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Abstract 

 
The study involves six Bosnian refugees experience of integration into Swedish society. 

The purpose of this study is, through the use of a qualitative method, to get an understanding 

of what the integration process in the Swedish society has been like for six Bosnian refugees.. 

These refugees fled from the war in former Yugoslavia and came to Sweden between the 

years 1992-1995. The country who was once called Yugoslavia is currently divided into six 

republics comprising, Bosnia-Hercegovina, Croatia, Slovenia, Montenegro, Macedonia and 

Serbia, with its provinces, Vojvodina and Kosovo. The main focus of the study has been in 

the respondent’s thoughts and experiences of integration into Swedish society. I have made a 

qualitative study of these six Bosnian refugees concerning their experience of integration into 

the Swedish society. The theory and interpretation of integration as applied in this study is 

Alberto Diaz integration theory that addresses various factors essential if integration is 

successful or not for an refugee. The results of the study show that the informants believe that 

one can achieve a successful integration through personal involvement. The informants also 

believe it is important to learn the language, culture and standards of the country that you live 

in. 

 
Keywords: integration process, refugees, immigrants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
       Innehållsförteckning 

 

1.  Inledning __________________________________________________________________________________ 1 

1.2 Syfte/ Frågeställning ________________________________________________________________________ 2 

1.3 Problemformulering ________________________________________________________________________ 2 

 

1.4 Bakgrund _________________________________________________________________________________ 3 

1.4.1 Historisk Bakgrund _______________________________________________________________________ 3 

1.4.2 Invandrare i Sverige ______________________________________________________________________ 4 

 

1.5 Begreppsdefinition. _________________________________________________________________________ 4 

1.5.1 Integration ______________________________________________________________________________ 4 

1.5.2 Invandrare ______________________________________________________________________________ 4 

1.5.3 Flykting _________________________________________________________________________________ 5 

 

2. Tidigare Forskning __________________________________________________________________________ 6 

2.1 Integration ________________________________________________________________________________ 6 

2.2 Identitet __________________________________________________________________________________ 7 

 

3. Teori ______________________________________________________________________________________ 9 

3.1 Integrationsteorin __________________________________________________________________________ 9 

3.1.2 Stigmatisering __________________________________________________________________________ 11 

 

4. Metod ____________________________________________________________________________________ 12 

4.1 Kvalitativ metod __________________________________________________________________________ 12 

4.2 Intervju _________________________________________________________________________________ 12 

4.3 Dataanalys _______________________________________________________________________________ 13 

4.4 Förförståelse _____________________________________________________________________________ 15 

4.5  Etiska övervägande _______________________________________________________________________ 15 

4.6 Presentation av teman _____________________________________________________________________ 16 

 

5.Resultat ___________________________________________________________________________________ 17 

5.1 Livet i Bosnien ____________________________________________________________________________ 17 

5.2 Mötet med Sverige ________________________________________________________________________ 27 

5.3 Sociala relationer _________________________________________________________________________ 20 

         5.4 Språk och Kultur __________________________________________________________________________ 28 

5.5 Identitet _________________________________________________________________________________ 20 

5.5.1 Integration _____________________________________________________________________________ 20 

         

         6. Metoddiskussion______________________________________________________________________________26 

 

          7. Resultatdiskussion____________________________________________________________________________ 27 

         7.1  Analys av livet i Bosnien_____________________________________________________________________ 27 

         7.2 Analys av mötet med Sverige ________________________________________________________________ 28 

         7.3 Analys av sociala relationer _________________________________________________________________ 29 

         7.4 Analys av Språk och Kultur _________________________________________________________________ 32 

         7.5 Analys av Identitet _________________________________________________________________________ 34 

         7.6 Analys av integration ______________________________________________________________________ 34 

          

         8. Avslutande Diskussion _______________________________________________________________________ 36 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985410
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985411
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985412
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985413
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985414
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985415
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985416
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985417
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985418
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985419
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985420
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985421
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985422
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985423
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985424
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985425
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985426
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985427
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985428
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985429
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985430
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985431
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985432
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985433
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985434
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985435
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985436
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985437
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985438
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985439
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985440
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985441
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985442
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985443
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985444
file:///C:/Users/Sanja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNPVTNTO/C-uppsats%202012%20(9).docx%23_Toc344985445


1 

 

1.  Inledning 

Kriget i forna Jugoslavien kännetecknas av etnisk rensning och stora flyktingströmmar. 

Bosnien-Hercegovina var ett av de länder som drabbades hårdast under kriget. Kriget 

resulterade i att ungefär 2,2 miljoner människor tvingades lämna sina hem i Bosnien och fly 

till olika delar av världen(http://www.scb.se). Sverige var ett av dessa länder som tog emot 

närmare 60,000 flyktingar från Bosnien-Hercegovina(http://www.regeringen.se). 

 

Bosniska flyktingar befinner sig i nya sociala förhållanden, på nya bostadsorter i nya 

kulturmiljöer med ett nytt språk. Detta betyder att de måste lämna bakom det välbekanta och 

integreras på nytt. Begreppet integration kan idag ha flera olika betydelser menar Lundström 

(2008). Integration kan förklaras som en process där invandrare blir en del av samhället 

genom att de deltar i olika sociala sammanhang (a a). Några av de viktiga stegen i en 

integrationsprocess är att lära sig språket, hitta ett hem och att ha vänner och nära relationer. 

Det är även viktigt att skaffa sig ett arbete och kunna försörja sig själv. Detta anses vara några 

av de mest grundläggande komponenterna för en lyckad integration (Lundström 2008).  

 

Studiens syfte är att belysa integrationsprocessen utifrån sex bosniska flyktingar i det svenska 

samhället. Målet med studien förväntas kunna öka förståelse och insikt om deras erfarenheter 

samt några av de faktorer som är grundläggande för en bosnisk invandrares integration men 

också de omständigheter som kan motverka integrationen. Givetvis inser jag att intervjua sex 

bosniska invandrare inte representerar majoriteten av varken bosnier eller invandrare. Dock 

kan jag med hjälp av studien åtminstone säga något om just dessa sex informanters tankar och 

erfarenhet kring integration i det svenska samhället. Anledningen till att jag har valt att 

studera problemområdet integration av bosniska invandrare, är för att jag aldrig tidigare 

reflekterat över ämnet integrationsprocesser trots att jag och min familj flydde till Sverige 

under kriget i f.d. Jugoslavien. Jag flydde till Sverige som treåring och har därför inget minne 

eller uppfattning av hur det var att växa upp som invandrare i ett nytt samhälle. Det är först nu 

som jag börjat aktivt fundera över hur integrationsprocessen har sett ut för de bosniska 

flyktingarna som kom till Sverige under kriget. Grunden till detta är att jag har läst mycket om 

ämnet integration under min skolgång och har därför börjat reflektera över hur 

integrationsprocessen sett ut för några av de bosniska flyktingar som kom till Sverige under 

kriget.  

 

http://www.scb.se/
http://www.regeringen.se/
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1.2 Syfte/ Frågeställning 

Studiens syfte är att belysa integrationsprocessen utifrån sex bosniska flyktingar i det svenska 

samhället. Målet med studien förväntas kunna öka förståelse och insikt om några av de 

faktorer som är grundläggande för en bosnisk invandrares integration men också de 

omständigheter som kan motverka integrationen. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

1. Vad innebär det att vara integrerad utifrån informanternas perspektiv? 

2. Vilka faktorer har bidragit och motverkat informanternas integration? 

3. Hur kan en ”lyckad” integration uppnås i det svenska samhället enligt informanterna? 

 

1.3 Problemformulering 

Åren 1992-1995 bidrog till att flera tusentals människor tvingades fly från f.d. Jugoslavien. 

Detta resulterade i att Sverige var ett av många europeiska länder som tog emot bosniska 

flyktingar d.v.s. förstagenerationens invandrare, från f.d. Jugoslavien (http: www.unric.org).  

Dessa tusentals bosniska flyktingar tvingades att börja ett nytt liv i det svenska samhället. Än 

idag tar Sverige emot flyktingar från f.d. Jugoslavien vilket bidrar till att allt fler människor 

integreras på nytt. Integration är ett förekommande begrepp i det svenska samhället, därför 

anser jag att denna typ av studie är något som är samhällsrelevant både idag men också för 

kommande framtid. Det finns mängder av tidigare forskning skrivet om just bosniska 

invandrare och om deras upplevese av integrations i det svenska samhället. Jag har dock valt 

att lägga stor fokus på de faktorer som både kan påverka en invandrares integrering positivt 

och negativt, detta för att belysa de faktorer som kan bidra eller motverka 

integrationsprocessen. Idag befinner sig tiotusentals bosniska flyktingar i nya sociala 

förhållanden. Att befinna sig i nya sociala förhållanden innebär att de har blivit tvungna till att 

lära sig ett nytt språk och en ny kultur för att kunna leva ” ett normalt liv” i det svenska 

samhället. Vilka faktorer förutom språket och kulturen är viktiga för en invandrares 

integrationsprocess? Vad kan motverka en invandrares integrationsprocess i det svenska 

samhället? Hur kan man uppnå en ”lyckad” integration? Dessa är några av de 

forskningsfrågorna som jag vill undersöka i studien. Utifrån dessa sex informanter subjektiva 

upplevelser av integration hoppas jag kunna besvara mina frågor och ge en övergripande bild 

över några av de faktorer som är viktiga för en invandrares integrering i samhället. 

 

 

http://www.unric.org/
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1.4 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer en historisk bakgrund till kriget i f.d. Jugoslavien att ges. Detta till 

följd av att de sex informanterna i studien flytt ifrån kriget i f.d. Jugoslavien till Sverige. I 

bakgrunds kapitel kommer även en bild av Sveriges invandraring att presenteras för att man 

som läsare ska förstå varför så många bosnier flydde till Sverige under kriget men också 

varför andra etniska grupper immigrera till Sverige 

 

1.4.1 Historisk Bakgrund 

För bara ett årtionde sedan var Jugoslavien det största landet på Balkanhalvön i sydöstra 

Europa. I landet levde både slovener, kroater, serber, montenegriner, albaner och makedonier 

(Harris, 1999). Det var främst Kroatien och Sloveniens idé att bilda en gemensam union 

medan serbernas syfte var att sakta bygga upp en serbisk storstat. De etniska och politiska 

motsättningarna inom landet fortsatte fram till slutet av andra världskriget. Under årets första 

månader 1991 pågick fortfarande förhandlingar där man hoppades kunna hålla ihop 

republikerna och rädda Jugoslavien. Dock vägrade Serberna att ge med sig. Den 25 juni 1991 

beslöt Slovenien och Kroatien att lämna Jugoslavien och bli självständiga. Det var samtidigt 

som jugoslaviska armén anföll Slovenien och Kroatien och motsättningarna resulterade i att 

ett krig bröt ut (a a).                                                                                                            

 

 I september 1991 förklarade Makedonien sig självständigt. En månad senare gjorde det 

bosniska parlamentet samma sak (Harris, 1999). Bosniens befolkning var en stor etnisk 

blandning där de största minoriteterna var muslimer (43 %). Serber (31 %) och kroater (17 

%). Situationen i Bosnien var mycket spänd. Bosnienserberna ville att den bosniska 

republiken skulle vara kvar i Jugoslavien. Dock trodde muslimerna och kroaterna att det 

skulle innebära att man var tvungen att lyda Serbien. 1992 erkändes Slovenien och Kroatien 

av andra länder som oberoende stater och detta innebar att de bosniska muslimerna och 

kroaterna skulle försöka göra detsamma. Den 3 mars 1992 förklarar sig Bosnien självständigt 

och beväpnade sammandrabbningar bryter ut nästan omedelbart. Kriget resulterade i etnisk 

rensning, massmord, våldtäkter, fängslande och tortyr. Kriget slutade 1995 då Daytonavtalet 

skrevs, avtalet delade landet i två delar, den muslimsk kroatiska federationen och den serbiska 

Republik Srpska. Den historiska bakgrunden är viktig då konsekvenserna av kriget i Bosnien-

Hercegovina blev att många flydde till Sverige, som under 1990-talet tog emot den största 

flyktinggruppen sedan andra världskriget (Harris 1999). 
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1.4.2 Invandrare i Sverige 

Den tidiga invandringen till Sverige började redan på 70-talet då Sverige tog emot främst 

invandrare som arbetskraft (http://www.migrationsinfo.se). I Sverige fanns det gott om arbete 

på den tiden och till följd av detta fick invandrare jobb och kunde snabbt integreras i landet 

genom arbetet. Under 70-talet rådde det dock oroligheter i många delar av världen vilket 

bidrog till att allt fler invandrare flydde till Sverige. Idag består Sveriges befolkning av 9,5 

miljoner invånare och bara under det senaste halvåret d.v.s. 2012, har Sverige tagit emot 45 

270 invandrare. Anledningen till att invandrare kommer till Sverige idag menar SCB 

(Statistiska Centralbyrå) 2008, beror på krig, terrorism eller familjeskäl i deras hemland. 

