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Förord  
 
 

Vi vill först och främst tacka alla våra respondenter som har ställt upp för intervjuer och berättat 
om sina liv för oss. Att få en inblick i era liv har varit väldigt värdefullt och utan er medverkan 
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Ett stort tack riktas även till vår handledare Berndt Brikell som hjälpsamt har väglett oss i 
uppsatsskrivandet. Vi är tacksamma för alla tips och råd vi fått som bidragit till studiens 
utformande. 
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1.    Inledning 

Migration är ett komplext fenomen som berör människor och samhällen, särskilt i en tid som 
denna då en fördjupning av globaliseringen sker i världen. Det är emellertid inget nytt fenomen 
och har under lång tid bidragit till att förbättra människors liv i både ursprungs - och 
destinationsländer samt erbjudit möjligheten till ett mer säkert och meningsfullt liv (World 
Migration Report, 2018).  
  
Att lämna sitt hemland kan bero på flera olika orsaker men det är vanligt att benämna 
migrationen som frivillig eller ofrivillig. Den förstnämnda anledningen kan handla om studier 
eller hopp om att hitta bättre ekonomiska förutsättningar medan den andra oftast sker med tvång 
till följd av sociala, politiska eller religiösa orsaker. Oavsett orsaken till migrationen innebär 
ankomsten till ett nytt land flera kulturella utmaningar. Individen påverkas av att bryta upp ifrån 
sin sociala uppväxtmiljö (Al-Baldawi, 2014). 
  
Vid andra världskrigets slut gick svensk ekonomi på högvarv och i industrin rådde det brist på 
arbetskraft. Under den här tiden tog även invandringen till Sverige fart. På 1970-talet låg 
Jugoslavien på andra plats på listan över flest arbetskraftsinvandrare som kom till landet. I och 
med splittringen av republiken Jugoslavien under 1990-talet och krigen som uppstod i samband 
med det, resulterade det i att ett stort antal människor tvingades att fly till Sverige (Statistiska 
centralbyrån, 2018).  
  
Sverige anses idag vara ett av de mest individualistiska och sekulariserade länderna i världen 
enligt World Value Survey (2008) och placerar sig därav i toppen på listan tillsammans med de 
andra nordiska länderna. Av den orsaken kan en migration från en mer kollektivistisk kultur till 
det svenska samhället påverka och utmana individens värderingar och normer. Med detta i 
åtanke är ambitionen med följande studie att få en ökad förståelse om migranternas liv och att 
ur deras perspektiv belysa vilka faktorer som förändras i och med deras migration. 
 

1.1. Problemformulering 

Bosättning i ett nytt land skapar vanligtvis sociala, kulturella och ekonomiska förändringar för 
individen att hantera. Omställningen kan innebära svåra förluster som i sin tur påverkar 
migrantens nya liv. En uppenbar förlust som sker i samband med migrationstillfället är att det 
sociala nätverket på ett eller annat sätt påverkas. Migrationsdynamiken på Balkan är i en ständig 
förändringsprocess där länderna i regionen än idag tvingas hantera konsekvenserna av 1990-
talets konflikter och oroligheter. Sociala och ekonomiska utmaningar fortsätter att driva 
människor till att migrera både inom och utanför regionen (United Nations High Commissioner 
for Refugees, 2013). På så vis fortsätter migration att vara en av vår tids stora frågor att utforska 
(Migrationsverket, 2018). 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur migranter från Balkanregionen upplever sin nuvarande 
livssituation i jämförelse med sin tidigare samt hur deras liv påverkats av dessa förändringar 
som migrationen medför.  
 
För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 
  

1. Hur beskriver migranten sin sociala delaktighet i det nya samhället?  
2. Vilka utmaningar upplever migranten i sin vardag och på vilket sätt har detta påverkat 

migrantens liv? 
  

1.3. Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till följande aspekter, nämligen att respondenterna består av första 
generationens migranter från Balkanregionen, mer specifikt länder som tillhör forna 
Jugoslavien. Fortsättningsvis är villkoren att migranterna är i vuxen ålder mellan 25–50 år och 
har bott i Jönköpings län, Sverige i minst 6 månader. Vidare avgränsas studien till att undersöka 
migranternas livssituation genom att studera deras vardagliga upplevelse gällande migrationen 
till Sverige. Livssituation avser i denna kontext sociala förändringar i samspel med andra 
människor samt den ekonomiska och kulturella omställningen som sker i mötet med en ny 
kultur. Studien har däremot ingen specifik avgränsning gällande orsaken till migrationen.  
 

1.4. Disposition 

Första avsnittet består av en inledande introduktion av ämnet som denna uppsats fokuserar på. 
Dessutom inrymmer första avsnittet problemformuleringen, studiens syfte, frågeställningar 
samt avgränsningar. Det andra avsnittet presenterar en kort historik om Jugoslavien och 
Balkans migration till Sverige. Tredje avsnittet belyser tidigare forskning kring 
omständigheterna som migrationen för med sig samt teoretiska utgångspunkter som är relevanta 
för studien. I det fjärde avsnittet redovisas den valda metoden med syfte att samla in det 
empiriska datamaterialet. Därefter består det femte avsnittet av resultatdelen där 
respondenternas livssituationer presenteras. I det sjätte avsnittet görs en analys utifrån 
insamlade data och en koppling till den tidigare forskningen och de valda teorierna. Sista 
avsnittet består av en diskussion och slutsatser. 
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2. Bakgrund om Balkans migration till Sverige  

I följande avsnitt framförs en kortfattad redogörelse av Jugoslaviens historia med fokus på 
migrationen till Sverige som sker på grund av Jugoslaviens fall. Detta för att kunna få en inblick 
i den historiska problematiken kring uppdelningen i regionen men även för att kunna få en 
förståelse av det massiva antalet migranter som migrerade till Sverige. Studiens författare är 
medvetna om att det alltid finns två sidor av en historia. 

Balkanregionen är en geografisk och historisk term för en halvö i sydöstra Europa (Campbell, 
McKinnon och Stevens, 2010). Jugoslavien hette tidigare ett land på Balkanhalvön 
(Nationalencyklopedin, u.å). Republiken är idag uppdelad i sju självständiga stater nämligen: 
Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien. 
Forna Jugoslaviens uppdelning i olika delrepubliker genererade dessutom i religiösa 
uppdelningar. I Serbien, Makedonien och Montenegro dominerar den ortodoxa kristendomen, 
i Bosnien-Hercegovina och Kosovo är majoriteten av befolkningen muslimer medan i 
Slovenien och Kroatien råder protestantism respektive katolicismen (Bäck, 1989). 
 
Resic (2006) framhåller att mellan 1300-talet fram till 1800-talet hindrades Balkan från att följa 
med den västeuropeiska samhällsutvecklingen på grund av Osmanska rikets ockupation i 
regionen. Den historiska beskrivningen av Balkans utveckling understryker att den 
intellektuella progressionen av humanismen, renässansen, reformationen, upplysningen och 
den vetenskapliga revolutionen påverkats starkt av ockupationen. Detta resulterade även till att 
industrialiserings, sekulariserings, byråkratisering samt demokratiseringsutvecklingen blev 
fördröjd under 1800–1900-talet. Den västerländska bilden av Balkan har på så vis uppfattat 
regionen som både annorlunda och främmande och den negativa föreställningen förstärktes 
under 1990-talets konfliktfyllda tid. 
 
I Jugoslavien, rådde kommunismen under en lång period och dess ledare var Tito. 
Kommunisterna lovade religionsfrihet år 1946 men i själva verket var detta långt ifrån 
sanningen. Individer som var politiskt involverade i kommunistpartiet fick inte vara religiöst 
troende, fick inte gifta sig i kyrkan, döpa sina barn eller besöka en kyrka överhuvudtaget. 
Kommunistpartiet försökte skapa en gemensam jugoslavisk kultur i de enskilda 
nationsidentiteterna (Resic, 2006). 
  
Levnadsstandarden i Jugoslavien under Titos tid var hög jämfört med andra östeuropeiska 
stater. Men ekonomin var i själva verket dålig och Tito vände sig därför till utländska långivare 
för att klara av de ekonomiska bristerna. Landet hade under Titos tid olika hinder och problem 
men han har ändå varit en ledargestalt med prestige som befolkningen hade respekt för (Ibid). 
  
Efter hans död skulle republikanernas presidenter ta över ledarskapet av landet i roterande 
omgångar. Befolkningen såg Tito som en hjälte och tog hans bortgång hårt. De nya arvtagarna 
skulle fortsätta driva landet i Titos anda. Trots detta, ansåg slovenerna och kroaterna att 
serberna dominerade mest i Jugoslavien och rädslan för federationens splittring växte allt mer. 
Detta orsakades av de enorma skulderna som funnits sedan Titos tider och den allmänt 
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förekommande korruptionen bland många företagsledare. Slovenerna och kroaterna var även 
upprörda för de höga skatterna som Belgrad begärde (Ibid). 
  
Titos efterföljare rensades stegvis bort eller tvingades välja den nationella sidan framför den 
federala. Det civila kriget började när serberna hade tappat förtroendet för kroaterna då HDZ 
partiet (kroatiska: Hrvatska demokratska zajednica) formades av kroaterna. Serberna 
uppfattade HDZ partiet som NDH organisationen (kroatiska: Nezavisna Država Hrvatska) 
vilket var styrt och tillåtet av tysk makt under andra världskriget. Detta väckte oro och 
fruktansvärda minnen bland de kroatiska serberna särskilt då inga ansträngningar gjordes av 
den kroatiska sidan för att lugna deras farhågor (Ibid). 
 
Omfattande protester påbörjades av de serbiska separatisterna i staden Krajina som stöttades av 
Belgrad där serbiska myndigheter anklagade kroaterna för serbiskt folkmord i Kroatien. 
Belgrad hade stor inverkan på den jugoslaviska armén vilket uppmuntrade till att militären 
ingrep. För att inte förlora den militära makten motsatte sig serberna den kroatiska presidenten 
Stipe Mesic. Kriget blev tillslut oundvikligt när serberna uppfattade USA:s och EG:s, 
nuvarande EU, önskan att sammanhålla Jugoslavien. Denna önskan användes av serberna som 
klarsignal till att med våld hålla Jugoslavien sammansvetsat och inte tillåta slovensk och 
kroatisk självständighet (Ibid). Inbördeskriget i området blev följden till att Sverige fick en stor 
invandring från Jugoslavien under 1990-talet. 
 
Sveriges senaste invandringshistoria började i den tidiga efterkrigsfasen med mottagandet av 
stora flyktinggrupper. Från slutet av 1950 talet till början av 1970-talet dominerade istället 
invandringen av arbetskraftsmigranter. Efter genomförandet av ett officiellt “invandringsstopp” 
år 1972 var inflödet av utländska arbetstagare mer eller mindre ersatt av flyktingar och personer 
med familjeanknytning. Under perioden mellan 1945–1972 var andelen invandrare från länder 
utanför Europa mindre än 10 procent. Från och med 1972 ökade istället andelen upp till 40 
procent under följande årtionden med undantag från början av 1990-talet när Sverige fick 
uppleva en massiv tillströmning av flyktingar på grund av det ovannämnda kriget vid Balkan 
(Borevi, 2014).   
 
Utflyttningen från Jugoslavien skedde i tre faser och hade sin början mellan 1945–1961 när det 
i första fasen skedde en illegal utvandring. Efter andra världskriget behövdes arbetskraft i 
länderna som drabbats av kriget och ungefär en halv miljon människor lämnade Jugoslavien. 
År 1950 beräknades Sverige ha cirka ett 100-tal jugoslaviska medborgare medan under 1960-
talet ökades antalet till lite mer än 1 000 jugoslaver i Sverige. Efter 1970-talet stagnerade 
ekonomin i landet och detta ledde till bland annat ökade utlandsskulder, inflation och 
arbetslöshet. Konsekvensen av detta blev en större utvandring från Jugoslavien (Bäck, 1989). 
  
Andra fasen migration skedde mellan 1962–1972 och den var en accepterad och även 
uppmuntrad migration. Detta för att industrialiseringen förde med sig en stor arbetslöshet. 
Jugoslavien godkände då tillfällig utvandring och skapade ett avtal med Sverige, Österrike och 
Frankrike år 1966. För att kunna rekrytera arbetskraft från Jugoslavien hade svenska 
arbetsmarknadsverket även kontor i Belgrad, Jugoslaviens huvudstad. Därmed, nådde 
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jugoslaviska utvandringen höjdpunkten år 1971, när omkring 40 000 jugoslaviska medborgare 
befann sig i Sverige. Från 1972 till 1980-talet skedde tredje fasen vilket stimulerade 
återvandringen genom ett program för återvandring. Detta ledde till att cirka 12 000 jugoslaver 
som utvandrat till Sverige mellan 1972–1981, återvände (Ibid). 
 
År 1993 och 1994 fick omkring 66 000 personer asyl i Sverige till följd av kriget i Bosnien och 
cirka 11 000 kom som anhöriga. Efter en uppföljning år 1999 av dessa migranter beräknar 
Statistiska centralbyrån att av de som kom 5 respektive 6 år tidigare fanns då 96 procent 
fortfarande kvar i Sverige. Under alla år har det migrerat ungefär lika stort antal kvinnor som 
män från forna Jugoslavien men samtidigt har fler män sedan utvandrat vilket betyder att 
kvinnorna har i högre utsträckning stannat kvar i Sverige. År 2014 fanns det drygt 162 000 
människor i Sverige som var födda i något av länderna från forna Jugoslavien. Målgruppen 
utgjorde 10,1 procent av den totala andelen av migranter som invandrat till Sverige det året 
(Statistiska centralbyrån, 2016).  
 

