rak arm som att vi båda gillar fotboll eller något. Men allt som handlar om livet 

generellt tycker vi rätt så lika om, så det är lätt att prata ut och prata om saker och så. Där 

klickar vi ju och när vi träffas vill vi gå ut till samma ställen och vi vill göra samma saker, ja.” 

(Melvina) 

 

”Ja, vi är ju som kompisar jag och Mladen då. Vi tycker om fotboll och spel, FIFA. Så vi brukar 
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träffas och spela eller gå på bio. Han är bara några år äldre mig så kanske därför. Jag tror det 

handlar mycket om att vi faktiskt har samma intressen, vi brukar gå till gymmet tillsammans 

eller fika.” (Bojan)  

 

Återigen använder intervjupersonerna ålder och intressen som en förklaring till varför de 

väljer att umgås och upprätthålla kontakten med vissa släktningar. Jelena nämner också att 

åldern kunde vara ett problem när hon var mindre då släktningarna inte riktigt ville umgås 

med henne på grund av att hon var yngst. Faist, Fauser & Reisenauer (2013) menar att 

transnationella sociala rum är relationer över nationsgränser mellan människor i olika 

positioner, det vill säga att det kan innebära kontakten mellan familjemedlemmar eller mellan 

privatpersoner. Det kanske inte heller är så konstigt att det finns en bättre kontakt till just dem 

släktningarna på grund av samhörigheten och gemenskapen dem delar. Faist, Fauser & 

Reisenauer (2013) menar att det är stabila relationer som bestås av relativt tät och varaktig 

kommunikation som sträcker sig över nationsgränser utgör den största delen av 

transnationella rum. För Medina har det funnits möjligheter till transnationella relationer till 

släktningar och vänner under uppväxten, men hon har själv upplevt att åldersskillnaden har 

varit för stor.  

 

”aa, det är också en grej, jag har känt att det är en stor åldersskillnad för på pappas sida är det 

väldigt mycket killar, och tjejerna har inte varit i min ålder, då har det varit att de antingen har 

varit för små, eller så har dom varit äldre/.../ Sen har jag alltid önskat att jag hade haft någon i 

min ålder, så när man hade åkt ner kanske det hade blivit lättare, då kanske jag hade pratat mer 

på serbiska, kommit in mer i det här, men jag har ju alltid känt det att det har varit en liten mur, 

mellan oss. Storasyrran hade inga problem, hon hade jättemånga vänner som hon lärde känna 

där nere å, när våra föräldrar kom tillsammans i Sverige med dom vännerna hade hon ju bättre 

relation med döttrarna och dom var också i samma ålder, så det är verkligen skillnad där på mig 

och storasyrran till exempel.” (Medina) 

  

Enligt Medina hade systern det lättare att få vänner tack vare att hon hade flera personer i 

samma ålder i föräldrarnas hemland, medan Medina hade det svårare på grund av 

åldersskillnaden. Vikten av att de unga vuxna har jämngamla (eller rätt nära i ålder) kusiner, 

vänner och anhöriga för upprätthållandet av relationer samt viljan till att utveckla dessa är 

alltså betydande för flera av intervjupersonerna. De flesta har också främst upprätthållit 

transnationella relationer med släktningar och vänner som är i samma ålder. Åldern bidrog 



60	
	

bland annat till att de unga vuxna kände en gemenskap till släkt eller vänner, men kunde 

också orsaka avståndstagande ifall åldersskillnaden var för stor. Eastmond & Åkesson (2007) 

beskriver också praktiken känslomässig bekräftelse som en slags stärkande aktivitet för 

bevarandet av relationer. Praktiken bygger på att migranter och deras barn kan fortsätta hålla 

kontakt med släktningar och vänner via kommunikation och resor, även om de geografiskt 

sätt befinner sig långt borta. Kommunikationens innehåll och de ömsesidiga förmedlingarna 

av glädjeämnen, stora livshändelser, vardagliga bekymmer och beslutsfattanden stärker 

därmed relationerna samtidigt som de också upprätthålls och utvecklas. För att banden ska 

kunna stärkas genom praktiken känslomässig bekräftelse krävs alltså ett kontaktskapande och 

kommunikation mellan olika parter (Ibid.). I detta fall bevarade nästintill samtliga 

respondenter sina relationer med släktingar, vänner och anhöriga som var jämngamla 

eftersom de uppfattade att de delade samma intressen, livssyn och historia om de växt upp 

tillsammans. På så sätt förmedlas även praktiken känslomässig bekräftelse och relationerna 

kan fortsätta att utvecklas samt bevaras. 