Under 90-talet kom de största flyktinggrupperna ifrån Jugoslavien, Irak, Ryssland och 

Somalia (http://www.scb.se). 

1.5 Begreppsdefinition.  

 

1.5.1 Integration 

Integration kan förklaras som en process där invandrare blir en del av samhället genom att de 

deltar i sociala relationer Lundström (2008). De viktiga stegen i en integrationsprocess är att 

lära sig språket, hitta ett hem och att ha vänner och andra nära relationer. Det är även viktigt 

att skaffa sig ett arbete och kunna försörja sig själv. Detta anses vara en av de mest 

grundläggande komponenterna för en lyckad integration. För att uppnå en lyckad integration 

är det oerhört viktigt att invandraren är motiverad och har en vilja att integreras i samhället. 

Det är även viktigt att man anpassar sig efter den nya kulturen i landet samtidigt som man 

bevarar sin egen kultur Lundström (2008). 

1.5.2 Invandrare 

Vanligtvis används begreppet invandrare för alla som bor i Sverige men som inte är födda här 

(SOU 1996:143). Dock finns det enligt dem ingen klar definition av begreppet invandrare 

idag. Författarna Abrahamsson och Björnvall (1999) definierar Invandrare enligt följande: 

Invandrare är personer födda i ett annat land och vilka av olika skäl invandrat och bosatt sig i 

Sverige Abrahamsson och Bjärvall (1999).  
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1.5.3 Flykting 

Flykting är en person som har sökt asyl i något land och får stanna i landet på grund av 

flyktingskäl (http://www.migrationsverket.se). Dessa skäl kan betecknas genom att en person 

som lämnat sitt hemland inte kan återvända pga., rädsla, etnicitet, religiösa eller politiska 

uppfattningar. Det kan också röra sig om internationella eller nationella väpnande konflikter i 

hemlandet (Human Rights 2012). 
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2. Tidigare Forskning 

I det här avsnittet presenteras både artiklar, rapporter, avhandlingar och böcker som tidigare 

forskning. Den tidigare forskningen som jag har tagit del av behandlar ämnet flykting och 

invandrare i Sverige i olika aspekter vilket är relevant för min studie. De olika studierna tar 

upp olika faktorer som kan bidra eller försvåra en invandrares integrering i samhället. 

Dessutom tar några av studierna upp olika identitetsförändringar som en invandrare kan 

genomgå i samband med en flykt till ett annat land.  

2.1 Integration 

Integration är fortfarande idag ett komplext begrepp som kan innebära olika saker för olika 

människor. Integration kan påverkas både positivt men också negativt beroende på olika 

faktorer i vårt samhälle. I en studie av Abrahamsson och Belsö (2004), har de undersökt sex 

invandrares upplevelse av integration i det svenska samhället. Denna uppsatsstudie tar bland 

annat upp vikten av det personliga engagemanget hos varje människa samt att varje individ 

avgör sin egen integrationsprocess. Resultatet visar att det handlar om varje individs initiativ 

och vilja för att integrera sig i det svenska samhället. I studien betonar informanterna att det är 

upp till individen att ta ansvar för att lära sig språket och för att ta sig ut i arbetslivet. Dock 

poängterar informanterna att samhället har som uppgift att hjälpa till med integrationen. 

Informanterna i studien menar att språket är nyckeln till en ”lyckad” integration. Genom 

språket blir invandraren en del av samhället och utvecklar en ny identitet. Språkkunskaper 

utvecklas genom att se på tv, läsa och umgås med svenskar. Detta kan man endast uppnå 

genom personlig vilja menar informanterna i studien. Avslutningsvis betonar respondenterna 

att integrationen först och främst uppnås genom ett arbete och ett svenskt nätverk. 

(Abrahamsson & Belsö 2004). 

Något som dock kan påverka integrationen negativt för en invandrare menar Gustavsson 

(2004) är boendet. I sin avhandling (Sköra livsmönster: om integrations- och 

normaliseringsprocessen bland bosniska flyktingar) betonar författaren att boendet spelar stor 

roll för en invandrares integration. Gustavsson menar att detta kan påverka integrationen både 

positivt och negativt beroende på vart man är bosatt. Om en invandrare lever i en viss miljö 

där han eller hon är omringad av sina landsmän eller av andra etniska minoriteter kan detta 

bidra till att integrationen avgränsas till enbart dessa individer. Om invandrarna istället bor i 

en miljö med mestadels svenskar så skulle integrationen utvecklas istället. Enligt Gustavsson 

(a a) har boendemiljön stor betydelse för invandrares integration i det svenska samhället. 
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Vidare menar Gustavsson (a a) att språket har en avgörande betydelse för integrationen om 

personen inte har tillräckligt med kunskaper inom det svenska språket så kan detta leda till 

interaktionen och integrationen med svenskar begränsas. När det kommer till att lära sig 

språket är det upp till varje individ Gustavsson (2004) 

2.2 Identitet 

Varje flykting som kommer till ett nytt land genomgår någon form av identitetsförändring. 

Sociologen Svante Lundberg (1989) har under sin undersökning om latinamerikanska 

flyktingar som kom till Sverige under 70-talet studerat fenomenets exil. Boken behandlar 

flyktingarnas anpassningssvårigheter och utmaningar de stött på. Den teoretiska modellen 

som författaren använder sig av för att beskriva exilen är begreppet flyktingskap. 

Flyktingskap handlar om de förändringar som flyktingar genomgår när de kommer till ett nytt 

land. Flyktingar måste skapa sig en ny social identitet och ett nytt nätverk i landet som de 

befinner sig i. De måste börja ett nytt liv, vilket innebär att lära sig språket och normerna i 

landet. Lundberg (a a) använder sig av tre begrepp, bakgrund, ram och mening. Bakgrund 

innebär de bagage som flyktingen har med sig ifrån hemlandet. Detta innebär allt ifrån språk, 

kultur normer och position. Ram definieras som allt nytt och okänt flyktingen möter vid 

ankomsten till det nya landet. Mening innebär när individen har som avsikt att återvända till 

hemlandet. Under tiden som de väntar på att få återvända till hemlandet strävar de efter att få 

ny kunskap som de kan använda när de återvänder hem. Ovanstående begrepp kan kopplas 

samman med de förändringsprocesser som flyktinger upplever när de kommer till ett nytt 

land. Den sociala position och identitet som man en gång haft håller på att förändras då det 

nya landet har andra normer att leva efter. De måste lära sig ett nytt språk och skapa ett nytt 

socialt nätverk för att klara av vardagliga situationer. De flesta flyktingar tvingas även att 

skola om sig för att bevara sin position i det nya samhället(Lundberg 1989). 

Även sociologen Nihad Bunar (2000) skriver i sin självbiografiska artikel om de kulturella 

förändringar som skett i Bosnien samt i Sverige. Bunar (a a) beskriver de identitetsmässiga 

och mentala förändringar som skedde i samband med flykten till Sverige. I biografin 

beskriver Bunar (a a) sambandet mellan hem och identitet där han påvisar att 

återuppbygganden av hemmet i exillandet medför stora påfrestningar. Dock poängterar han att 

det är viktigt att återskapa ett hem i exilandet för att kunna bygga om sitt liv på nytt. Bunar (a 

a) påpekar att språket är viktigt för att klara av vardagen. Arbete och språk var två faktorer 

som möjliggjorde hans integrationssträvan. Bunar (a a) menar trots att han lyckats integrera 
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sig i samhället, ställer han sig än idag frågor såsom; Vem är jag? Vad vill jag? etc. Han har 

dock tagit till sig från både kulturer och har inte förkastat sitt bosniska ursprung Bunar (2000). 

I en liknande studie om iranska invandrare i Sverige skriven av Ehrencrona och Pedersen 

(2009) ” Varken eller, eller både och – om flyktingars identitet i förändring”.  Författarna 

behandlar ämnet identitet och hur identiteten påverkats av migrationsprocessen för fyra 

iranska flyktingar.  De har valt att presentera sitt material utifrån fem olika teman som består 

av förändring i identiteten, förväntningar, betydelsefulla personer samt symboler. De resultat 

som författarna kommit fram till i studien är att alla fyra informanter upplever att deras 

identitet förändrats i samband med flykten till Sverige och att de idag är andra personer än var 

de var tidigare. Informanterna upplever att de har en slags dubbelidentitet där dem verken 

känner som iranier eller som svenskar utan både och. Ett både och innebär i Sverige en 

tillgång eftersom de då kan välja när de vill lyfta fram sin ”svenskhet” eller ”iranskhet”, det 

vill säga sina olika sociala identiteter. Dock upplever alla fyra informanter att deras 

migrationsprocess har gjort dem starkare som personer av anledning av allt de gått igenom 

(2009).  

I Boken ”lilla juga” skriven av etnologsforskaren Alexandra Ålund (1991) skriver hon om 

jugoslaviska kvinnors rädsla för att förlora sin identitet i det svenska samhället. Ålund (a a) 

har under tio års tid studerat jugoslaviska kvinnor i Stockholmsområde. Hon har samtalat med 

ett trettiotal serbiska kvinnor som kom till Sverige under arbetskraftsinvandringen. Ålund (a 

a) lägger störst fokus på kvinnornas rädsla för barnens försvenskning, möten med svenskar 

och känslan av att vara marginaliserad. Balkan är känt för sin otroliga gästfrihet och en starkt 

kopplad strikt etikett som värnar om att man skall följa sociala och kulturella regler, att inte 

hälsa framställs som att socialt förneka en individ (a a). I Jugoslavien var det vanligt att 

familjerna hade en strikt familjestruktur. Kvinnorna lever fortfarande kvar i detta idag, det är 

de som bevarar den sociala ordningen och kontrollen. Jugoslaviska kvinnor har en historisk 

tradition av revolutionära anmödrar och här bildar kön och etnicitet en verklig grund, menar 

Ålund (a a), och hävdar att det här är något helt annat än bilden av invandrarkvinnor som 

kulturellt efterblivna och passiva 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer min teoretiska utgångspunkt att presenteras där jag valt ut två olika 

sociologer och deras sociologiska teorier. Den första teoretikern som jag valt ut är 

sociologens och integrationsforskarens, Alberto Diaz(1993) integrationsteori. Jag kommer 

även att presentera Ervin Goffmans (1971) teori om stigmatisering och hur man kan koppla 

denna teori med invandrare. Studiens teori har stor betydelse då jag främst med hjälp av Diaz 

teori vill kunna styrka de faktorer som är viktiga för en invandrares integrering i samhället.  

3.1 Integrationsteorin 

Begreppet integration har idag flertal olika betydelse och har därför inte en tydlig och klar 

tolkning. Den tolkning av integration som jag valt att använda mig av är Diaz (1993) 

integrationsteori som tar upp olika typer av faktorer som är avgörande om integrationen blir 

lyckad eller inte för en invandrare. Vidare kommer Ervin Goffmans teori om stigmatisering att 

presenteras och hur denna teori kan tillämpas med begreppet invandrare. Sociologen Diaz (a 

a) skrev avhandlingen Chossing Integration. Enligt Diaz (a a) definieras integration som ett 

socialt fenomen som både formas av samhällets insatser samt av individens motivation till att 

integreras. Med detta menar han att det är av stor vikt att invandraren är delaktig i sociala 

sammanhang och relationer för att kunna integreras. Han hävdar att en invandrare först kan 

känna sig en del av samhället då denne har lärt sig språket och kan vara en del av samhället. 

Individens motivation till integreringen är av avgörande betydelse samt samhällets resurser 

för att klara av integrationen. Enligt Diaz kan en invandrare vara integrerad i ett land och 

samtidigt ha kvar sin ursprungliga kultur. Han menar att en invandrare kan bära på två 

kulturer och detta visar han genom en modell som han kallar för integrationsmodell. Denna 

modell utgör grunden för min teoretiska utgångspunkt i arbetet. Modellen är uppbyggd i sju 

olika stadier, dessa stadier är vad Diaz benämner som primär och sekundär integration. De sju 

stadierna är;  

 

  

 

 

 

1. Ekonomisk integration                                    5. Familjeintegration  

2. Social integration                                           6. Kommunikativ Integration                      

3. Boendeintegration                                          7. Politisk integration  

4. Personlig integration  
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Diaz benämner dessa sju stadier som basen för en primär och en sekundär integration. Med 

primär integration menar han samhället ger en grund för invandrare som kommer d.v.s. 

grundläggande inlärningsprocesser såsom språkinlärning, stabila bostadsförhållande etc. 