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

För att kunna analysera det insamlade empiriska materialet krävs det en överblick av redan 
gjord forskning angående migration och kulturmöten. Tre teman har valts ut i sökandet av 
tidigare forskning nämligen: migranternas tillhörighetskänsla i det nya landet, utmaningar med 
att etableras på arbetsmarknaden samt omställningen gällande kulturella och religiösa aspekter. 
Dessa tre teman ansågs även relevanta i och med studiens utgångspunkt. De berör centrala delar 
som ofta förändras efter migrationen och påverkar hur migranten upplever sin livssituation.  
 

3.1. Tillhörighetskänsla 

Att känna sig som en del av det nya samhället är något många människor som migrerat får 
kämpa med. Wessendorf (2017) har genom djupintervjuer undersökt hur migranter från 
västafrikanska och sydostasiatiska länder bosatta i olika områden i London upplever ”a sense 
of belonging”. Det nämns tre faktorer som formar migrantens känsla av tillhörighet varav den 
första var immigrations-relaterad mångfald i området där migranten bosatt sig. Den andra 
handlade om migrantens sociala position i fråga om etnicitet, kön, religion och språk. Den tredje 
faktorn var om migranten hade tidigare erfarenheter av att bo i ett mångkulturellt område. Det 
framkom från studien att migranters etniska och religiösa bakgrund hade stor betydelse när det 
gäller trivsel och känslan av tillhörighet. Visible differences, det vill säga synliga skillnader var 
en av huvudfaktorerna som formade i fall migranten kände att de passade in i området eller inte. 
Detta relaterade framförallt till etnicitet och ras men också mindre framträdande till kön och 
livsstil. I områden med flera etniciteter och där mångfald var något alldagligt, var de 
långtidsboende redan skickliga i sådana interkulturella interaktioner och mångkulturalism var 
en del av vardagen. 
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Dahlstedt, Fejes, Olson, Rahm och Sandberg (2017) har genomfört en liknande studie om 
migranternas tillhörighet eller icke tillhörighet känslan till det nya samhället. Detta har gjorts 
genom att studera tre kvinnors berättelser om sin migration till Sverige. Intervjupersonerna 
kommer ursprungligen från olika länder nämligen Colombia, Libanon och Ungern. Det som de 
däremot har gemensamt är att alla har svenskt medborgarskap, vilket betyder att de har bott i 
Sverige i flera år. Alla tre kvinnorna berättar att på ett eller annat sätt upplever de som om att 
de inte tillhör sitt nya samhälle. Enligt kvinnornas redogörelser om tillhörighet till det 
multietniska landet Sverige, beror det på medborgerliga, kulturella eller etniska termer. Trots 
det faktum att Sverige är internationellt erkänt för sin generösa invandringspolitik som gör att 
migranterna relativt snabbt och enkelt kan få svenskt medborgarskap, verkar det inte vara 
tillräckligt. Att ha svenskt medborgarskap och svenskt pass gör inte att migranten känner sig 
mer inkluderad i samhället enligt studien. 
 

3.2. Etablering på arbetsmarknaden 

Migranter som anländer till Sverige möter flera utmaningar varav en av de största är att komma 
in på arbetsmarknaden menar Hammarén (2014). Författaren har i sin studie undersökt unga 
migranters position på den svenska arbetsmarknaden. Männen och kvinnorna i studien var 
ursprungligen från Bosnien, Iran, Irak och Kurdistan. I och med sin migration hamnar 
migranten på en lägre ekonomisk nivå i samhället. En dominerande nationell berättelse 
presenterar Sverige som ett land där den sociala jämlikheten, internationella solidariteten och 
den individuella autonomin är kopplad till närvaron av en stark stat. Den svenska nationella 
identiteten är följaktligen starkt kopplad till välfärdsstaten, ekonomiskt välbefinnande, jämlika 
rättigheter och frihet. Resultatet visade att även om det togs hänsyn till socioekonomiska 
faktorer såsom tidigare utbildningsnivå, skolbetyg och språkkunnighet, var en viktig orsak till 
just skillnaden i sysselsättningsnivå mellan svenskfödda och migranter oftast olika former av 
diskriminering och social utestängning. Fortsättningsvis synliggjordes ett samband mellan 
migranternas sociala position i samhället gällande utbildning och arbete med migrantens 
identitetsbyggande. Den identitet som tilldelas individen och hur den kategoriseras in i 
samhället påverkar vilken position som kan upptas. Hammarén (2014) menar att individens 
egna uppfattning om vem den är och vill vara samverkar med det erkännande den faktiskt 
erhåller. Det får i sin tur inverkan på vilken social position som kan uppnås. 
  
Herz och Johansson (2012) har genomfört en fallstudie om fyra unga män i 20-årsåldern och 
deras upplevelse av att leva i Sverige med utländsk bakgrund från följande länder, Kroatien, 
Polen, Uzbekistan och Palestina. Studien visar på en situation i Europa som förändrats på en 
strukturell nivå där ett anmärkningsvärt antal är arbetslösa, socialt marginaliserade och extra 
sårbara. Flertalet av dessa människor är unga och har migrerat själva eller tillhör en 
efterkommande generation av migranter. Resultatet illustrerar att diskriminering och känslan 
av att vara annorlunda i samband med arbetslösheten har gett en tydlig effekt på mannens 
självkänsla och livsplaner. Studien menar att bristande integrering till arbetsmarknaden är inte 
endast relaterad till exempelvis språk och etnicitet utan samverkar ofta genom sociala och 
institutionella strukturer. Upplevelserna varierar hos männen där några beskrev det som att 
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befinna sig i en ”no mans land”. De menar att de känslomässigt befinner sig på två platser 
samtidigt. Trots det faktum att några vuxit upp i Sverige uppstod starka känslor av utanförskap 
i och med föräldrarna tillhörde en viss minoritetsgrupp som ofta fått utstå trakasserier på olika 
sätt. 
 

3.3. Kulturella och religiösa aspekter 

Roman och Goschin (2011) har studerat samspelet mellan migration och religion. När det gäller 
religionens inverkan på migrantens integration i det nya landet, framkom det från studien att 
religionen ofta är betydelsefull. Detta motiveras genom det faktum att religionen ger en känsla 
av tillhörighet och likartade etniska värderingar. Religionen är dessutom viktig för att bevara 
sammanhållningen i en grupp och bidrar därför mycket till det sociala livet. I studien undersöks 
migranter med olika religiösa bakgrunder och det har visat sig att alla religiösa migranter har 
högre sannolikhet att skicka remittenser till familjen i hemlandet än icke religiösa migranter. 
Däremot, visade sig i studien att migranter som inte är troende hade bättre ekonomisk status i 
jämförelse med de som tillhörde en religiös grupp. Detta kunde bero på att icke-religiösa 
uppnått en högre utbildningsnivå vilket då bidrog till högre inkomster. Lundh (2016) menar att 
enligt ekonomisk teori påverkar skol-och yrkesutbildningen samt arbetserfarenheter lönenivån. 
Individuella faktorer såsom ålder, kön, civilstånd, familjesituation har betydelse för individens 
beteende och situation på arbetsmarknaden. När det genomförs jämförande statistiska 
undersökningar mellan migranter och inföddas chans att få arbete är det viktigt att ta hänsyn till 
ovannämnda skillnader. 
 
Som en följd av upplösningen av Jugoslavien skedde det bosniska kriget mellan åren 1992–
1995. Tre nationella grupper ställdes mot varandra närmare bestämt bosnier, kroater och serber. 
Hall (2014) undersöker attityder hos lokalbefolkningen från Bosnien och hos de som migrerat 
därifrån till Sverige under kriget. Studien fokuserar på hur de beskriver sitt förhållande till sin 
egen nationella tillhörighet. Hall (2014) menar att samhälleliga värderingar är dynamiska inom 
ett samhälle där dessa övertygelser speglar politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden. 
Människor som har migrerat kan uppleva känsla av förlust i förhållande till sin ursprungliga 
kultur samt ensamhet och osäkerhet hur de nu ska leva sitt liv. Hall (2014) förklarar att 
ackulturativ stress kan förstärkas med den personliga bakgrunden nämligen att migration på 
grund av push-faktorer i ursprungsländer är förknippad med en högre stressnivå bland 
migranter än när migrationen skett på grund av pull-faktorer till bosättningsländerna. Det 
argumenteras vidare i artikeln att vissa migranter utvecklar en sorts nostalgi för det förflutna 
för att kunna hantera dessa påfrestningar och på så sätt bevarar de minnen av krig och 
konfliktmyter som aspekter för sin gruppidentitet. 
 
I fortsättningen presenteras uppsatsens teoretiska ramverk där relevanta teorier för studien 
redogörs såsom teorier om moderniserings - postmodernisering. Dessa diskuteras utifrån 
statsvetarens Robert Ingleharts resonemang. Individualiseringsteorin diskuteras utifrån 
sociologen Ulrich Becks centraleuropeiska kontext. Avsikten är att genom dessa teorier få en 
ökad förståelse för hur utvecklingsprocessen i olika regioner kan motivera individen i sin 
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migration samt hur dessa förändringar som migrationen medför i sin tur kan påverka individens 
nya livssituation. Som nämnts i inledningen kan en migration från en mer kollektivistisk kultur 
till den mer individualistiskt innebära en utmaning för individens egna värderingar och normer. 
I utformandet av frågorna till intervjuguiden användes även teorierna som en grund och riktning 
vid analysarbetet.  
 

3.4. Moderniserings - och postmoderniseringsteorier 

En anledning till att intresset för moderniseringsteorin uppkom och fortskred var löftet om den 
förutsägbara styrkan att påpeka följande påstående. Nämligen att först när ett samhälle gått 
igenom industrialiseringsprocessen var det möjligt för vissa kulturella och politiska 
förändringar att ske såsom lägre födelsetal, ökat politiskt deltagande och eventuellt demokrati. 
Det sistnämnda antagandet har dock blivit starkt kritiserat då det antyder att ekonomisk 
utveckling automatiskt skulle leda till ett liberalt folkstyre. Utvecklingen av 
moderniseringsteorin har skett i över ett århundrade och sociologiska teoretiker har hävdat att 
teknologiska och ekonomiska förändringar är sammankopplade till förutsägbara mönster av 
kulturell och politisk förändring. Den pågående debatten kring dessa samband har däremot 
handlat om ifall den ekonomiska förändringen skapar kulturell och politisk förändring eller 
tvärtom (Inglehart, 1997). 
  
Moderniseringen var vid en tidpunkt historiskt sett koncentrerad i väst men det är i allra högsta 
grad tydligt idag att processen sker globalt. Inglehart (1997) avvisar därför det etnocentriska 
perspektivet som menar att modernisering går att jämställa med västerländska samhällen. Även 
om industrialiseringen först ägde rum i de västra delarna av världen är dess utveckling endast 
en version av själva moderniseringen. Att demokrati är en naturlig följd av 
moderniseringsprocessen är som tidigare nämnt den mest förekommande kritiken, de mest 
framträdande alternativen som nämns är kommunism och fascism. Däremot är demokratisering 
mer troligt när samhällen börjar röra sig bortom moderniseringsfasen och vidare in i den 
postmoderna fasen. 
  
Inglehart (1997) fortsätter att argumentera för att moderniseringens riktning har förändrats det 
senaste kvartsseklet på ett så pass utmärkande sätt att det numera bör användas uttrycket 
postmodernism istället för modernisering. Postmodernisering förmedlar en viktig insikt som 
föreslår att processen som är känd som modernisering inte längre är vid framkant och att den 
sociala förändringen på ett fundamentalt sätt har förflyttat sig i en annan riktning. Några av de 
specifika kännetecken som denna nya inriktning innefattar är att den har tagit ett steg ifrån 
betoningen på ekonomisk effektivitet, byråkratisk auktoritet och vetenskaplig rationalitet vilket 
är karaktäristiskt för modernisering. Istället ges det utrymme för ett mer humanistiskt samhälle 
där den individuella självständigheten, mångfald och självuttryck får mer plats (Ibid). 
  
En idé kring hur sociologin kan förklara en postmodern tid är att den sociala världen rört sig i 
en mycket hög hastighet med hjälp av massmediernas betydande tillväxt och spridning. Det har 
i sin tur skapat nya informationstekniker, större möjligheter för förflyttning av människor och 
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framväxten av mångkulturella samhällen och därmed lämnat den moderna världen till en 
postmodern tid. Giddens och Sutton (2013) fortsätter med att beskriva hur olika idéer inom 
sociologin sedan dess har brottats med varandra om samhället, kunskapen och kulturen om de 
progressiva, modernistiska ideal om det moderna livet som uppstod under upplysningen. 
Durbin (2013) menar att det krävs mer än att bara utmana påståendet om att det är 
informationstekniken som är den drivande kraften i postmoderna samhällen. Det krävs att man 
går ett steg längre och undersöker värderingarna som motiverar individer samt deras 
organisationer, vilket är de “revolutionära” pådrivande vägvisarna av det postmoderna 
samhället. 
 

