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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen har varit att söka förståelse för hur migranter som lämnar sitt land 

upplever flytten till ett nytt land. I vår uppsats har det varit viktigt att lägga fokus på det 

som intervjupersonerna tagit fram som betydelsefullt i deras liv. Vad de har för 

erfarenheter och upplevelser från två länder samt hur deras liv ser ut idag. I uppsatsen 

finns ett försök att anta ett fenomenologiskt tankesätt, där aspekter av fenomenologin 

lyfts upp. Uppsatsen utgår från tre kvinnors livsberättelser. Intervjuerna har 

transkriberats och analyserats utifrån socialpsykologiska teorier. Tolkningen och 

analysen av intervjuerna redovisas i fem olika teman som i en kronologisk ordning ger 

en djupare förståelse för intervjupersonernas livsberättelser. Resultatet visar hur dessa 

kvinnor har upplevt svårigheterna med att migrera möta ny kultur där nya normer och 

värderingar dyker upp. Resultaten visar också hur dessa kvinnor känner ett inre 

utanförskap, där de menar att de alltid kommer vara främlingar i andras ögon. 

 

Nyckelord 
Migration, Livsberättelse, Fenomenologi, Hermeneutik 
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Tack 
Ett stort tack till intervjupersonerna som har deltagit i vår studie och har gjort att denna 

studie gått att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Goran Basic som har hjälpt 

oss med goda råd under arbetets gång.   



  
 

iii 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte och frågeställning ________________________________________________ 3 

3 Tidigare forskning ____________________________________________________ 4 

3.1 Känslan av migrationsprocessen _____________________________________ 4 

3.2 Migration och identitet _____________________________________________ 5 

3.3 Berättelser om migrationen _________________________________________ 5 

3.4 Drömmen om återvändandet ________________________________________ 6 

4 Teori _______________________________________________________________ 7 

4.1 Fenomenologi ____________________________________________________ 7 

4.2 Livsvärld ________________________________________________________ 7 

4.3 Främlingen ______________________________________________________ 9 

4.4 Identitet ________________________________________________________ 10 

5 Metodologi _________________________________________________________ 11 

5.1 Hermeneutiskt perspektiv __________________________________________ 11 

5.2 Livetsvändpunkter _______________________________________________ 12 

6 Tillvägagångssätt ____________________________________________________ 12 

6.1 Intervjuer ______________________________________________________ 12 

6.2 Urval och avgränsningar ___________________________________________ 13 

6.3 Genomförandet __________________________________________________ 13 

6.4 Transkribering __________________________________________________ 14 

6.5 Etiska principer __________________________________________________ 14 

6.6 Tillträde _______________________________________________________ 15 

7 Resultat och analys __________________________________________________ 16 

7.1 Berättelser om livet i Kosovo _______________________________________ 16 

7.1.1 Analys _____________________________________________________ 18 

7.2 Berättelser om Flytten till Sverige ___________________________________ 19 

7.2.1 Analys _____________________________________________________ 22 

7.3 Berättelser om tiden i Sverige ______________________________________ 24 

7.3.1 Analys _____________________________________________________ 27 

7.4 Berättelser om tiden i Sverige efter några år ___________________________ 30 

7.4.1 Analys _____________________________________________________ 33 

7.5 Berättelser om framtiden __________________________________________ 35 

7.5.1 Analys _____________________________________________________ 37 

8 Slutdiskussion ______________________________________________________ 39 

9 Referenser__________________________________________________________ 41 

9.1 Digitala källor: __________________________________________________ 41 

9.2 Litterära källor: __________________________________________________ 41 



  
 

iv 

Bilagor _______________________________________________________________ I



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

Att föreställa sig en dag då man plötsligt tvingas lämna sitt land för ett helt nytt och 

främmande är inte enkelt. Alla platser som man är van och trygg vid, familj och vänner, 

den ljuva doften av hemgården och det huset som är fylld av barndomsminnen, allting 

blir snart ett minne blott. Man lämnar inte bara ett land utan en del av sitt liv och detta 

oftast utan egen vilja. 

 

Under 2016 var det 28 939 asylansökningar i Sverige och endast under början på året 

2017 har det inkommit 841 Migrationsverket (2017). Människor lämnar sina hem till följd 

av krig, konflikter eller brott mot de mänskliga rättigheterna. Enligt FN:s flyktingorgan 

UNHCR (2016) har ungefär 65.3 miljoner människor tvingats fly till nya länder på grund 

av osäker livssituation i slutet av år 2015 (Sverigeforunhcr, 2016). Enligt 

Migrationsverket (2015) har drygt 100 000 före detta Jugoslaver lämnat Balkan under 

1990-talet och migrerat till Sverige (Migrationsverket, 2015). 

 

För den som lämnar sitt land kan det uppstå en tomhet som inte är lätt att återfylla. 

Människan befinner sig här i ett mellanrum. I det nya landet befinner man sig kanske 

fysiskt närvarande men psykiskt finns tankarna kvar i hemlandet, då familj och vänner 

befinner sig kvar där.  

 

Alla våra liv består följaktligen av olika berättelser där var och en av oss har olika 

erfarenheter och upplevelser att dela med sig beroende på hur ens egna liv ser ut. I det 

nya landet fylls våra liv med nya upplevelser och gamla erfarenheter dyker fram och 

måste balanseras. Därför ligger tyngdpunkten i vår studie att ta del av dessa berättelser 

och se viktiga aspekter i dessa. 

 

I vår studie har vi valt att intervjua tre kvinnor som flyttade från Kosovo till Sverige under 

1990-talet. De har levt en del av sina liv i hemlandet och sedan flyttat till Sverige. Studien 

utgår från en fenomenologisk ansats med narrativt berättande där fenomenet migration 

står i fokus. 

 

Schütz (2002) beskriver upplevelserna av den geografiska förflyttelsen följande: 
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Det finns inte längre någon total upplevelse av den älskade personen, hans 

gester, hans sätt att gå, hans sätt att tala och lyssna, hans sätt att göra saker 

och ting. Det som återstår är minnen, ett fotografi, några handskrivna rader. 

De avskilda personernas situation liknar i viss mån det som händer med någon 

som drabbats av en smärtsam förlust- partir, c’ecst mourir un peu (Schütz,  

2002 s.243:244). 
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vad som utmärker fenomenet migration utifrån 

intervjupersonernas berättelser. 

 

Våra frågeställningar är följande: 

 

 Vad berättar intervjupersonerna om livet i Kosovo? 

 Vad berättar intervjupersonerna om livet i Sverige? 

 Hur beskriver de flytten till Sverige? 

 Vad berättar intervjupersonerna om sina framtidsplaner? 
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3  Tidigare forskning 

3.1  Känslan av migrationsprocessen 

 

Ahlstedt (2016) undersöker berättelser om migranter som lämnar sitt land för att vara 

tillsammans med sin partner i ett annat land. Avhandlingen är organiserad kring olika 

teman och syftet med studien är att undersöka hur dessa migranter påverkas rent 

känslomässigt i samband med vistelsen i ett nytt land. Ahlstedt (2016) undersöker också 

hur dessa individer ställer sig till migrationsprocessen men också hur deras partner 

påverkas av sin partners migrationsprocess, genom att de känner sig skyldiga över den 

andra personens välmående. Hon är mindre intresserad av att undersöka den juridiska 

delen med olika myndigheter utan är helt fokuserad på känslor utifrån romantisk kärlek. 

Ahlstedt (2016) menar att känslomässiga relationer inte anses vara lika viktiga faktorer 

som ekonomiska och geografiska som däremot står i centrum. Hon menar att det inte ges 

något tillfälle till migranten att prata om sina känslor och hur personen mår vilket behöver 

lyftas upp.   

 

Efter att ha intervjuat några migranter har Ahlstedt (2016) kommit fram till att de pratar 

mycket om intimitet och känslor som har påverkat deras migrationsprocess på olika sätt, 

som de inte har funderat över vid migrationen.   

 

Vidare skriver Ahlstedt (2016) att det finns olika sätt att skilja på migranter, man kan dela 

de i olika kategorier utifrån de olika anledningar till varför de har migrerat. Sedan kan 

man även skilja de utifrån hur lång tid de har bott i det nya landet och det kan påverka om 

de har några tankar kring att flytta tillbaka till hemlandet (Ahlstedt, 2016).  

 

Sammanfattningsvis går hennes avhandling ut på att diskutera de känslor som uppstår 

under migrationsprocessen och hur dessa i sin tur påverkar individen och dennes 

livsvärld.  

 

Avhandlingen är relevant i vår studie eftersom den visar hur migranters personlighet 

påverkas i samband med att de flyttar till Sverige. Vi har funnit både likheter och 

skillnader som är gemensamma för migranterna i vår studie vilket kommer presenteras i 

resultaten.   
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3.2 Migration och identitet 
Franzén (2001) menar att migrationsprocessen leder till att en förlorar en del av det som 

tidigare uppfattades som sin identitet. Franzén förklarar fenomenet som en traumatisk kris 

där en individ mistar något på nästan alla plan. Vidare menar Franzén att antalet förluster 

som sker vid migrationsprocessen är större än vid andra kristillstånd som t ex förlusten 

av en eller ett par närstående (Franzén, 2001). 

 

Vid migrationen menar Olkiewicz (2008) att människor oftast har en positiv bild av det 

nya landet. Bilden är skapad av de förväntningar man har vid migrationen. Det som man 

förväntar sig är att livet ska ändras till det bättre. Intrycken är många och särskilt i den 

första perioden. Allt som tillhört ens liv är helt plötsligt utbytt mot någonting nytt och 

främmande vilket påverkar individen negativt (Olkiewicz, 2008). 

 

3.3 Berättelser om migrationen 
Jepson (2016) skriver om migranter som har fått flytta från sina hemländer till Sverige, 

på grund av krig. Migranterna som Jepson (2016) har intervjuat kommer från Bosnien 

och är mellan 19-25 år gamla. Författaren menar att det är viktigt för lärarna att förstå de 

unga migranternas situationer. Fokuset här ligger inte på något särskilt problem utan helt 

och hållet på migranternas berättelser och deras erfarenheter av att bryta upp och börja 

om i ett nytt land (Jepson, 2016).  

 

Dessa intervjuer menar Jepson (2016) har gjort det lättare att förstå individers tidigare 

upplevelser och ger förståelse för deras handlande, men också lärdom för hur man ska 

möta dessa individer. Boken lyfter även fram begreppet identitet och hur den skapas 

utifrån omgivningen samt vad det gamla hemlandet har för påverkan i individens 

identitetsskapande. Exempelvis betonar författaren att det var många deltagare som 

menade att de tvingades gå in i en vuxenroll när de kom till Sverige, för att hjälpa sina 

föräldrar och finnas där som stöd. Detta menar Jepson påverkar deras relation med deras 

klasskamrater eller andra barn i samma ålder, eftersom de har andra förutsättningar med 

bland annat att lära sig ett nytt språk (Jepson, 2016).   

 

Känslan för var de hör hemma och vem de är, är inga enkla frågor för deltagarna i boken. 

Eftersom det hemlandet de en gång lämnade inte är det samma och det finns där bara som 

ett minne hos deltagarna. Jepson (2016) kom fram till att migranternas berättelser av att 
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bryta upp och börja om i ett nytt land ser olika ut men också att många har liknande 

erfarenheter. Exempel på de likartade erfarenheterna är bland annat känslan av 

utanförskap, ungdomar som känner sig tvingade att inta en vuxenroll när de kommer till 

Sverige (Jepson, 2016). 