Sekundärintegration beskriv han som en fördjupning av integration där man lägger större vikt 

på kommunikationen och egen försörjning. Vad innebär då dessa sju stadier som Diaz 

beskriver och varför är just dessa relevanta för en människas integrationsprocess?  

1. Ekonomisk integration innebär att invandraren blir en del av arbetsmarknaden där 

personen kan få en yrkesposition och tillgång till eget kapital.  

2. Social integration Individen socialiserar sig med infödda svenskar och skapar sig 

samtidigt ett socialt nätverk. Dessa nätverk kan vara alltifrån arbetskamrater till 

grannskapet som man bor i.  

3. Boende integration innefattar att invandraren har en möjlighet att välja bostadsområde. 

Detta stadie kan förbättras genom att invandraren bosätter sig där de bor flera olika 

etniska grupper. 

4. Personlig integration handlar om alla integrationsområden b.la där individens position 

och upplevelse av att vara delaktig i samhället spelar stor roll. 

5. Familjeintegration innebär att invandraren har sociala relationer/band till infödda 

svenskar genom släktförhållanden(blandäktenskap och samboförhållanden). 

6. Kommunikativ integration innefattar att invandraren kan tala språket som han/hon bor i 

och att denne kan ta del av olika media. 

7. Politisk integration Innebär att invandraren har fullständiga politiska rättigheter och att 

denne deltar i de politiska och sociala rollerna.  

Alla dessa stadier av integration visar de mest grundläggande aspekterna som krävs mer eller 

mindre för att en individ ska vara en del av samhället. I min studie har jag dock valt att 

använda mig av fyra av Diaz (a a) stadier. Orsaken till att jag har valt att inte gå vidare med de 

andra tre är att det helt enkelt inte finns något i mitt empiriska material som pekar på att 

integrationen kan bidra till att understödja dessa dimensioner av integrationsprocessen.  De 

fyra stadier som jag kommer att behandla i studien är social integration, boendeintegration, 

personlig integration, och kommunikativ integration. Diaz modell kommer att ha stor 

betydelse för min analys som jag senare i texten kommer att presentera. Han diskuterar många 

av de aspekter som är betydelsefulla och skapar en förståelse för vad integration betyder för 

en invandrare. Med hjälp av hans teori vill jag belysa de faktorer som både kan påverka 

positivt och negativt när en invandrare ska integreras i samhället. 
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3.1.2 Stigmatisering  

Stigma kommer ifrån grekernas tid och användes då som tecken som brändes eller skars på 

människor kroppar för att visa på att personen i fråga var avvikande på något sätt d.v.s. 

brottslingar eller en förrädare Goffman (1971). Idag använder vi begreppet stigma på personer 

som avviker från vårt samhälle på ett eller annat sätt. Stigmat kan både vara psykiskt och 

fysiskt av något slag och definieras på sätt att man inte passar in i samhället idag Goffman    

(a a). Invandrare är idag en form av stigma i många kretsar i vårt samhälle eftersom de flesta 

har ett annat modersmål förutom det svenska språket. Många invandrare firar sina traditioner 

från hemlandet vilket avviker från de svenska normerna. Detta behöver dock inte ses som 

något negativt om en invandrare har ett stigma i en krets. Tvärtom kan detta vara till en fördel 

eftersom personen i fråga kanske talar flera språk vilket kan ses som positivt, då personen i 

fråga kan kommunicera med flera olika personer vilket en vanlig svensk infödd troligtvis inte 

kan.  

 

Enligt Goffman (a a) finns det tre olika typer av stigma som både kan vara synliga och 

osynliga. De tre stigman som han beskriver är kroppslig stigma (som fysisk handikapp), 

karaktärsstigma (som missbruk) eller gruppstigma (där kön, klass, religion och etniciteter 

ingår). De synliga stigman som han beskriver är t.ex. handikapp och den osynliga stigma kan 

man i detta fall dölja d.v.s. något som man troligtvis inte kan se (a a). Invandrare kan både 

vara osynligt och synligt stigma beroende på vart invandraren kommer ifrån. I vissa fall 

räcker det med att man ser hudfärgen på en person för att veta att personen inte har ett svenskt 

ursprung. I andra fall kan det dock vara svårt stigmatisera en person eftersom personen i fråga 

kan dölja det och därför blir det ett osynligt stigma. 
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4. Metod 

Här redogörs för den metod och de tillvägargångssätt som använts för att uppnå studiens 

syfte. Min studie grundar sig på ett hermeneutiskt perspektiv som handlar om att förstå, 

snarare än att förklara ett visst fenomen Backman (1998). Jag har valt att tillämpa den 

kvalitativa metoden till min studie med avsikt att komma åt informanternas känslor och 

tankar, samtidigt ger det författaren en frihet att ställa följdfrågor ifall det skulle behövas. 

4.1 Kvalitativ metod 

Inom vetenskaplig forskning finns det två olika tillvägagångssätt för att samla in empirisk 

material Kvale (1997). De två tillvägargångssätten kan antingen ske med hjälp av en 

kvalitativ eller kvantitativ metod men också genom att kombinera den kvalitativa och den 

kvantitativa metoden tillsammans(a a). I studien har jag valt att använda den kvalitativa 

undersökningsmetoden med inriktning mot tolkning, analys och reflektion. Studien bygger på 

semistrukturerade djupintervjuer Dencombe (2000) där jag utgår ifrån en intervjuguide som 

skapats. Intervjuiden som används i studien utformades specifikt för denna studie där olika 

teman tas upp för att besvara studiens syfte. Fördelen med semistrukturerade djupintervjuer är 

att informanterna får svara mer öppet och utveckla sina egna tankar och idéer(a a). Studiens 

design är kvalitativ med utgångspunkt i sex intervjuer. Enligt Kvale(1997) kan man skapa sig 

en djupare förståelse genom den kvalitativa metoden samt skildra de kontexter som de 

undersökta fenomenen ryms av. Kvalitativa intervjuer ger möjlighet till både öppenhet och 

flexibilitet då man under en kvalitativ intervju kan välja att fördjupa sig i de ämnen som man 

har valt, samtidigt som man kan man ställa följdfrågor för att få mer utvecklade svar Kvale 

(1997).  

4.2 Intervju 

När jag hade bestämt mig för att använda den kvalitativa undersökningsmetoden till min 

studie bestämde jag mig därefter för att använda en icke-standardiserad intervjumetod för att 

kunna samla in materialet (a a). En icke-standardiserad metod är en metod som är en öppen. 

Fokusen i metoden ligger på informanternas personliga upplevelser. Eftersom den icke-

standardiserade metoden är öppen tillåter den dock inte författaren att veta vilka frågor som är 

betydelsefulla inom det område som man studerar (a a). Därför är det viktigt att författaren 

anpassar sig efter hand som samtalet växer fram så att man kan använda materialet för att 

besvara frågeställningen i studien Kvale (1997). 
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En intervjuguide formlerades utifrån sex valda kategorier där varje kategori bestod av tre till 

sju frågor. Frågorna var formulerade på så sätt att informanterna kunde tala fritt och öppet. 

För att skapa en helhetsförståelse om informanterna valde jag att dela upp frågorna i olika 

kategorier som bestod av, livet i Bosnien, mötet med Sverige, sociala relationer, språk & 

kultur, identitet och integration. När man använder intervjumanualer har man som forskare en 

möjlighet till att uppmuntra informanterna att på egenhand utveckla sina tankar och känslor 

och samtidigt som forskaren kan ställa följdfrågor (Repstad 1999). 

Konsten att få människor att börja berätta (Björn Häger 2007) handlar om att skapa ett 

förtroende av de personer som du ska intervjua. Eftersom studien handlar om att belysa 

integrationsprocessen utifrån sex bosniska flyktingar, inleddes varje intervju med en kort 

presentation av mig själv och vart jag ursprungligen kommer ifrån. Alla informanter fick 

möjlighet till att själva välja om de ville tala på svenska eller bosniska under intervjun. 

 

Intervjuerna genomfördes i informanternas respektive hem enligt informanternas önskemål. 

Alla informanter fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte samt möjligheten att 

kunna avbryta deltagandet utan att ge någon anledning till detta. Intervjuerna tog mellan 30-

50 min. Under intervjuernas gång bandade jag och antecknade för att få med allt, detta 

resulterade i att jag kunde få med informanternas känslor och värderingar utan att missa 

någon värdefull information. Enligt Descombe (2000) finns det både för och nackdel med att 

banda under en intervju. Han menar att fördelen är att man får med allt informanten säger och 

att man kan lyssna på intervjun flera gånger. Nackdelen menar han är att det kan uppfattas 

som en störnings moment för informanten samtidigt som de kan upplevas som hotande(a a). 

Personligen ser jag detta enbart som en fördel eftersom man kan gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna flera gånger samtidigt som man har fått med vartenda ord som informanten har 

sagt. Samtidigt tror jag inte att det kan upplevas som hotande eftersom jag har fått 

informantens godkännande innan intervjun. 

 

4.3 Dataanalys 

Under datainsamlingen började jag arbeta systematiskt med datamaterialet. Själva 

bearbetningen av materialet grundas på en helhetsförståelse och helhetstolkning av mitt 

slutgiltiga resultat Kvale (1997). I studien har jag utgått från en helhetsförståelse där jag sökt 

efter kärnan i varje intervju d.v.s. där jag kunnat finna gemensamma skildringar. Här har jag 

utgått ifrån Kvale (a a) på så sätt att jag har läst igenom hela materialet för att skapa en 
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helhetsbild, därefter har jag gått tillbaka till de enskilda teman och uttalande för att hitta 

kärnan. Sedan har jag återgått till datamaterialet med utgångspunkt i en mer reflekterad 

helhetstolkning. (Kvale, 1997). När intervjuerna var genomförda kodades intervjuer till 

datorn. Varje intervjufråga sattes sedan in i olika teman och utgångspunkterna i texten. 

Teorier och resonemang från tidigare forskning har sedan applicerats på materialet för att 

möjliggöra en analys och avslutande diskussion. Det är alltså i analysen som jag kommer att 

visa att syftet har uppnåtts och detta visar den helhetsförståelse som jag kommer fram till 

utifrån tolkningar av de olika invandrarpersonerna  

 

4.4 Urval 

När valet av informanter skulle göras valde jag att använda mig av inklusion-och 

exklusionskriterier Friberg (2006). Detta gjordes tillföljd av att jag visste vilka typer av 

personer som jag ville ha som informanter till min studie. Utifrån detta valde jag att 

inklusionkriterierna skulle vara att personerna skulle komma från Bosnien-Hercegovina. Valet 

att enbart intervjua bosniska flyktingar grundades mestadels på att jag själv är född i Bosnien 

och har ett bredare kontaktnät med Bosnier än vad jag har till de andra grupperna. Detta i sig 

har även medfört att jag enbart har kunnat koncentrera mig på en folkgrupp och har därmed 

kunnat gå djupare in i problemet. Informanterna skulle även bara blandade kön d.v.s. tre män 

och tre kvinnor. Jag ville även att de skulle ha olika utbildningsbakgrunder. De 

exklusionskriterierna som jag valde att inte ha med var personer som kom ifrån de andra 

delarna av f.d. Jugoslavien och som kom till Sverige senare än år 1995. Jag har även valt att 

enbart inkludera sex bosniska flyktingars upplevelse av integration i det svenska samhället. 

Givetvis inser jag att intervjua sex bosniska invandrare inte representerar majoriteten av 

verken bosnier eller invandrare. Dock kan det åtminstone i teorin säga något om just denna 

grupp av bosniska invandrare och deras tankar och erfarenheter om integration i det svenska 

samhället. 

 

Utifrån dessa kriterier var det dags att välja lämpade informanter till studien och det fick jag 

göra med hjälp av en lämplig urvalsmetod som kallas för snöbollseffekten Halvorsen (1992). 