3.5. Individualiseringsteori 

Moderniseringen och postmoderniseringens utveckling har lett in världen i en ny tid, i allt mer 
individualiserade levnadsförhållanden. Det finns otaliga beteckningar och förklaringar vad 
individualisering betyder men Ulrich Beck beskriver det på följande vis: 

  
Individualisering betyder för det första upplösning av industrisamhällets livsformer och för 
det andra deras avlösning av andra livsformer, i vilka individerna själva måste forma, 
iscensätta och lappa ihop sina liv. Därav beteckningen ´individualisering´. Ingetdera- upp- 
och avlösning, [...]- sker av en slump, individuellt, frivilligt eller genom olikartade 
historiska betingelser, utan sker i ett sammanhang, närmare bestämt under 
rambetingelserna för det utvecklade industriella arbetssamhällets välfärdsstat, som den 
utformats sedan sextiotalet i många västliga industriländer. (Beck, 1996:134) 

  
Mot slutet av 1900-talet började människor frigöras från industrisamhällets livsformer och blev 
allt mer frigjorda från den innan självklara industrimodernitetens socialiseringsformer. Det 
klassiska industrisamhället utmanades på så sätt att den traditionella kärnfamiljen började att 
förändras och dess roller inom det (Beck, 1996). 
  
Beck (1998) menar att en individ tidigare växte in i arbetarrörelsen genom en mer naturlig 
process. Då socialiserade människan in i industrisamhället med utgångspunkt från familjens 
klasstillhörighet och erfarenhet. In på 1930-talet var den klasspecifika miljön indelad efter 
antingen socialdemokratiskt, katolsk, protestantiskt eller en annan världsåskådning. På så sätt 
blev det i och med frigörelsen och individualiseringsprocessen en brytning av gamla mönster. 
  
Det finns olika typer av rörlighet som diskuteras mer ingående på följande sätt. Den sociala 
rörligheten förklarar Beck (1998) som den geografiska och dagliga rörligheten mellan familj 
och arbete och som har förändrat människornas levnadsbanor och livssituationer. När dessa 
typer av rörlighet slås samman medför det en ständig individualiseringsprocess för individen i 
förhållande till andra såsom som familj, vänner, kollegor, grannar likaså till regionbunden 
kultur. Resultatet av dessa förändringar kan leda till nya uppfattningar, normer och värderingar. 
Individualiseringsprocessen skapar på så sätt ett egenvärde för individen där den inte längre är 
bunden till sitt ursprung utan ser snarare på sitt liv som ett personligt öde. 
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Beck (1998) beskriver också utbildningens utveckling. I och med att skolgången blivit längre 
har traditionella tankesätt, inriktningar och levnadsstilar värderats på nytt och allt mer ersatts 
av universella in- och utlärningsformer, språkformer och kunskapsinnehåll. Människans 
härkomst och dess klasskulturella band har därav blivit allt mindre viktig. Fortsättningsvis kan 
utbildning möjliggöra mer eller mindre omfattande processer där individen kan upptäcka sidor 
hos sig själv samt reflektera över saker och ting. Det innebär också en viss urvalsförmåga hos 
varje individ samt en viss planering av utbildningsvalet i hopp om att förbättra sin framtid och 
möjlighet till utveckling. 
 

4. Metod och tillvägagångssätt  

I detta avsnitt redogörs studiens valda metod. Tillvägagångssättet kommer att beskrivas 
noggrant och därför delas detta avsnitt upp under flera underrubriker såsom: metodval, urval, 
respondenter, etiskt hänsynstagande, datainsamling och bearbetning, validitet och reliabilitet 
samt analysmetod. 
 

4.1. Val av metod 

Forskningsdesign utför en ram för hur datainsamling och dataanalysen genomförs (Bryman, 
2011). Forskningsdesignen på denna studie är av jämförande karaktär då samhällskulturen i 
Balkanregionen jämförs med den svenska kulturen ur respondenternas perspektiv. 
Motiveringen till denna form är att författarna är intresserade av att undersöka hur migranter 
från Balkanregionen beskriver deras livssituation i sin nuvarande respektive tidigare hemkultur. 
  
Empirin är inhämtad genom semistrukturerade intervjuer. Valet av en semistrukturerad intervju 
föll på en önskan att få med vissa öppna teman av frågor och funderingar utifrån en 
intervjuguide men samtidigt ge möjlighet för olika svar från respondenterna. Enligt Hjerm, 
Lindgren och Nilsson (2014) blir det lättare att jämföra och analysera intervjupersonernas svar 
genom just en semistrukturerad intervju. Med det i åtanke och det faktum att intervjupersonerna 
är relativt oerfarna så anses validiteten högre än vid en ostrukturerad intervju då det ställs högre 
krav att erhålla data av bra kvalitet. Den intervjuguide som formulerades inför själva 
intervjutillfällena finns tillgänglig i Bilaga 1. Frågorna utformades med bakgrund i de teman 
som den tidigare forskningen uppmärksammat nämligen känslan av tillhörighet och 
delaktighet, sysselsättningens samt religionens betydelse i det nya samhället.  
  
Då studien ämnar till att undersöka personliga och specifika upplevelser ansågs inte kvantitativ 
datainsamling genom exempelvis en enkät som lämplig. Avsikten med studien är inte att det 
insamlade resultatet ska vara generaliserbart och representativt för en population. Det är 
emellertid just det här som är kritiken gentemot den kvalitativa metoden. Enligt kvantitativa 
forskare anses kvalitativa undersökningar som alltför subjektiva och impressionistiska och gör 
det svårt att kunna replikera en undersökning. De menar också att det kvalitativa resultatet i allt 
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för stor omfattning bygger på forskarens egna subjektiva uppfattning av vad som är 
betydelsefullt och vilka teman som bör belysas (Bryman, 2011). 
  
Kvale och Brinkmann (2014) tillägger att en bra intervju till stor del bygger på intervjuarens 
egna förmåga och hantverksskicklighet. Det är ett samspel mellan flera faktorer varav att 
behärska frågetekniken, sensitivitet för den sociala relationen mellan intervjuaren och 
intervjupersonen och medvetenhet av de etiska aspekterna är några av de mest väsentliga. 
Hjerm et al. (2014) nämner dock att det finns argument gentemot att skapa just struktur genom 
en mer detaljerad intervjuguide vid kvalitativa intervjuer. Det kan ha den effekt att det hämmar 
interaktionen med respondenten och kan samtidigt begränsa forskarens förmåga att förstå och 
uppfatta komplexa fenomen.  
 

4.2. Urval  

I och med att författarna valde ut respondenterna utifrån kriterier som ansågs ge mest relevant 
data kan valet ses som strategiskt. För att hitta lämpliga personer att intervjua användes ett så 
kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att forskaren till en början tar kontakt med ett 
mindre antal personer som i sin tur hänvisar till andra respondenter som är relevanta för 
undersökningen. Fördelen med denna urvalsprocess är att den kan anses som effektiv och 
bekväm då en respondent kan generera till flera (Bryman, 2011). Det nämns dock en nackdel 
med denna typ av urval då risken att få tag på respondenter med ungefär samma tankesätt och 
syn på saker ökar (Alvehus, 2013). Med detta i åtanke, valde författarna att försöka minimera 
den risken och selekterade personer från olika länder och av båda könen. 
  
Författarna valde att intervjua personer som i nuläget bor inom Jönköpings län. För att kunna 
besvara syftet och forskningsfrågorna består urvalet av sex personer varav tre är kvinnor och 
tre är män som har utländsk bakgrund från Balkanregionen, mer exakt från följande länder: 
Serbien, Kroatien, Slovenien samt Bosnien och Hercegovina. Urvalet består av första 
generationens migranter som är i vuxen ålder mellan 25–50 år, samt att de var vuxna vid 
migrationen till Sverige. Detta för att respondenterna ska ha hunnit uppleva hemkulturen för att 
kunna göra en jämförelse med den nya kulturen. Fortsättningsvis fanns kravet att vistelsetiden 
i Sverige är åtminstone 6 månader så att respondenterna i fråga har hunnit få en upplevelse och 
känsla av sociala och kulturella skillnader i det vardagliga livet.  
 

4.3. Respondenter 

Nedan presenteras samtliga respondenter som har deltagit i undersökningen. Detta görs i 
tabellform för att förtydliga grundläggande information om varje respondent. För att säkerställa 
respondenternas anonymitet har författarna gett dem fiktiva namn. 
  
  



 12 

Tabell 1: Grundläggande information om respondenterna 
 

Namn Ålder Vistelsetid i Sverige Hemland Utbildningsnivån Orsak till migration 

Amar 25 år 10 månader Bosnien- 
Hercegovina 

Högskolenivå Arbete 

Ivan 44 år 15 år Serbien Grundskolenivå Anknytning 

Franko 31 år 8 månader Kroatien Gymnasienivå Arbete 

Almira 45 år 25 år Bosnien- 
Hercegovina 

Grundskolenivå Asyl 

Marijana 37 år 6 år Slovenien  Masternivå  Anknytning 

Esma 32 år 6 år Bosnien- 
Hercegovina 

 Högskolenivå  Anknytning 

 

4.4. Etiskt hänsynstagande 

Det finns fyra grundläggande etiska principer inom svensk forskning, nämligen 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 
2011). I denna studie har författarna tagit hänsyn till dessa etiska principer vid datainsamlingen. 
I praktiken betyder detta att varje respondent informerades i början av intervjun om syftet med 
undersökningen, att det var helt frivilligt att delta och att de inte var tvungna att besvara frågor 
som ansågs för privata. Respondenterna informerades även om att de hade rätt att avbryta 
intervjun om så önskades. Ytterligare fick respondenterna information om att deras 
personuppgifter behandlas konfidentiellt. På så sätt har inte obehöriga tillgång till deras 
information och att datamaterialet enbart använts i forskningsändamål.   
 

4.5. Datainsamling och bearbetning 

Datainsamlingen genomfördes under april-maj månad, huvudsakligen med hjälp av direkta 
intervjuer, det vill säga “ansikte mot ansikte”. I ett fall utfördes en datorstödd intervju via 
Skype. Samtliga intervjuer spelades in efter respondenternas godkännande. Att spela in 
intervjun var optimalt för att sedan kunna göra en detaljerad analys. Om det enbart togs 
anteckningar för hand fanns en risk att viktig information gick förlorad. Samtidigt finns det 
även nackdelar med inspelningen, nämligen att respondenterna kan känna sig obekväma med 
att bli inspelade, att det kan uppstå tekniska problem samt att transkriberingsprocessen är 
tidskrävande (Ibid). Författarna ansåg dock att fördelarna övervägde nackdelarna och valde 
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därmed att spela in intervjuerna och det märktes sedan att det underlättade samtalet då 
uppmärksamheten kunde riktas mot respondenterna helt och hållet. 
  
Intervjuerna genomfördes enskilt vid varje tillfälle och varade mellan 25 minuter och 82 
minuter beroende på respondenternas personlighet, det vill säga vissa valde att förhålla sig kort 
medan andra föredrog längre diskussioner. Respondenterna valdes ut som tidigare nämnt 
genom ett snöbollsurval och kontaktades via telefon. Vid intervjutillfället deltog enbart 
författarna och respondenten och intervjun önskades att genomföras i en lugn miljö. Båda 
författarna deltog vid varje intervjutillfälle för att minimera risken för missförstånd av 
informationen. Varje respondent fick chansen att själv välja en plats där intervjun skulle 
genomföras för att även skapa en så pass avslappnad miljö att respondenten kände sig trygg att 
tala fritt. 
  
Valet av att intervjua på engelska vid ett tillfälle berodde på den lägre språknivå i det svenska 
språket som respondenten med den kortaste vistelsetiden i Sverige har. Med tanke på att 
respondenten har väldigt bra kunskaper i det engelska språket, ansåg författarna detta som det 
bästa alternativet för att undvika missuppfattningar som kunde lett till ett felaktigt resultat. En 
noggrann översättning av respondentens svar utfördes vid resultatredovisningen. Svårigheter 
som uppkom under intervjuprocessen upplevde författarna var att hitta balansen mellan 
passivitet och att samtidigt visa empati utan att riskera att det skulle påverka respondenternas 
svar.  
  
Inför analyseringsprocessen transkriberades hela intervjun direkt efter varje tillfälle. Efteråt 
skedde en tematisering och nedbrytning av materialet. Svagheter i och med nedbrytandet av 
insamlade data var att det skedde en fragmentisering av innehållet. Med den processen blev 
följden att meningar togs ur sitt sammanhang och tappades därmed eventuellt viktiga delar 
(Hjerm et al., 2014). Valda aspekter och teman som var relevanta till syftet och 
frågeställningarna uppmärksammades. Därefter genomfördes en analysering där det framtagna 
datamaterialet relaterades till den tidigare forskningen och teorierna.  
 

4.6. Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär hur bra studien lyckats besvara studiens syfte och frågeställningar, medan 
reliabilitet avser kvaliteten på studiens undersökning. Den sistnämnda kan exempelvis handla 
om kvaliteten på den tekniska utrustning som används vid inspelning av intervjuerna. Därför är 
det viktigt att poängtera att hög reliabilitet innebär inte nödvändigtvis hög validitet. Det är 
möjligt att undersöka något som har hög kvalitet men att samtidigt inte besvara studiens syfte 
och frågeställningar, vilket leder till en lägre validitet i undersökningen (Ibid).  
 