 

3.4 Drömmen om återvändandet 

Rainer & Brenick (2012) skriver om migranter som flyttat från diaspora till deras 

hemländer, särskild studeras Tyska och Ryska migranter som flyttade till deras hemländer 

under andra världskriget. Studien går ut på att undersöka varför dessa migranter väljer att 

flytta tillbaka till deras hemländer trots att de har byggt upp sina liv i det nya landet och 

är väl integrerade. Författarna menar att några av de drivande faktorerna till denna 

återflyttning kan vara ekonomiska, politiska och kulturella. Författarna betonar att 

migranter som lämnar sina hemländer gör det oftast på grund av att de flyr från krig eller 

andra förföljelser och när det sedan blir lugnt och stabil i landet vill de flytta tillbaka. Det 

som kan vara svårt för migranter som flyttar tillbaka till hemlandet är att de oftast känner 

sig som främlingar i hemlandet, eftersom det inte längre liknar det hemlandet som de en 

gång lämnade. Men även de migranter som väljer att åka tillbaka är inte samma individer 

som de var innan de fick lämna sitt hemland. De har fått möta en ny kultur, ny tradition 

och till och med bygga upp en ny identitet i ett annat land. Även om anpassningen i det 

nya landet har varit svårt i början och de har känt sig diskriminerade av infödda i landet, 

har de ändå förändrats med tiden och har anpassat sig i det nya landet (Rainer & Brenick, 

2012). 
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4  Teori 

4.1 Fenomenologi 

Bengtsson (1998) hävdar att det fenomenologiska betraktelsesättet i 

samhällsvetenskaplig forskning kännetecknas av att de försöker förstå enskilda 

människor och sociala grupper, utifrån de relationer som de har i sin miljö, den värld som 

de lever och verkar i (Bengtsson, 1998). 

 

Schütz (2002) skriver att fenomenologin som den har utvecklats idag utgår från Edmund 

Husserl. Husserls fenomenologi går ut på att kunna vetenskapliggöra alla fenomen som 

finns i vår värld men som inte är konkreta objekt. Vidare kan man säga att fenomenologin 

avser att studera människan ur en första person perspektiv genom att undersöka subjektiva 

upplevelser och erfarenheter och sedan gräva/tolka fram deras väsentliga mening (Schütz, 

2002). Bengtsson (1998) som också refererar till Husserl menar att det är upplevelserna 

och vår tillgång till upplevelserna genom erfarenhet som måste få tala för sig själv, för att 

man ska kunna tolka deras väsentliga mening (Bengtsson, 1998). 

 

Schütz (2002) refererar till Edmund Husserl som skriver om det kända uttrycket “gå till 

sakerna själva” som innebär att det fenomen man är ute efter att förstå måste undersökas 

i erfarenheterna, den konkreta verkligheten där fenomenet finns. Vidare menar Husserl 

att inom den transcendentala fenomenologin är det medvetandet som gör det erfarna till 

verkligt. Husserls menar att vi med hjälp av en epoché kan skilja existensen från 

innehållet och när man har lyckats skilja existensen från innehållet och sätta det inom 

parentes kommer fenomenets faktiska innehåll att visa sig. Den subjektiva världen 

kommer därmed att visa sig så som vi upplever och kommer ihåg den (Schütz, 2002). 

 

4.2 Livsvärld 
Bengtsson (1998) menar att alla våra uppfattningar om verkligheten, vardagliga 

kunskaper och vetenskapliga teorier men också fördomar har sin grund livsvärlden. Med 

livsvärld betonas den värld som vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar för givet i alla 

våra aktiviteter. Men också där vetenskapen hämtar och tillämpar sina kunskaper 

(Bengtsson, 1998). 

 

Schütz (2002) utvecklade Edmund Husserl begrepp “livsvärld” och påvisade dess 

sociologiska relevans. Livsvärlden är värld innehållande människor, cyklar, bilar, böcker 
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exempelvis. Det är en värld som vi tar för givet varje dag utan att reflektera över det. Vi 

blir aldrig förvånad över vår övertygelse om att marken kan bära vår vikt eller att vi inte 

kan andas under vatten, eftersom det är en naturlig del av våra föreställningar och 

erfarenheter. Livsvärlden är den omedelbara utgångspunkten för vårt handlande och 

tänkande, människor tar en naturlig inställning och tvivlar inte på dess existens (Schütz, 

2002). Husserl (1995) skriver vidare om den naturliga inställningen och menar att det är 

den som utgör människans livsvärld. Det är de naturliga attityderna som gör att vi 

gemensamt kan tolka vår sociala omvärld och de människor vi interagerar med dagligen 

(Husserl,1995). 

 

Enligt Schütz (2002) finns det en omvärld, medvärld och förvärld. Förvärlden är en 

passerad tid och oföränderlig tid, en tid som fanns före oss, där hämtar vi den kunskap vi 

behöver för att kunna orientera oss i vardagen. Den sociala omvärlden är därmed en värld 

som står individen fysiskt och socialt nära. Där man är medveten om sin motpart och 

agerar utifrån det. Det är här som den naturliga inställningen uppstår och vi-relationen 

blir möjlig. Vår sociala omvärld blir vår referens schema för vad vi anser är lämpligt och 

viktigt i våra handlingar. Vårt mänskliga uppförande motiveras utifrån de oföränderliga 

processer i kraft av konstruktioner som är förutbestämda i den sociala förvärlden. Men 

ändå kan värderingar av dessa typifieringar tolkas olika av olika individer beroende på 

dess betydelse i individens sociala omvärld. Vi kan därmed säga att vi endast sannolikt 

och objektivt kan anta att våra medmänniskor tolkar dessa värderingar som vi gör. Schütz 

(2002) menar att det är här samspelet mellan individerna är starkast i och med att de 

befinner sig i ett ansikte mot ansikte relation, det är även där objekten får en subjektiv 

mening (Schütz, 2002). 

 

Intervjupersonerna i den här studien har levt i Kosovo under en period, vilket innebär att 

de har upplevt en annan kultur, tradition som inte är likadan i Sverige. De upplevelserna 

har skapat en naturlig inställning mot deras livsvärld i Kosovo. Det som är intressant att 

beskriva här utifrån Schütz är just hur deras nya omvärld i Sverige ser ut, eftersom det 

finns andra normer och värderingar här i Sverige, kan de inte orientera sig utifrån det 

referens schema som de har hämtat från deras sociala förvärld i Kosovo. I samband med 

att Sverige blir deras nya omvärld ändras även den naturliga inställningen i livsvärlden, 

nya saker blir naturliga, även om de inte var det innan eller så uppstår det en konflikt där 

de inte vill bekanta sig med vissa normer som finns här i Sverige.  
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5  

5.1 Främlingen 

Schütz (2002) menar att när det uppstår en stor förändring i livsvärlden kan man uppleva 

sig själv som en främling. Därmed skriver han att migranter som kommer till ett nytt land 

kan uppleva sig som främlingar (Schütz, 2002). Varje främling genomgår kriser i ett 

försök av att ta del av det nya kulturmönstret i den nya “världen”. Kulturmönstren är de 

kunskap om pålitliga recept för hur individen ska tolka den sociala världen och hur 

individen ska behandla olika händelser och människor för att uppnå bästa resultat i varje 

situation. Dessa kunskaper hämtas från familjen, våra förfäder och våra föräldrar, de kan 

även kallas för normer. När detta kulturmönster slutar fungera uppstår det en kris för 

främlingen. Främlingen blir en person som ifrågasätter allt som framstår som odiskutabelt 

för medlemmarna i den nya gruppen han närmar sig i, eller det nya landet. Det 

kulturmönster som gruppen har är något okänd och svårt för främlingen att ta del av 

eftersom det aldrig har varit en integrerad del i främlingens liv. När främlingen förstår att 

han inte längre kan utgå från de normer och värderingar som fanns i den andra gruppen, 

det är då främlingen försöker förstå de normer och kulturen som råder i den nya gruppen 

som även kan vara det nya landet (Schütz, 2002).  

 

Schütz (2002) menar även att det är viktigt att den nya gruppen är öppen för att ta emot 

främlingen i deras gemenskap. Vidare skriver Schütz (2002) att kunskapen om den nya 

gruppens kulturmönster är ytterst viktigt för att främlingen ska vilja vara en del av den. 

Processen medans främlingen lär sig den nya gruppens kulturmönster kallas för 

anpassningsprocess. Schütz (2002) skriver att anpassningsprocessen innebär att den nya 

gruppen i början är främmande och obekant för främlingen, det genomgår hela tiden en 

kontinuerlig undersökningsprocess av det nya kulturmönstret. Om processen lyckas, då 

blir de nya kulturmönstren en självklarhet för främlingen och ett odiskutabelt levnadssätt 

har hittats (Schütz, 2002). 

 

Man kan därmed känna sig som en främling när man ingår i en ny grupp av människor 

men främlingskänslan är större om man flyttar till ett nytt land. För att lyckas hitta ett 

odiskutabelt levnadssätt i det nya landet, genomgår man en social anpassningsprocess i 

den nya kulturen. Om individen lyckas hitta ett levnadssätt som han/hon inte längre 

ifrågasätter, har individen blivit en del av den nya gruppen. Här går det att göra en parallell 
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linje och beskriva hur intervjupersonerna har lyckats genomgå denna 

anpassningsprocess.   

6  

6.1 Identitet 

Enligt Stigendal (2001) handlar identitet om hur man ser sig själv i förhållande till andra 

individer (Stigendal, 2001). Enligt Ahmadi (2003) formas identiteten utifrån individens 

handlingar och egenskaper. Men också i samspel med omgivningens uppfattning om 

individen och den spegelbild som skickas tillbaka i bemötandet med andra. Vidare menar 

författaren att svenskar och individer med invandrarbakgrund tillskrivs eller identifieras 

på grund av hur de ser ut. Vilket kan leda till att om individen ses som svensk eller 

utländsk kan detta också forma individens syn på sig själv och på sin omgivning (Ahmadi, 

2003). 

 

I likhet med Ahmadi (2003) menade även Mead (1976) att identiteten påverkas även av 

individens tankar kring hur andra uppfattar individen, dessa tankar bildar ett “spegeljag”. 

Spegeljaget är ett begrepp som grundades av Charles Horton Cooley. Begreppet står för 

att vi skapar ett eget "jag" utifrån våra egna föreställningar om hur vi tror att andra 

människor ser på oss. Genom interaktion med andra bygger vi upp vårt spegeljag genom 

att tolka hur andra ser på oss, det vill säga hur vi tror att de ser på oss. Det innebär att man 

använder andra människors syn på sig själv som en ”spegel” och uppfattar därför sig själv 

så som andra uppfattar en. Här kan människor misstolka varandra och det kan påverka en 

negativt på så sätt att den egna bilden av sig själv inte överensstämmer med den bilden 

som andra har om oss. Enligt teorin bygger människan upp sin självbild i samspel med 

andra människor som de integrerar och jämför sig med. Medvetenhet och tankeinnehåll 

formas som en inre kommunikationsprocess, vilket gör att man omger sig till åsikter, 

tankar och synsätt från sin omgivning (Mead, G.H,1976). 

 

Inom socialpsykologin ser man identiteten som något som utvecklas och påverkas i ett 

samspel människor emellan. Det som sker när man byter land är att de människor man 

samspelat med byts ut mot andra människor. Därför anser vi att begreppet identitet är 

väsentligt i vår studie då även våra deltagare har fått nytt socialt umgänge i Sverige.  
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7 Metodologi 

7.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Ödman (2007) menar att hermeneutiken beskrivs som en tolkningslära som tillåter sig att 

tolka mer än bara texter. Hermeneutik är en filosofi om förståelsens villkor och 

benämning för en forskningsansats, där tolkning är analysredskapet. Inom hermeneutiken 

söker man inte efter sanningar i termer av orsak-verkan. Däremot försöker man förstå 

fenomen som är svåra att hantera i vardagsförståelse. När man studerar narrativ mening 

försöker man göra tydligt hur en specifik berättelse har formats och vad det vill säga 

(Ödman, 2007). Kvale (1997) beskriver forskningsintervjun som ett samtal om 

livsvärlden. Som sedan omvandlas till text och tolkas och förstås av forskaren (Kvale, 

1997). Skott (2004) menar att den förförståelse av språk och kulturellkomunikation som 

forskaren har använts och utmanas i den tolkande processen (Skott, 2004). Om man 

exempelvis läser en text ett antal gånger så kan nya saker uppenbara sig i texten som förut 

kanske har varit dolda. Det nyupptäckta kommer påverka det redan kända som i sin tur 

förändras genom den inhämtade kunskapen. Människor berättar om sina liv i form av 

berättelse, om det som är värdefullt för individen och vad som är livets mening enligt sina 

egna perspektiv (Skott 2004). 