Snöbollseffekten är en urvalsmetod som går ut på att man får information från en informant 

om en annan informant som kan vara lämplig att intervjua Denscombe (2000). Det jag fick 

göra var att jag fick vända mig till mina föräldrar för att få tips om en lämplig informant som 

jag kunde intervjua, därefter fick jag tips av denna informant om nästa o.s.v. Detta fick jag 
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göra eftersom de flesta personer som jag idag känner, tillhör en yngre generation eftersom jag 

inte har lika mycket kontakt och erfarenheter med den äldre generationen. När informanterna 

valts ut bestod de sex informanterna av tre män och tre kvinnor som kom till Sverige mellan 

åren 1992-1993. Informanterna i studien har fått fingerade namn för att inte kunna identifiera 

dem. De fingerade namn som kommer att använda i studien är ” Alma, Lana, Emil, Leo, 

Amar och Vera. Alla informanter är idag gifta och har barn. Informanterna har till största del 

olika utbildningsbakgrunder och fyra av informanterna är uppväxta i samma stad i Bosnien 

medan två av informanterna kommer ifrån två andra städer i norra Bosnien.  

 

4.5 Förförståelse 

Eftersom jag själv föddes i Bosnien och flydde till Sverige med mina föräldrar har jag en 

förförståelse om ämnet som både kan vara positiv och negativ i detta sammanhang. Enligt 

Kvale (1997) så är det positivt om författaren har en kännedom om ämnet för att kunna 

genomföra intervjun på ett tillfredställande sätt. Min egen förförståelse var tydlig under 

intervjutillfällena då jag vid vissa tillfällen ställde ledande frågor för att avstämma 

tillförlitligheten i informanternas svar. Ledande frågor är något som Kvale (a a) anser kan 

förstärka intervjuarens tillförlitlighet. Det som kan anses som negativt när man har en 

förståelse är att man ofta kan blanda in egna tankar och åsikter vilket kan leda till att man har 

svårt för att vara neutral under studiens gång. 

 

4.6 Etiska övervägande 

Enligt vetenskapsrådet (1991) ska man uppfylla fyra huvudprinciper som forskare. Det första 

är informationskravet som innebär att man som forskare ska upplysa sina informanter om vad 

studien handlar om och vilken uppgift informanterna har i studien. Innan jag började med 

mina intervjuer talade jag tydligt om vad mitt syfte med arbetet var samt vad jag ville få ut av 

mina intervjupersoner. Ett annat krav som ska uppfyllas är de så kallade samtyckekravet som 

innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. När jag bestämde mig 

för vilka personer som jag ville intervjua till min undersökning frågade jag dem om de ville 

ställa upp som respondenter i min undersökning. Det tredje kravet som ställs är 

konfidentialitetskravet och det innebär att man som forskare ska behandla alla personuppgifter 

som man får tag i med största vaksamhet. Man skall inte kunna identifiera de medverkande i 

undersökningen och ingen annan ska kunna komma åt dessa uppgifter. Innan jag började mina 

intervjuer talade jag om att intervjupersonerna kommer att vara anonyma i min studie och 
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garanterade dem konfidentialitet, vilket innebär att det är endast jag som vet de utsagor de 

förmedlar till mig och äger all information. Jag har även i studien gett informanterna 

fingerade namn så att man inte på något sätt kan identifiera personera, Det sista kravet är 

nyttjandekravet och det innebär att man som forskare har som uppgift att tala om för sina 

informanter att uppgifterna som man får enbart kommer att användas i 

forskningssyfte(vetenskapsrådet 1991). Detta krav uppfyllde jag genom att jag berättade att 

deras uppgifter endast kommer att användas till mitt examensarbete och inget annat. 

 

4.7 Presentation av teman 

För att förstå uppbyggnaden av empirin valde jag att dela in frågorna i olika teman. De teman 

som har valts ut är uppdelade i sex olika teman där varje tema beskriver informanternas steg i 

integrationsprocessen. Det första temat beskriver informanternas bakgrund d.v.s. livet i 

Bosnien. Detta tema valdes ut för att kunna ge läsarna en övergripande bild om 

informanternas tidigare liv i Bosnien. Tema nummer två handlar om hur livet i Sverige såg ut 

för informanterna och hur deras mottagande såg ut. Det tredje temat tar upp informanternas 

sociala relationer i Sverige och hur dessa relationer påverkat deras integrering i samhället. Det 

fjärde temat behandlar språket och kulturen i Sverige d.v.s. informanternas syn på hur viktigt 

det är att lära sig språket och normerna i ett land samt även de konsekvenser som kan uppstå 

om man inte anpassar sig. Det femte temat handlar om identitet d.v.s. hur kriget har påverkat 

informanterna idag och på vilket sätt ett krig kan påverka ens identitet. Det sista och sjätte 

temat behandlar begreppet integration. Temat tar bland annat upp informanternas syn på deras 

egen integrering i det svenska samhället och vilka apsekter som kan påverka en människas 

integrationsprocess i samhället. Sex teman har valts ut i studien och varje tema har stor 

betydelse för en invandrares integrationsprocess på ett eller annat sätt. 
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5. Resultat  

I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras utifrån de sex informanter som 

intervjuats. Alla intervjufrågor har delats in i olika teman där varje tema presenterar 

informanternas integrationsprocess. De teman som kommer att presenteras är (livet i Bosnien, 

mötet med Sverige, sociala relationer, språk och kultur, identitet och integration). De citat 

som jag har valt ut är de mest kärnfulla inom varje tema. Informanterna i studien har även fått 

fingerade namn så att man inte kan identifiera personerna i studien. 

5.1 Livet i Bosnien 

”Livet i Bosnien” ger en övergripande bild av informanternas tidigare liv. Alla informanter 

gav en detaljerad beskrivning av både deras ekonomiska och sociala liv Bosnien. 

Informanterna kände sig nöjda med deras ekonomiska situation samt deras boendesituation i 

Bosnien.  

Lana- ”Vi bodde i ett väldigt fint område som var nybyggt. Vår ekonomi såg väldigt bra ut då pengar 

faktiskt aldrig var något problem för oss”. 

 

Alla informanter arbetade och var bosatta i områden nära till stadens centrum. Informanterna 

berättade i intervjun att de kände till allt i Bosnien och att de kunde alla lagar och regler 

utantill. Detta var något som alla informanter upplevde var en stor trygghet för dem. 

Informanterna är födda och uppvuxna i städer i Bosnien och poängterar därför att deras liv 

aldrig var tråkiga eftersom det alltid fanns någonting att göra. Informanterna delar samma 

åsikt vad det gäller deras sociala liv och hur annorlunda den såg ut i Bosnien än vad den gör 

idag. En av informanterna i studien berättade att det nästan var ovanligt att sitta hemma någon 

kväll och titta på tv. Ett tydligt mönster visar att informanterna mer eller mindre hade samma 

upplevelse om livsstilen i Bosnien och att deras livsstilar ser annorlunda ut i Sverige. 

Informanterna trodde orsaken till detta berodde till störst del av deras breda sociala kontaktnät 

som de hade i Bosnien. De påtalar att de idag inte alls har samma sociala kontaktnät som 

tidigare eftersom många av deras vänner och släkt fortfarande bor kvar i Bosnien eller i andra 

delar av världen. 

 

Alma.” I Bosnien träffade jag mina vänner och släkt nästan dagligen, det fanns alltid någon 

att träffa och man var nästan aldrig ensam”. 
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5.2 Mötet med Sverige 

När en flykting tvingas lämna sitt hem och sin trygghet och fly till ett nytt och okänd land är 

aldrig något som är enkelt. Temat mötet med Sverige tar bland annat upp; mottagande, 

förväntningar och levnadstandard i Sverige. 

 

När frågan om kriget och flykten till Sverige togs upp blev många av informanterna berörda. 

Två av informanterna som reagerade starkt på detta berättade att de båda upplevt en ”nära 

döden upplevelse” d.v.s. att de varit nära att mista sitt liv.  

 

Amar-”Jag och min familj satt på bussen på väg ut från landet, vi blev stoppade av den 

serbiska militären som klev in på bussen och slumpvis tog ut männen på gatan och mördade 

dem. Jag var nära på att bli utvald, jag minns hur mitt hjärta bultade av nervositet” 

 

En av de andra informanterna berättade att han var nära på att avrättas eftersom att han stod 

med på två avrättningslistor av anledning att han var muslim. Informanten berättade att detta 

var en hemsk upplevese där han för första gången upplevde att han inte hade kontroll över sitt 

eget öde. Alla informanter hade antingen sett folk dö omkring dem eller varit nära på att bli 

dödade själva under kriget och detta är något som påverkat dem som personer. Informanterna 

berättade att de än idag bär med sig de fruktansvärda minnena och mardrömmarna från kriget. 

En av informanterna berättade att hon idag lärt sig att hantera sina tankar och mardrömmar 

tack vare att hon och hennes man pratat mycket om kriget och att det har bidragit till att hon 

kunnat släppa taget om de onda tankarna och tänker därför inte lika mycket på det idag. En 

gemensam åsikt som informanterna delar är att man inte kan sitta och vara bitter över det som 

har varit utan att man måste blicka framåt för att kunna leva sitt liv. 

 

Alla informanter var överrens om att de blev mottagna på ett mycket bra sätt i Sverige och att 

de sedan tidigare haft en positiv bild av Sverige som ett land. 

 

Vera- ”Jag kan verkligen säga att jag kände mig välkommen, om jag säger såhär. Man kommer som 

flykting med rädsla och inga pengar i fickan och så erbjuds man trygghet. Jag visste att Sverige var ett 

tryggt land”. 

 

Informanterna upplevde att Sverige tog emot dem med ”öppna armar” och känner stor 

tacksamhet till Sverige för att de tog emot dem med värme och trygghet. En av informanterna 
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berättade att både han och hans familj inte hade kunnat få ett bättre mottagande. En annan 

informant berättade att han redan från första början kände sig accepterad av svenskarna och 

att han aldrig på något sätt känt sig utanför samhället. Informanterna berättade att Sverige 

erbjöd dem ekonomsikt bistånd i from av; boende och pengar för mat och kläder. Detta var 

något som ingen av informanterna hade förvänta sig, eftersom de var många flyktingar som 

flydde till Sverige under den tiden. En informant i studien berättade att hon först blev 

placerade till ett område som kallades för ”camp” som var ett område där alla flyktingar 

placerades på den tiden. Där väntade informanten och hennes familj på att få en egen 

lägenhet. Trots att informanterna fick ett bra mottagande av Sverige hade ingen av 

informanterna anat att de skulle stanna kvar i Sverige.  

 

Amar- ”Helt ärligt så trodde jag att vi bara flydde till Sverige för att skydda oss och att vi sedan skulle 

återvända. Jag kunde knappt tänka mig att vi skulle stanna kvar i Sverige då”. 

 

En gemensam åsikt som informanterna i studien delade var att de antog att de flydde till 

Sverige för att gömma sig undan kriget, men att de senare skulle återvända. Det tog dock inte 

lång tid innan informanterna faktiskt insåg att Sverige var ett tryggt land och fattade beslutet 

att stanna kvar i Sverige. Anledningen till detta ansågs av de tillfrågade var en känsla av 

trygghet samtidigt som de såg möjligheten att återuppbygga ett nytt liv. Vidare visade det sig 

att informanterna i studien fick uppehållstillstånd efter drygt två veckor i Sverige. Fyra av 

informanterna blev genast placerade till en mindre ort och de andra två informanterna 

placerades till en stad i södra Sverige. Informanterna berättar att de idag lyckats att 

återuppbygga sina liv i Sverige och att de har en bra levnadsstandard. Alla informanter 

berättar att de bor idag i attraktiva områden med nära till allt.  

 

Leo-” Vi bor idag i ett nybyggt område och hus där vi lätt kan ta oss överallt och vi har nära till 

affären och även centrum. Vi har även nära till både Stockholm och Göteborg så de ligger väldigt bra 

geografiskt sett”. 

 

Fyra av informanterna blev även så småningom aktiva i olika föreningar. Tanken var menar 

dem att på så sätt komma in i samhället och att samtidigt komma i kontakt med flera svenskar. 

Informanterna berättar att de dock idag inte är aktiva i några föreningar eftersom arbete och 

familjen tar upp all tid.  
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5.3 Sociala Relationer 

Temat behandlar informanternas sociala relationer till deras landsmän och även till svenskar 

samt de motgångar som de stött på. 

Att ha sociala relationer är viktigt poängterade informanterna. Informanterna umgås till 

största del mest privat med sina landsmän men några av dem umgås också med svenskar 

privat. Alla informanter betonade under intervjuerna att det inte spelar någon roll vart 

människorna kommer ifrån utan att deras vänskapsband som de har idag, bygger på hur själva 

personen som de umgås med. En av informanterna betonade bland annat under intervjun att 

det var framför allt viktigt i början när hon kom till Sverige att hon fick chansen att lära känna 

svenskar. Detta resulterade i att hon haft lättare för att integrera sig i Sverige eftersom hon 

fick hjälp med att lära sig det svenska normsystemet. De flesta av informanterna som idag 

umgås med sina landsmän är landsmän som de tidigare känt i Bosnien och har varit vänner 

med under en längre tid.  