 

Resor och besök till släktingar, vänner och anhöriga i olika länder är enligt Eastmond & 

Åkesson (2007) andra aktiviteter som stärker relationer utifrån praktiken känslomässig 

bekräftelse. Via besöken skapas och befästes känslan av tillhörighet, erfarenheter byts, olika 

samtalsämnen delas, minnen skapas samt återberättas fysiskt på plats. Träffarna ger även 

möjligheter till att fortsätta utveckla samt bevara relationer till personer som de unga vuxna 

vanligen inte träffar så ofta, utöver genom kontakten som sker via olika 

kommunikationsmedel. Känslan av tillhörighet är också en transnationell praktik i sig och 

visar sig genom besöken de unga vuxna gör till anhöriga, släkt och vänner över 

nationsgränser (Ibid.). Praktiken framkommer nämligen genom hemkänslor, gemenskap, 

kontaktskapande och sammanhang. För att kunna ta reda på vad det är som driver de unga 

vuxna till att fortsätta vilja utveckla och upprätthålla relationer över nationsgränser, samt 

utforska vårt intresse gällande praktiken tillhörighet som ett drivande yttre förhållande, har vi 

därför valt att undersöka praktiken tillhörighet närmre i nästa avsnitt.   
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7.5 Omsorg, besök och umgänge  

För våra intervjupersoner kunde besöken och umgänge skapa en hemkänsla under vistelser till 

föräldrarnas hemland där det kunde finnas ett hus, eller en mötesplats, där familjemedlemmar, 

släktningar eller vänner kunde träffas och umgås. Att det just finns tillgång till ett hus i 

föräldrarnas forna hemland var vanligt förekommande hos de unga vuxna. I stället för att ha 

en sommarstuga i Sverige eller i något annat land så har de unga vuxnas föräldrar ett hus i sitt 

forna hemland där flera av släktingarna och vännerna bor. Omsorg framkom också genom 

uppfattningen om att släkten tar hand om varandra, oavsett geografiska avstånd eller 

regelbunden kontakt. Eastmond & Åkesson (2007) menar att känslan av tillhörighet kan 

byggas upp genom besök till föräldrarnas hemland, umgänge med släktningar eller semestra i 

ett hus eller lägenhet som föräldrarna vanligtvis äger/har ärvt i det forna hemlandet. Natashas 

familj letar till exempel lägenhet i Sarajevo och beskriver hur de återkommande besöken till 

släktningarna i Bosnien har skapat en hemkänsla även där.  

 

”Vi har inte lägenhet eller hus just nu, men jag och mamma letar efter lägenhet i Sarajevo. Vi 

tycker båda om staden jättemycket och sådana grejer. Sen har alla morbröderna hus och 

lägenheter därnere. Då har man ju typ släktingarna där. Släktingarna man har i Sverige åker ner 

till Bosnien så även fast man är utomlands så umgås man med dem som man har hemma. Då 

känns det mer som hemma/.../ Så då blir det ju som sagt att man tar med hemkänslan från 

Sverige ner till Sarajevo.” (Natasha)  

 

Besöken och umgänget i huset i Bosnien kombinerat med att släktningarna som bor i Sverige 

åker ner samtidigt till Sarajevo har skapat känslan av tillhörighet och en hemkänsla hos 

Natasha när hon är där. Detta gör att hon vill och kan fortsätta att umgås med släktingarna 

från Sverige i Sarajevo. Eastmond & Åkesson (2007) diskuterar att känslan av tillhörighet kan 

manifesteras genom besök till föräldrarnas hemland, vilket den tillsynes har gjort hos 

Natasha. Genom regelbundna besöka till föräldrarnas hemland är det lättare att skapa en 

känsla av tillhörighet som också skapas genom att ta ”Sverige ner till Sarajevo”. Att det finns 

en lägenhet eller ett hus i föräldrarnas hemländer var även vanligt förekommande hos flera av 

intervjupersonerna.   

 

”Mina föräldrar har ett eget hus. Och sen som sagt, jag har två mostrar som bor i Sverige också 

som har varsitt hus där och sen har jag två farbröder som också bor i Sverige som har varsitt hus 
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därnere. Så att alla har ju ett sommarställe, tomma hus som man brukar hänga och bjuda in 

varandra på grill och sånt där, sen har ju mormor sitt hus så hon bor där. Och där hänger vi ju 

också ofta, hos mormor.” (Emina)  

 

”Pappa byggde ju ett hus som är vårt och min farmors då. Så alla släktingar typ använder det när 

dem ska hälsa på min farmor och våra släktingar så det är alltid fullt hus. Från klockan 9 på 

morgonen till 12 på natten och nästa dag är det samma sak./.../Jag brukar träffa mina släktingar 

mest när vi är därnere, det har alltid varit så under alla år vi åkt ner.” (Emir)  