För att uppnå högre reliabilitet i studien har författarna varit noggranna med vilket tonfall som 
använts vid varje intervjutillfälle och försökt att inte lägga någon värdering i frågorna. Detta 
för att inte på något sätt påverka respondenterna svar. Därför valde författarna även att förhålla 
sig till de ovannämnda etiska principerna så att samma information uppgavs till samtliga 
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respondenter. I kvalitativa intervjuer där det ofta förekommer långa och varierande svar blir 
tolkningen en väldigt viktig del i processen. Av den orsaken har författarna ställt vissa frågor 
som inte finns med i intervjuguiden såsom: “hur menar du nu?”, “kan du utveckla svaret”? 
Detta gjordes i syfte att minska misstolkningen. Hur datamaterialet tolkas och analyseras kan 
ha stor betydelse för studiens utfall. För att försöka uppnå en högre validitet i studien fick 
författarna ibland ställa en del följdfrågor för att försäkra sig om att respondenten förstod frågan 
och därmed få ut den information som efterfrågades. Vistelsetiden kan anses vara för kort för 
två av respondenterna vilket författarna också är medvetna om. Informationen som framkom 
från de intervjuerna ansågs emellertid tillräcklig för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. För att stärka trovärdigheten av datamaterialet i resultatdelen gjordes ett 
medvetet val med att behålla respondenternas formulerings - och uttryckssätt och även deras 
språknivå. Dock har vissa omformuleringar behövt genomföras för att undvika missuppfattning 
av sammanhanget. 
 

4.7. Analysmetod 

Med tanke på att studien använts sig av en kvalitativ metod, nämligen semistrukturerade 
intervjuer, valdes därmed en kvalitativ analysmetod för att sedan kunna sammanställa och 
analysera det insamlade empiriska materialet. Analysmetoden som valdes i denna studie var en 
tematisk analys. Många forskare hävdar att tematiseringen är även mer eller mindre en typ av 
kodning. Datamaterialet som samlats in struktureras upp utifrån teman och underteman som 
gemensamt framträtt mellan intervjupersonerna. Tematisk analys beskrivs som en av fyra 
modeller inom narrativ analys och som anses vara ett vanligt angreppssätt vid kvalitativ data. 
Sökandet efter teman är egentligen en aktivitet som kan ha setts i de flesta om inte i alla 
tillvägagångssätt vid kvalitativ analys av data. I tematisk analys är det tyngd på innehållet i en 
studie, det vill säga det är viktigare vad som sägs än hur det sägs. Brister som har nämnts i 
analysmetoden är att tematisk analys kan sakna tydlighet i bakgrunden och i förklaringen av 
utförda tekniker. Ett tema kan för vissa anses vara nästan detsamma som en kod medans för 
andra uppfattas det som mer än en kod och istället en grupp av koder (Bryman, 2011). 
  
Strategin i den här formen av analysmetod var att använda sig av en matris vilken användes 
som ett stöd till att ordna och syntetisera det insamlade datamaterialet. Tillvägagångssättet gick 
ut på en noggrann genomläsning av transkriberingen för att få en djup förståelse av insamlade 
data. I och med att det empiriska data omfattade mycket material var nästa steg en nödvändig 
process, nämligen att data ordnades. Det hela insamlade datamaterialet användes inte och följde 
därmed steg tre som var att skapa tema och undertema som konstruerats efter återkommande 
ord och meningar som noterats vid processen. Ett kärntema identifierades och detta delades upp 
i olika underteman. Därefter valdes de mest representativa svar ut som citater. I slutet 
analyserades det insamlade materialet i en helhet och även genom de teman som bildats utifrån 
den tidigare forskningen och valda teorierna. 
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5. Resultat  

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Materialet har bearbetats med avseende till syftet 
och frågeställningarna och materialet struktureras under ett kärntema nämligen migrantens 
förändrade livssituation. Detta kärntema har sedan delats upp i olika undertema såsom: sociala 
sammanhang, utmaningar och påverkansfaktorer samt samhörighet till det nya landet. Dessa 
underteman har i sin tur delats upp i flera underrubriker för att bättre strukturera resultatdelen 
och för att underlätta läsningen. Först introduceras avsnittet med en utförlig presentation om 
respondenterna och deras bakgrund. 
 

5.1. Kort presentation om respondenternas bakgrund 

Ivan är 44 år gammal, gift och växte upp i Kroatien. Där gick han i skolan i 10 år men fick 
sedan avbryta skolan på grund av kriget i landet. Detta ledde till hans första migration, nämligen 
till Serbien, vilket han numera beskriver som sitt hemland. Han berättar att under tiden han 
bodde i Serbien träffade han så småningom sin fru som var bosatt i Sverige. I och med 
anknytningen med henne möjliggjordes migrationen till Sverige där han nu bott i 15 år. 

Amar är 25 år gammal, ogift och är uppvuxen i Bosnien-Hercegovina. Han studerade 
kriminologi på universitetet men hade svårigheter att hitta arbete efter sin examen då han ansåg 
att det politiska systemet försvårade hans chanser att lyckas med det. Med hjälp av en vän kunde 
han flytta till Sverige och började att arbeta här direkt. Han har hittills bott 10 månader i Sverige. 

Franko är 31 år gammal, gift, har ett barn och är uppvuxen i Kroatien. Han har studerat upp till 
gymnasienivå. I hemlandet var han egenföretagare men fick chansen att arbeta i Sverige och på 
så vis kunde han börja arbeta direkt. Han beslutade att flytta för att få ett bättre liv särskilt för 
sin dotter. Franko är respondenten som har bott den kortaste tid i landet, nämligen 8 månader. 

Almira är 45 år gammal, ogift och kom som flykting till Sverige från Bosnien-Hercegovina för 
25 år sedan. Därmed är hon respondenten som har bott längst tid här. Efter att ha gått i skolan 
i 11 år skulle hon precis börja arbeta när kriget bröt ut och hon tvingades först fly till 
Montenegro och därefter till Sverige. 

Esma är 32 år gammal, gift och har två barn. Hon har bott i Sverige i 6 år. Beslutet om att flytta 
från Bosnien-Hercegovina var på grund av hennes man som bott här sedan kriget i hemlandet. 
Innan flytten blev hon precis färdigutbildad sjukgymnast. 

Marijana är 37 år gammal, gift och har två barn och har också bott i Sverige i 6 år. Hon är 
uppvuxen i Slovenien där hon utbildade sig inom textil och teknik på högskolenivå och fortsatte 
sedan läsa vidare inom företagsekonomi på masternivå. Valet att flytta berodde på att hennes 
man fick ett jobbkontakt i Sverige. 
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5.2. Sociala sammanhang 

I följande undertema, sociala sammanhang redovisas de delar som har förändrats inom sociala 
situationer och positioner sedan migrationen enligt respondenterna. I den här kontexten innebär 
sociala situationer möten med andra och den sociala positionen innefattar förändrade 
ekonomiska och kulturella förhållanden. 
 

5.2.1. Sociala situationen 

Att det sociala samspelet är en viktig del i människors liv är ett faktum som alla instämmer i. 
Det är enbart en respondent som är fullständigt nöjd med det sociala liv som hon har idag. Detta 
kan bero på att hon är respondenten som har bott längst tid i Sverige och beskriver numera 
landet som sitt hemland. Almira har både familj och nära vänner, hon nämner sin syster och 
hennes barn och barnbarn. Hon menar att genom arbetsplatsen skapas det också alltid nya 
kontakter. “Jag håller kontakt med många. Du vet när man är kompis med någon, man håller 
kontakten, alltid.” 
 
Att bestämma ett möte i Bosnien beskriver Almira som annorlunda då ingen vidare planering 
krävs för att kunna träffas. Däremot tycker hon att detta håller på att ändras även i 
Balkanregionen och börjar efterlikna den svenska stilen. Hon berättar om det på följande sätt. 
“Jo alltså den nere det är bara knacka på dörren och dom kommer in. Här man måste ringa för 
att fråga om ledighet om de är ledig för att komma så det är skillnad. Men nuförtiden är det där 
nere samma sak. Man måste ringa, så det har ändrats.” 

Amar berättar också att han har en bra social situation i Sverige då han har svenska kompisar 
men han menar samtidigt att han aldrig kommer få den situation som han haft i Bosnien. Han 
resonerar kring skillnader som finns mellan dessa kulturer angående närheten i en vänskap. 

Ja, jag har de men samma som jag sa till dig [...] de ska göra allt till denna stället när du 
kommer till emotions eller när du måste bli så nära att du kan förklara alla denna grejerna 
som normala kompisar pratar om. Så det är lite konstigt, de ska dricka med dig hela tiden 
när du ringer de men de ska inte prata om problem eller de ska inte hjälpa dig som en man 
som kommer från ditt land ska hjälpa dig [...] 

 
Amar fortsätter med att berätta om vilka skillnader han har reagerat på under sin tid i Sverige. 
Han är även medveten om att hans åsikt kan ändras med tiden.   
  

Du kan säga det är bra, faktiskt det finns inget land i världen som inte har något negativt 
[...] så länge under denna tiden, de negativa sidorna av Sverige är att folk är lite kalla [...] 
om du bor här i lägenheten, du bryr dig inte om vad din man, granne, som bor i nästa dörr, 
vad han tänker och vad han gör. Där nere i Bosnien det är annorlunda, om du sitter på 
balkongen och ser någon där nere du bara: hej vad gör du? Vill du ha lite kaffe? Kom hit. 
Men här i Sverige är det inte så [...] 
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Franko anser också att sättet att umgås i Kroatien respektive i Sverige, skiljer sig mycket ifrån 
varandra. Han förtydligar detta genom sin berättelse om en arbetskamrat som ibland inte ens 
hälsar, trots att de haft gemensamma aktiviteter tillsammans. 
  

Varje fri stund vi har, vi spenderar tillsammans, antingen sport, dricka, leka, fiska [...] Här 
i Sverige är det mycket mer annorlunda. [...] Ett exempel är det den killen, unga killen som 
jag lade till på Facebook ... det var några gånger när han inte ens uppmärksammade 
mig.  [...] Så det var lite konstigt [...] Vi tog även en drink tillsammans, vi spelade fotboll 
tillsammans några gånger [...] 

  
Franko fortsätter att beskriva hur socialiseringen ser ut i hemlandet och reflekterar över hans 
upplevelse av den svenska kontexten. Han jämför det på följande sätt. 
  

Människor i Kroatien eller Balkan generellt, vi måste erkänna [...] det är så Balkan folket 
och kroatiska folket är generellt, de är varma. Jag säger inte att svenskar inte är trevliga, 
kanske de behöver mer tid och jag har upplevt det på jobbet, så jag tror att jag har rätt i det. 
Men igen, det är 2000 km geografi mellan Kroatien och Sverige så det är normalt att det är 
vissa skillnader där. 

  
Marijana beskriver att deras närmaste vänner i Sverige har en utländsk bakgrund. Även om hon 
umgås med svenskar menar hon att det sker väldigt sällan. Att skapa ett socialt liv här bedömer 
hon som synnerligen svårt. Hon menar att det sociala livet i det svenska samhället 
huvudsakligen sker genom arbetet och vid få tillfällen privat. 
  

Det är jättesvårt att komma in, jättesvårt. Vi har, alla våra vänner, nära vänner har en 
utländsk bakgrund. Så är det. Och genom jobbet men det är... vi umgås på jobbet, inte 
privat. [...] här vi har typ fått, grannar, som bor uppe men dom är från Bosnien. De är de 
enda som vi umgås med. Men vänner som jag sa, det är en familj som är svensk som vi 
umgås med typ varannan månad, inte mer. Med andra vänner umgås vi med nästan varje 
dag eller varannan, som har utländskt ursprung. 

Trots förändringen angående sociala situationen, påstår Marijana att detta inte påverkar hennes 
liv då hon fyller sin tid med familjeaktiviteter istället. “Det skulle jag inte säga, det saknas lite 
men att det skulle påverka oss, nej. Då om vi inte umgås med någon, vi gör olika grejer med 
barnen och med min man”. 

Marijana fortsätter att beskriva sin lediga tid i Slovenien som betydligt mer aktiv och spontan 
med många vänner där de hittade på flera aktiviteter tillsammans oavsett om det var en vardag 
eller en helgdag. Situationen har förändrats i Sverige då det oftast krävs planering i förtid. 
“Många vänner, umgås med dom, man går ut och fikar varje dag det behöver inte vara fredag 
eller helgen, att gå ut, man kan gå ut en vanlig onsdag. Ja spontant, inte som här man måste 
planera allting.” 

Ivan beskriver den sociala delen innan ankomst till Sverige som betydligt bättre i jämförelse 
med den som han har nu då han har inga svenska vänner som han träffar på fritiden. Han menar 
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att vädret kan vara en orsak till skillnaden. Som en konsekvens till detta, fyller han sin fritid 
med att titta mycket på TV på serbiska kanaler och påstår att de flesta från Serbien gör likadant. 
  

Har inga svenska vänner, bara de på jobbet och hälsar om man träffas i stan. Det är inte 
många som bjuder, som vill umgås och sånt. Om nån vill umgås och sånt, man visar det 
om man bjuder, man ringer, men...aldrig [...] Mycket bättre, det är inget snack om detta [...] 
det är nästan bara på jobbet man umgås inte så mycket med svenskar, det är också kan man 
säga ett problem. Jag tycker att 90 procent av folk från Balkan om det är inte mer, alla tittar 
bara på TV från sitt eget land och pratar hemma sitt eget språk. 