 

Således refererar Skott (2004) till Karin Ahlberg som menar att “I hermeneutisk forskning 

krävs det att lyssnaren (forskaren) har metodkunskap, intresse för berättaren och 

berättelsen samt förmåga till engagemang och närvaro” (Skott, 2004). Att studera 

människans berättelse innebär att synliggöra dess meningsskapande processer för att på 

ett djupare plan förstå innebörden i den mening som skapas. En berättelse ger oss en 

föreställning om vad det är för person det handlar om och vad personen har för moraliska 

grundvärderingar. Att berätta om vad man åt till frukost behöver inte vara särskilt 

intressant och givande eftersom det ingår i vardagen. Om man däremot berättar att man 

under frukosten såg på nyheterna om vilka orättvisor det finns i världen, och att det fick 

en att känna sig upprörd av en anledning, då framkallas ett intresse hos den hermeneutiske 

forskaren till att få reda på mer (Skott, 2004). 

 

Att dela upplevelser och lära av varandra innefattar alltså narrativ kommunikation. 

Eftersom vi i vår studie kommer ta del av individer som berättar om sina liv och om de 

upplevelser och erfarenheter som de bär på, vill vi med hjälp av narrativ analys tolka 

deras berättelser och se mening i det som annars bara skulle vara en lång rad isolerade 
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händelser. Att lyssna till en berättelse innebär också att vi som “forskare” ska visa omsorg 

och vårda. Effekten av att uttrycka eller ta del av dessa berättelser kan vara ett 

återupplevande och tillägnande av något meningsfullt (Skott, 2004). Vårt intresse ligger 

i att få ta del av deras livshändelser och försöka tolka dessa. Därmed är det ingen objektiv 

sanning som vi är ute efter, eller ett fastställt resultat vi strävar. 

7.2  

7.3 Livetsvändpunkter 
I våra liv inträffar det händelser som kommer att upplevas som betydelsefulla för hur våra 

liv sedan kommer att formas. Dessa kan ha betydelse för hur vi kommer se tillbaka till 

våra liv och vi strukturerar även upp vår livsberättelse utifrån dessa händelser. Enligt 

Johansson (2005) innebär en vändpunkt, det vill säga en epifani, en kris eller en 

avgörande händelse i våra liv där vår karaktär kan blottläggas eller upptäckas. Det är 

viktiga händelser som kommer att skaka om våra liv. Det kan vara så att man plötsligt får 

reda på att man har fått en allvarlig sjukdom, att man förlorar någon närstående eller något 

annat som gör att ens liv förändras. Att bryta sitt livsmönster från att ha varit ungdom till 

att ta nästa steg mot giftermål eller föräldraskap ses också som en vändpunkt i livet. 

Vändpunkterna gör att man förändrar sitt perspektiv på livet. Hur man än väljer att se på 

vändpunkter så är det ett betydelsefullt analytiskt redskap som man använder, inte minst 

inom livsberättelseforskning (Johansson, 2005).  

 

Utifrån Johansson (2005) uppfattar vi att även migrationen kan upplevas som en 

vändpunkt. Upplevelsen av migrationen är olika för alla, många händelser kan vara lika, 

men varje upplevelse är unik (Johansson, 2005). Utifrån detta ger vi en bild av hur stor 

påverkan den så kallad epifani har haft för intervjupersonernas liv. På vilket sätt har deras 

perspektiv på livet ändrats i samband med migrationen. Detta redovisas i analysen. 

 

 

8 Tillvägagångssätt 

8.1 Intervjuer 

Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer för att genomföra vår studie. Eftersom 

intervjuer gör det möjligt för observationer att ske och denna metod ger även möjlighet 

att ställa följdfrågor som vi inte har planerat att ha med från början. Frågor som ändå kan 

vara av stor betydelse för forskningsresultatet. Kvale (1997) menar att den kvalitativa 

intervjun är en unik och kraftfull metod som ger möjlighet att fånga erfarenheter och 
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innebörder ur intervjupersonernas vardag. Genom intervjun kan våra intervjupersoner 

förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord (Kvale, 1997). 

Vårt intresse ligger i att få ta del av och fånga intervjupersonernas upplevelser i olika 

tidpunkter i deras liv, för att förstå vad migrationen innebär för de. Målet är att utan någon 

förvrängning beskriva levda erfarenheter och upplevelser så som intervjupersonerna 

berättar för oss. 

 

8.2 Urval och avgränsningar 

För att genomföra den här studien hade vi en urvalsgrupp som bestod av tre kvinnor. 

Dessa kvinnor var födda och uppvuxna i Kosovo, men flyttade till Sverige vid senare tid. 

Kvinnorna var väldigt engagerade och visade en stor vilja för att delta i studien, därför 

antog vi även att de kunde erbjuda mest information för genomförandet av studien. Kravet 

för att kunna delta i studien var att deltagarna ska ha upplevt några år av deras liv i Kosovo 

och sedan flyttat till Sverige och ha bott här i några år. Kraven ställdes utifrån våra tankar 

om att dessa individer har haft större chans att få fler upplevelser och erfarenheter både 

från Kosovo och Sverige, än vad den yngre generationen som är uppvuxen i Sverige från 

början har. Att som intervjuperson ha upplevt båda länderna hade en stor betydelse och 

det är utgångspunkten i vår studie.   

 

Att kunna det svenska språket var inget krav, då vi som skriver den här uppsatsen kan tala 

albanska.  Två av deltagarna kunde tala flytande svenska medan en av deltagarna inte 

kunde lika mycket, vilket gjorde att hon fick tala albanska vid många tillfällen under 

intervjun. 

8.3 Genomförandet 
När vi genomförde de två första intervjuerna var vi båda närvarande för att lyssna till vad 

intervjupersonerna berättade. En av oss ledde intervjun och ställde frågor medan den 

andre observerade, iakttog och fyllde på med följdfrågor när det ansågs vara relevant. 

Den första intervjun ägde rum hemma hos intervjupersonen och den andra intervjun ägde 

rum på hennes kontor. Den sista intervjun gjordes hemma hos deltagaren där bara en av 

oss var närvarande. Även den här intervju gick lika bra som de andra, det ställdes 

följdfrågor ibland men det var inte lika nödvändigt då deltagaren berättade mycket. De 

platser som intervjuerna ägde rum i var beviljade av intervjupersonerna själva. Detta 

anses viktigt enligt Cresswell (2013) som menar att det är viktigt att forskaren inte 

bestämmer vart intervjuerna ska äga rum, utan att man istället låter intervjupersonerna 
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bestämma så att de känner sig lugna och avslappnade under intervjuns gång (Cresswell, 

2013). 

8.4 Transkribering 
Intervjuerna spelades in för att sedan transkribera det empiriska materialet. Vi valde att 

transkribera intervjuerna för att vi ansåg att det kommer bidra till en bättre tolkning av 

det empiriska materialet, då risken för att missa någon viktig detalj eller händelse är 

mindre. Intervjuerna varade i ca 2 timmar. Transkriberingen gjordes till en viss del 

detaljerad. Skratt och pauser anges då och då, men inte vid varje tillfälle.  

 

När det gäller konfidentialitet menar Skott (2004) att det viktigt att tänka på att 

informanten inte ska kunna identifieras genom t ex demografiska data i det transkriberade 

materialet. I vår uppsats är det viktigt att våra informanter är anonyma eftersom det är 

något som också deltagarna själva ville. Därför var vi noga med att maskera detaljer som 

vi anser kan vara avslöjande. Informanternas namn är därför pseudonyma och detta gäller 

även för informanternas bekanta som de namngav under intervjun (Skott, 2004). 

 

Efter transkriberingen kände vi att visa händelser behövdes utvecklas lite mer på de två 

första intervjuerna. Därför sökte vi även kontakt med intervjupersonerna, kontakten 

skedde genom e-post och sedan sammanställdes det kompletterande svaren med det 

tidigare intervjumaterialet. Vi la inte stor fokus på vilka intervjufrågor som skulle ställas. 

Vi ställde öppna frågor för att få igång samtalet och sedan fyllde vi på med följdfrågor 

och försökte leda intervjun till en aktiv intervju. Det är viktigt att intervjupersonerna ska 

känna sig bekväma och fria i att berätta om de tankar och levda erfarenheter som de bär 

med sig från sina liv. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att vi som åhörare är avslappnade 

och trygga och inte forcerar och avbryter samtalet (Kvale, 1997). 

 

8.5 Etiska principer 

I vår studie har vi fått utgå från de fyra forskningsetiska huvudkraven som enligt 

Vetenskapsrådet (1990) är följande: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt informationskravet ska 

intervjupersonerna som man har valt att intervjua informeras muntligt om studiens syfte, 

deras delaktighet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Våra intervjupersoner 

informerades muntligt om studiens syfte och villkor i form av ett mail innan intervjuerna 

ägde rum. Ihop med samtyckeskravet har intervjupersonerna informerats om att 
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deltagandet i studien är helt frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande närhelst de 

önskar. Vidare gäller också konfidentialitetskravet där intervjupersonerna har fått 

information om att deras namn inte kommer läggas ut och att all information vi får om 

dem endast används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 1990). Genom att ha informerat 

om alla dessa krav via mail har intervjupersonerna samtyckt om att delta i vår studie. 

Ingen av våra intervjupersoner har under intervjuns gång signalerat att de frågor vi har 

ställt på något vis har upplevts som stötande.   

 

8.6 Tillträde 
Enligt Gilje och Grimen (2008) är förförståelse nödvändigt för att förståelse på det hela 

taget ska kunna vara möjligt. Förförståelse är nödvändigt för förståelse på grund av att 

när vi som “forskare” ska tolka en text eller ett annat fenomen måste ha en idé om vad vi 

egentligen är ute efter. Utan det saknar vi en riktning (Gilje & Grimen, 2008). Vår 

erfarenhet av detta tema är att vi själva har albansk bakgrund därför att våra föräldrar 

kommer från Kosovo. Under alla åren i Sverige har vi märkt hur våra föräldrar kämpat 

med att passa in i det svenska samhället samtidigt som man har känt en saknad och 

samhörighet för hemlandet. Vi har sett vilka konsekvenser det kan leda till i individens 

vardag och därför kan vi lättare förstå våra intervjupersoner och ställa oss in i deras 

situation. 

 

Intervjupersonerna är tre kvinnor som är bekanta för oss sedan tidigare vilket gjorde det 

möjligt att intervjua dessa kvinnor. Att vi kände intervjupersonerna kan ha upplevts både 

negativt och positivt för intervjupersonerna. Det kan ha varit svårt för dem att låta oss få 

tillträde till deras livsberättelser eftersom de någorlunda känner oss, eller så har det varit 

en bekvämlighets känsla att bli intervjuad av någon de känner. I vårt fall upplevde 

intervjupersonerna bekantskapen som något positivt, eftersom de kände sig avslappnade 

och bekväma under intervjuernas gång.   
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9 Resultat och analys 
Vi har analyserat intervjupersonernas livsberättelser om migrationen till Sverige i 

kronologisk ordning som är delade i fem teman/berättelser. Dessa teman är “Berättelser 

om livet i Kosovo”, “Berättelser om flytten till Sverige”, “Berättelser om första tiden i 

Sverige”, “Berättelser om Sverige efter några år” och “Berättelser om framtiden”. 

Eftersom intervjupersonerna inte följde någon kronologisk ordning utan berättade om det 

som kom upp i minnet utifrån olika perioder i deras liv, har vi valt att använd oss av dessa 

teman för att få en kronologisk ordning i deras berättelser. För att förstå dessa tre kvinnors 

migrationsprocess och deras handlande har det varit viktigt att ta del av de berättelser som 

handlade om livet innan, under- och efter migrationen. Jepson (2016) betonar att det är 

viktigt att få veta individers tidigare upplevelser för att förstå deras handlande, samtidigt 

som det är en lärdom för hur man ska möta dessa individer (Jepson, 2016).  

Presentation av intervjupersonerna 

Anna kom till Sverige i 20 årsåldern. 

Sara kom till Sverige i 14 årsåldern.  

Ellen kom till Sverige i 25 årsåldern.  