 

”Ja, alla har sitt hus. Jag har ju kusiner som bor kvar, alltså i Kosovo. Vi har ju vårt hem, så har 

ju min morbror och alla dem som bor här i Sverige eller utlandet, dem har sina egna hem så åker 

man och hälsar på varandra. Det är lite som i Sverige, fast nere./.../ Det är ju mitt andra hem 

därnere kan man säga, även fast jag är född här och har mitt hem i Sverige, men jag har ju också 

ett hem där. För vi har ett hus, vi har vänner, vi har familj och så.” (Edin)  

 

Emina, Emir och Edin förklarade att det är deras föräldrar som har ett hus i hemlandet som de 

brukar besöka under somrarna. De tre intervjupersonerna beskriver betydelsen av huset eller 

bostaden på lite olika sätt. Emina beskrev till exempel huset som ett sommarställe där släkt 

och vänner kan komma på besök för att umgås. Besöken till huset ger också Emina en 

möjlighet att bo närmare sin mormor och ger henne en chans att kunna umgås med henne. För 

Emir uppfattades huset som en central mötesplats där släktningar och vänner kommer över 

och umgås varje dag. Genom att själv åka ner och bo i huset där andra släktingar också 

kommer på besök eller sover över, kan Emir också ta del av gemenskapen som finns där. Edin 

beskrev också huset i föräldrarnas hemland som en central mötesplats och även som ett andra 

hem. För honom är huset i Kosovo lika mycket hem som hans egen bostad i Sverige, vilket 

också visar känslan av tillhörighet till föräldrarnas hemland och till de släktingar som bor där. 

Eastmond & Åkesson (2007) beskriver att känslan av tillhörighet manifesteras genom resor 

och besök till familj, släktningar och vänner i andra länder. Genom att resa ner och besöka 

och umgås med släktningar och vänner kan de unga vuxna därmed upprätthålla och utveckla 

sina relationer och känslan av tillhörighet (Ibid.). Precis som de flesta intervjupersonerna har 

nämnt uppfattas känslan av tillhörighet genom att ha tillgång till en mötesplats där släktingar, 

vänner och anhöriga umgås. Själva umgänget och träffarna med släktningar och vänner över 

nationsgränser var också en viktig del för känslan av tillhörighet. Några av våra respondenter 

och deras föräldrar har nämligen ingen egen bostad i deras respektive hemländer, men tas 
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främst hand om av anhöriga och släktingar vid besök och semestrar.  

 

”Ja precis. Vi har ett ganska stort hus i Bosnien där min mormor och morfar bor. Det är dit vi 

åker på semestrar, vårt sommarhem blir det som. Sen åker en del släkt ner och hälsar på när vi 

också är där. Alla samlas därnere.” (Jelena)  

 

”Vi har ju inte hus eller så därnere, så jag bor hos släktingar. Det blir oftast hos mormor. Ibland 

kan jag sova över hos någon kusin eller så men vi bor ju liksom där hos mormor då.” (Bojan)  

 

Jelena förklarade att hon vanligtvis åker på semester till huset i Bosnien där också hennes 

morföräldrar bor. Bostaden ses som ett sommarhem för Jelena och fungerar även som en 

mötesplats där respondenten kan träffa och umgås med släkten. Även Bojan berättade att 

varken han eller hans förälder hade ett eget hus i det forna hemlandet, men att han bor hos 

släktingar och sin mormor vid besök. Jelena och Bojan har alltså inget eget boende utan 

förlitar sig på att kunna inkvartera sig hos sina släktningar när de är på besök. Faist, Fauser & 

Reisenauer (2013) menar att en transnationell syn på familj vars utspridda familjenätverk och 

dess medlemmar upprätthåller gemenskap över nationsgränser med hjälp av transnationella 

praktiker. Ett exempel på sådana praktiker är omsorg. I både Jelenas och Bojans berättelser 

framträder omsorg genom att släktingar och anhöriga tar hand om respondenterna när de är på 

besök, bland annat genom att erbjuda husrum. Praktiken omsorg visade sig inte enbart under 

besöken i föräldrarnas hemländer, utan även hos andra släktningar och anhöriga som bor i 

andra länder. 