  
Sociala situationen angående vänner beskriver Esma som tillfredsställande då hon har fått 
vänner och familjemedlemmar genom sin make. Trots att hon redan från början har fått sociala 
kontakter genom hennes make, trycker hon på svårigheten att skaffa vänner och komma in i 
samhället. Vidare upplever Esma det som en stor skillnad att man inte känner sina grannar här 
till skillnad från i Bosnien och att invånarna i Balkan brukar vara mer sociala. 

Med grannar har jag ingen kontakt, det är också en skillnad ja, jag fortfarande känner inte 
alla som bor på samma våning som jag, så det är en stor skillnad. I Bosnien är det kanske 
lite för mycket och här är liksom ingenting. Så det är, med grannar liksom ingenting där 
men vi har vänner vi umgås jättemycket med dom, några vänner som jag har träffat här och 
några som är min mans vänner och hans familj bor i Falkenberg [..] jag tänkte att det skulle 
vara lättare att få vänner här, det skulle jag säga, det är inte så lätt att komma in och jag vet 
inte men kanske i Bosnien eller i Balkan vi kanske är mer spontana och sociala [..].  

 

5.2.2. Sociala positionen 

Fortsättningsvis visar resultatet att i och med förflyttningen till ett nytt land, tappas på ett eller 
annat sätt den sociala positionen i samhället. I samtliga av respondenternas berättelser går det 
att urskilja på olika sätt hur de upplever att migrationen har påverkat deras status i det nya 
samhället inom olika områden. Amar resonerar kring hur den sociala positionen har förändrats 
i hans liv i samband med migrationen till Sverige. Han berättar om svårigheten om att ha allt, 
nämligen både att ha familj och vänner nära sig samt att ha goda ekonomiska förutsättningar. 
Amar påpekar på omställningen som migranten upplever vid bosättning i ett nytt land och lever 
med hela livet. 

Du kan inte ha både pengar och fläsk, det betyder att du inte kan ha vänner och bra liv [...] 
när du byter land du lämnar din familj, du lämnar dina vänner, [...]så du lämnar allt som en 
gång var del av dig och sen kommer du till helt annat land och börjar nya livet.” [...] Efter 
10, 5 eller 2 år du kan hämta din tjej, din mamma, pappa, bror och sen du ska bo i Sverige 
med dom men det är inte samma som när du bodde i Bosnien [...] 

  
Angående förändringar i den sociala positionen i samhället som har skett i samband 
migrationen, upplever Franko en väldigt stor förändring. Han menar att han har tappat den höga 
position som han haft i sitt hemland när han behövt börjat om på nytt i Sverige. 
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Åh ja, ja helt. Hemma i mitt eget företag som jag ibland saknar kunde jag bara ringa och 
säga att jag inte kommer idag [...] Jag var ganska respekterad, jag säger inte att jag inte är 
respekterad nu, men jag är inte i den typen av ställning som jag behöver respekteras. [...] 
det har förändrats inte bara i arbetet utan också i fotbollsklubben. Jag spelade på första 
nivån hela tiden, jag hade mina vänner, hela stället där jag bodde alla kände mig, jag kände 
alla så ja, jag kände många människor och jag var någon [...] 

  
Ivan menar också att hans sociala position har förändrats men förhåller sig väldigt kort i ämnet. 
Just när det gäller sysselsättning upplever han inte någon förändring utan att han gör det han 
kan vart han än befinner sig. “Jag jobbade i mitt hemland. Jag har börjat om några gånger.” 
  
Marijana anser sin status som relativt oförändrad eftersom hon även i hemlandet hade tillgång 
till materiella ting, anställning och egendomar på samma sätt som hon har i Sverige idag. Dock 
upplevs den första tiden som väldigt svår då hon inte hade familj eller vänner här som skulle 
kunna hjälpa henne. “Jag hade tillsvidare jobb i Slovenien, allt, vi hade lägenhet där nere, allt, 
man har lämnat allt för att börja på nytt och det var tungt. I början var det jättetungt och med 
ett barn, han var 18 månader och ingen här, ingen släkt, inga vänner. Det var tufft.” 

Sociala positionen innan kriget bröt ut i Bosnien beskriver Esma på ett positivt sätt till skillnad 
från de nuvarande förhållande. Hon var för ung på den tiden för att kunna inte resonera kring 
sin egen position men gör en koppling till hennes familjs samhällsställning.  

Kanske, innan kriget var det inte så mycket skillnad [...] jag skulle inte säga att det var så 
stor skillnad på den tiden, vi hade det ganska bra i Bosnien och mina föräldrar bodde 
jättebra och båda jobbade [...] det var inte sån stor skillnad men nu efter kriget, ja 
ekonomisk status på landet är helt olika så det är, man har alla möjligheter här. Och speciellt 
barn, det är ett säkert land att bo i. 

  
Almira har till skillnad från Esma starka minnen om tiden innan kriget och när splittringen av 
forna Jugoslavien började att ske. Hon beskriver den första tiden i Sverige som mycket svår 
och påfrestande då hon förlorade allt ifrån boendesituation till socialt kontaktnät. “Alltså vi är 
uppvuxna i ett kommunistiskt land och vi fick inte säga nåt, du vet, alltid som Tito sa, då var 
det stopp alltså, hans ord och ingen annans. Jo, vi levde jättebra där nere men det blev sen galet 
och jag flyttade hit [...] Jag fick bo först 6 månader på flyktingförläggning i Växjö.” 
 

5.3. Utmaningar och påverkansfaktorer 

I detta undertema framförs olika utmaningar och svårigheter som respondenterna upplevt i sin 
vardag i det svenska samhället. För att tydliggöra de olika omständigheterna som nämnts har 
följande underrubriker skapats nämligen religion och traditioner, språk och arbetsrelaterade 
svårigheter samt kulturkrockar.  
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5.3.1. Religion och traditioner  

De flesta av respondenterna har för stunden inte upplevt någon större svårighet när gäller att 
hitta arbete. Däremot uppkommer andra faktorer som påverkar deras vardag. Ivan menar att 
migrationen inte haft någon större påverkan över hans religiositet. Han anser att det är viktigt 
att bibehålla både sin tro och sina värderingar. 
 

Nej inte förändrats, jag var alltid sån [...] Det är också komplicerat med religion det handlar 
igen om hur man ser på Sverige [...] vi har egen kyrka, varje gång när jag kan jag åker där 
och träffar mina serbiska vänner [...] Jag tycker att det är viktig att man inte tappar 
traditioner. Det är många som kommer och när de passerar gränslinjen, de kastar skit på 
sitt land och jag gillar inte såna. Jag är stolt över detta, vem är jag, vem är mina och sånt. 

Amar instämmer och har en liknande åsikt. Han tillägger att oavsett vart en befinner sig bör 
religionen följa med. Han betonar att det är viktigt att han behåller sina vanor oavsett vart han 
bor. 

Jag tycker att religion är bra bara att du ska bli bättre person, du ska hjälpa varandra [...] 
Här i Sverige det är inte så som där nere i Bosnien men man kan ha religionen här också 
men det är inte så mycket populär som där nere i Bosnien [...] Nej, nej, religionen är samma 
för mig, spelar ingen roll på vilken ställe jag är, i Sverige eller i USA eller i Pakistan [...] 
om du ändrar dig, det betyder att du är inte fast på dina tankar. 

Han fortsätter med att förklara hur nödvändigt är att vara religiös samt politiskt insatt i Bosnien 
och menar att i Sverige anses det inte som avgörande vid en arbetsintervju vilket Amar 
uppskattar. 

Och här i Sverige, ingen frågar mig vilken religion är jag, vad jag tänker om religionen, 
[...] de pratar bara om vilken kompetens du har, vad du kan göra och vad är du bra på? I 
Bosnien efter att ha slutat högskolan och komma till det stället för att göra training för 
polis, de frågar mig vilket politiskt parti är du? Jag är inte i ett politiskt parti, åh du kan inte 
komma här om du inte är. Jaha, men vad tycker du om muslimer? Inget, varför? Men du 
måste säga någonting. 

Franko poängterar däremot att religionen har en mindre del av hans liv idag men instämmer 
med Ivan om att traditioner är speciellt viktiga för gemenskapen och familjens skull. 

Min personliga åsikt, jag var som barn väldigt religiös men efter en viss tid [...] jag säger 
inte att det inte är 100 procent ingen religion är så eller så [...] men det svalnade för mig 
och jag riktar inte mycket uppmärksamhet längre till den delen av mitt liv. Traditioner 
däremot är viktigt, det är trevligt att fira [...] träffas och njuta av maten...[...] Jag tror att vi 
som familj, en liten familj “got into this consuming things.” Jag och min fru är ett perfekt 
exempel, vi ger allt till vårt barn [...] vi döpte henne, det var min önskan men inte egentligen 
som en religiös sak [...] mer som en present till mina föräldrar. 

  
Esma betonar att religionen alltid varit en del av hennes i liv i och med firandet av olika 
traditioner men att det samtidigt inte haft en religiös innebörd. I och med att hon vuxit upp i en 
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mångreligiös familj anser hon att migrationen inte har påverkat hennes liv just i det avseendet. 
”Ingenting alls [...] min mamma är muslim och min pappa är katolik och min man har också 
blandat [...] för mig är religion...vi firade allt men inte på ett religiöst sätt [...] vi blandar faktiskt, 
tagit mycket från svenska traditionerna nu.” 
  
Marijana instämmer till viss del med Esmas synsätt gällande traditionerna men berättar också 
att kyrkan var en del under uppväxten. Dock menar hon att det var inget hon uppskattade redan 
som ung då hon anser att det innehöll en alldeles för strikt betygsättning och bedömning. Hon 
är däremot väldigt angelägen om att föra vidare en del av traditionerna hon haft i sin familj. 
”Traditioner framförallt, inte religion. Som mina föräldrar har gjort så försöker jag göra för 
mina barn. Att det inte försvinner [...] Jag har gått i sån skola men jag tyckte inte om det. Kanske 
om vi skulle gå där nere kanske mina barn skulle slippa det.” 
  
Almira betraktar religion som en ytterst individuell angelägenhet. Hon menar att den inte haft 
en viktig del i hennes liv, vare sig nu eller under hennes uppväxt eller ha påverkats sedan 
migrationen. Olikt resten av respondenterna anser hon att traditioner inte heller har särskilt stor 
betydelse. “Ingen brydde sig om det, vill du gå i kyrkan varsågod, vill du gå till moskén 
varsågod. Ingen ska påverka mig eller någon annan. Det är upp till varje person [...] jag bara 
respekterar varje religion det kvittar vem det är, jag bara tittar att det är en människa.” 
 

5.3.2. Språk och arbetsrelaterade svårigheter 

En utmaning som Esma beskriver är svårigheten med att få legitimation till sitt yrke. Hon 
berättar att början var påfrestande för henne för hon fick börja om från en lägre nivå trots att 
hon har avslutat högskolan i sitt hemland. 

Jag skulle vara mer nöjd om det var lättare att få legitimation. Jag skulle lättare få jobba i 
mitt yrke [...] Första 2 åren så var det jättetufft för mig. Jag grät jättemycket och ja, men nu 
är det bra. [...] sen börja på SFI, och jag kommer ihåg när vi gjorde läxorna första gången, 
att skriva bokstäver stora a och...jag grät så mycket för jag tänkte herregud jag har precis 
klarat universitetet nu måste jag börja om…det var tufft. 

Ivan instämmer med Esma och betonar ansträngningen att behöva lära sig ett nytt språk i vuxen 
ålder. Han påpekar också att även om man talar svenska på arbetet så är det sällan tillräckligt. 
  

[...] sen gått jag som alla andra på SFI och letat efter jobb. Det var ganska svårt när man 
kommer lite äldre och det är svårt att anpassa sig och sätta sig igen i skolan och börja läsa 
igen. Men när man kommer till en gräns att man kan prata lite bättre språk och sen är allt 
lättare och sen man kan hitta jobb och är lättare när man pratar på jobbet svenska. Men 
ända man pratar inte tillräckligt mycket [...] 

Marijana upplever språket som den allra första utmaningen efter ankomsten men betonar 
samtidigt att det inte var särskilt svårt att lära sig grammatiken i och med att hon pratar både 
engelska och tyska sedan innan. 
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Jag förstått typ 70 procent men detta uttalet och att prata, det är största utmaningen som jag 
tror vi kommer ha hela vårat liv. Att uttrycka sig som vi vill [...] man är så begränsad [...] 
Jag var mammaledig så jag pluggade på nätterna och så. Andra barnet var 15 månader när 
jag fick jobb. Så det var inte svårt att få jobb. 

 

5.3.3. Kulturkrockar 

I fortsättningen ger respondenterna exempel på kulturkrockar de upplevt. Ivan påpekar på den 
olika mentalitet folk har i dessa två länder och ger ett exempel som han upplevde när det gäller 
kulturkrockar. Dessutom poängterar han att dessa kulturella skillnader inte påverkar honom, 
utan han menar snarare att han accepterar andras kultur samtidigt som han vidare följer sin egen 
kultur. Exemplet som han ansåg som svårast att hantera lyder såhär: 

Jag var chockad till exempel när man firar här födelsedagar, när man samlar folk hemma 
och man firar, alla ska köpa sin egen dricka och det var chockande för mig. Om man ska 
fira det är klart att man ska bjuda, för oss neråt. Eller om när man går i stan med sin tjej, 
tjejerna betalar till sig själv, detta är också för oss omöjligt. 