 

 

9.1 Berättelser om livet i Kosovo 

Anna föddes i ett mindre samhälle i södra Kosovo. Hon var yngsta barnet i syskonskaran 

av fem varav hon hade två bröder och två systrar. När Anna fyllde sju år flyttade hon och 

hennes familj till Tyskland. Där bodde de i åtta år, hon kommer inte ihåg mycket av den 

tiden förutom att hon tillbringade mycket tid hemma eftersom hon inte kunde börja i 

skolan. Efter sju år i Tyskland flyttar Anna och hennes familj tillbaka till Kosovo. Anna 

kommer ihåg att hon blev glad över detta, för äntligen kunde hon börja skolan. Anna 

berättar om hur viktigt det var för henne att utbilda sig, hon berättar om den tuffa vägen 

till att komma in på universitet och börja studera, hennes drömmar om att kunna få en 

examen krossas efter två års studie. Drömmarna krossades på grund av ekonomiska 

svårigheter, Anna var tvungen att börja arbeta istället för att studera vidare.  

 

När vi ställde frågan om hur Anna upplevde livet i Kosovo berättar hon följande: 

Jag har bott i Kosovo i två omgångar kan man väl säga, jag är född där och när jag 

var sju flydde jag och min familj till Tyskland. Jag kunde inte gå i skolan i Tyskland 

man behövde ha visa dokument till detta som jag inte hade, så mesta tiden var man 
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hemma. Att flytta tillbaka till Kosovo upplevdes positivt bland mig och mina syskon, 

vi började skolan, skaffade många vänner och träffade alla kusiner och släktingar. 

Vidare berättar Anna om hur viktigt det var för henne att utbilda sig, hennes drömmar om 

att kunna få en examen krossas efter två års studie. När vi frågade Anna hur det har 

påverkat henne berättar hon följande:  

Jag har gått på universitetet i två år, jag studerade engelska språket, men fick liksom 

hoppa av på grund av att det var långt hemifrån och pengarna räckte inte till. Jag fick 

börja jobba och snart därefter gifte jag mig, om jag hade gått klart utbildningen då 

hade jag säkert haft ett bra jobb och inte behövt fly från Kosovo. 

Vidare diskuterade vi hur det var att arbeta i Kosovo och om Anna trivdes med sitt liv 

även fast hon fick hoppa av utbildningen och då berättar Anna: 

Det var mycket korruption i Kosovo, exempelvis utbildning det var inte alla som fick 

bidrag till det, bara de som kände någon som jobbade där å så. Jobb det var ju inte 

lätt för det heller, jag fick ju jobb direkt, men jag fick inte alltid ut mina pengar i tid 

å ibland fick jag de aldrig. De kom alltid med anledningen till att de inte hade haft 

någon vinst under månaden och lönen kommer nästa månad men egentligen tog de 

pengarna för sig själva. Det fick man vänja sig till, till man inte orkade mer. Men det 

var ändå en bra tid, oavsett att man alltid var i arbete. Som tjej blir det automatisk att 

man får ta hemmasysslorna också redan i ung ålder. Men jag hade många vänner 

också, så jag tillbrang tid med vänner och kusiner och så, vi hade många de var hos 

oss hela tiden, det var kul. 

Sara vår andra intervjuperson föddes också i Kosovo och bodde där framtill 14 års åldern. 

Tillsammans med familjen fick Sara först fly till Turkiet tills deras visum blev färdig, för 

att sedan kunna ta sig vidare till Sverige.  

 

När vi diskuterade hur tiden i Kosovo hade varit berättar Sara följande:    

Det var en mysig tid, det var mycket sammanhållning, mycket familjärt, alla kände 

alla…Det var liksom så att skolan var det viktigaste, det var det som dagen handlade 

om och sen vara med kompisar, vänner och familj...det var en bra tid förutom då när 

vi behövde fly, ingen visste jo att man skulle fly eller man visste det men det var inte 

den tiden som man trodde att det skulle bli. Utan det kom kravaller efter kravaller, 

problem efter problem och så blev det så att vi flydde… 
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Sara framhäver att tiden i Kosovo varit bra och att hennes familj och vänner varit viktiga 

i hennes liv. Skolan var också en viktig del utav hennes vardag där hon också kunde 

umgås med vänner. Hon klargör att tiden i Kosovo var allmänt bra till dess att hon fick 

lämna landet på grund av alla krigsfaktorer.  

 

När vi frågade Ellen hur hennes barndom såg ut i Kosovo berättar hon följande: 

I Kosovo bodde jag tillsammans med min familj som bestod av mina föräldrar, 

syskon, mina två farbröder och deras familjer. Jag gick i skolan men fick även hjälpa 

till mycket hemma eftersom vi var en stor familj. Jag träffade knappt mina vänner 

utanför skolan då jag var tvungen att hjälpa till hemma. Ekonomiskt hade vi det rätt 

bra då vi ägde ett företag där vi tillverkade möbler. 

Något som kanske låter konstigt för många andra var helt vanligt i Ellens värld, nämligen 

att inte få ha ett förhållande när hon var 14 år, vidare berättar hon hur det gick för henne 

och hennes kille som hon träffade i smyg.  

När jag var 14 år började jag träffa en kille i smyg, som jag blev förälskad i. Jag 

vågade inte berätta detta för min familj då de inte skulle tillåta mig ha en kille. När 

jag fyllde 19 år då berättade jag det för de och det året gifte vi oss. Efter det bodde 

jag tillsammans med han och hans familj i deras hus. Ett år efter 1994 fick vi vårt 

första barn en dotter och 1995 fick vi en son. Vi var en lycklig familj, min man jobbar 

och försörjer oss jag tog hand om hemmet tills oroligheterna började. 

9.1.1 Analys 

Tiden i Kosovo kännetecknar intervjupersonerna som en bra tid, där de hade ett stort 

socialt nätverk som bestod av familj, vänner och släkt.  Speciellt för Ellen som hade stor 

släkt.  Intervjupersonerna fick lämna Kosovo på grund av olika anledningar. I Annas fall 

handlar det om ekonomiska problem och brist på möjligheter, Sara och Ellen menar 

däremot att det var krigsfaktorer som gjorde att de tvingades flytta till Sverige. Sara 

berättar inte mycket om tiden i Kosovo eftersom hon inte kommer ihåg mycket då hon 

var väldigt ung när hon lämnade landet. Anna och Ellen berättar däremot en hel del 

eftersom de tillbringade flera år i Kosovo. Flytten till Sverige innebar en vändpunkt för 

alla tre eftersom det gjorde att livet tog en ny vändning. De lämnade något bekant för 

något helt nytt och främmande. Anna och Ellen blev mer påverkad men Sara kände inte 

likadant, vilket bland annat kan bero på att Sara var endast 14 år när hon kom till Sverige. 

Enligt Johansson (2005) är en vändpunkt något som omskakar och påverkar våra liv 
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(Johansson, 2005). Flytten till Sverige har betydelse för hur kvinnorna ser tillbaka på 

deras liv och hur de strukturerar sina livsberättelser utifrån dessa händelser. 

 

Anna, Ellen och Sara är tre migranter som tillhör två olika “kategorier”. Ahlstedt (2016) 

skriver i sin avhandling att man kan dela migranter i olika kategorier, beroende på hur 

gamla de är, eller hur länge de har bott i deras hemländer och/eller det nya landet och så 

vidare (Ahlstedt, 2016). Utifrån deras berättelser uppfattar vi att Anna, Ellen och Sara 

tillhör två olika kategorier, Anna och Ellen har bott i Kosovo mycket längre än vad Sara 

har gjort och Sara har flyttat till Sverige när hon var 14 år. Det är på så sätt förståeligt att 

Sara inte kommer ihåg mycket av hennes tid i Kosovo och att flytten till Sverige inte har 

förändrat hennes syn på livet, samtidigt som hennes livsvärld har haft en stor förändring 

som hon har anpassat sig till.  

 

Något som dessa tre kvinnor skiljer med värme från deras tid i Kosovo är just den 

familjära sammanhållningen och hur stark familjebanden var. Hur påverkar detta deras 

livsvärld när de flyttar till ett individualiserat land så som Sverige är, detta berättar vi om 

längre ner.  

 

9.2 Berättelser om Flytten till Sverige 

Efter att ha bott i Tyskland i åtta år, flyttar Anna tillbaka till Kosovo och bor där i sju år 

och sedan flyttar hon med hennes man till Sverige. När vi frågar hur det kommer sig att 

hon flyttar till Sverige berättar Anna följande:  

När vi gifte oss då ville vi liksom ha en bra framtid för både oss och våra barn i 

framtiden. Att de ska ha en utbildning och att de inte ska ha det som vi har haft. Vi 

fick inte det vi ville, våra föräldrar hade inte råd med allt det där. Här är det ju 

annorlunda man får hjälp och stöd från staten om man vill utbilda sig och så vidare. 

Jag säger inte att vi trodde att det var lätt att hitta jobb här men vi visste åtminstone 

att vi får lön för det vi jobbar. Så vi bestämde oss för att ge oss iväg nånstans juli-

augusti 2007 vi ville därifrån båda två och 11 september 2007 kom vi till Sverige, 

det är åtta år sedan.  

Vidare berättar Anna att hon och hennes man först tog sig till Tyskland och sedan vidare 

till Sverige. Vägen till Sverige upplevdes som en svår resa. När Anna och hennes man 

kom i Sverige anmälde de sig som asylsökande och det dröjde inte länge tills de fick 

uppehållstillstånd. Den dagen är något som Anna aldrig kommer glömma, men det 
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ögonblicket ska vi berätta mer om längre fram. När vi diskuterar hur hon tog sig till 

Tyskland och varför de flyttade dit berättar Anna följande: 

Vi kom till Tyskland först, vi fick åka bil, tåg och gå det tog många dagar och det 

var fruktansvärt. I Tyskland möttes vi av min mans kusiner som sa till oss att Sverige 

var ett bättre land när det gäller möjligheter och jobb, och så gjorde vi, vi åkte till 

Sverige. Här kände vi ingen, vi kom med tåget och stannade i Blomstermåla sedan 

visste vi inte vart vi skulle gå, vi kunde inte be någon om hjälp, så det första vi gjorde 

var att anmäla oss som asylsökande. 

Sara berättar för oss att hon kom till Sverige år 1999. Orsaken till varför hon kom till 

Sverige var för att hennes föräldrar hade redan tidigt planerat att flytta från Kosovo till 

Sverige. En av anledningarna till det var för att hennes farbror levde i Sverige sedan 

tidigare. De hade någon från familjen som kunde vara till hjälp och även ge en bild av 

hur det är att leva här i Sverige. En annan anledning var att Sara och hennes familj inte 

kunde tänka sig en framtid i Kosovo. När vi frågar varför hon inte kunde se någon framtid 

i Kosovo och hur det kommer sig att dem valde Sverige före annat så berättar Sara 

följande: 

Det var kriget som var problemet tänkte jag säga, men det var anledningen, jag har 

en farbror som har bott här sen 1991 och vi har alltid hört gott om Sverige. Liksom 

att det är möjligheternas land, att det är ett bra land att leva och bo i. Det finns 

möjligheter till skolan och utbildning, bra välfärd och liknande. Man kunde inte se 

någon framtid där, man kunde inte se någon långsiktighet eller se några möjligheter 

till skola och utbildning. Föräldrarna hade pratade om det redan innan. 

Förväntningarna var ju egentligen ett land utan krig, det var det kravet man ställde. 

Men sen tänkte man ju alltid långsiktigt, hur ska vi göra när vi blir vuxna, vad finns 

det för möjligheter. 

Förutom ett land utan krig berättar Sara att de även tänkte på just vilka möjligheter de 

skulle få här i Sverige. Även fast Sara bara var 14 år märkte hon att hon inte hade några 

utbildningsmöjligheter i Kosovo. Hennes mamma tänkte hela tiden på hur hennes barn 

skulle få det bästa, att Sara skulle utbilda sig och bli en självständig kvinna. Saras mamma 

är den största inspirationskälla för henne eftersom hon alltid har funnits där för henne. 