 

”Jag brukar ju träffa dem som bor i Tyskland rätt ofta eftersom vi ofta brukar bila ner till 

Serbien. Då stannar vi alltid till hos fastrarna som bor där. En sover vi hos och en brukar vi bara 

hälsa på och sen köra vidare.” (Emir)  
 

Emir förmedlade uppfattningen om att samtliga av hans fastrar och släktingar, oavsett var de 

befinner sig eller vilken kontakt de har, välkomnar honom och hans familj när de ska på 

semester eller vid besök. Även om det handlar om ett par dagar eller ett stopp på vägen ner till 

Serbien erbjuds husrum och vila. Eastmond & Åkesson (2007) menar att migranters barn ofta 

tas hand om av släktingar eller anhöriga vid längre vistelser eller besök för att det är något 

som förväntas av dem, det är tradition och släkten ska ta hand om dess medlemmar. Praktiken 



64	
	

omsorg visas därmed ofta och praktiseras av merparten av respondenternas nätverk och 

respondenterna själva, oavsett om det handlar om släkt, vänner eller familj. Att faktiskt stanna 

till på vägen när målet är Serbien och besöka släktingar eller vänner som bor i närliggande 

länder visar också på omsorg. Respondenterna visar på så sätt intresse till föräldrarnas 

hemland och släktnätverk samtidigt som de umgås med släkt och anhöriga de inte har 

möjlighet att träffa ofta.  

 

Vi kan alltså härleda att de flesta unga vuxna beskriver bostäderna i föräldrarnas forna 

hemländer som semesterhem eller ett andra hem. Flera av respondenterna ser även huset som 

en central mötesplats där släkt och familj kan umgås och spendera tid med varandra, varpå 

besöken spelar en betydande roll för praktiserandet av olika transnationella praktiker. 

Eastmond & Åkesson (2007) menar att utövandet av praktikerna så som omsorg och 

känslomässig bekräftelse är grundläggande aktiviteter för transnationella relationer och dess 

bevarande. Genom att spendera mer tid med släktningar och vänner i föräldrarnas forna 

hemland utvecklar och upprätthåller därmed respondenterna relationer samtidigt som de 

känner tillhörighet och bekräftelse.  

 

Praktiken omsorg visar sig vanligtvis hos samtliga unga vuxnas släktingar, anhöriga och 

vänner över nationsgränser genom husrum, mat, vila och gemenskap. Från respondenternas 

sida visas omsorgen med besök, gemenskap och förmedling av tillhörighet. Men många av de 

unga vuxna visar även omsorg med hjälp av ekonomisk stöttning, gåvor och stöd. Faist, 

Fauser & Reisenauer (2013) menar att ekonomiska remitteringar eller ekonomiskt stöd är 

vanligt förekommande i länder som tidigare tillhörde forna Jugoslavien eftersom 

välfärdsystemet är vagt. Därför har vi också valt att i nästa avsnitt undersöka hur ekonomiskt 

stöd och omsorg hos unga vuxna med jugoslavisk bakgrund ser ut, samt om denna praktik 

påverkar deras utvecklande och upprätthållande av transnationella relationer.     
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7.6 Ekonomiskt stöd som transnationell praktik 

Det ekonomiska stödet som praktik har vi hämtat ur en familjeorienterad kontext där utbyten 

av resurser främst studerats utifrån familjer och första generationens migranter. Enligt 

Gustafsson (2007) samt Eastmond & Åkesson (2007) är ekonomiska remitteringar/stöd som 

praktik vanligtvis något som de unga vuxnas föräldrar ägnar sig åt, men att de unga vuxna 

ofta bidrar på de sätt de kan. Praktiken utövas nämligen genom att migranter som till exempel 

bor i Sverige (samt migranters barn) skickar försändelser så som gåvor eller pengar till de 

kvarboende i hemlandet. Dessa försändelser brukar vanligtvis även skickas till andra 

behövande släktmedlemmar, vänner och anhöriga runt om i världen. Förmedlingen av det 

materiella stöder leder också ofta till ömsesidig kommunikation och känslomässig bekräftelse, 

varpå de transnationella sociala rummen samt relationerna över nationsgränser bevaras. 

Majoriteten av våra respondenter berättade att de ibland bidrar med extra stöd i form av 

pengaförsändelser, men även genom att ge gåvor och tillgodose behov vid besök. Ofta gick 

även respondentens familj ihop och skickade pengar eller gåvor gemensamt. Större 

livshändelser, sjukdom, högtider, dålig ekonomi och arbetslöshet var några omständigheter 

som gjorde att de unga vuxna utövade praktiken ekonomiskt stöd i större utsträckning.     

 

”Jag brukar försöka skicka när jag har över, mamma och pappa gör det rätt ofta, speciellt nu 

under sjukdom och så. Medicin kostar ju rätt mycket pengar, sjukhusbesök och ja, de behöver 

lite hjälp... Då blir det ju att jag tänker lite extra på dem.” (Jelena).  