Alma- ”Några av de landsmän som jag umgås idag med har jag även umgåtts med i Bosnien”. 

Informanterna underströk att det finns två faktorer som bidrar till att de umgås med sina 

landsmän.  Dessa två faktorer är språket och kulturen som informanterna värdesätter idag. 

Dock så framkom det att informanterna har någon form av privat kontakt med svenskar. Fyra 

av informanterna brukar umgås privat med svenskar. De två andra informanter berättar att de 

brukar gå på sociala tillställningar med svenskar ifrån deras arbetsplatser, men att de 

dessvärre inte umgås privat med någon av dem. Ett par informanter berättade att deras kontakt 

med svenskar är enbart kopplad till arbetsmiljö. 

5.3.1 Upplevelse av Kulturkrockar 

Alla informanter berättar att de någon gång upplevt någon form av kulturkrock mellan dem 

och andra svenskar. 

Amar- ”Jag och min fru har bjudit över våra svenska grannar någon gång på kaffe utan att 

de bjudit tillbaka. De är dåliga på att ta initiativ och tillslut tröttnar man själv på att alltid ta 

initiativ. I Bosnien är det vanligt att grannar till och med kommer oinbjudna på fika”. 

 I citat ovan berättar Amar att svenskar är dåliga på att ta initiativ och att det är en av de 

främsta anledningarna till att han inte umgås med svenskar. Amar berättar att i Bosnien 

kommer folk till och med oinbjudna på kaffe. En annan informant berättade i sin intervju att 
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hennes barns kompisar hade en tendens att gå förbi utan att hälsa. Detta upplevde hon som 

mycket konstigt eftersom det anses som väldigt oartigt att inte hälsa i den bosniska kulturen. I 

Bosnien är det vanligt att barnen alltid ska hälsa på vuxna först berättar informanten. Dock 

instämmer informanterna att kulturkrockar är något som de är medvetna om idag men som var 

konstigt för dem när de kom till Sverige. Något som de flesta av informanterna påpekade som 

märkligt när de kom till Sverige var att svenskar var punktliga och fyrkantiga i sitt sätt att 

vara. 

5.3.2 Boendemiljöns betydelse 

I intervjun berättade en av informanterna att han tror att boendemiljön har till största del 

påverkat hans sociala relationer. Informanten har bott i ett invandrarområde under en längre 

tid och informanten är övertygad om att detta har påverkat hans sociala relationer till svenskar 

negativt. Informanten är tydlig med att berätta att det till största del bodde invandrare i hans 

bostadsområde och även många av hans egna landsmän, vilket bidrog till att han till största 

del umgicks med dem. 

.Amar-” Jag kände mig instängd efter att ha bott i bostadsområdet under en lång tid. Jag har 

haft väldigt svårt därefter att komma i kontakt med svenskar eftersom jag varit omringad om 

mina landsmän. 

En annan informant berättade även att han och hans fru också blev placerade till ett område 

där det enbart bodde bosnier, kroater och serber på den tiden. Informanten berättar dock att 

han insåg snabbt att han och hans familj var tvungna att flytta därifrån för att kunna börja om 

på nytt. Därför insisterade informanten på att han och hans familj skulle bli placerade till en 

mindre ort där det inte bodde många av hans landsmän. Informanten antyder precis som Amar 

att det inte går att integrera sig i samhället om man sitter på ”två stolar” d.v.s. att de enbart 

umgås och vistas med sina landsmän. Informanterna menar att det är svårare att både lära sig 

språket men också att etablera nya kontaket om man hela tiden är omringad av sina landsmän. 

5.4 Språk och Kultur 

Kategorin behandlar informanternas syn på språkets betydelse och kulturen i det svenska 

samhället.  

Kommunikation är en viktig del av en människas liv. Att kunna kommunicera med de 

människorna som bor i samma land som man själv gör tycker informanterna är otroligt 

viktigt. Med hjälp av språket kan man kommunicera och föra vidare t.ex. tankar, idéer och 
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föreställningar till människor i sin omgivning förklarar informanterna. Informanterna ansåg 

också att kulturen inte är något som är givet på en gång, utan att den kan omformas av nya 

förhållanden och kunskaper.  

Vera- ”Språket är det absolut viktigaste man kan tänka sig, man måste lära sig de så snabbt som 

möjligt för att klara av vardagen och såklart på jobbet också”. 

Informanterna var eniga om att språket är nyckeln till en lyckad integration. En av 

informanterna påtalade att de invandrare som inte kan tala det svenska språket lider av en 

jättestor förlust. Informanten anser att man på något sätt stängs ut ifrån samhälle utan språket, 

då man inte kan få någon tillgång till information. Alla informanter betonade att det är viktigt 

att man lär sig språket i det land som man bor i, desto snabbare lär man sig också systemet i 

landet d.v.s. normerna, kulturen etc. En av informanterna berättade specifikt om hennes första 

gynekolog besök i Sverige. Hon berättade att hon fick ha med sig en tolk under besöket och 

att hon i det ögonblicket insåg vikten av att faktiskt lära sig svenska så att hon inte behövde 

vara beroende av någon annan person. 

Här talade informanten om vikten av att kunna stå på egna ben och hur viktigt det är att kunna 

tala språket i de land som man lever i för att kunna vara självständig. Informanten talar även 

om den utsatthet som en invandrare kan uppleva då man är beroende av en annan person. 

Informanten berättade även under intervjun att ingen kan tolka och förmedla de känslorna 

som hon har som hon själv kan göra. 

Majoriteten av informanterna känner sig inte de minsta obekväma när de talar svenska idag. 

En av informanterna berättade dock att hon ibland kan känna sig utpekad av svenskar då hon 

talar inför en större grupp eftersom hon har en brytning. Informanterna benämner språket som 

den viktigaste källan till integration, samt ansågs kulturen vara minst lika viktig i ett land. 

Informanterna konstaterade att som invandrare är det viktigt att man fortfarande bevarar sin 

egen kultur samtidigt som man anpassar sig efter den nya kulturen som finns i landet. 

Leo – ”Man har kvar både från sin egen kultur samtidigt som man tar till sig från den svenska 

kulturen. Desto mer man lever som svenskarna gör desto lättare är det att anpassa sig”.  

Informanterna anser att det är viktigt att vara öppen som invandrare. En av informanterna 

upplever att han har förändrats som person i Sverige och lärt sig att passa in. En annan 

informant anser att invandrare ska anpassa sig efter kulturen och normerna i landet. 

Informanten menar att det är vi som har kommit till Sverige och inte svenskarna till oss. 
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Informanterna talar alltså om öppenhet och anpassning som är viktigt när man kommer till ett 

nytt land som invandrare. Informanterna berättade om saker som de har lärt sig av den 

svenska kulturen och som de har tagit till sig av. Alla informanter upplever att de har lärt sig 

något av den svenska kulturen under sin tid i Sverige. 

Alma- ”Det som jag har lärt mig i Sverige är att man ska planera. Man ska boka tid för allt till och 

med om man har någonting hemma att göra. I hemlandet finns det ingen sorts planering. Folk kommer 

bara och plingar och frågar om man vill dricka kaffe, medan i Sverige så planerar man när man ska 

träffa någon”. 

 

En av informanterna berättade att hon och hennes familj brukar fira den svenska traditionen, 

eftersom hon upplever julen som en trevlig tradition. En av de andra informanterna talade om 

att han och hans familj äter mycket svensk mat. Något som alla informanter påtalade var att 

de lärt sig att inte skrika och gapa när de inte är nöjda. Informanterna menar att det är vanligt 

att folk i Bosnien skriker och har ett hett temperament så fort de är missnöjda med något.    

Samtliga informanter påtalade att det är viktigt att anpassa sig efter de svenska normerna, 

samtidigt som man bevarar sina traditioner.  

5.5 Identitet 

Temat tar upp identitet och identitetsförändringar hos informanterna i studien.  

Alma berättade att hon tror att alla invandrare som kommer till ett nytt land genomgår en 

form identitetsförändring som invandrare i ett nytt land. Alma berättade också i intervjun att 

hon märkte hur mycket hon hade förändrats som person då hon för första gången åkte till 

Bosnien efter kriget. 

Alma- ”Jag började ifrågasätta allt första gången som jag åkte ner till Bosnien efter kriget. Det var då 

jag insåg hur mycket jag hade ändrat som person”. 

Alma berättade att hon uppskattar livet mycket mer idag och även sig själv efter kriget. Hon 

talar om hur hon självfallet har kvar sina rötter och sin kultur som hon bevarar men att hon 

även anpassat sig efter de svenska normerna. Hon känner sig inte som en svensk men som en 

svensk medborgare i det svenska samhället. En annan informant talade om att kriget har 

medfört att hon lärt känna sig själv mycket bättre. Informanten berättar att hon aldrig trodde 

att hon skulle förändras så som hon faktiskt gjort. Hon menar att hon idag vet att hon kan 

klara av vad som helst i livet bara hon vill och detta var något som hon aldrig tidigare trott om 
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sig själv tidigare. Hon berättar dock att hon fortfarande är samma person som innan men att 

hon utvecklats personligt i Sverige. 

 Lana-” Flykten har bara påverkat mig på ett positivt sätt, jag hade aldrig innan trott att jag skulle 

kunna lära mig ett helt nytt språk utantill som jag bara har hört några enstaka gånger via tv eller att 

leva någon annanstans förutom Bosnien”.   

Vera berättar att det inte bara är kriget som har påverkat hennes identitet utan även andra 

omständigheter som hon valde att inte ta upp under intervjun. Dock berättade Vera att hon 

som person har förändrats under sina år i Sverige. Precis som Lana berättade Vera att hon 

heller aldrig trodde att hon skulle våga eller kunna lära sig så mycket nytt som hon gjort idag. 

Hon berättade att hon aldrig trodde att hon skulle klara av att leva i andra förhållanden än de i 

Bosnien. En av informanterna påtalade dock att hennes identitet inte försvunnit utan att den 

har utvecklats på ett positivt sätt. En annan informant berättade att kriget självklart har 

påverkat hans identitet. Informanten talade om ändrade vanor och en ny livsstil vilket han tror 

har påverkat hans identitet avsevärt mycket, 

Emil- ”Jag ifrågasatte allt när jag kom till Sverige. Allt jag en gång i tiden kände till var nu borta och 

för att kunna integreras visste jag att jag var tvungen att förändra mitt sätt att tänka på och anpassa 

mig”.  

Emil upplevde att han i grund och botten ändå är samma person, dock har kriget fått honom 

att ifrågasätta saker både hos sig själv och andra runt om kring. Emil anser sig själv 

fortfarande vara samma person som han var i Bosnien med undantag att han anpassat sig efter 

det svenska normsystemet.  

5.6 Integration 

Detta tema behandlar informanternas tankar och åsikter kring vad integration innebär för dem 

samt även deras integrationsprocess. Temat behandlar även frågan återvandring. 

 
Vera-”Integration innebär att man försöker anpassa sig så mycket så att allt fungerar runtomkring, 

inte behöver man ta allt till sig utan man tar de goda bitarna som passar en bäst och inte sticka ut för 

mycket från det svenska samhället”. 

Lana- ”Integration innebär för mig att man lever i ett land där man accepterar de lagar och normer 

som finns men att man ändå behåller sin identitet och den man är”.  
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Både Vera och Lana talar om hur viktigt det är att anpassa sig efter det svenska normsystemet 

men att man samtidigt ska bevara sin kultur och sina traditioner. Informanterna menar att man 

inte behöver ändra sig helt utan enbart anpassa sig så att man inte sticker ut från mängden. 

Alla informanter delade en generell åsikt på frågan, vad integration innebär för dem. 

 Informanterna ansåg att det är upp till var och en att påverka sin egen integrationsprocess. En 

av informanterna ansåg att det är upp till varje enskild individ att lära sig språket och att man 

genom språket har lättare att anpassa sig till samhället eftersom man förstår de mest 

grundläggande sakerna. En av informanterna delade en liknande åsikt och menade tatt man 

själv kan påverka sin integrering genom att lära sig språket och de krav som ställs utav 

samhället. Hon menade att man genom språket kan skaffa ett nytt kontaktnät och ett nytt jobb. 