När hon berättar om hennes mamma samt den kärleken hon känner för henne så blir hon 

väldigt berörd och börjar fälla några tårar. Vi diskuterar vidare vilka som hjälpte henne 

mest under den här tiden och vem som var hennes förebild och då svarar hon följande:  
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Min mamma! Hon har alltid stått där vid min sida, nu blir jag rörd bara jag tänker på 

det. Hon har kämpat för att jag ska kunna uppnå mina mål, hon har stått där och sagt 

ja du klarar det. Det är så vackert när man tänker efter, att en mamma kan stödja en 

så in i jorden för att man ska kunna växa upp och uppnå sina mål. Det var jo ett 

faktum att kvinnor i Kosovo var beroende av sina män. Sen är jag så tacksam för att 

pappa inte var en sådan som liksom utnyttjade det. Han var så himla snäll och trevlig 

men ändå, jag tror att mamma alltid har känt att kvinnor ska kämpa för sin sak. Att 

man ska få en utbildning och vara oberoende av sin man och vem som helst 

egentligen. De möjligheter som hon inte hade ville hon att vi skulle få. 

Efter att ha upplevt kriget i Kosovo och fått fly från sitt hem frågar vi Ellen hur det kom 

sig att hon flyttade till Sverige då berättar hon följande: 

Kriget slog till några år efter att vi fick vår son. Serber tog över många städer i 

Kosovo och det tog inte lång tid tills de tog över vår stad. Vi tvingas fly till en annan 

stad och bo i en källare med massa andra människor i två veckor, det var vinter och 

det var kallt, det snöade jätte mycket. När serberna var på väg där flydde vi uppför 

bergen och vi gick många dagar i rad. På så sätt tog vi oss till Albanien där bodde vi 

hos en familj och där födde jag min andra son. Efter det tog vi oss till Italien med 

båt och från Italien till Sverige i slutet av 1999. Min mans kusiner hjälpte oss med 

flytten till Sverige, vi flög dit. Våra familjer blev dock kvar i Albanien och flyttade 

tillbaka till Kosovo när kriget hade tagit slut i Kosovo. 

Vidare frågar vi Ellen varför inte hon och hennes man väntade i Albanien tillsammans 

med deras familj tills kriget tar slut för att sedan återvända till Kosovo, då berättar Ellen 

följande: 

Vi fick chansen att åka till Italien där vi visste att vi inte längre behövde fly och den 

chansen tog vi, vi tänkte nog inte så mycket, vi hade tre barn nu som var små. Även 

om vi hade klarat av att fly igen om vi hade behövt så kanske vi hade gjort det, men 

vad hade hänt med våra barn som är var så små. Våra familjer var också positiva till 

vårt beslut om att åka till Italien så vi bara gjorde det...vi valde att flytta till Sverige 

efter Italien på grund av att min mans kusiner bodde där redan och de hade kommit 

till Italien för att hämta oss dit så det var ett snabbt beslut. 

 

9.2.1 Analys 

Anledningen till att Anna och Sara kom till Sverige var för att de ville ha en bra framtid. 

Anna som var gift tänkte på den framtid hennes barn skulle få här i Sverige och Sara 
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tänkte på de möjligheter som hon kunde få när det gäller utbildning som inte fanns i 

Kosovo. Ellen däremot tänkte på just det som skedde då i hennes land och hur hennes 

barn skulle kunna påverkas av att behöva uppleva kriget igen, utan att fundera mycket på 

hur det skulle vara i Italien väljer de att fly dit, för att föra barnen i säkerhet.  

Anna har en stark vilja om att kunna erbjuda sina barn ett bra liv, i hennes berättelse 

framgår att hennes föräldrar inte hade möjligheten att ge henne ett bra liv på grund 

av de ekonomiska svårigheterna. Anna vill därmed inte att hennes barn ska ha det 

lika kämpigt som hon hade det. Som vi märker handlar det inte om materiella värden 

utan snarare om möjligheter till att kunna utbilda sig och göra något med sitt liv. 

Sara berättar också om att Kosovo var ett mansdominerat land och på så sätt var det viktigt 

för hennes mamma att Sara skulle bli en självständig kvinna som kunde ta hand om sig 

själv och försörja sig själv. I den stunden hon berättar om den kärlek som hon känner för 

hennes mamma blir situationen känslosam för både oss som intervjuar och för Sara. 

Mattingly och Lawlor (2000) lyfter fram hur viktigt det är med berättelser och att det är 

det bästa sättet för en person att återberätta upplevelser och erfarenheter och på så sätt 

förmedla dem vidare (Mattingly & Lawor, 2000). Genom att Sara berättar om varför 

hennes mamma var en stor förebild för henne, berättar hon om hennes mamma på ett 

djupare sätt. Det är i berättelsen som vi får reda på hur viktig Saras mamma är och 

anledningen till det, vilket annars inte hade kommit fram vid ett vanligt kort samtal. 

 

Vi märker att flytten till Sverige upplevs mer tragiskt i Ellens fall, som har fått uppleva 

kriget och all dess trauma. Och att allt detta slog till inte långt efter att hon hade gift sig 

gör att hennes livsvärld påverkades på ett drastiskt sätt. Vi uppfattar det som att Ellen har 

fått gå igenom mycket, eftersom hon hade också två barn som hon hade med sig i jakten 

på en säkrare plats för henne och hennes familj. Ellen blev väldigt känslosam när hon 

berättade om jakten på ett säkrare plats under kriget i Kosovo, det var något som hon helst 

ville undvika att tänka på vilket vi även förstår.  

 

Utifrån detta uppfattar vi att immigrationsprocessen inte upplevdes lika jobbigt för 

kvinnorna. Franzén (2005) menar att immigrationsprocessen leder till att immigranten 

känner att hen har förlorat något på nästan alla plan (Franzén, 2005). Detta är något vi 

märker att Anna och speciellt Ellen har upplevt. I Annas fall när hon nämner att det är det 

sociala umgänget och familjen som är förlusten och att inte ha någon att vända sig till. 

Redan när Anna och hennes man anlände med tåget i Blomstermåla, kände de ingen som 
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kunde hjälpa dem. Under ett tillfälle i hennes berättelse säger Anna: “I Kosovo hjälper vi 

varandra när någon ser att någon behöver hjälp så erbjuder de hjälp även om man inte 

känner personen” här kände hon att hon inte kunde fråga någon om hjälp när de anlände 

i Blomstermåla.  Den naturliga inställningen som hon hade i Kosovo om att människor 

hjälper varandra när de ser att någon är vilse eller helt enkelt behöver hjälp, den 

inställningen förändrades här eftersom ingen frågade de om de behövde hjälp. Redan här 

märker vi att Anna kände sig som en främling. Den främlingen som Schütz (2002) skriver 

om, någon som lämnar något bekant och kommer till något okänd och främmande.    

 

Sara förlorade också en stor del av hennes sociala umgänge när hon lämnade Kosovo. 

Samtidigt som hon lämnade landet tillsammans med hennes familj, vilket underlättade 

resan för henne eftersom hon inte var själv. I hennes berättelse framgår att familjen varit 

som stöd under hela resan till Sverige.  

 

Ellen däremot hade inte mycket tid att tänka på hur hon hade haft det och vad det innebar 

för henne, för hon var tvungen att fly för livet varje dag. Ellens situation påminner oss 

om Franzén (2005) som vi nämnde innan, de förluster som immigranten känner att hen 

har gjort. Vilket är något vi uppfattar Ellen och hennes man gjorde omedvetet, speciellt 

när de tog beslutet att bara lämna allt och sätta sig på båten och åka till Italien. Vilket 

kanske deras familj inte riktigt upplevde likadant då de ändå väntade med hoppet om att 

kriget skulle ta slut och de skulle kunna återvända till deras hem, utan att egentligen veta 

om husen är kvar eller om de har bränts ner.  

 

Vid immigrationen menar Olkiewicz (2008) att människor oftast har en positiv bild av 

det nya landet, som skapas i samband med de förväntningar man har vid immigrationen 

(Olkiewicz, 2008). Både Sara och Anna hade en positiv bild av Sverige dvs att det är 

“möjligheternas land” som de själva uttryckte det. De båda förväntade sig att livet ska 

ändras till det bättre trots att allt som tillhörde deras liv blev utbytt mot någonting nytt 

och främmande. Ellen och hennes familj förväntade sig däremot bara ett säkert hem att 

leva i och inte behöva fly varje dag.  

 

9.3 Berättelser om tiden i Sverige 
När vi diskuterar första tiden i Sverige och vad Anna hade för förväntningar inför det nya 

landet berättar hon följande: 
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Efter att vi anmälde oss som asylsökande, kom vi först till en liten förort en liten 

flyktinganläggning…alltså vad ska man säga det är mest bemötandet från svenskarna 

som inte var så som jag hade förväntat mig. Jag hade ju inga vänner bara min man 

och jag ville lära känna andra, men det var liksom omöjligt just då. Folk hade 

fördomar, kanske för att folk som bodde där innan oss hade gjort något dåligt och då 

trodde folk att vi också skulle göra det 

Det hade varit några som hade stulit cyklar som bodde där innan som tydligen också 

hade varit från Kosovo, och nu var det liksom jaha de kommer från Kosovo nu låser 

vi våra cyklar (skratt). Man fick liksom aldrig chansen att bevisa vem man är, man 

kom hit för ett bättre liv för att alla som lämnar sitt land tycker inte att det är kul. Så 

känner man ju bara när man åker på semester men inte flyr från sitt eget land. 

Anna kände sig missnöjd med sättet hur hon blev bemött på. Hennes självbild påverkades 

av hur omgivningen såg på henne. I detta fall påverkades det negativt. Omgivningens 

fördomar gjorde att Anna kände att hon inte fick någon chans att visa vem hon är, men 

oavsett detta försökte hon visa att hon kom till Sverige av goda anledningar. När vi 

diskuterar vidare tiden i Sverige och vad hon gjorde för att sätta in en fot i det svenska 

samhället berättar Anna följande:   

Jag började gå i skolan i Komvux och bara efter sex månader lärde jag mig svenska. 

Sedan började jag läsa omvårdnadsprogrammet och blev undersköterska så det gick 

jättefort och lärarna gav mig beröm hela tiden och det gjorde att jag bara ville lära 

mig mer. När jag blev klar med utbildningen försökte jag hitta ett arbete. Vi hade 

hört att man kunde få permanent uppehållstillstånd ifall man hade ett arbete… så 

lärarna var jättesnälla mot mig de hjälpte mig att hitta arbetet på ett äldreboende som 

undersköterska. Så efter 11 månader fick jag arbete, en praktikplats från början som 

nu är mitt nuvarande jobb. 

Anna blev glad över att hon fick ett arbete och hoppades snart på att kunna få svenskt 

uppehållstillstånd. Bemötandet från andra människor blev bara värre och hon kände att 

oavsett hur mycket hon gjorde så räckte hon aldrig till. När vi frågar varför hon kände att 

hon inte räckte till berättar Anna följande: 

När jag började arbetet hade jag en kompis på jobbet som var jättesnäll så länge jag 

gjorde som hon sa och hjälpte till. Hon var gift med en kille från Gambia, men i alla 

fall så hjälpte jag henne med allt möjligt. Men en gång kunde jag inte göra det hon 

ville att jag skulle stanna längre på jobbet. Och dagen därpå började hon snacka skit 
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om invandrare, att vi alltid hade på oss skinnjackor och massa med fina kläder, men 

det är så jag klär mig det är bara jag liksom. Sen tittade hon på mig och sa nej jag 

menar ju inte dig, se inte så aggressiv ut, herregud ni är så aggressiva…det var det 

som inte kändes bra att man alltid ska känna sig som en främling. 

Kollegans påverkan och andra människors sätt att bemöta Anna på ett negativt sätt gjorde 

att hon började känna sig som en främling. Anna började se sig själv i andras ögon, hon 

förstod att hon aldrig kan bli en av de, eftersom det syns på henne att hon är en invandrare 

utifrån hennes klädstil och sättet hur de ser ut menar Anna. Hon säger ”Min man är ju 

väldigt mörk och vi utlänningar klädde ut oss lite mer. Svenskar har mer 

vardagskläder...vi vill sminka oss och fixa oss lite mer. Men vi är inga kanibaler vi är 

fortfarande vanliga människor”. Anna skiljer svenskar och invandrare med VI och DE, 

hon drar en gräns och menar att det finns skillnader och det är två olika grupper, som hon 

anser aldrig kommer kunna bli en grupp. Detta eftersom de alltid kommer vara främlingar 

i svenskarnas ögon menar Anna. 