 

”Vi brukar skicka lite pengar eftersom de inte har det så bra ställt, så de klarar sig liksom på 

våra pengar som vi skickar. Dem bor ju till exempel tre stycken i vårt hus, min farmor, faster 

och kusin och de alla lever på farmors lilla pension och sen min kusins sommarjobb. Så det är 

oftast svårt för dem att betala vatten, mat, el och medicin.” (Emir).  

 

Jelena berättade att hon och hennes föräldrar vanligen bidrar med materiellt stöd om något 

speciellt har hänt eller vid sjukdom. Bidragen som skickas för att täcka sjukvårdskostnader 

och medicin kan nämligen ses som ett sätt Jelena att ta hand om sina släktingar eller sina 

familjemedlemmar, även om hon eller hennes familj inte alltid bidrar med gåvor eller pengar. 

Faist, Fauser & Reisenauer (2013) menar till exempel att familj och släkt ofta tar hand om 

varandra på olika sätt och på de sätt som finns tillgängliga för dem. I Jelenas fall bidrar hon 

med pengar när hon har möjligheter till detta i samband med ekonomiskt stöd. Det större 
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behovet av hjälp och stöd är också något som gör att Jelena tänker mer på relationerna till 

släktingar över nationsgränser, vilket också kan leda till ökad transnationalitet och 

kommunikation mellan dem. Emir berättade, i likhet med Jelena, att hans farmor, faster och 

kusin hade det svårt att få ihop ekonomin på grund av låg pension och brist på arbete. 

Grundläggande behov så som mat, tillgång till el och vatten behövde sörjas för samt medel för 

att kunna köpa medicin. Emir förklarade att han hjälpte till med det materiella stödet 

tillsammans med sin familj, som en slags familjeenhet. Levitt & Glick Schiller (2004) 

beskriver även hur familjer kan fungera som socioekonomiska enheter där släktskapsbanden 

är under ständig utveckling. Migranter och deras barn kan därmed själva välja vilka 

släktskapsband som de vill upprätthålla, som i sin tur kan påverkas vid olika behov (Ibid.). 

Mediciner och hälsa beskrevs som den vanligaste orsaken till att de unga vuxna engagerade 

sig i att stötta släktningarna ekonomiskt.  

 

”Det känns ju hemskt att dem kanske blir sjuka och sen har de inte råd att gå till läkaren. Om det 

handlar om liv och död så får man fan hjälpa till, som nu när min farbror fick hjärnblödning. Så 

var vi ju beredda på att ge hur mycket pengar som helst bara i hopp om att rädda hans liv.” 

(Melvina). 

 

”Men typ, min mormor har ingen pension så mamma hjälper henne med läkemedel och så, för 

att hon är sjuk. Det är det vi står för./.../När jag jobbade så kunde jag faktiskt skicka lite pengar 

ibland. När jag kände att... när dem sade någonting som fick mig att; ja men vi har kollat på att 

köpa detta, eller typ, mormor säger typ, fan vad längesedan det var jag käkade detta, eller nått 

sånt. Så känner man lite dåligt samvete/.../Så skickar man en hundring eller så.” (Natasha).  

 

Melvina är tydlig i sin beskrivning gällande hur betydande praktikerna omsorg och ekonomi 

är för de kvarboende, speciellt vid sjukvårdskostnader. Hon nämnde till exempel att hela 

familjen gick samman och skickade vad som än krävdes för farbroderns överlevnad. Genom 

förmedlingen av praktikerna omsorg och ekonomiskt stöd som utövas av Melvina och hennes 

familj stärks även den första dimensionen av transnationella sociala rum, alltså de så kallade 

transnationella släktskapsgrupperna. Denna dimension beskriver Faist, Fauser & Reisenauer 

(2013) som en transnationell familj där ett likvärdigt ansvar för hushållet i ett annat land finns 

som för det egna hemmet. På så sätt blir familjen en ekonomisk enhet som ansvarar för 

omsorg och välmående på fler platser, vilket också tydliggjordes genom Melvinas berättelse 
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om farbroderns insjuknande. Detta ger oss även en fingervisning om att välfärdsförhållandena 

i de forna jugoslaviska länderna är annorlunda och att familjemedlemmar, släkt och vänner 

som bor där kan behöva mer stöd (Ibid.).  