Amar- ”Man måste våga vara öppen som invandrare när man kommer till ett nytt land och våga ta 

nya initiativ, så som att lära sig språket i landet och kulturen och normerna. Detta är upp till varje 

individ om man vill lyckas att integreras. Man kan inte vänta på att svenskarna ska springa efter oss 

utan viljan är definitivt det som krävs”. 

Alla informanter upplevde att de har lyckats att integrera sig i det svenska samhället. Emil 

ansåg att nyckeln för en lyckad integrering är egen försörjning. Informanterna känner att de 

har uppnått ett liv i Sverige som de är nöjda och tacksamma för. De berättade att de lever ett 

liv idag som vilken annan svensk som helst. Ingen av informanterna känner sig utanför 

samhället på något sätt. Informanterna poängterade också att de alla arbetar idag och har på så 

sätt kunnat skapa sig en egen försörjning. Alla informanterna nämnde också att de har vuxit 

som personer under sin tid i Sverige och att de mer eller mindre känner sig som svenska 

medborgare. En av informanterna påtalade att det är svårt att börja om på nytt i vuxen ålder. 

Informanten beskriver integreringsprocessen som en känsla att födas på nytt. Det är nog den 

största svårigheten menade hon för invandrare som kommer som vuxna att lära sig ett nytt 

normsystem och ett nytt språk. Informanterna ansåg att språket är den största bördan för en 

invandrare när den kommer till ett nytt land. Informanterna talar om att de trivs med sina liv 

idag i Sverige. Därför ser ingen av informanterna någon anledning till att flytta tillbaka till 

Bosnien. De fåtal informanter som brukar åka och semestra i Bosnien åker mestadels för att 

hälsa på släkt som de har kvar i landet. De beskriver dock att de känner som diaspora d.v.s.( 

en grupp som lever i förskingringen) när de åker ner till hemlandet på besök 

(http://sv.wikipedia.org). 

 

http://sv.wikipedia.org/
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6. Metoddiskussion 

I min studie valde jag att intervjua sex informanter som ursprungligen kommer ifrån Bosnien 

och som flydde till Sverige år 1993 på grund av kriget i deras hemland. Dessa sex personer 

presenterar inte majoriteten av bosniska flyktingar som flydde till Sverige. Dock kan jag med 

hjälp av dessa sex informanter presentera en bild av hur en integrationsprocess kan se ut 

utifrån olika perspektiv. Anledningen till att jag valde tre kvinnliga informanter och tre 

manliga var för att kunna skapa och återge en bild av båda perspektiven. Målet med 

informanterna var att finna personer med olika utbildningsbakgrunder. Fyra av informanterna 

hade högskoleutbildning och två av informanter hade grundskoleutbildning. Dock visade det 

sig att tre av informanterna hade juridisk utbildning bakom sig vilket bidrog till att variationen 

bland informanternas utbildningsbakgrunder inte riktigt blev som tänkt. Detta kan bero på att 

jag använde ”snöbollsurvalet” som urvalsmetod eller att få informanter valdes ut till studien. 

Enligt Repstad (1999) är det viktigt att informanterna är så olika varandra som möjligt för att 

få en bred och generell bild utifrån intervjuerna. Hade mitt urval sett annorlunda ut så hade 

möjligtvis resultatet också gjort det. Det hade varit intressant att undersöka och se om en 

människas utbildningsbakgrund kan påverka integreringen i samhället positivt eller har det 

ingen betydelse alls? 

Redan i början uppstod problem med intervjuguiden, då jag hade svårt att formulera frågorna 

och även veta hur många frågor som jag skulle använda för att få en sådan tydligt bild som 

möjligt. Det jag gjorde då var att jag gjorde en ”pilotintervju” för att se hur vidare mina frågor 

var lämpliga och tydliga. Efter ”pilotintervjun” upptäckte jag att strukturen kunde förbättrats 

samt att frågorna behövde förtydligas. Enligt Repstad (1999) präglas den kvalitativa metoden 

av sålunda flexibilitet. Under en forskningsutredning kan och bör intervjumanualen 

korrigeras. Denna förändring beror i stort sett på vem man intervjuar. Eftersom det idag finns 

mycket skrivet om invandrare och integration var det relativt enkelt att hitta litteratur och 

avhandlingar som tidigare skrivits. Detta har gett mig en god inblick i var forskningsfronten 

inom området ligger. Denna inblick i var forskningen befinner sig är även en av fördelarna 

med en litteraturstudie. De teman som valts ut i studien har även hjälpt mig att dela och 

strukturera upp resultatet på ett enklare sätt.  
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7. Resultatdiskussion 

7.1 Analys av livet i Bosnien 

Professorn Daun (1988) skriver om invandrares sociala relationer ” svenskhet som hinder i 

kulturmöten” och anser att invandrare i sina hemländer ofta har en rik tillvaro av sociala 

kontakter. Detta beror till en viss del på att vänskapsrelationer ofta bygger på gamla 

kontakter. Är man inte född i landet har man heller inte några gamla lek-, skol- eller 

studiekamrater att umgås med. I studien belyste informanterna också att de var berikade av 

både vänner och släkt i sitt hemland men att deras sociala liv ser annorlunda ut i Sverige. 

Detta menar dem främst beror på att de inte har samma sociala umgängeskrets kvar. Daun 

skriver i sin bok att det är svårare att skaffa vänner för en invandrare om han eller hon inte är 

född i Sverige eller kom hit i tidig ålder. Detta kan man tydligt se bland informanterna 

eftersom de idag enbart har ett fåtal vänner kvar som de umgås med från sitt hemland och få 

svenska vänner. Informanterna berättar att många av deras tidigare vänner bor antingen kvar i 

Bosnien eller är dem bosatta i andra delar av världen. Det som var intressant att se i resultatet 

var att alla informanter delade liknande åsikter vad de gäller deras sociala liv i hemlandet. 

Daun (a a) menar att det är svårare för en invandrare att skaffa nya vänner om de antingen inte 

är födda i landet eller om man inte kom i tidig ålder. Informanterna i studien har haft svårare 

att bygga upp ett nytt socialt nätverk. För invandrare som är upptagna med att återuppbygga 

ett nytt liv, är det då kanske inte enkelt att skaffa sig ett socialt nätverk när det finns andra 

grundläggande behov som prioriteras. Att lämna sitt hemland innebär för de allra flesta 

invandrare att förlora sin trygghet, sociala liv och säkerhet (All-Badawi, 2003). Al-Badawi 

(aa) beskriver migrationsprocessen som tre faser: hemlands-, flykt- och mottagandefasen. 

Mottagandefasen delas in i två perioder. Den första är när invandraren befinner sig på 

flyktingförläggningen och väntar på uppehållstillstånd och den andra fasen handlar om när 

invandraren fått uppehållstillstånd och kan därefter återuppbygga ett nytt liv. När dessa faser 

är uppnådda går invandraren över till integrationsfasen. Alla dessa faktorer i processen avgör 

hur individen lyckas uppnå stegen Al-Badawi (2003). 

 

Kan det sociala nätverket påverka integrationsprocessen? Det sociala nätverket kan ha en 

betydelse för en invandrares integrering eftersom man oftast är beroende av människor i sin 

omgivning. Har man inte ett fungerande socialt nätverk så kan detta leda till att man stängs ut 

ifrån samhället eftersom man då börjar leva vid sidan av 
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samhället istället för att vara delaktig i det, vilket kan försvåra integrationsprocessen. Enligt 

Al-Badawis (a a) teori så måste invandraren gå igenom hela migrationsprocessen innan den 

kommer till integrationsfasen. Här kan invandraren istället prioritera språket och att lära sig 

normerna och kulturen i landet innan man skapar ett socialt nätverk. 

7.2  Analys av mötet med Sverige 

 

Informanterna i studien flydde från Bosnien till Sverige under kriget i f.d. Jugoslavien. Detta 

var något som har lämnat djupa spår efter sig och informanterna beskriver flykten som det 

värsta en människa kan uppleva. Informanterna i studien tvingades fly till Sverige där de fick 

på nytt återuppbygga ett liv. När ämnet krig dök upp under intervjuerna med informanterna 

blev alla informanter på något sätt berörda. Kriget har format deras liv idag och informanterna 

bär än idag med sig de fruktansvärda och traumatiska minnen som de har upplevt. Författaren 

Kristal-Andersson (2001) behandlar ämnet trauma i sin bok (Att förstå flyktingar, invandrare 

och deras barn - en psykologisk modell). Hon skriver att trauma innebär att en person oftast 

förlorat något och att det handlar om någon slags objektsförlust. Detta är något som 

informanterna i studien kan relatera till då de själva har upplevt en traumatisk händelse som 

påverkat deras liv på ett eller annat sätt d.v.s. kriget. Alla människor påverkas olika av 

traumatisk upplevelse och att vissa har lättare för att hantera det än andra Kristal- Andersson 

(a a). De flesta av informanterna berättade att de haft mardrömmar i åratal om kriget och de 

fruktansvärda minnena och att mardrömmarna dyker upp då och då.  En av informanterna 

berättade att hon idag lärt sig att hantera sina tankar och mardrömmar tack vare att hon och 

hennes man pratat mycket om kriget. Att informanten pratar och bearbetar sina tankar och 

minnen kan ha bidragit till att hon kunnat släppa taget och tänker inte lika mycket på det idag. 

Vidare visar resultatet att informanternas gemensamma åsikt handlar om att blicka framåt i 

livet och fortsätta leva, detta känner alla informanter att de har uppnått. Kristal-Andersson (a 

a) skriver att varje flykting som kommer till ett nytt land hamnar i en process av 

frågeställningar där man börjar minnas och ifrågasätta saker, ofta är denna process svår 

psykologiskt att hantera för många invandrare. Det medvetna eller det omedvetna 

ifrågasättandet kan leda till en positiv inställning och utveckling hos invandraren Kristal-

Andersson (2001). Dessa sex informanters positiva inställning och vilja att integreras kan ha 

bidragit till deras integration, dessutom kan kriget i stor utsträckning även bidragit till att 

informanterna insett att livet är för kort för att inte leva den. 
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När man kommer som flykting till ett nytt land är det första intrycket av landet viktigt för 

individen. Svante Lundberg(1989) behandlar just begreppet flyktingskap. Han beskriver 

flyktingskap som en process som flyktingen genomgår när denne kommer till ett nytt land 

d.v.s. de förändringar som sker. Det ställs anspråk på att lära sig språket, normerna och 

kulturen i landet för att kunna skapa sig en ny identitet. Mötet med det landet som flyktingen 

kommer till är därför oerhört viktigt. Därför är det första intrycket av stor betydelse för en 

flykting när denne kommer till ett nytt land. Informanterna kände sig välkomna när de kom 

till Sverige. Det första intrycket var positivt för informanterna och detta är bland annat något 

som kan ha haft en betydande roll i informanternas integrationsprocess. Informanterna fick 

ekonomisk hjälp och de resurser som behövdes för att integreras. Detta kan vara en stor 

bidragande faktor till att invandrare i Sverige får en chans att integreras i det svenska 

samhället. Hade dessa sex informanter kommit till ett land där man inte har det lika bra 

ekonomiskt ställt, så hade informanternas integrationsprocess möjligtvis sett annorlunda ut. 

Det hade nog i högsta grad åtminstone varit svårare för informanterna att börja om på nytt 

eftersom tak över huvudet och mat är en viktig förutsättning. Det handlar främst om ett 

samspel mellan samhället och individen där båda parter utgör en viktig roll för integration. 

Främst handlar det om individens egna initiativtagande och samtidigt som resurserna man får 

är av avgörande roll för att kunna hantera de krav som ställs utifrån. 

Studien visar även att informanterna hade en positiv bild om Sverige innan deras flykt. 

Kristal-Andersson (2001) skriver att om en flykting har en negativ bild om landet som man 

flyr till kan detta påverka integrationsprocessen negativt(a a). Eftersom informanterna i 

studien hade en positiv bild om Sverige redan innan de flydde kan detta ha påverkat deras 

integrationsprocess positivt enligt Kristal-Andersson (2001). Hade informanterna haft en 

negativ bild ifrån början om Sverige hade de möjligtvis varit negativt inställda till att forma 

ett liv i Sverige trots de resurser som de blivit erbjudna. Därför kan invandrarens inställning 

från början spela en stor roll för deras integration. 