 

När vi däremot frågar Sara vad hon hade för förväntningar inför flytten till Sverige 

berättar hon följande: 

Jag tänkte nog inte så mycket på hur det är, utan alla var glada och trevliga och vi 

var jättenöjda för att vi kom hit. Vi skulle starta ett nytt liv här, därför tänkte jag inte 

så mycket på att jag var missnöjd, jag tänkte mest för mig själv, vad gör vi här? vad 

gör vi nu? 

Sara strålar av positivitet och beskriver den tacksamheten hon känner till sina föräldrar 

som har tagit henne till Sverige. För att klara av livet i Sverige ville hon kämpa och börja 

om från början för att på så sätt visa tacksamhet till sina föräldrar. Vidare diskuterar vi 

var Sara och hennes familj bosatte sig först när de kom till Sverige. 

 

Vi bodde på en flyktingförläggning när vi först kom hit, vi hade inte så mycket 

kontakt med svenskar i först början, förutom då vi gick i en klass då vi fick lära oss 

svenska i första hand. ”Jag tror nog att jag redan då vid 14 årsåldern insåg att det är 

ingen som kommer och knackar på dörren och säger varsågod nu lär du dig svenska 

och du ska göra detta. Det gäller att bita ihop och säga okej nu kör vi, nu gör vi det 

här och sen vill man inte göra sina föräldrar besvikna, dem hade tagit det här steget 
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för vårt skull och så kände man att nu måste vi hjälpa föräldrarna så som de har hjälpt 

oss. Det är nog många som tänker så fast omedvetet. 

Sara bodde på en flyktingförläggning och hade inte så mycket kontakt med det svenska 

folket i början. Förutom då det fick gå i en klass där dem fick lära sig svenska i första 

hand, men även där fanns det endast barn som behövde lära sig svenska. Eftersom Sara 

själv påpekar att hon inte fick mycket kontakt med det svenska folket, så diskuterar vi 

vidare när hon istället började få kontakt med dem.  

Mitt första steg mot bemötandet mot svenskar och att vara med i ett svenskt 

sammanhang det var gymnasiet och jag tyckte att det var helt okej. Det var inte så 

att dem hejade på oss och tog emot oss med öppna armar. Men dem var inte otrevliga 

heller. 

Vidare frågade vi hur Sara kände sig i allmänhet hur hade hennes vardag förändrats och då berättar 

hon följande: 

Ja nu när jag tänker efter så var det en svår och jobbig tid och jag tror att alla 

ungdomar i den åldern kan uppleva så, man vill ju passa in och man måste väga 

vartenda ord man säger, man var rädd för å säga fel och för sättet hur man skulle 

uppfattas av andra, speciellt när man inte kunde språket riktigt och visste inte hur 

folk är här...men man var glad att man kom hit och jag var ju så ung då så jag 

påverkades inte lika mycket som mina föräldrar, det var bara kul att komma till något 

nytt. 

När vi frågar Ellen om hur hon upplevde sin första tid i Sverige berättar hon följande: 

I Sverige anmälde vi oss som asylsökande. Vi fick bo i en flyktinganläggning. 

Barnen kunde inte börja i skolan. Vi var ganska isolerade hade knappt kontakt med 

någon, vi tillbringa dagarna bara hemma i väntan på att vi skulle få visum och kunna 

börja våra liv. Vi var sällan ute förutom när vi skulle till affären eller träffa kusinerna 

som hade hjälpt oss med flytten…vi fick avslag efter avslag i flera år och till sist 

valde att flytta tillbaka till Kosovo. Min man blev kvar i Sverige, han hittade ett jobb 

och kunde försörja oss i Kosovo. 

I Kosovo bodde jag tillsammans med mina barn och min mans föräldrar. Barnen 

kunde börja i skolan vilket var skönt, men själv saknade jag min man och det var en 

svår tid för mig. Hemma hade mycket ändrats, mina föräldrar bodde i ett eget hus 

och farbröderna hade byggt egna hus. Min syster och min bror bodde numera i 
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Tyskland med sina familjer. Hemma där jag bodde hade min mans syskon också 

flyttat de bodde i Schweiz, så det var bara vi. 

Vidare frågar vi Ellen hur det kom sig att hon flyttade tillbaka till Sverige igen, då 

berättar hon följande:  

Efter tre år i Kosovo år 2007 fick min man svenskt uppehållstillstånd med hjälp av 

sin arbetsplats. Därefter fick vi också visum och åkte till Sverige jag och mina barn. 

9.3.1 Analys 

I den här delen får vi en större bild av kvinnornas vardag och kan se hur deras livsvärld 

har förändrats jämfört med den de levde i Kosovo. De har olika tankar om första tiden i 

Sverige. Som vi nämnde innan var Sara rätt ung vid den tiden och påverkades inte mycket 

av flytten till Sverige. Men hon berättar att hon saknade det sociala nätverket hon hade i 

Kosovo och att hon inte kände någon här förutom hennes familj. Likadant menar även 

Anna, men det finns en större påverkan hos henne, då hon märker detta med att folk inte 

vill vara med henne. Efter att ha levt i en stad där alla kände alla, hade hon en naturlig 

inställning om att det kommer gå fort att lära känna andra människor och få nya vänner, 

eftersom Sara är en öppen person. Hon blev däremot missnöjd och började ifrågasätta 

sättet hur hon blev bemött på, varför människor inte visade någon vilja om att få kontakt 

med Anna och hennes man. Schütz (2002) menar att livsvärlden är vår vardag, där vi  har 

en naturlig inställning och inte ifrågasätter någonting. När saker och ting börjar 

ifrågasättas förstörs vår naturliga inställning och livsvärlden förändras (Schütz 2002). I 

Annas fall förändras den på ett negativt sätt, eftersom Sverige är ett väldigt 

individualiserat land och mycket fokus ligger på individen än omgivningen blev det 

problematisk för Anna eftersom i Kosovo ligger väldigt mycket fokus på familjen och 

vänner, som hon själv nämner det att man hjälper varandra och är öppna för nya vänner.  

 

Sara däremot berättar inte så mycket om just vardagen förändrats eftersom hon inte 

kommer ihåg mycket från den tiden. Men hon betonar att det ändå var en jobbig tid då 

och att hon kände att nu var det dags att börja planera inför framtiden och bestämma vem 

hon vill bli. Hon säger vid ett tillfälle “Jag tror att redan då vid 14 års ålder fattade att 

det inte var någon som kommer och tar dig med öppna armar och säger här har du allt, 

utan man måste kämpa själv”, Sara menar att den tiden började hon få nya perspektiv om 

livet och höll på att gå in i vuxenrollen eller vuxenlivet som hon kallar det. Detta stödjer 

Jepsons (2016) tankar kring barn som tvingas lämna sina hemländer i ung ålder och 
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känner att de måste ta vuxen rollen i det nya landet och fungera som ett stöd för familjen 

(Jepson, 2016). Vidare pratar Sara om en ny identitet som hon skulle bygga upp här i 

Sverige, vilket hon upplevde väldigt jobbigt eftersom hon inte riktigt vågade öppna sig 

och vara sig själv bland andra, för rädslan att uppfattas fel. Detta blev ännu tydligare när 

Sara lärde sig det svenska språket och var tvungen att hjälpa hennes föräldrar med olika 

blanketter men även fungera som en tolk som fick översätta åt föräldrarna som inte kunde 

tala svenska. När Sara ser tillbaka på det nu berättar hon att det var jobbigt men det var 

ändå bra för mig som individ menar hon eftersom hon utvecklas som individ av att lära 

sig nya saker. 

 

Vi märker däremot att Ellens liv har haft en stor förändring eller vändpunkt då kriget bröt. 

Men först när hon gifte sig och flyttade hemifrån och sedan fick bo tillsammans med sin 

man och hans familj. Redan här förändrades Ellens livsvärld, och sedan inledde kriget 

inte alls många år efter att Ellen hade gift sig. Just sättet Ellen berättar om tiden i Sverige 

och att de oftast var hemma och inte gick ut så mycket ger oss intrycket att de ville känna 

sig säkra och att kriget hade haft en stor negativ påverkan i deras liv. Ellen tänkte inte så 

mycket på möjligheterna eller att kunna integrera sig i det svenska samhället. Hon ville 

bara ha ett säkert hem där hon kunde leva tillsammans med sina barn, vilket klart tyder 

på en stor förändring i livsvärlden då innan kriget levde hon lycklig tillsammans med 

familjen och nu hade hon bara sin man och sina barn och var i ett okänt land. Ellen har 

däremot inte lärt känna några nya vänner under tiden hon levde i Sverige innan flytten 

tillbaka till Kosovo, vilket delvis kan ha att göra med att hon inte kunde språket samt att 

hon inte arbetade eller gick i skolan. Hon säger inget om barnet sociala omgivning heller, 

förutom att de inte fick möjligheten att börja i skolan här i Sverige, vilket även var en 

anledning till deras flytt tillbaka till Kosovo. 

 

När Ellen flyttade tillbaka till Kosovo med hennes barn, förväntade hon sig att Kosovo 

skulle vara sig likt så som det var innan. Men det visade sig att Kosovo hade förändrats, 

huset hon bodde i såg inte likadant nu, det var ett annat hus som familjen hade byggt. 

Hennes bröder och systrar hade flyttat utomlands även hos hennes mans familj var bara 

mamman och pappan kvar. Denna stora förändring gjorde även att Ellens saknad för sin 

man blev större, men det var en lättnad att barnen kunde börja i skolan efter alla dessa år. 

Westin (1973) menar att när immigranten återvänder till hemlandet efter att ha bott 

utomlands i flera år, kan känna sig som en främling i hemlandet på grund av de 
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förändringar som har skett där. Immigranten tror sig hitta hemlandet så som denne en 

gång har lämnat, men så är inte fallet alltid (Westin, 1973). Detta märker vi även att Ellen 

kände när hon flyttade tillbaka till Kosovo.  

 

Ahmadi (2003) menar att identiteten formas utifrån handlingar och egenskaper men också 

i samspel med andra människor och omgivningen. Han menar även att identiteten 

påverkas av det bemötande omgivningen ger till oss (Ahmadi, 2003). Detta upplevde både 

Sara och Anna, de kunde inte orientera sig utifrån det schema som de hade lärt sig i deras 

förvärld i Kosovo, den sociala omvärlden de hade i Kosovo, blev en annan omvärld här i 

Sverige. De erfarenheter och kunskaper de hade där, passade inte in här, de var tvungna 

att lära sig nya och det började med språket. Språket medger båda att det gick fort och 

lära sig och det gjorde saker och ting lättare för båda kvinnorna, då de nu kunde 

kommunicera med andra människor vilket inte var möjligt i början. Sara kunde få nya 

vänner och Anna kunde börja arbeta. Men dem medger också att det var en tuff tid då de 

inte kunde de sociala koderna och normerna här och var rädda för att göra fel.  

 

Vi märker även att Ellens livsvärld förändras när hon flyttar tillbaka till Kosovo, eftersom 

hon förvänta sig hitta allt likt som det var en gång när hon lämnade. Nu hade allting 

förändras och de erfarenheter och kunskaper som hon hade från Kosovo, var inte till stor 

användning längre.  

 

9.4 Berättelser om tiden i Sverige efter några år  
Anna berättar om hennes vardag nu efter att ha bott i Sverige i några år. Samtidigt som 

hon vandrar tillbaka till gamla minnen och berättar om det speciella ögonblicket när hon 

fick reda på att hon hade fått svenskt uppehållstillstånd. Vi diskuterar vidare hur Annas 

liv ser ut idag?   