Franko som inte har bott särskilt länge i Sverige ännu nämner främst några praktiska svårigheter 
han upplevt. Han menar att det är stor skillnad på möjligheterna att hitta boende här jämfört 
med i Kroatien.  

Det enda som jag skulle förändra är lägenheten [...] det är det enda, jag har möjlighet att 
betala men jag har ingen möjlighet att få någonting, det handlar inte om det finansiella, där 
hemma så är det en finansiell grej [...] ge mig 5 000 och du kan flytta in men här om du har 
en miljon: vi bryr oss inte, stå i kö. 

Almira förklarar hur det var som att komma till en helt annan värld och att lugnet på gatorna 
blev en stark kulturkrock för henne. “Allt är lugnt här, man undrar var är folk här? Där nere du 
vet det är alltid “hej och hå” [...] det sover aldrig.” 

Marijana belyser ett annat exempel på kulturkrock som hon anser som svår att förstå. “Typ att 
man betalar var för sig. Det är för oss, no go. Nej, det är jättesvårt att stoppa in kortet och bara 
betala för mig. Det är... är inte uppväxt så. Man måste dela och man måste bjuda, så det är det 
svårt, man går två personer och fikar och betalar var för sig. Nej, det är hemskt.” 

Esma ger ett liknande exempel som Marijana om den tydligaste kulturkrock hon möter i den 
svenska kulturen. “Min vän frågade om jag kunde köpa någonting till henne, vi var på en affär 
och det var någonting litet jag kommer inte ihåg, men det var liksom okej inga problem, tänkte 
ge mig pengar och nej, det var kanske 20 kr eller någonting, herregud nej, det är ingenting.” 

Amar beskriver en annan praktisk kulturkrock han upplevde i förhållningssättet till miljö. 

[...] om du pratar om relation mellan folk och natur [...] det är stora skillnader därför de här 
i Sverige dom vill inte lämna papper där nere på marken. Där nere i Bosnien om du äter 
choklad och sen du slutar, vad ska du göra med det här pappret, inte lämna i din ficka och 
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sen de bara lämnar det [...] det finns personer som städar, okej men denna person som städar 
har inte bra betalt dom orkar inte hämta det pappret [...] 

 

5.4. Samhörighet till det nya landet 

I detta sista undertema reflekterar respondenterna över vilka faktorer som påverkar deras känsla 
av delaktighet och känsla av tillhörighet i det nya samhället. Följande underrubriker har trätt 
fram nämligen sysselsättning och gemenskap samt framtid och förändringar. 
 

5.4.1. Sysselsättning och gemenskap 

Vidare när det kom till Ivans känsla av delaktighet i Sverige, reflekterar Ivan till arbetet i första 
hand. Han känner sig inkluderad i samhället genom sin tillsvidareanställning och sitt svenska 
medborgarskap. ”Jag jobbar jag betalar skatt, jag är svensk medborgare. Gör inga aktiviteter på 
fritiden med svenskar.” 

Amar nämner också att sysselsättningen har stor betydelse. Han upplever att en person blir en 
del av det svenska samhället genom en anställning. Det gör migranten till att vara en 
skattebetalare likväl som en svensk medborgare. Han fortsätter argumentera att trots arbete och 
att ha ett svenskt pass, en migrant kommer aldrig bli på samma nivå och bli lika accepterade 
som svenskar.  

Så länge du gör ditt jobb, du betalar det du behöver betala och sen du kommer till detta 
ställe du kan säga du är en del av Sverige men du är inte svensk. Så länge du har svenskt 
pass, det betyder inte att du är nästan som alla som är svenskar, men du kan bli en del av 
Sverige. 

Amar fortsätter att beskriva skillnader i båda länderna genom att nämna den ekonomiska 
tryggheten som individen får i Sverige och nämner begränsningen i att kunna skapa en bra 
framtid i Bosnien. Samtidigt uttrycker han kontrasten i att inkomsten finns här uppe i Sverige 
men att livet sker där nere i hemlandet. “Det är inte samma, du kan ha allt här men det finns ett 
litet pussel som saknas i hela bilden [...] Så det som under semestertiden, när du känner att du 
är hemma och sen dessa 20–30 dagarna du är där nere du säger: det är jättegott här [...] där uppe 
är pengarna men här är livet.” 

Franko känner sig inte tillräckligt delaktig i det svenska samhället på grund av sin begränsning 
i det svenska språket, vilket han anser är en viktig del för att kunna känna samhörighet. Han 
berättar att bland sina fritidsintressen spelar fotboll en viktig roll, men att det som har hindrat 
honom för att fortsätta spela är just språkbrister. “Om du vill bo här, du måste lära dig språket. 
[...] Jag gillar fotboll sedan jag var barn [...] Jag ville spela ännu tidigare men det var ett problem 
för mig eftersom jag inte talade svenska.” 

Däremot fick Franko arbete direkt när han flyttade till Sverige. Han menar att genom 
arbetssituationen är han på väg att bli en del av samhället men berättar också att det är en lång 
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och tidskrävande process. ” Om vi ska prata om arbete generellt sätt, det var mycket enklare än 
vad jag trodde. Jag förväntade mig att komma hit, försöka att jobba och det var allt, att försöka.” 
  
Till skillnad från Franko känner Esma sig inte lika begränsad eftersom hon har läst SFI, svenska 
för invandrare och svenska som andraspråk. I och med att hon varit här under en längre tid har 
hon dessutom hunnit arbeta både som personlig assistent, sjukgymnastassistent och även varit 
mammaledig. Hon menar att mycket av gemenskapen hon upplever idag får hon genom att 
umgås med andra föräldrar och deras barn. “Jag känner jag har jobbat, inte så jättemycket men 
ganska mycket [...] och sen med barn, man går på mammaträffar och föräldragrupper och på så 
sätt, ja.” 

Marijana känner sig delaktig i det svenska samhället genom att hon har röstat i kommunalvalet, 
hon har sysselsättning såväl hennes man och barnen är med i det svenska skolsystemet. Det vill 
säga, hon upplever sig vara som alla andra svenskar, det enda hon saknar just nu är det svenska 
medborgarskapet vilket gör att hon även kan rösta i riksdagsvalet. 

Jag tror jag är som andra, det enda, vi har inte ansökt om svenskt medborgarskap, det har 
vi inte gjort än. Vi väntar på, så vi har inte röstat, bara i kommunalvalet. Det är den 
skillnaden som jag tror, allt annat, vi har köpt lägenhet, vi jobbar båda två, barnen går i 
skolan och dagis.  

Almira berättar att hon träffade svenska kompisar relativt snabbt vilket var en väldigt viktig del 
i att komma in i gemenskapen. Det förstärktes ytterligare med tiden när hon började att arbeta. 
“Råkade träffa en kompis som var gift med en svensk tjej [...] du vet det var öppningen som jag 
fick och sen via jobbet och så vidare [...] 2–3 år jag var redan inne i den banan [...] Man känner 
många folk, det blir så.” 
 

5.4.2. Framtid och förändringar   

I den avslutade diskussionen av intervjun reflekterar samtliga respondenter huruvida de ser på 
resten av sin framtid och några nämner vad de skulle vilja förändra i det svenska samhället för 
att samhörigheten skulle öka. När Ivan tänker på sin framtid ser han sin ålder som ett hinder för 
att kunna göra ytterligare förändringar i sitt liv. Förutom detta, menar han att även om han nu 
skulle flytta tillbaka till sitt hemland, skulle han inte få samma socialt kontaktnät som han hade 
innan migration. 

Jag har inte mycket att välja nu, jag är i viss ålder, du vet. Vad ska jag göra nu om jag 
flyttar tillbaka? Alla mina kompisar jobbar någonstans, alla har gift sig, alla skaffar barn 
och sånt och det är inte som innan. När jag kommit hit det splittrar sig och alla har sin egen 
väg. Man tappar kontakter och sånt genom tiderna. Det är så, så är det livet. 

  
Angående Ivans missnöje med sitt liv i Sverige nämns i första hand det sociala livet till följd av 
dåliga arbetsförutsättningar men även av klimatskillnader. “Inte så nöjd med social, med arbete 
sådär, det är många bra kompisar på jobbet, med de är jag nöjd men det är ganska dåligt betalt 
på jobbet och det är svårt med sociala livet här, dåligt väder.” 
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I frågan om vad han skulle vilja förändra i det svenska samhället handlar det främst om 
förändringar av svenskarnas personlighet och familjeförhållanden. Han tycker att detta är 
relaterat till religionens betydelse i människors liv.   

Jag vet inte, kanske att folk blir lite mer öppna. Jag säger att det är dumt att generalisera, 
det finns svenskar också som vi, det är inte snack om detta men det är många som pratar 
samma. [...] Ja, mycket egoistiskt. Det börjar från familjen. Det är också för att man tappat 
troende i Gud och sånt, man tappar familj. Familjen är helt förstörd. Hos oss är det 
fortfarande viktigt. 

När Amar berättar om sina framtidsplaner är han mycket motiverad och företagsam. Han vill 
arbeta inom området han studerade på högskolenivå. Han menar att tiden får utvisa vad som 
kommer att ske men att han just nu planerar att bo kvar i Sverige för att försöka skapa en karriär. 
“Jag ska aldrig säga jag ska jobba i gjuteri som en maskinoperatör och göra med smuts, aldrig, 
aldrig i livet. Men tiden är den som ändrar dig och som ändrar dina planer [...] Men jag tror att 
jag ska stanna här och börja nytt liv och sen om det finns möjlighet att göra detta jobb som jag 
tycker om.” 
 
Amar uttrycker sin tacksamhet gällande den höga ekonomiska säkerheten som Sverige kan ge 
till sina invånare. Han berättar att under den korta perioden han har bott i landet, har han lyckats 
göra betydligt mer vad han skulle kunnat gjort i sitt land. Han pekar ut den globala ekonomins 
betydelse. 

Jag är mycket nöjd, för dessa 10 månader jag har gjort grejer som jag skulle aldrig gjort i 
Bosnien på 10 år [...] Så, man kan säga att livet här är jättefint och bra om du kan planera 
och räkna alla betalningar och vi måste säga att hela tiden vi kommer till pengar för att 
pengarna gör att världen går runt. 

Franko berättar på följande vis om valet av att försöka stanna i Sverige. Det är på ett liknande 
sätt som Amar där han nämner de politiska och ekonomiska svårigheter i hemlandet som en 
anledning till varför han vill stanna. 

Du vet, du uppskattar dig själv, du vet att du kan göra mer [...] det finns en viss gräns som 
du nått men som du inte kan få [...] antingen accepterar du vänstra sidan eller högra sidan, 
men jag ville inte vara i någon färg, jag ville bara vara fri och det fungerar inte där hemma. 
Jag älskar mitt folk, mitt hem, men det är något som inte fungerar så här är man, än så länge 
är allt bra [...] Det är därför som jag gråter när jag lyssnar på musik från hemifrån, för jag 
vet att jag ska stanna här [...] jag vet att den politiska [...] och ekonomiska situationen den 
kommer inte att förändras på 50, 500 år. Det kommer bara gå ner, det kommer bara bli 
värre. 

När det handlar om framtiden, berättar Almira att även hon vill leva och bo kvar i samma stad 
och önskar en god hälsa för resten löser sig. “Jag vill bara ha god hälsa och sen andra saker de 
kommer förr eller senare [...] jag vill inte flytta någon annanstans än så länge.” Hon uttrycker 
djup tacksamhet för sitt nuvarande land där hon berättar på följande sätt: “Sverige har öppnat 
armarna [...] när jag behövde som mest. De öppnade verkligen så man är tacksam för det. Man 
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ska vara tacksam för det landet som tar emot dig och ger dig allt vad du behöver och så. Bara 
sköta sig, det räcker.” 

Almira är nöjd med sin livssituation i Sverige och hävdar att hon inte skulle förändra någonting 
även om hon skulle kunna göra det. “Nej, inte alls. Man måste ha uppgångar och nedgångar i 
livet så det är inte alltid en dans på rosor. Man måste kämpa! Ändra något? Nej!” 

Esma anser fortfarande att Bosnien är hennes hem och hon beskriver en stark saknad till landet. 
Hennes främsta anledning till varför hon vill stanna är för hennes barns skull och hennes 
framtida mål är att kunna arbeta i det yrket hon är utbildad inom. “Även om jag saknar Bosnien 
och tycker att mitt hemland är där så skulle jag inte flytta tillbaka. Eftersom på grund av mina 
barn tycker jag att ja, det här är en bra miljö att växa upp. [...] Att klara provet för att få min 
legitimation, komma in i svenska sjukvården [...]” 

Marijana berättar om den långsiktiga planen som är att hon en dag vill flytta tillbaka till 
Slovenien men också om det nuvarande beslutet om att stanna kvar i Sverige. 

Vi hade möjlighet att flytta tillbaka 2015, jag fick ett jobberbjudande från Slovenien […] 
när man fått barn, då blir det lite svårare, de hade redan fått vänner här […] så vi bestämde 
oss för att stanna […] Min plan är att flytta dit när jag går i pension, så vi har behållit allt 
där nere, vi har lägenheten där nere som väntar på oss. 