7.3 Analys av sociala relationer 

Sociala relationer är en viktig del i livet anser informanterna. Studien visar att informanterna 

till störst del umgås med sina landsmän idag privat. Fyra av informanterna umgås även en del 

med svenskar privat och de två andra informanterna brukar gå på sociala tillställningar som är 

jobbrelaterade tillsammans med svenskar. Enligt Diaz (1993) integrationsmodell social 

integration är den sociala kontakten viktig för alla invandrare eftersom den ger tillgång till 
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gemenskap och en tillhörighetskänsla i olika miljöer i det svenska samhället. Informanterna i 

studien känner sig delaktiga i samhället och visar inga tecken på utanförskap. Diaz (a a) anser 

att social integration är en av de sju faktorer som är viktiga i en invandrares 

integrationsprocess. Det sociala kontaktnätet för en invandrare är en viktig faktor samtidigt 

som det skapar en otrolig chans att komma in på bland annat arbetsmarknaden men 

framförallt att ha en social relation med majoritetsfolket som bor i landet Diaz (a a). 

Informanterna i studien visade även att de är öppna att umgås med svenskar och betonade att 

de inte har någon större betydelse vad för personer de möter har för bakgrund. Informanternas 

öppenhet kan vara en faktor som påverkar att de har kontakt med svenskar idag. Diaz (1993) 

talar om vikten av att både de etniska grupperna och minoritetsbefolkningen skall uppmuntras 

till att socialisera sig med varandra. Invandraren behöver alltså inte sluta umgås med sin egna 

etniska grupp utan det viktiga är att invandraren är nöjd på det personliga planet d.v.s. 

anpassar sig till samhället och socialiseras med majoritetsbefolkningen. 

 

En av faktorerna som kan försvåra integrationsprocessen är boendemiljön anser 

informanterna. Detta är något som (2004) visar i sin analys” Sköra livsmönster” där hon bland 

annat konstaterar att beroende på vilket bostadsområde en individ är bosatt i kan ett boende 

antingen bidra till eller försvåra den social och den kulturella integrationen. Det som kan ha 

betydelse under integrationsprocessen är om den enskilde lever tillsammans med sina 

landsmän eller andra etniska minoriteter (a a). En sådan miljö kan eventuellt avgränsa 

integrationen till enbart dessa individer medan den utvecklas om invandraren bor i en svensk 

omgivning. Enligt Gustavssons (2004) så kan det fastställas att boendemiljön är oerhört viktig 

för en invandrares integration i samhället. Först dock när invandrare tar avstånd från dessa 

områden kan denne person utvecklas och skapa ett nytt socialt nätverk samtidigt som språket 

blir mer viktigt för att kunna kommunicera med andra etniska minoriteter. Enligt Diaz (1993) 

integrationsmodell boende integration tar även han upp några viktiga aspekter av hur man 

som invandrare kan förbättra sin integration genom vara bosatt i ett område där det finns 

blandade etniska nationaliteter. Diaz (a a) skriver att boendemiljön är viktig i en invandrares 

integreringsprocess.  Trots att informanterna i studien bott i olika boendeförhållanden har de 

alla sex lyckats att integreras i samhället, dock anser informanterna att det är svårare att 

integreras om man är omringad om av sin egna etniska minoritet. Boendeförhållandena kan 

antingen bidra eller försvåra en invandrares integrationsprocess, dock är det inte omöjligt att 

integreras även om man är bosatt i ett invandrarområde.  
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Studien belyser att det även förkommit en del kulturkrockar bland informanterna och 

svenskar. En av informanterna påtalade att det försökt att skapa relationer med bland annat 

sina svenska grannar. Informanterna påtalade att det inte var alltid lätt att skapa relationer med 

sina svenska grannar. När människor från olika kulturer möts kan många frågor uppstår 

påtalar Bansemen (2009). Människor är ofta nyfikna på varandra men en viss rädsla för det 

okända kan också uppstå. Att människor har olika kulturer d.v.s. alltifrån matvanor, klädsel, 

musik, litteratur och religion kan avgränsar mot andra och pekar ut det som är typiskt för den 

egna kulturen (a a). Enligt Daun (1994)” svensk mentalitet” tenderar svenskar att vara 

försiktiga i sina relationer till grannar. Daun skriver att svenskar är rädda för att dras in i 

grannkontakter eftersom man kan uppleva det som besvärligt att dra sig undan och säga ifrån 

om det inte passar Daun (994). Ett sätt att bjuda på sig själv och bjuda lätt nya bekanta till sitt 

hem som är ganska vanligt för informanternas kultur kan kanske upplevas som mindre vanligt 

i den svenska kulturen. Enligt Dauns teori så är svensk mentalitet sådan, kan man dock säga 

att alla svenska är sådana? Det kan istället handla om olikheterna i mentaliteter och kulturer 

bland de etniska grupperna. 

 

 I Studien belyste en av informanterna att det är ovanligt om ett barn inte hälsar på en vuxen. 

Ålund (1991) skriver att Balkan är känt för sin gästfrihet och en starkt kopplad strikt etikett 

som värnar om att man skall följa de social och kulturella reglerna som finns. Hon skriver att 

inte hälsa i Balkan framställs som att socialt förneka en individ. För att förstå varför en 

utebliven hälsning uppfattas som en djup kränkning hos bosnier krävs en kulturellförståelse. I 

Sverige är det enligt normerna vanligt att man hälsar på varandra. Enligt Daun (1998) har alla 

länder sin egen mentalitet och vi människor är lika på många sätt men samtidigt är vi väldigt 

olika. Skillnader i sättet att kommunicera är alltså en orsak till att svenskarna tycks hålla sig 

på sin kant Daun (a a). När två olika kulturer möts kan de enkelt uppstå en kulturkrock bland 

dem d.v.s. en förvirring och oklarhet bland båda parterna ett exempel på detta kan vara 

punktlighet. Punktlighet är något som är positivt i Sverige. En arbetsdag i Sverige kan vara 

planerad med fika klockan 9:00 och därefter följer sammanträden klockan 10:00 och lunch 

klockan 12:00 mötena förutsätts i och med att de också slutar i tid (a a). Detta uppfattas av 

svenskar som effektivitet och en bra organisationsförmåga. Medan invandrare kan uppfatta 

detta som brist på intresse ” att sluta i tid” eftersom de kan innebära att man tvingas bryta 

plötslig och kan uppfattas som osympatisk och opraktiskt stelhet i de mänskliga kontakterna. 

En och samma kod kan alltså uppfattas och värderas olika i skilda kulturer Daun (1998). Att 
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kulturkrockar förekommer kan vara viktig för en invandrares integrationsprocess. Det är 

viktigt att bli medveten och lära sig att det finns skillnader i kodsystem mellan olika kulturer. 

Först när man är medveten och förstår majoritetskulturens koder blir integreringen möjlig.  

7.4 Analys av språk och kultur 

Informanterna poängterar att språket är nyckeln till en ”lyckad integration”. Bunar (2000) har 

skrivit om de kulturella förändringar som skett i Bosnien samt i Sverige och konstaterar att 

språket är nyckeln för att kunna återskapa ett hem i exilandet. Bunar (a a) menar att man 

genom språket och arbetet kan lyckas att skapa sig ett liv i det svenska samhället. Om en 

person inte har vilja att integreras så kan även detta påverka språkinlärningen eftersom 

personen antagligen inte kommer att anstränga sig för att lära sig språket om inte viljan finns 

där. Det kan vara svårt många gånger att hitta den” rätta vilja” efter att man har varit utsatt för 

olika svåra situationer och här behöver dessa människor hjälp som samhället kan erbjuda. 

Många gånger behöver människor hjälp på vägen. Det finns situationer i livet där en människa 

kan förstå hur beroende den är av någon annans hjälp men även också utav ett helt 

institutionellt sammanhang då språket saknas. När en person inte kan påverka sin livssituation 

blir personen ofta osäker och otrygg Bunar (2000). 

 

Detta är något som Bourdieu (1994) tar upp då han påtalar att människor känner sig trygga 

och tillfredställda när de kan påverka sin livssituation (a a). Att kunna tala om för vänner och 

släktingar och vårdpersonal, vilka behov man har är en viktig trygghet för de flesta. Det är 

viktigt att kunna kommunicera med andra och känna sig och sina synpunkter accepterade och 

respekterade av andra (a a). Informanterna upplevde att språket var den största svårigheten för 

de som invandrare när de kom till Sverige. Språket är ett komplicerat kommunikationssystem 

det är tack vare språket som vi kan utbyta känslor och tankar Bourdieu (1994). Andersson, 

1993; Söderlind 1984 anser att språket formar det inre jaget, upplevelsen av den egna 

individualiteten d.v.s. alla minnen, åsikter. När en invandrare känner att den inte kan utrycka 

sina känslor så kan den känna en avsaknad av identiteten. Denne kan dessutom känna att ens 

eget språk förlorat värde och denna känsla försvinner inte förrän man lärt sig att behärska det 

nya språket. Detta kan stämma överens med informantens känsla av utsatthet som 

informanten kände under hennes gynekologbesök. Uppleveslen av att inte ha kontroll på 

grund av språksvårigheter kan i den stund upplevts som en avsaknad identitet. Oavsett 

svårigheter som sådana situationer kan åstadkomma kan denna upplevelse påverkat 

informanten att snabbare inse vikten av att lära sig det svenska språket eller hade det 
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eventuellt kanske tagit längre tid för henne att förstå språkets betydelse. Diaz (1993) belyser 

även detta i ett av hans sju stadier i hans integrationsmodell. Den tredje dimensionen handlar 

om kommunikativ integration. Här talar han om att språket är ett viktigt medel för att kunna 

kommunicera med majoritetsbefolkningen och nå delaktighet i samhället. Informanterna i 

studien instämmer att de personerna som inte kan språket lider av en jättestor förlust. Samtliga 

informanter upplever att de med hjälp av språket har kunnat lära sig kulturen och normerna 

samt kunnat etablera nya kontakter. Dock är det möjligt att som invandrare bo i ett land utan 

att kunna språket men samtidigt kan det försvårar integrationsprocessen. 

 

Under intervjuernas gång talade alla informanter på svenska trots att de kunde valt att prata på 

bosniska. Borgström (1998) skriver att när en invandrare vågar vara öppen och använda sig av 

det nya språket, är det även lättare att tillägna sig det och därmed också integreras i det nya 

samhället. Att informanterna ställde upp och ville bli intervjuade kan visa på deras öppenhet 

som eventuellt också har bidragit till deras integration. Det kan även säga en del om 

informanternas identitet och att de känner sig trygga i den. Hade informanterna på något sätt 

varit osäkra så hade de förmodligen aldrig självmant valt att prata på svenska.  

 

En av informanterna berättade att hon kan känna sig obekväm när hon talar svenska eftersom 

hon har en brytning i sitt svenska språk. Detta kan vara är en form av synligt stigma som 

Goffman (2007) beskriver. Informanten kan inte påverka sin brytning, dock så hör framförallt 

svenskar att hon har utländskt påbrå. I detta fall kan inte informanten dölja sitt stigma 

eftersom hon inte kan påverka sin brytning. Bortsätt från språkets vikt så upplevde 

informanterna att kulturen är minst lika viktig i det samhället som man lever i. Sverige är idag 

ett mångkulturellt land där de sex undersökta immigrerat på grund av kriget i deras land. 

Eftersom dessa flyktingar tidigare bodde i ett europeiskt land, det vill säga Bosnien skiljer de 

sig inte avsevärt mycket från den svenska kulturen. De enda skillnaderna dessa individer har 

är deras etniska ursprung, olika normer och språk. Informanterna i studien har här ett osynligt 

stigma enligt Goffman (2007) eftersom de kommer ifrån ett europeiskt land som inte skiljer 

sig avsevärt från Sveriges normer. Därför kan informanterna också dölja sitt stigma eftersom 

det är svårt att se om informanterna är invandrare eller inte dock finns det såklart en möjlighet 

att stigmat avslöjas på så sätt när man tillexempel upptäcker att informanten haren brytning i 

språket. 
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7.5 Analys av identitet 

Informanterna i studien är överens om att deras identitet påverkades i samband med kriget. 

Detta är något som Birgitta Angel och Anders Hjern tar upp i ”Att möta flyktingar, 2004”. De 

lyfter de tuffa och svåra situationer som en invandrare måste genomgå när de flyttar till 

Sverige. Många av invandrarna som kommer till Sverige hamnar i olika identitetskriser eller 

någon form av förändringar i identiteten som får dem att ifrågasätta allt. Invandraren möts av 

ett nytt främmande språk och en ny kultur. Allt som personer tidigare känt till är inte 

väsentligt längre då man oftast har nya normer att rätta sig efter för att kunna anpassa sig (a 

a). Det som var positivt och överaskande att se i resultatet var att informanterna ansåg att 

deras identitet hade förändrats till det bättre i Sverige. Informanterna upplevde att de kan klara 

allt i livet bara viljan finns där. 