Jo, nu bor jag i Kalmar, med min man och mina två barn. Jag har en dotter och en 

son. Vi flyttade till Kalmar efter att vi fick uppehållstillstånd. Det dröjde några år 

men när man fick det samtalet det kändes underbart, det var vår handläggare som har 

hjälpt mig jättemycket som ringde mig och sa “du har fått svenskt uppehållstillstånd” 

jag kunde inte tro mina öron, jag kommer ihåg den dagen och det samtalet de orden 

ekar i mina öron och jag känner samma glädje som jag kände just då. 
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Nu har jag varit hemma mycket med mina barn eftersom jag är mammaledig. Jag har 

några grannar som jag umgås med ibland. Men vissa hälsar inte på mig men nu bryr 

jag mig inte så som jag gjorde i början. Det kommer alltid vara någon som tycker att 

man är skit bara för att man inte är etnisk svensk…självklart mår jag dåligt när jag 

blir bemött på ett dåligt sätt så kommer jag ihåg hur jag hade det i Kosovo bland 

familj och vänner, så jag brukar ringa familjen eller gå ut och shoppa för att då slipper 

jag tänka på allt annat.  

Vidare diskuterar vi Annas sociala umgänge och vilka hon umgås med. Här drar Anna en 

jämförelse kring hur det är i Kosovo till skillnad från Sverige när man vill åka och hälsa 

på en vän. Så här lyder Annas berättelse: 

Man måste alltid ringa här innan man ska åka och hälsa på någon, fråga om man kan 

komma å så, så är det inte i Kosovo där åkte vi till varandra utan å ringa. Jag var och 

knackade på dörren hos en vän, hon var hemma men hon öppnade aldrig. Sen en 

annan dag sa hon att hon gärna vill att folk ringer innan de kommer hem hos henne 

för att hon måste hinna städa å så. Då fattade jag varför hon inte öppnade. 

När vi frågar Anna om vart hon känner sig hemma berättar hon följande:  

...som vem ska jag bli jag är ju svensk på papper och känner mig som svensk ibland, 

men jag är alban också jag håller kvar min kultur och mina rötter, men i grunden är 

jag människa och vill behandlas som en sådan, utan att folk ska tänka vart jag 

kommer ifrån. 

När vi frågar Sara om hur hennes vardag ser ut nu och vilka förändringar som har skett 

sen hon kom till Sverige, berättar Sara följande: 

Vardagen? ja alltså man var ungdom då och jag var bara 14 år, så vardagen då mot 

nu det går inte att jämföra, jag hade liksom ingen annan vardag att jämföra med men 

livet förändras men jag undrar oftast hur det hade sett ut om jag hade varit i Kosovo 

i den här sitsen.  

Jag hade inte kunnat sitta här det är jag helt övertygad om, min vardag hade inte sett 

ut på samma sätt, det är mycket mer att kämpa i Kosovo, möjligheterna hade inte 

sett ut på samma sätt. Det är mycket med jämställdhet, genus och att kvinnorna inte 

respekteras på samma sätt. 
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Vidare berättar Sara att hon utbildade sig här i Sverige och tog examen. Hon gifte sig vid 

20 års åldern och vid 26 års åldern fick hon en dotter. På arbetet berättar Sara att hon fick 

stå ut med mycket kritik av kollegorna som tyckte att hon inte var en bra mamma till sin 

dotter, eftersom Sara valde att jobba och hennes man var pappaledig. Detta förvånade 

Sara eftersom hon trodde att det inte spelade någon roll i Sverige om det var mamman 

eller pappan som var hemma med barnet. Som hon berättade var Kosovo ett 

mansdominerat land där kvinnan är oftast hemma och tar hand om barnen mellan mannen 

är ute och arbetar. 

Liksom bara att få den frågan, ja men vad gör din dotter när du är uppe i Stockholm? 

hur klarar hon sig? Jag började jobba jätte tidigt när min dotter var åtta månader. Min 

man ställde kraven att när vi skaffar barn då vill han vara hemma med barnet. Det 

var det han sa och jag tyckte så klart om det. Det kravet ställde han och det följde 

han, han gjorde så som han lovade och fy fan vilka kommentarer jag har fått av mina 

kollegor (ursäkta ordspråket). Jag har känt mig som världen sämsta mamma här 

ibland, för det kändes som att jag bara vände ryggen om henne när alla pratade om 

det och jag själv ville var med henne samtidigt som jag också gör karriär. 

Vidare berättar Sara om att även fast hennes liv fortsätter här i Sverige och att hon nu har 

anpassat sig väldigt bra till det svenska samhället, så finns det fortfarande folk som ser 

att hon är en invandrare utifrån hennes utseende och det är något som hon fäste avseende 

vid i början, men nu har hon börjat släppa det alltmer. 

Nu har jag börjat släppa det lite grann vad andra tycker om mig för jag känner jag 

bryr mig inte. Jag har mörkt hår och bruna ögon det är fan vackert. Men innan tänkte 

jag på det speciellt i början och när man inte kan språket, när man inte kan normerna 

och reglerna. När man inte kan dem här sociala koderna då kanske man gör något 

som är olämpligt, något som man kanske inte visste att man inte skulle göra. 

Ellen berättar om det nya livet i Sverige efter att ha bott i Sverige i ett tag och sedan flyttat 

tillbaka till Kosovo för att återigen återvända till Sverige. Vi frågar Ellen hur det gick till 

hon berättar följande:  

Min man hämtade oss från flygplatsen, vi åkte till vår lägenhet som han hade fixat 

med möbler och allt. Jag var överlycklig, inte långt därefter började jag arbeta på ett 

städföretag vilket jag även gör nu. Barnen började i grundskolan och lärde sig 

svenska ganska snabbt. När både jag och min man jobbade kunde vi efter 1 år byta 

lägenhet till en större vi kunde även skicka pengar till familjen i Kosovo och hjälpa 
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de...själv fick jag många vänner som jag arbetade med de kom från Kosovo vi 

umgicks ganska ofta även efter jobbet. 

Vidare berättar Ellen om deras första resa tillsammans till Kosovo.  

Det tog tre år tills vi gjorde vår första resa tillsammans till Kosovo, vi var där en 

sommar i en månad, det var roligt, barnen var glada. Men efter två veckor blev de 

trötta och ville åka hem. De saknade vännerna i Sverige. Jag tyckte också att 1 månad 

var länge, min man dock som inte hade varit där på länge ville vara där längre. Den 

sommaren började vi också bygga vårt hus, då det var min mans önskan. Nu har vi 

ett hus där som vi bor i varje gång vi åker till Kosovo, brukar vara 1–2 gånger per år 

oftast sommaren. 

Mina föräldrar och min mans föräldrar brukar komma hit till oss under vinter och 

vara här i några månader, det är kul när de är här, vi har jätteroligt tillsammans. Mina 

syskon som bor i Tyskland brukar också hälsa på ganska ofta och vi brukar också 

åka dit för att fira nyår tillsammans å så. 

 

9.4.1 Analys 

I det här temat visade det sig att kvinnorna har fortsatt sina liv här i Sverige och lyckats 

integrera sig i det svenska samhället. Anna har idag en dotter och en son medans Sara 

jobbar och bygger upp karriären samtidigt som hon väntar på sitt andra barn. Trots att de 

har anpassat sig till Sverige är det vissa problem som dem trots allt får handskas med i 

vardagen. De föredrar helst att bli identifierade som individer i första hand och inte utifrån 

deras bakgrund. Samtidigt vill de bevara traditionen och kulturen från hemlandet och inte 

utestänga sig från den svenska traditionen. Det är en fråga som de inte kan ge svar på om 

de är albaner eller svenskar och därför vill bli identifierade som individer.  

 

Deras spegelbild har påverkats av omgivningen, de har skapat ett “jag” utifrån andras 

synsätt och menar att andra ser att de är invandrare utifrån deras utseende. och det är något 

som de aldrig kommer att förändra menar de. Ahmadi (2003) menar att svenskar och 

individer med invandrarbakgrund identifieras utifrån deras utseende och det kan forma 

individens syn på sig själv men även omgivningen (Ahmadi, 2003). I det här fallet har 

deltagarna påverkats av sin omgivning vilket dem också klargör i berättandet. När de 

betonat att det är utseendet och klädstilen som framförallt utmärker dem. 
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Saras spegelbild påverkades även när hon fick barn och började arbeta direkt därefter. 

Kollegors sätt att se på henne som en dålig mamma gjorde att hon också kände sig som 

en dålig mamma som har överlämnat sitt barn för att börja arbeta. Sara blev förvånad över 

deras reaktion, då hon trodde att det var endast i Kosovo som det är vanligt att mamman 

oftast är hemma med sitt barn. Men eftersom hennes man inte arbetade, bestämde de 

själva att Sara skulle börja arbeta när hon ville, då pappan var tillgänglig hela dagen. 

 

Med tiden som gått har det visat sig att Anna och Sara inte längre bryr sig om hur andra 

ser på dem. Vilket har att göra med att de känner en trygghet idag, i att ha lärt sig språket 

och de sociala normerna som finns i Sverige. Mead (1976) som refererar till Cooley 

skriver att individens jag, identitet och medvetande uppstår i samspel med andra 

individer. I detta samspel menar Cooley att individen skapar en spegel om hur han tror 

att andra människor ser på honom. Det som kan vara problematiskt här är att spegelbilden 

inte alltid stämmer överens med den spegelbilden som andra har om en (Mead, 1976). 

Informanterna är dock fasta vid tanken på att andra ser de som invandrare trots alla åren 

i Sverige, men det är något som dem idag inte lägger stor vikt på, till skillnad från första 

tiden i Sverige. 

 

Ellen däremot berättar inget om hur hon blev bemött av omgivningen här i Sverige. Hon 

var bara överlycklig över att hon äntligen kunde börja sitt liv här i Sverige tillsammans 

med hennes familj. Hon berättar dock om att hon fick många vänner som också kom från 

Kosovo, vilket tyder på att hon inte hade några svenskar vänner. Däremot berättar Ellen 

att hon arbetar på ett städföretag och där hade hon träffat många andra som också kom 

ursprungligen från Kosovo, vilka även blev nära vänner till Ellen. Varför Ellen inte hade 

några svenska vänner kan bero på att hon aldrig gick i skolan för att lära sig svenska och 

kanske var rädd att umgås med svenskar då hon inte kunde prata. Hon berättar vidare att 

hon nu kan prata svenska och förstår vad folk säger till henne men har lite svårt att svara.  

 

Deras första resa tillsammans till Kosovo gjorde de först efter 3 år. Ellen berättar att 

hennes man vill åka oftare till Kosovo och gärna stanna längre. Detta menar Ellen beror 

på att han inte har varit där i flera år och inte fått träffa sina föräldrar. Under deras första 

resa till Kosovo byggde de ett hus där. Ellen säger att detta var hennes makes önskan. 

Kan det ha att göra med att Ellens man planerar att flytta tillbaka till Kosovo någon gång? 

Detta avslöjar vi längre ner. 
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Kvinnorna har som sagt utvecklat en stabil och icke ifrågasättande vardag här i Sverige. 

Men vid Annas fall finns det fortfarande händelser som hon inte kan förstå. Bland annat 

saker som att behöva ringa till en väninna eller granne innan ett besök och att man inte 

kan dyka upp utan att höra av sig innan. Hon håller fast vid den vänskapskretsen hon hade 

i Kosovo och att hon och hennes vänner hälsade på varandra när de ville utan att behöva 

ringa eller fråga i förväg. Anna väljer att stanna hemma med familjen och distanserar sig 

från att umgås med andra utanför hennes hem. Saknaden för familjen och hemlandet är 

fortfarande lika stor, speciellt nu när hon är mammaledig. Denna saknad förklarar Schütz 

(2002) kan förknippas med ett “tomt rum” något som individen behöver fylla för att inte 

må dåligt (Schütz, 2002). I detta fall väljer Anna att ringa till sin familj och prata med de 

eller att gå ut och shoppa, vilket gör att hon slipper tänka på hur mycket hon saknar de. 

 

9.5 Berättelser om framtiden  
När vi frågar Anna om hennes framtidsplaner berättar hon följande: 

Jag hoppas att någon gång kunna åka tillbaka och kunna slå mig till ro. När jag blir 

pensionär, det kanske blir bättre i Kosovo då. Jag tror nog att jag skulle åka tillbaka 

om det blev bättre där nere. Jag trivs jättebra här med min familj men man saknar de 

där nere. Vi kör ju ditt nu varje sommar och man vill alltid vara framme så fort som 

möjligt, för där är de alla som väntar och längtar efter att få träffa oss. Men sen när 

man ska åka tillbaka är det inte lika roligt, så jag hoppas på att kunna slå mig till ro 

i Kosovo. 