Hon reflekterar vidare kring vad hon eventuellt skulle vilja förändra i samhället. “Denna stelhet 
[...] att man visar att man inte kommer göra illa någon, bara acceptera oss och det är så svårt. 
Alla backar. Tyvärr det är så.” 
 

6. Analys 

I följande avsnitt presenteras studiens analys. Den utförs genom att relatera studiens resultat 
med det som framkom i den tidigare forskningen och återkoppla till de teoretiska 
utgångspunkterna. 

I tabell 2 visas en sammanfattande matris över den tematiska analysen. Den togs fram i och 
med bearbetningen av datamaterialet där nyckelord och återkommande synpunkter hos 
respondenterna lyftes fram. 
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Tabell 2. Kärntema: Migrantens förändrade livssituation. Underteman: Sociala sammanhang, 
samhörighet till det nya landet, utmaningar och påverkansfaktorer.  
  

Respondent  
Sociala sammanhang Samhörighet till det nya 

landet 
Utmaningar och 
påverkansfaktorer 

Ivan Inga svenskfödda vänner 
som han träffar på fritiden 

SFI; Sysselsättning; 
Skattebetalare; svenskt 
medborgarskap 

Svårigheten att lära sig ett 
nytt språk i vuxen åldern 

Amar Brist på djupare 
vänskapsrelationer 

Sysselsättning; Skattebetalare Förbättra svenska språket 

Franko Brist på djupare 
vänskapsrelationer 

Har sysselsättning men saknar 
ändå samhörighet på grund av 
språkliga brister 

Sociala positionen; boende 

Almira Nöjd med det då hon har 
både familj och vänner här 

“Sverige har öppnat armarna 
när jag behövde som mest” 

Flyktingförläggning 

Esma Ingen kontakt med 
grannar; Svårigheten att 
skaffa nya vänner 

Har språkkunskaper; Etablerad 
på arbetsmarknaden; 
Föräldragrupp aktiviteter med 
barn 

Yrkeslegitimation 

Marijana Kontakt med utlandsfödda 
vänner och grannar på 
fritiden 

Att ha röstat i kommunalval; 
Sysselsättning 

Börja om utan hjälp från 
familjen; Språksvårigheter i 
att uttrycka sig 

 

6.1. Delaktighetens betydelse 

Med utgångspunkt från resultatet går det att se likheter i hur respondenternas upplever en känsla 
av samhörighet där de bor och hur de faktorer som Wessendorf (2017) nämner i sin 
undersökning. Det framkom i studien att Marijana upplever det som enklare att umgås med sin 
granne som är från Bosnien än med övriga som är svenskfödda. Hon anser att det beror på 
liknande förhållanden under uppväxten då de båda kommer från samma region, Balkan. 
Wessendorf (2017) menar att etniciteten kan vara en bidragande faktor för att migranten ska 
känna sig mer delaktig och att de passar in i området. Till skillnad från Marijana uppfattar Esma 
att hennes kontakt med människorna i grannområdet är obefintlig då hon upplever det som att 
ingen tittar på varandra överhuvudtaget. Fortsättningsvis betraktas religionen på samma sätt 
vilket Ivan uppger som en betydelsefull del i hans vardag, han kan genom kyrkan i området 
träffa sina vänner som också är från Serbien. 
  
Att det svenska medborgarskapet är en viktig komponent för att känna delaktighet i samhället 
är något som flera av respondenterna har påpekat. Dahlstedts, et.al. (2017) forskning visar på 
ett samband mellan migranternas känsla av tillhörighet utifrån om de har ett medborgarskap i 
Sverige. I artikeln framkommer det att tillhörigheten inte hade någon större betydelse genom 
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medborgarskapet då migranterna fortfarande upplevde utanförskap på ett eller annat sätt. Det 
går att se ett mönster i den här studiens resultat då Ivan som har bott här i 15 år och erhållit 
svenskt medborgarskap, beskriver att han inte känner sig mer delaktig på grund av det. Almira 
som även hon är svensk medborgare upplever däremot att det svenska medborgarskapet är en 
del av hennes tillhörighet till Sverige. Då Almira numera känner att Sverige är hennes hemland 
medan Ivan fortfarande anser att Serbien är det, kan det vara en förklaring till deras olika 
uppfattningar. Marijana ser medborgarskapet som ett sista steg på vägen till att bli en del i 
samhället. 
  
Roman och Goschin (2011) uppmärksammar i deras undersökning sammankopplingen mellan 
religion och migration och det framkom att religionen är en viktig del då den leder till en känsla 
av tillhörighet. Detta är inte så uppenbart i denna studie då enbart Ivan och Amar betonar 
religionens betydelse i deras liv. Tre utav respondenterna menar att traditioner anses vara en 
viktigare del än själva religionen då de behåller traditioner de hade i hemlandet fast utan att de 
har någon religiös innebörd. I kontrast med alla, hävdar Almira att varken religion eller 
traditioner är väsentliga för henne. Roman och Goschin (2011) kom fram till att religionen 
bidrar till att upprätthålla det sociala livet och till att bevara gemenskapen. Detta stämmer in på 
Ivan som berättar att en annan faktor som bidrar till att han behåller religionen är just för att 
kyrkan i hans uppfattning är en mötesplats där han träffar människor som delar hans etniska 
bakgrund. Det som gör att Franko känner gemenskap är just bevarandet av traditioner. Amar, 
Ivan, och Esmas berättelser tyder på att de fortfarande känner en stark nationell tillhörighet till 
sitt hemland som Hall (2014) hävdar är vanligt vid en migration. Ett tydligt exempel som 
framkom från Ivans beskrivning är att han inte vet hur han skulle kunna förhålla sig till vardagen 
här om han inte haft tillgång till serbiska Tv-kanaler och kunna träffa sina andra serbiska vänner 
genom kyrkan. 
 

6.2. Strävan efter ekonomisk säkerhet 

Enligt Ingleharts teorier om modernisering och postmodernisering (1997) har det moderna 
samhället ändrat karaktär till att nå ytterligare ett steg till i utvecklingen. Från att huvudsakligen 
ha haft tyngdpunkten på de ekonomiska aspekterna har betoningen riktats mer åt 
självständigheten hos individen, mångfalden och självuttryck som är karakteristiska drag för 
postmoderniseringsteorier. Den främsta anledningen respondenterna ger för sin migration är att 
förbättra sina ekonomiska förutsättningar. Amar menar att även om han är högutbildad och 
strävar framåt i sin personliga utveckling så har han inte möjlighet att använda sin kunskap i 
sitt hemland. Han nämner att det krävs att individen är insatt både politiskt och religiöst för att 
kunna lyckas att få ett arbete. Franko betonar också de politiska och religiösa restriktionerna 
och omöjligheten att vara neutral. Han anser att förutsättningarna för honom och hans familj är 
betydligt bättre då yttrandefriheten i det svenska samhället möjliggör ett mer fritt sätt att 
uttrycka sig. Till följd av att migranterna har fått fler alternativ till förflyttning har det även 
möjliggjort familjeanknytningar i processen. Esma, Marijana, Ivan har alla migrerat till Sverige 
på grund av att deras partner redan befunnit sig i landet. 
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Sverige är känt för det höga ekonomiska välbefinnandet i samhället enligt Hammaréns 
forskning (2014). Detta är något som studiens resultat också har kommit fram till eftersom alla 
sex respondenter nämner den ekonomiska tryggheten som landet säkerställer och vilken 
betydelse det har i deras liv. Den yrkesmässiga positionen synliggör ett starkt samband till den 
sociala positionen i migrantens liv vilket blir tydligt i Frankos fall då han poängterar hans höga 
position i hemlandet i och med sitt företag och hänvisar även till materiella ägodelar. Han 
upplever att den positionen drastiskt förändrats till följd av hans bosättning i Sverige men 
betonar samtidigt att det inte handlar om respektlöshet utan kort sagt en kulturell skillnad i hur 
arbetshierarkin ter sig här. Marijana beskriver på ett liknande sätt hur påfrestande det var att 
lämna sitt tidigare levnadsförhållande i Slovenien. Hon betonar att det får känslomässiga 
konsekvenser från att bryta upp från sin uppväxtmiljö och att individen behöver bygga upp och 
omvärdera sin samhällsställning på nytt. Då de socioekonomiska omständigheterna såsom 
yrkespositioner har förändrats i och med migrationen påverkar det ofta migranten på ett 
känslomässigt vis vilket Herz och Johanssons (2012) studie konstaterar. Deras resultat visar att 
bristen på arbete skapade en betydligt sämre självkänsla hos männen. Ur det som framkommer 
från resultatet har både Frankos och Marijanas skildringar angående den förändrade positionen, 
haft liknande effekter hos dem emellan. Dock går det att urskilja även i Esmas berättelse om 
hur ansträngande det var för henne att börja om direkt efter sin universitetsexamen med att lära 
sig bokstäver på nytt. 
  
Hammarén (2014) belyser i sin studie svårigheten för migranter att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden. Utifrån vilken kategori migranten tillskrivs i samhället påverkar det den 
sociala positionen som den kommer inta. Det framkom också från studien att det som skiljde 
svenskfödda och migranters sysselsättningsnivå många gånger berodde på diskriminering. Den 
här uppsatsens resultat visar däremot att respondenterna själva inte upplevt särskilda svårigheter 
att komma in på arbetsmarknaden förutom Esma. Hon är den enda som i nuläget kämpar för att 
få sin legitimation som är nyckeln för att kunna arbeta i sitt yrke. Även om hon ännu inte har 
lyckats få sin legitimation, är hon etablerad på arbetsmarknaden då hon fått arbeta inom samma 
område. Respondenterna har inte beskrivit mer ingående om de inom arbetssituationer upplevt 
någon form av orättvis behandling. Däremot har de en tydlig uppfattning om att det är svårt att 
få någon djupare kontakt med deras arbetskamrater som är uppvuxna här. Marijana menar att 
alla är trevliga och tillmötesgående men att det helt enkelt är ett karaktäristiskt drag i kulturen 
att oftast inte träffas utanför arbetet.   
 

6.3. Motivering för att stanna  

Som tidigare nämnts har Balkans moderniseringsprocess ur ett historiskt berättande blivit starkt 
begränsad till följd av den långvariga ockupationen av det Osmanska Rikets. Den innebar att 
regionen inte utvecklades i samma riktning som den västerländska delen gjorde. En naturlig 
konsekvens av detta är att värderingar och traditionella uppfattningar tar olika vägar och 
uttryck. Balkan har varit under ett kommunistiskt styre under senare tid vilket bidrar till att 
politiska och kulturella mönster påverkats. När den historiska aspekten om Balkans bakgrund 
lyfts fram, blir därmed kritiken angående den ekonomiska utvecklingsprocessen inom 
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moderniseringsteorin mer förståelig. I och med splittringen av Jugoslavien och dessa händelser 
som har hänt under landets sammanbrott, har landets ekonomi försämrats. Detta är något som 
flera av respondenterna har berört i sina berättelser och anges som en förklaring till deras val 
att stanna kvar i Sverige. Samtidigt beskriver Almira livet som mycket bra och framförallt enat 
under Titos styre då hon växte upp. 

Individualiseringsteorin enligt Beck (1996) indikerar på att de traditionella uppfattningarna får 
allt mindre utrymme i framförallt västerländska samhällen. I Balkan värderas fortfarande 
kärnfamiljen väldigt högt vilket blir tydligt i respondenternas berättelser. Franko, Esma och 
Marijana ser sina barn som den främsta anledningen till att stanna kvar. De vill försäkra sig om 
att deras barn växer upp i ett välreglerat land. Det är därmed upp till individen att förverkliga 
detta. I och med att Beck beskriver vilken effekt utbildningen kan ha på nya insikter och 
värderingar blir det märkbart att respondenterna menar att de känner att de inte kan förverkliga 
detta i sitt hemland. De tre ovannämnda respondenterna sätter deras barns framtid i fokus även 
om de är medvetna att de är tvungna att lämna allt i sina hemländer och börja på nytt. 
Tyngdpunkten i deras resonemang är den ekonomiska tryggheten som säkerställer familjens 
framtid men att det samtidigt innebär att de måste förlora en annan del i utbyte mot denna 
tillgång. Att det sociala nätverket förloras är det som framkommer tydligast från samtliga 
respondenter. Vidare exponeras migranterna för en arbetsmiljö där det i större omfattning går 
ut på att uppnå individuella och personliga mål där nya värderingar och normer kan utvecklas. 
Beck (1998) påpekar att den förändrade sociala och geografiska rörligheten mellan familjen 
och arbetet i dagens samhälle leder till en individualiseringsprocess för individen där den 
tvingas ta ställning till sitt personliga levnadsöde snarare än med utgångspunkt från sitt 
ursprung. Individen blir allt mindre beroende av sitt eget ursprung och dess traditioner inom 
det utan tvingas istället utgå från sig själv oavsett bakgrund. Bakgrunden får på så sätt mindre 
betydelse och migrantens individuella förmågor i det nya samhället är det som lyfts fram. Det 
blir tydligt att respondenterna påverkas av att befinna sig i en mer individualistisk kultur såsom 
Sverige i de sociala sammanhangen och i mötet med kollegor på arbetsplatsen.  
  