En liknande studie som skrivits av Ehrencrona& Pedersen (2009) har man undersökt fyra 

iranska invandrare i det svenska samhället. I denna studie har man undersökt hur identitet 

förändrats i samband med flykten till Sverige för fyra iranska flyktingar. Resultatet visade att 

alla fyra informanter upplevde att deras identitet förändrats från deras tid i Iran tills nu. De 

upplever att de fortfarande bevarat sin kultur men att de också anpassat sig efter de svenska 

normerna. De upplevde även att de förändrats till de positiva och att de idag klarar av 

motgångar mycket bättre än de som inte har genomgått en migrationsprocess (a a). En klar 

koppling kan dras mellan denna studie och min studie. I båda fallen så anser informanterna att 

identiteten förändras i samband med en migrationsprocess. Vi kan se att två helt olika etniska 

grupper upplevt samma typ av känsla och identitetsförändring i samband med deras flykt. 

Bilden behöver inte vara generell för alla invandrare, dock är det möjligt att majoriteten av 

invandrare upplever någon form av identitets förändring när de kommer till ett nytt land.  

7.6 Analys av integration 

Studien visar att integration för informanterna handlar om att anpassa sig till samhällets 

normer samt att det är upp till varje individ att ta sitt initiativ till att lära sig språket i landet. 

Samtliga informanter påtalade även om vikten av att behålla sin egen kultur samtidigt som 

man anpassar sig efter de svenska normerna i samhället. Abrahamsson och Belsö (2004) 

anmärker att det personliga engagemanget är det viktigaste om man vill lyckas integreras i ett 

samhälle. I deras studie betonar informanterna vikten av att själva ta initiativ till att lära sig 

språket i landet. Studierna visade även likheter mellan informanterna då alla upplevde en 

känsla av att de tillhör två kulturer. Informanterna menar att bevarat sin egen kultur samtidigt 
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som de har anpassat sig efter den svenska kulturen. Detta kan ses som att informanterna har 

en slags dubbel identitet och kan medföra att informanterna varken känner fullständig 

tillhörighet till den ena eller den andra kulturen. Vidare visar Abrahamsson och Belsö (a a) att 

det inte finns några avgörande omständigheter där man kan påstå att en invandrare är helt och 

fullt integrerad. Om man vill lyckas integrera sig i ett samhälle är det personliga 

engagemanget viktigt och detta är ett sätt genom vilket integration påverkas (a a). Det är 

viktigt att personen redan från börjar är motiverad till att lära sig språket, normerna och 

kulturen i landet.  

 

 En av informanterna berättade i resultatet att flykten till Sverige kan beskrivas som en känsla 

av att födas på nytt. Denna känsla är något som kan förknippas med varje invandrare som 

kommer till ett nytt land. De flesta invandrare måste börja om från början då de måste lära sig 

ett nytt språk, normerna och kulturen samt etablera nya kontaktnät. Diaz (1993) benämner 

även i sin integrationsmodell om hur viktig den personliga integrationen är för en invandrare. 

Den personliga integrationen kännetecknas av att invandraren upplever att han eller hon har 

lyckats att integreras och att de även känner sig delaktiga i samhället både genom arbete, 

inkomster, boende och liknande (Diaz, 1993). Ingen av informanterna upplever att de känner 

sig utanför samhället på något sätt. De talar för att deras liv finns i Sverige idag och därför 

hade ingen av informanterna kunnat tänka sig att återvända tillbaka till Bosnien. Diaz (a a) 

menar att både den social integration och den kommunikativa integrationen kan utebli om 

invandraren är inställd på att återvända (a a). Alla informanterna var fast bestämda att bygga 

ett liv i Sverige och detta kan ha varit en stor bidragande faktor för informanternas 

integration. Hade informanterna varit inställda på att återvända hade troligen ingen av dem 

ansträngt sig för att lära sig språket eller att bygga ett liv i Sverige eftersom de hade haft i 

åtanke att de ska återvända. De flesta av informanterna åker ner till Bosnien enbart för att 

träffa släkt och vänner på somrarna. De berättade i resultatet att de betraktas som ”diaspora” i 

hemlandet och att de inte längre känner att de är en del av samhället i Bosnien.  Därför kan 

informanterna också ha uppnått personlig integration eftersom de alla hade viljan att utvecklas 

och forma sina liv i det svenska samhället. Informanterna har alla idag ett jobb och eget 

kapital för att kunna försörja sig.  
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8. Avslutande diskussion 

Studiens syfte var att belysa integrationsprocessen utifrån sex bosniska flyktingar i det 

svenska samhället. Målet med studien förväntades kunna öka förståelse och insikt om några 

av de faktorer som är grundläggande för en bosnisk invandrares integration men också de 

omständigheter som kan motverka integrationen. De tre frågeställningar som jag utgått ifrån 

för att besvara syftet är;  

1. Vad innebär det att vara integrerad utifrån informanternas perspektiv? 

2. Vilka faktorer har bidragit och motverkat informanternas integration? 

3. Hur kan en ”lyckad” integration uppnås i det svenska samhället enligt informanterna? 

 

Vad innebär det att vara integrerad utifrån informanternas perspektiv? Studien visar utifrån 

informanternas upplevese av att vara integrerad, innebär att man anpassar sig efter de normer 

och kultur som finns i landet. De anser att det först och främst är viktigt att man lär sig 

språket. Det är genom språket som en invandrare kan skaffa ett socialt nätverk och framförallt 

kunna göra de elementära sakerna så som att läsa tidningen och lyssna på radio. Diaz (1993) 

belyser att den kommunikativa integrationen ät viktigt för att kunna kommunicera med 

majoritetsbefolkningen. Alla sex informanterna i studien talar svenska idag och förstår eller 

göra kan göra sig förstådda på svenska. Vidare anser informanterna att det är viktigt att man 

anpassar sig efter den svenska kulturen men att man samtidigt bevarar sin egen kultur. Enligt 

resultatet så anser informanterna att de är fullt integrerade. Diaz (1993) belyser även den 

sociala integration som viktig för en invandrare. Studien visar att informanterna arbetar och 

har ett etablerat kontaktnät i Sverige. Samtliga informanter umgås även privat med svenskar 

och bor även i områden med blandade etniska minoriteter.  Informanterna i studien har även 

på ett eller annat sätt tagit till sig något från den svenska kulturen vilket visar på att 

informanterna har anpassat sig till de svenska normerna. De har emellertid inte tagit avstånd 

från sitt kulturella ursprung och menar att det handlar om att anpassa sig till varandra, anpassa 

sig till de kulturella normer, tradition och livsstil när den eventuella kontexten kräver detta, 

alltså leva i mångfalden.  Dessa aspekter av integration är också några av de viktiga faktorer 

som man belyser i den tidigare forskningen. 

 

Vilka faktorer har bidragit och motverkat informanternas integration? Studien visar även att 

de finns vissa komponenter som kan försvåra en invandrares integrering i samhället. En av 

dessa kan vara samhällets resurser och framför allt invandrarens personliga engagemang. Om 
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ett samhälle inte kan erbjuda invandrare rätt resurser när de kommer till landet kan detta 

försvåra invandrarens integrering. När jag talar om resurser så talar jag om ekonomiskt 

bistånd och ett boende. Det är även viktigt att invandraren har ett personligt engagemang och 

vill integreras i landet. Det handlar alltså om samspelet mellan både individens egna 

initiativtagande och samtidigt de resurser man får för att kunna hantera de krav som ställs 

utifrån. Något som också visades kunna försvåra integrationsprocessen var boendemiljön. 

Diaz (1993) skriver att boende integrationen är viktigt för en invandrare. Han anser att 

integrationen kan förbättras om man är bosatt i en miljö med flera olika etniska minoriteter. 

Detta är något som även informanterna i studien anser. Bor man för länge i ett så kallat 

invandrarområde så finns risken att man enbart umgås med sina landsmän vilket kan bidra till 

att man försvårar den sociala och kulturella integrationen. Dock behöver det inte betyda att en 

invandrare inte kan integrera sig trots att denne bor i en sådan boendemiljö. 

 

De faktorer som kan ha bidragit till informanternas integrering är de förutsättningar som 

informanterna fick. Informanterna togs emot på så sätt att de kände sig välkomna när de kom 

till Sverige. Informanterna hade även en positiv bild av Sverige innan deras flykt vilket också 

kan vara en bidragande faktor till deras integrering. Framförallt visar studien att 

informanternas personliga initiativ och vilja att integreras har lett dem till där de är idag. 

Något som också är viktigt att belysa är att ingen av informanterna skulle kunna återvända 

tillbaka och kan vara en stor bidragande faktor för en invandrares integrering i samhället och 

som kan påverka integrationsprocessen.  

 

Hur kan en ”lyckad” integration uppnås i det svenska samhället enligt informanterna? 

Resultatet visar att informanternas anser att en lyckad integrering är egen försörjning d.v.s. att 

man kan leva i ett land som det inhemska folket. Alla informanter säger sig ha förändrats som 

personer i och med flykten till Sverige. Hur informanterna har förändrats kan de själva inte 

kan svara på, men de säger är att de med all säkerhet inte är de personerna de var innan 

flykten och att de blivit starkare som individer. Diaz (1993) belyser att den personliga 

integrationen är viktigt för en invandrare. Här kan man tydligt se att informanterna uppnått en 

personlig integration då de lyckats att integrera sig i samhället och är idag delaktiga i 

samhället då de lyckats att bli självförsörjande. 

I framtiden hade det varit intressant att undersöka är en större målgrupp för att just skapa ett 

bredare perspektiv. Det man hade kunnat göra för att nå ut till fler personer är att göra en 
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enkätundersökning. Utifrån detta hade man kanske kunnat hitta fler skillnader och på så sätt 

dra fler slutsatser eftersom man hade haft fler personer delaktiga i undersökningen. Det hade 

även varit intressant att undersöka de andra folkgrupperna som flydde ifrån kriget i f.d. 

Jugoslavien för att se om det finns en gemensam uppfattning eller om deras 

integrationsprocess sett annorlunda ut. Det man också hade kunnat undersöka i framtiden är 

första generationens invandrare från f.d. Jugoslavien och jämföra deras integrationsprocess 

med de flyktingar som flydde under kriget. En viktig fråga som hade kunnat behandla är om 

bemötandet sett annorlunda ut för dessa två grupper?  
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Bilaga 1 

– Bakgrund 

* Berätta lite om dig själv? 

* Vad har du för utbildningsbakgrund?  

* Hur såg din boende situation ut i Bosnien? 

* Vilket intryck hade du om det ekonomiska läget innan kriget i Bosnien? 

- Hur såg din ekonomi ut? 

* Kan du beskriva hur ditt sociala liv såg ut i Bosnien? 

 

– Mötet med Sverige  

* Om du ser på Bosnien som samhälle ur dagens perspektiv, vilka för respektive nackdelar 

finns det? 

* Berätta vad som hände när du kom till Sverige? 

* Om du tänker tillbaka, hade du några förväntningar när du kom till Sverige? 

- Visste du något om Sverige sen tidigare? 
     

* Kan du beskriva hur ditt liv i Sverige ser ut idag?  

* Har du någon gång varit eller är du aktiv i någon förening i Sverige? 

 

– Sociala relationer  

* Hur ser din sociala umgängeskrets ut? 

* Har din umgängeskrets förändrats sen du kom till Sverige? 

* Tror du att din roll i familjen har ändrats sen du kom till Sverige? 

 

- Språk och kultur 

* Hur viktigt anser du att det är att kunna tala det svenska språket och varför? 

* Hur kan man själv påverka inlärningen av det svenska språket anser du? 

* Har det hänt någon gång att du har känt dig obekväm när du har pratat svenska? 
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– Berätta om situationen?  

* Kan du nämna något från den svenska kulturen eller det svenska levnadssättet som du har 

tagit till dig eller som du har haft någon nytta av här i Sverige? 

 

- Identitet 

* Hur tror du att kriget har påverkat din identitet? 

* Hur upplever du själv att du har förändrats av din flytt till Sverige? 

* Hur ser du på dig själv nu jämnfört med ditt urspungsland? 

 

- Integration 

* Vad innebär integration för dig? 

* Vad kan man som individ själv göra för att påverka sin integrationsprocess enligt er? 

* Känner du att du har gjort allt du kunnat för att integrera dig i det svenska samhället?  

* Vilka svårigheter uppstår när man ska integrera sig i ett nytt samhälle tycker du?  

– Tycker du att det har varit svårt? 

* Om du ser utifrån ditt perspektiv idag, hade du kunnat tänka dig att återvända till 

hemlandet?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