När vi frågar Sara om hennes framtidsplaner berättar Sara att hon tänker fortsättningsvis 

utvecklas på sitt jobb samt fortsätta sin karriär här i Sverige. Vidare berättar hon varför 

hon inte har några planer om att åka tillbaka till Kosovo och fortsätta sitt liv där. 

Jag tänker inte så mycket på pensionen, jag är helt uppe i det här livet nu med att 

skaffa familj, göra karriär och blir bra på det jag gör. Så att åka tillbaka skulle jag se 

som ett steg bakåt. Som möjligheterna ser ut just nu men skulle det bli bättre så 

kanske hade jag flyttat tillbaka. Köpt en lägenhet och njuta av livet där nere i några 

år och sen komma tillbaka igen, jag vet faktiskt inte. 

Jag sa till min chef när jag hade medarbetarsamtal att jag har börjat krypa nu men 

jag har inte börjat gå eller springa. Så det återstår att se. Det kommer mer jag vill 

växa och utvecklas med min karriär. Så jag känner mig glad, nöjd och stolt faktiskt 
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för det jag har åstadkommit för det ligger mycket blod, svett och tårar bakom det 

hela och det är inte många som kan se det och inte många som förstår det heller, men 

det är en lång resa, det är en jobbig resa men det ger sig.    

Vidare berättar Sara hur viktigt det är för henne att bevara den albanska traditionen och 

kulturen dels för sig själv men även för att hennes barn ska känna igen den.  

“Jag är stolt för den jag är och kan visa till mina barn och kompisar samt kollegor att 

det här språket kan jag och att den här kulturen och traditionen har jag. Det är också 

bra för barnen att kunna bygga upp sin identitet och sin självkänsla genom att veta 

att såhär gör vi hos oss… Vi pratar albanska hemma, vi har våra traditioner och håller 

fast vid kulturen o firar alla högtider. Är det ett krav som jag ställer till mina kollegor 

så är det att jag vill vara ledig på bajram (Bajram är en muslimsk högtid som inträffar 

två gånger per år). Dem ska veta att jag är muslim även fast jag inte har slöja, jag har 

mina traditioner och jag vill följa dem vilket har blivit viktigare nu när barnet har 

kommit faktiskt. Jag vill visa för henne att det är vår tradition och att det är vackert. 

Vidare berättar Sara om att hon helst vill bli begravd i Kosovo. När vi frågar Sara varför 

hon har denna önskan berättar hon följande: 

Jag får sådana tankar ibland om någon av oss dör här, hur fan ska jag veta vart dem 

vill bli begravda, Jag är äldst i familjen och vill att alla ska få det så bra som möjligt 

och att dem ska få det som dem själva vill...Men skulle man ställa samma fråga till 

mig så hade jag tyckt att det vore bra om mina föräldrar begravdes här rent av 

praktiska själ. För känner jag att jag saknar min mamma eller pappa så vill jag gå till 

deras grav här för att lämna en blomma och bearbeta sorgen sen gå hem men det kan 

jag inte göra om dem är begravda i Kosovo. Men sen tänker jag att det ändå är bra 

om vi alla blir begravda i Kosovo, det är ett bra sätt för mina barn att veta varifrån 

mamma och pappa kommer ifrån och att Kosovo ändå blir som en knypplats för alla, 

för har man inget att åka till då tänker jag att efter en eller två generationer så 

försvinner jo allting.  

När vi frågar Ellen om hennes framtidsplaner och om hon någon gång har funderat över 

att flytta tillbaka till Kosovo, berättar hon följande:  

 

Jag hade inte kunnat tänka mig åka tillbaka till Kosovo för att leva där. Det vill min 

man dock han säger alltid att när vi pensionerar oss då åker vi dit, vi har vårt hus där 

och kan bo där. Men jag tänker inte göra det, jag trivs bra i Sverige med mina rutiner. 
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Jag jobbar, jag tar hand om mina barn som nu har blivit vuxna min dotter är 23, min 

son fyller 22 snart och min yngsta är 17. De planerar att börja plugga nu och flytta 

hemifrån jag hoppas de hittar något här nära så de inte åker långt ifrån oss. 

Kosovo är roligt att åka till under korta perioder men inte bo där, vad skulle jag göra 

där liksom, vara hemma hela dagen eftersom det finns inte heller så många platser 

att åka till. Kosovo är rätt litet, nu har jag vant mig vid det här livet och har lyckats 

lära mig språket rätt bra, då jag inte gick i skolan nån gång, eftersom jag började 

arbeta direkt. 

 

Vidare frågar vi Ellen om hon håller fast vid den albanska traditionen och kulturen och 

om det finns någon rädsla att den ska försvinna med tiden. Ellen berättar följande för oss: 

Nej jag tror inte att varken jag mina barn eller min man kommer nån gång att glömma 

den albanska traditionen, mina barn har ju vuxit upp i Kosovo och har fått uppleva 

traditionen och kulturen. Jag tror att den kommer vara med de hela vägen, och vi 

åker ju dit ofta så det kommer nog inte vara några problem. Men barnen har tagit 

med sig även den svenska traditionen och kulturen och vi som föräldrar har också 

gjort det. Detta tycker vi är något bra både för barnen och för oss, eftersom vi ändå 

ska leva här hela livet. 

9.5.1 Analys 

Anna och Sara är rädda för att den albanska traditionen och kulturen glöms bort med 

tiden. Det är något som dem vill bevara och föra över till deras barn, det är viktigt för 

båda att barnen vet vilka rötter dem har.  

 

För Ellen är detta inget hon bekymrar sig över, hon betonar med säkerhet att den albanska 

traditionen och kulturen kommer vara något som de aldrig kommer glömma. Samtidigt 

som de tar del av den svenska traditionen och kulturen.  

 

Anna kan i övrigt se sig själv leva som pensionär i Kosovo under förhoppningen att 

omständigheterna i Kosovo är bättre då. Medan Sara är tveksam till det. Hon menar att 

omständigheterna i Kosovo inte är lika bra som i Sverige och därför är det svårt att se en 

framtid i hemlandet.    

 

Drömmen om att någon gång kunna återvända till hemlandet är inte ovanligt bland 

immigranter, speciellt första generationens migranter. Enligt Reiner & Brenick. (2012) är 
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det vanligt att immigranten vill flytta tillbaka när omständigheterna i hemlandet är bättre 

än när han/hon flydde från landet. Drömmen om återvändandet är en dröm om att åka 

tillbaka och finna lugn och ro hemma, så som Anna säger. Frågan blir om migranterna 

kommer hitta lugn och ro när de flyttar tillbaka till sina hemländer. Enligt författarna är 

det inte vanligt att migranter hittar lugn och ro när de återvänder till hemlandet, tvärtom 

kan de börja känna sig som främlingar. Just för att det inte är samma hem som de minns, 

samtidigt som de är inte heller samma individer som de var när de lämnade landet. Dessa 

tankar stödjer även Schütz (2002) där han beskriver att många migranter vill flytta hem 

när de är ungefär i medelåldern, men att hemlandet de minns numera är ett främmande 

hemland som kan få dem att känna sig som främlingar. Likaså förändras även individen 

i detta fall migranten.  

 

Detta skiljer sig hos Ellen som inte alls har några planer på att flytta tillbaka till Kosovo. 

Flytten tillbaka till Kosovo ser hon som något negativt då hon säger att det inte kommer 

finnas något för henne att göra i Kosovo. Detta för att hon har byggt upp hela sitt liv här 

i Sverige och äntligen hittat lugn och ro. Vi märker att Ellen känner sig hemma här och 

den lugn och ro exempelvis som Anna menar att hon kommer hitta när hon pensionerar 

sig och flyttar tillbaka till Kosovo, har Ellen funnit här i Sverige. 

 

En annan viktig detalj i berättelsen om framtiden var dialogen kring döden. När Sara 

funderar över tanken om var hon och hennes anhöriga ska begravas, så ger hon intryck 

av att känna osäkerhet och obehag inför dessa tankar. Det är en svår fråga som man inte 

alltid funderar över och som inte är lätt att besvara. Dessutom är det också en fråga som 

inte framkommer ofta förens någon påminner en om det.  
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10 Slutdiskussion 
 

Livet i Kosovo beskriver intervjupersonerna som en bra tid, där familjen, skolan och 

vänner var viktiga. Migrationen till Sverige och livet i Sverige beskrivs som en svår och 

komplicerad tid speciellt i början då intervjupersonerna kände en osäkerhet kring hur de 

skulle bete sig och uppfattas av andra. Att inte kunna tala svenska försvårade deras vardag 

eftersom de inte kunde ta kontakt med andra människor. Sara som kom till Sverige 

tillsammans med hennes familj i ung ålder gjorde att hon fick inta en vuxenroll genom att 

bland annat hjälpa sina föräldrar med översättning. Anledningen till det var att Sara lärde 

sig språket innan alla andra i familjen. Detta kan kopplas till Jepson (2016) som menar 

att ungdomar som migrerar oftast får inta en vuxenroll i det nya landet (Jepson, 2016).  

 

Anna och Ellen kvarlämnade sin familj i Kosovo och migrerade till Sverige med sina 

män. Detta gjorde att migrationen för dessa två kvinnor blev svårare att hantera på grund 

av att de hade bara sina män och inga andra att umgås med framgår det i berättelserna. I 

övrigt har kvinnorna lärt sig språket och arbetar idag inom olika områden, vilket tyder på 

att de har uppnått mycket i Sverige. 

 

Saknaden för familjen som lever kvar i Kosovo är något som alltid finns där bland dem 

vilket framgår i berättelserna. Den dagliga kontakten med familjen och släkten i Kosovo 

är något som kvinnorna håller fast vid.  

 

Vidare såg vi likheter i berättelserna bland annat när de pratar om normer och värderingar 

som är olikt det de hade upplevt och erfarit i Kosovo. Anna exempelvis tyckte att det var 

konstigt att behöva höra av sig innan ett gästbesök, att inte bara kunna dyka upp vid 

dörren. En annan händelse som framgick i intervjuerna var att människor här var inte 

villiga att hjälpa varandra, vilket var en skillnad jämfört med Kosovo där människor finns 

tillgängliga för varandra hela tiden och hjälper till utan att ens behöva be om hjälp. 
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I berättelserna framgick det även att kvinnorna ville bli identifierade först och främst som 

individer och inte utifrån deras ursprung. Här såg vi en likhet mellan Sara och Anna som 

menade att andra alltid kommer se de som invandare på grund av deras utseende, även 

om de själva känner sig som svenskar. Mead (1976) som refererar till Cooley menar att 

det är genom bemötandet med omgivningen som vi bygger upp vårt spegeljag och 

använder den för att se hur andra uppfattar oss (Mead, 1976).  

 

När det gäller framtidsplaner har kvinnorna olika tankar kring det. Sara exempelvis vill 

jobba på med sin karriär. Ellen vill därmed också arbeta och fortsätta sitt liv här i Sverige, 

medans hennes man drömmer om att någon gång kunna återvända till Kosovo och leva 

där resten av livet. Likt Ellens man, drömmer även Anna om att återvända till hemlandet 

och kunna fortsätta livet där, kanske när hon går i pension. Rainer m.fl. (2012) betonar 

att migranter oftast har en dröm om att återvända till hemlandet men att det är viktigt för 

dessa människor att vara beredda på att både migranten själv och hemlandet som de åker 

tillbaka till är inte densamma som det har varit en gång (Rainer m.fl.2012).  

 

Utifrån egna erfarenheter kan vi medge att drömmen om att återvända till hemlandet är 

vanlig hos många migranter, detta är något vi har sett i vår familj och släkt. Vi som skriver 

denna uppsats är två tjejer som kom till Sverige i 14 årsåldern. Drömmen om att återvända 

till Kosovo är inte något som vi kan känna igen hos oss själva, eftersom det är här i 

Sverige som vi känner oss hemma. 
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I 
 

12 Bilagor 

Intervjuguide 

 
 Berätta lite om tiden i Kosovo. 

 

 

 Hur gick flytten till Sverige till? 

 

 

 Berätta lite om din första tid i Sverige. 
 

 

 Hur är det nu i Sverige? 

 

 

 Vad har du för framtidsplaner? 

 

 