För samtliga respondenter är förstaspråket fortfarande en djup förbindelse med deras hemkultur 
då alla har familjerelationer som gör att de använder det dagligen. På så sätt bibehålls den 
etniska tillhörigheten. Orsakerna till migrationen kan påverka hur migranterna förhåller sig till 
det nya landet då Hall (2014) menar i sin studie att vid push-faktorer skapas det ofta mer stress 
och oro vilket kan leda till att människor istället tappar en del av den känslomässiga 
anknytningen till sitt forna land. Detta framkom ur Almiras perspektiv då hon är den enda av 
respondenterna som hastigt tvingats att lämna sitt hemland vilket kan vara en bidragande faktor 
till att hon inte längre uppfattar Bosnien som sitt hem. Migration på grund av pull-faktorer kan 
även göra att vissa migranter utvecklar en sorts nostalgi för det förflutna. Detta visar sig i 
studien då de fem av respondenterna som valt att migrera till Sverige oberoende vistelsetid har 
fortsatt starka anknytningsband till sitt hemland. Att möjliggöra så att de kan åka tillbaka under 
somrarna var för flera av högsta prioritet. 
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7. Diskussion och slutsatser  

Syftet med studien var att undersöka hur migranter från Balkanregionen upplevde sin 
nuvarande livssituation i jämförelse med sin tidigare samt hur deras liv påverkats av dessa 
förändringar som migrationen medfört. För att undersöka detta utfördes semistrukturerade 
intervjuer med sex stycken migranter, tre män och tre kvinnor där fokus var att ur deras 
perspektiv jämföra deras ursprungliga kultur med den svenska. Studien har fått kunskap om 
detta genom följande frågor: 
 

x Hur beskriver migranten sin sociala delaktighet i det nya samhället? 
  
Respondenterna upplever att det är en central skillnad i hur den vardagliga socialiseringen 
mellan människor ser ut i respektive kulturer. I den svenska kulturen sker det främst genom 
arbetet men ytterst sällan privat. Vissa av respondenterna anser att det är saknas en naturlig 
mötesplats utöver arbetsplatsen att umgås med svenskar och att det allt för ofta krävs planering 
för dessa möten. På så sätt skapas det få självklara sammankomster vilket respondenterna menar 
ständigt sker i hemlandet. De har därmed behövt anpassa sig efter det nya samhällets normer 
och sociala liv. Samtliga respondenter beskriver att mycket av den sociala delaktigheten är ändå 
sammankopplat med att ha ett arbete. Genom sysselsättningen skapas både kontakter och en 
känsla av att tillhöra sitt nya land. Två av kvinnorna menar att de känner sig delaktiga och 
upplever gemenskap till andra föräldrar genom sina barn.   
 

x Vilka utmaningar upplever migranten i sin vardag och på vilket sätt har detta påverkat 
migrantens liv? 

  
Resultatet visar att den första tiden i det nya samhället var mycket svår och påfrestande för alla 
respondenterna. Framförallt ansågs de språkliga bristerna som en stor utmaning att hantera och 
att förhålla sig till den nya kulturella vardagligen. Att den sociala positionen i samhället har 
påverkats av migrationen är något som samtliga respondenter betonar. De menar att Sverige på 
många sätt erbjuder ekonomisk säkerhet och pålitliga institutioner vilket fallerar i hemlandet. 
De har haft möjlighet att utvecklas och förverkliga sina mål men betonar att detta har behövt 
ske på bekostnad av något annat. Den sociala tryggheten och gemenskapen är den del som 
respondenterna till viss del förlorat efter migrationen och får än idag kämpa för att bygga upp. 
Vidare beskriver endast två respondenter sin tidigare livssituation som tillfredsställande när det 
gäller tillgång till materiella ting medan fyra respondenter anses ha en mycket bättre ekonomisk 
situation i Sverige. Studiens resultat visar även att religionens betydelse varken har ökat eller 
minskat sedan migrationen för kvinnorna och för en av männen medan för de andra två är den 
oförändrad och har en fortsatt stor del i deras liv. 
  
De teoretiska utgångspunkterna har delvis kunnat vägleda studien i att få en ökad förståelse 
varför dessa skillnader kan uppstå mellan Sveriges kultur och kulturen på Balkan. Genom att 
betrakta respondenternas upplevelser och erfarenheter ur dessa perspektiv framkommer 
faktumet att befolkningen har levt både under osmanskt styre och kommunistiskt inflytande 
vilket kan ha lett till en annan kultur än Sverige har. Det blir emellertid mer begripligt när 
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historiska händelser och förutsättningar tas i åtanke. En allt mer globaliserad värld möjliggör 
för en individ att kunna röra sig mellan och samverka i det traditionella och moderna. Kontexten 
kan sällan ses ur något statiskt sammanhang då globaliseringen har drivit alla samhällen mer 
eller mindre åt samma håll. Det går heller inte att anta att moderna och postmoderna värderingar 
leder till mer sekulära förhållningssätt hos individen på grund av en migration till ett mer 
sekulariserat land såsom Sverige.  
 
Studien har uppmärksammat fenomen, mönster och utmaningar som migranterna själva nämnt. 
Dessa kan ses som universella för migranter, exempelvis känslan av tillhörighet kan behöva 
konfronteras på ett helt nytt sätt efter migrationen. I mötet med en ny kultur kan migranten 
behöva tyda sig till sammanhang där den känner att den passar in genom olika faktorer såsom 
etnicitet, religion och språk. Tillhörigheten kan öka genom ett mer formellt inträde i samhället 
såsom genom ett medborgarskap (Wessendorf, 2017; Dahlstedt et. al., 2017). Wessendorfs 
(2017) studie är den enda som är genomförd ur en annan kontext än de övriga, nämligen en 
brittisk men i föreliggande studie har det framkommit att detta stämmer till viss del hos några 
av respondenterna även i det svenska samhället.  
 
Fortsättningsvis har studien belyst olika faktorer om hur migrationen påverkat migrantens liv 
och hur det nya vardagslivet hanteras. Tidigare utbildning - och yrkeserfarenhet, traditionell 
och kulturell bakgrund kan ha betydelse för migrantens anpassning i olika sammanhang 
(Hammarén, 2014; Herz & Johansson, 2012). I denna studie har resultatet visat att arbetet var 
en stor drivkraft att migrera för två av respondenterna men att alla betonar vilken viktig del 
sysselsättningen har för att kunna känna sig delaktiga. Förändring i den yrkesmässiga och 
sociala positionen har haft mer framträdande negativ påverkan för männen men även till viss 
del för kvinnorna. Vidare framhålls religionen många gånger som en viktig funktion för 
sammanhållningen och gemenskapen och att orsaken till migrationen kan förstärka eller 
försvaga kontakten till det forna hemlandet (Roman & Goschin, 2011; Hall, 2014). Migranterna 
i studien har visat ett varierat förhållningssätt till religiösa traditioner. Ingen av kvinnorna säger 
att det har någon större betydelse ur ett religiöst perspektiv medan två av männen menar att det 
är en stor del av sin vardag. Det som har gått att urskilja är att traditionella värderingar angående 
familj och äktenskap är starka hos två av kvinnorna och två av männen samt mindre 
framträdande hos den tredje. 
  
En annan förklaring till att respondenterna upplever svårigheter att få kontakt med svenskfödda 
personer på ett liknande sätt som i sitt hemland kan vara just att bosättning till ett västerländskt 
samhälle som Sverige där individualism, sekularisering och självständighet är framträdande 
värderingar som kan inte alltid överensstämmer med deras mer kollektiva samhörighet till 
andra. I denna studie har respondenternas egna perspektiv på sin livssituation och sitt vardagsliv 
haft främsta fokus. En annan tänkbar teoretisk referensram hade varit att främst använda sig av 
en postkolonial utgångspunkt för att lyfta fram djupare historiska samt nutida aspekter där 
resultatet eventuellt skulle visa att fördomar och stereotypa bilder fortfarande kan vara grunden 
till att individer tar avstånd från andra etniciteter än sin egen. Studien har berört ämnet men inte 
haft det som utgångsläge. 
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Avslutningsvis finns det, som tidigare nämnts under metodavsnittet, många aspekter som 
kvalitativa undersökningar behöver ta hänsyn till för att uppnå god kvalité på en studie. För att 
förbättra intervjuerna hade en förberedande pilotintervju kunnat genomföras inför intervjuerna 
med deltagarna. För att säkerställa intervjuguidens kvalité hade en provintervju möjligtvis 
förbättrat utformandet men som på grund av tidsbrist inte utfördes.  
 
Ytterligare en av studiens begränsningar som är värd att nämna är själva urvalet. I och med att 
respondenterna har så pass varierande utgångspunkter gällande orsak till migrationen, 
vistelsetid i Sverige samt ålder skapar det ytterligare svårigheter att kunna generalisera 
resultatet. Studien syftar däremot till att undersöka varje respondents specifika upplevelse 
gällande sin migration och strävar därmed inte efter att göra någon mer ingående jämförelse 
mellan varandra. Då avsikten med studien var att fokusera på just den individuella upplevelsen 
ansåg författarna att det var viktigt att ta med alla respondenternas erfarenheter oavsett 
bakgrund. En annan aspekt som inte nämnts under studiens gång är vilken inverkan författarnas 
förförståelse kan ha haft på studiens utformande. En individs egen uppväxt påverkar hur den 
tolkar verkligheten i samhället. Författarna har växt upp i norra respektive sydöstra delen av 
Europa. Medvetenheten om att viss förförståelse existerar från början har däremot kunnat 
minska dess påverkan på den egna studien. 
 
Fördelen med studiens resultat är emellertid att informationen som framkommit är från 
förstahandskällor, vilket i sin tur minimerar risken för att uppgifterna ska ha förvrängts eller 
förändrats utan författarnas kännedom. På grund av det lägre antal deltagare saknar studien 
förmågan att dra slutsatser till en större population av migranter från just Balkan. Däremot kan 
resultatets upptäckter skapa en större förståelse för migranter som kommer från den regionen 
och hur deras livssituation kan upplevas i Sverige. Detta kan i sin tur behövas för att även förstå 
komplexa samhällsvetenskapliga fenomen ur ett större perspektiv.  
 
Det finns flera tänkbara tillvägagångssätt att utforska djupare utifrån den här studiens resultat 
och reflektioner. Det hade varit intressant att utföra fler och mer omfattande intervjuer i flera 
städer i Sverige om migranter från Balkan och jämföra om de belyser liknande faktorer som 
påverkar deras vardag. Det skulle också vara att intressant utvidga perspektivet och studera 
andra generationens migranter från Balkan som är uppväxta i Sverige. Att undersöka vilken 
tillhörighet de främst identifierar sig själva till och djupare studera om och i så fall på vilket sätt 
deras sociala liv påverkas på grund av föräldrarnas ursprung. Vidare hade det även varit 
intresseväckande att genomföra en liknande studie med svenska migranter som flyttat till ett 
mindre individualistiskt och sekulärt samhälle. Hade liknande effekter på deras liv uppkommit 
och hur förhåller sig svenskarna till ett förändrat socialt kontaktnät, på vilket sätt har det fått 
ändrad betydelse sedan deras migration? Ytterligare en utgångspunkt hade varit att genomföra 
en form av deltagandeobservation eller använda en fokusgrupp mellan svenskfödda och första 
generationens migranter från Balkan för att eventuellt synliggöra vilka djupare faktorer som 
kan påverka varför socialiseringsprocessen ser så annorlunda ut. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Bakgrund 

x Berätta om dig själv - namn, ålder, hemland, utbildning, arbete, uppväxt och 
familjeförhållanden, intressen 

x Hur länge har du bott i Sverige? 
x Vad var orsaken till migrationen? 

Första tiden i Sverige 

x Vilka förväntningar hade du innan ankomst till Sverige? (om du hade några) 
x Vilket var ditt första intryck? 
x Har och i så fall hur har din åsikt om Sverige förändrats med tiden? 
x Beskriv eventuella kulturkrockar som du har upplevt - hur har du påverkats av dessa 

kulturella skillnader? 
x Vilka skillnader har varit särskilt svåra/utmanande att hantera? 
x Hur skulle du beskriva din delaktighet i Sverige? 
x På vilket sätt känner du dig inkluderad/inte inkluderad i det svenska samhället? 

 
Livet i vardagen 

x Hur ser din sociala situation ut idag? (angående vänner, familj, grannar, kontaktnät, 
fritidsintressen). 

x Hur såg din sociala situation ut i ditt hemland? -På vilket sätt har situationen förändrats? 
x Beskriv hur din sociala position i samhället har förändrats sedan din migration? 

(arbetsmarknaden, yrke, egendom, inkomst, utbildning, levnadsförhållande och 
tillgången till materiella och kulturella ting) 

x Vilken betydelse har religion och traditioner i ditt liv? 
x Hur skiljer sig religionens betydelse i ditt liv i Sverige jämfört med religionens betydelse 

i ditt hemland? 
x Hur upplever du att dina egna traditioner har påverkats av migrationen till Sverige? 
x Har det skett några praktiska förändringar? 

  
Framtid och avslutande reflektioner 

x Hur nöjd är du med ditt liv i Sverige? 
x Om du skulle ha möjlighet att förändra någonting, vad skulle detta vara? 
x Vad tror du att dessa skiljaktigheter mellan Sverige och ditt hemland främst beror på? 
x Hur ser du på din framtid? 
x Hur har du upplevt den här intervjun? 
x Har du några ytterligare frågor eller funderingar? 

 