 

Även Natasha berättade att hon stöttar hennes mormor när hon kan, samtidigt som hennes 

mamma regelbundet utövar praktiken omsorg samt ekonomiskt stöd genom att bland annat stå 

för läkemedel, mat, kläder och annat som behövs. De transnationella släktskapsgrupperna som 

Natasha och hennes familj har, upprätthålls alltså och därigenom utvecklas också de 

transnationella relationerna. Relationerna till släktingarna bevaras genom att Natasha stöttar 

dem ekonomiskt eller visar omsorg på andra sätt. Det dåliga samvetet som hon berättade om 

kan fungera som en påminnelse att hon har möjlighet att hjälpa sina släktningar då hon vet att 

hon kanske har det bättre ekonomiskt ställt. När de unga vuxna berättade om praktiken 

ekonomi och omsorg kunde det vara svårt att åtskilja dem även fast några unga vuxna var mer 

konkreta än andra i sina berättelser. 

 

”Vi brukar mest köpa med choklad, kaffe och kläder. Speciellt för morbrors barn brukar vi köpa 

kläder till./.../De har det inte så bra ekonomiskt. De har oftast inte råd att köpa fina kläder, så då 

köper vi det till dem. Jag tror att dem ibland också typ, förväntar sig att vi ska köpa något. De 

frågar aldrig men blir glada när vi köper. Ibland skickar mamma också pengar, inte jag men jag 

räknas in i det. Men jag brukar också skicka det lilla jag har, men det blir mer när jag fått jobb. 

Mormor behöver mediciner, så det kan vara dyrt. Sen brukar vi alltid köpa mat och fylla deras 

kyl och frys” (Bojan).  

 

”Ja, det händer. Det gör vi absolut. Kan vi så hjälper vi dem. Men det är inte varje månad, du 

vet så. Det är ju inte så att vi skämmer bort dem./.../Men det är klart, ekonomin är inte den bästa, 

det är kanske nått som händer som gör att de behöver liksom. Då ställer man upp och skickar 

någon tusing.” (Edin)  

 

”/.../Men visst alltid när vi kommer så har vi ju med någon present eller så. Men pappas familj 

har det inte så bra ställt, så pappa har alltid skickat ner pengar ända sen han kom till Sverige och 

började tjäna pengar./.../Och alltid när vi åker ner så köper vi kläder eller nån tröja till alla, nån 

gåva. Sen när vi är på plats står vi för mat till alla och ja, man äter inte för sig själv.” (Melvina) 

 

De handlade mat, kläder och andra förnödenheter till sina släktningar samtidigt som Bojan 
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och hans mamma även brukar bistå med ekonomiskt stöd. För Edin handlar det om att hjälpa 

när det behövs. Han förklarade också att ekonomin som hans släktningar har inte är den bästa 

och det är oftast den som dem behöver hjälp med. Melvina berättade även att hennes pappa 

under en längre tid har hjälpt sina släktningar med pengar samtidigt som Melvinas familj 

alltid har med sig gåvor eller presenter till släktningarna, som till exempel kläder. Som Faist, 

Fauser & Reisenauer (2013) menar så kan alltså en transnationell familj vara ansvarig för två 

hushåll samtidigt. Detta blir extra tydligt när intervjupersonerna berättade om hur betydande 

praktiken omsorg och ekonomi är i kontakten med släktningarna i andra länder. De stöttar 

släktningarna i det andra hushållet med framförallt pengar, mat och kläder. De flesta 

intervjupersonerna stöttar alltså behövande släktingar med gåvor, presenter och pengar när de 

har råd och tid. Stödet ter sig på olika sätt och anses vara mer eller mindre viktigt, men utförs 

ändock av de flesta unga vuxna i större eller mindre utsträckning. De unga vuxna är 

engagerade för sina släktningars välfärd, vilket blir en viktig del av de transnationella 

familjerelationerna (Faist, Fauser & Reisenauer, 2013). För att intervjupersonerna ska få 

informationen tillhanda om släktningarnas välfärd är det troligt att de redan har kontakt. Det 

ekonomiska stödet och omsorgen blir sedan en anledning till att fortsätta upprätthålla 

kontakten. Tillfälligt eller permanent ekonomiskt stöd är en del av det transnationella livet.  

 

”Jag tänker på dem jag ska bo hos. Så jag tar alltid med mig presenter, det brukar jag göra, men 

det brukar jag ju göra överallt oavsett om det är mina släktingar eller inte. Jag har alltid med 

mig./.../ Tidigare kunde jag stötta mina släktingar ekonomiskt. Nu är det så här, det har ju blivit 

mycket bättre i Serbien de senaste åren. Mina föräldrars syskons barn har växt upp och alla har 

jobb så nu är det lättare” (Samira).   

 

”Nej inte idag faktiskt. Förut kunde pappa skicka pengar, men idag har de flesta egna jobb och 

klarar sig själva (Blerta).  

 

Samira berättade att hon fortsätter att ge gåvor till personer som hon kommer att träffa eller 

att bo hos, men att hon inte längre skickar pengar till släktingar eftersom hennes släktingar har 

jobb och har fått det bättre ställt. Trots att Samira slutat att stötta sina släktningar ekonomiskt 

så utövas fortfarande finns praktiken omsorg där hon bland annat tar med sig presenter till 

besöken. Även Blerta förklarade att det ekonomiska stödet har upphört idag eftersom de flesta 

i hennes nätverk verkar ha en mer stabil tillvaro och arbetar. De unga vuxna stöttar därmed 
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sina släktningar när det finns behov för det. Detta visar även hur viktigt det kan vara för 

släktingarna att bibehålla de transnationella relationerna till de unga vuxna eftersom de kan 

fungera som ett slags skyddsnät eller stöd när de inte får hjälp från i landet de bor i. Vidare så 

upprätthålls och utvecklas de transnationella relationerna oftare vid stora livsskeenden, bland 

annat vid sjukdom, vilket även resulterar i ökad transnationalitet.  

8. Avslutande reflektion  
Syftet med denna studie var att undersöka hur unga vuxna med jugoslavisk bakgrund 

utvecklar och upprätthåller relationer över nationsgränser till familj, släkt och vänner. 

Frågorna berörde vilka resurser som används, hur relationerna har utvecklats över tid och 

drivkraften bakom upprätthållande och utveckling av transnationella relationer. I analysen har 

vi fokuserat på flera olika aspekter som visar hur unga vuxna på olika sätt är delaktiga i 

transnationella relationer. Vissa intervjupersoner uppfattade förväntningar från sina 

släktningar och föräldrar som innebar att de oftare höll kontakten till släktningarna. Den 

känslomässiga närheten hade även inflytande för hur och vem de unga vuxna valde att 

kontakta, samtidigt som gemensamma intressen och ålder var en drivkraft bakom 

upprätthållandet av de transnationella relationerna. Det framgick även att 

kommunikationsteknologin stod för ökade möjligheter till att kunna kontakta släktningar på 

ett billigare och smidigare sätt, samt att det gav de unga vuxna fler möjligheter till att själva 

välja hur de ville göra med sina kontakter och transnationella relationer. Dessa tydliga 

indikationer på att de unga vuxna är delaktiga i transnationella relationer för oss tillbaka till 

frågor om delaktighet bland migranters barn.    

 

I början av vår undersökning nämnde vi den alltjämt pågående debatten i den akademiska 

världen gällande huruvida barn till migranter är, eller blir påverkade av, transnationell 

migration. Vår studie visar att unga vuxna med jugoslavisk bakgrund faktiskt är delaktiga och 

blir påverkade av transnationell migration på olika sätt. Familjekonstellationerna som unga 

vuxna med jugoslavisk bakgrund har, det vill säga med en spridning av familj och släktningar 

över flera länder, ligger som grund för flera transnationella relationer. I och med att de unga 

vuxna tidigt blir delaktiga och senare också själva tar del av de transnationella 

relationerna/sociala rummen som finns tillgängliga genom föräldrar, vänner och släkt, 

förefaller relationer över nationsgränser oftast som en självklar del i vardagslivet. 
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Intervjupersonerna förklarade också den tidiga delaktigheten och den egna viljan till kontakt 

med att deras föräldrar, är och har varit, engagerade i deras transnationella relationer. När 

möjligheten finns, vilket oftast är under sommarhalvåret, så reser även de unga vuxna ofta ner 

till föräldrarnas hemland och besöker släkt, vänner och familj. Detta visar på de unga vuxnas 

tidiga delaktighet gällande relationer över nationsgränser, vilket också ifrågasätter 

diskussionen gällande de unga vuxnas bristande intresse och delaktighet.   

En ytterligare aktivitet som vittnar om de unga vuxnas delaktighet inom transnationella 

aktiviteter är den ömsesidiga betydelsen för transnationalisering. Samtidigt som de unga 

vuxna kan hjälpa till och stötta släktningarna ekonomiskt kan släktningarna i sin tur hjälpa till 

med att skapa en social sammanhållning genom att bland annat visa omsorg, erbjuda boende 

samt känslomässig bekräftelse. Vid större livshändelser, framförallt vid sjukdom, blir också 

transnationaliseringen och transnationaliteten tydligare för de unga vuxna då de i större 

utsträckning upprätthåller kontakt över nationsgränser. Denna utökade transnationalitet 

bygger också på de möjligheter som kommer med kommunikationsteknologins utveckling. 

De unga vuxna kan numer, på helt andra sätt och förutsättningar, själva välja och ta kontakt 

med vilka dem vill, oavsett var de befinner sig geografiskt. De transnationella aktiviteterna 

och delaktigheten blir således smidigare och enklare att upprätthålla samt utveckla, vilket 

även påvisades hos våra unga vuxna.   

Vår studie har visat på att majoriteten av våra intervjupersoner mer eller mindre har intresse 

av sina och sin familjs transnationella relationer, att de aktivt deltar i transnationella nätverk 

och att de vanligtvis tar del av den transnationella världen genom sin uppväxt. Detta bekräftar 

den forskning som lyfter att migranters barn har intresset för föräldrarnas hemland och 

utvecklar relationer över nationella gränser (Levitt, 2009). Unga vuxna med jugoslavisk 

bakgrund delar och ser följaktligen transnationella relationer som en del av sitt vardagsliv. Vi 

anser därför att det transnationella perspektivet på migranters barn är ett viktigt perspektiv 

som ger en nyanserad förståelse av migranters liv.   
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10. Bilagor 

10.1 Informationsbrev 

Hej!  

Vi är två studenter från Socialhögskolan vid Lunds Universitet som läser masterprogrammet i 

socialt arbete. Vi är intresserade av att undersöka hur unga vuxna med jugoslavisk bakgrund 

upprätthåller och utvecklar relationer över nationsgränser med familj, släkt och vänner. Vi ska 

därför göra kvalitativa intervjuer med unga vuxna som är födda i Sverige och vars föräldrar är 

födda i forna Jugoslavien.   

Intervjun kommer att ta ungefär 60 minuter. Vi kommer att spela in intervjun för att senare 

transkribera den till text. Intervjun är helt frivillig och ni kan när som helst avbryta den. Som 

intervjuperson kommer du att vara anonym under hela arbetet med uppsatsen. Intervjuerna 

kommer heller inte att användas till något annat än vår uppsats.     

Vi hoppas att ni vill medverka i vår studie och bidra med värdefull information! Er 

medverkan betyder mycket för oss.  

Om ni önskar finns möjligheten att skicka den färdigställda uppsatsen till Er. 

Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Norma Montesino. 

Med Vänliga Hälsningar,  

Ramajana Halilovic & Ola Hagberg 
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10.2 Intervjuguide 

Introduktion 

• Förklara avidentifiering, hur de färdiga intervjuerna kommer att behandlas  
• Berätta att intervjun när som helst får avbrytas  
• Finns det frågor eller funderingar?  

Bakgrundsfrågor  

• Ålder?  
• Var bor du? 
• Har du egen familj/partner? Hur träffades ni?   
• Utbildning och arbete?  

Familjen/ släkt/ vänner 

• Var bor din familj/släkt/vänner? 
• Har du någon familj/släkt/vänner i andra länder? 
• Träffas ni ofta? Besöker dem er eller ni dem? 
• Hur kommunicerar ni? Använder ni internet, telefon, skype mm?  
• Hur behåller ni kontakt?  Vad betyder det för dig att behålla kontakten med släkt/ 

vänner?   
• Vilka språk använder ni? 
• Hur ser du på din kontakt med släkt/vänner i förhållande till det geografiska 

avståndet?  
• Har du sett eller vet du hur kontakten ser ut mellan dina släktningar och dina 

föräldrar? Vet du om den har förändrats? På vilket sätt? 
• Finns det någon släkt/vänner som du har mer kontakt med? Hur kommer det sig, 

gemensamma intressen, ålder, yrke, hobby, musik? 

Konsumtion/ Fritid 

• Handlar du något från andra länder, mat, kläder osv?  
• Var ha r du rest till dina föräldrars hemland, hemstad någon gång?  
• Stöttar du eller din familj dina släktningar/vänner på något sätt, kläder, mat, pengar 

osv? Varför? Är det någonting du kan se dig själv göra i framtiden?  
• Finns det några förväntningar på att behålla kontakten med släkt och vänner?  
• Hur påverkas du av att ha kontakt med dina släktningar/vänner?  

Framtid 

• Har du planer på att studera?  
• Arbetar du? Har du planer på att söka arbete utomlands?  
• Planerar du att resa till släkt/vänner i framtiden? 
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Avslut 
Om vi har kompletterande frågor är det okej att vi kontaktar dig?  
Har du några frågor till oss eller finns det något som du funderar över?  
 
Tack för hjälpen!	


