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FÖRORD 

Föreliggande studie har inte enbart varit en resa bakåt i tiden, utan även en djupare rannsak-

ning i nuet. Färden har inte uteslutande varit närgången, utan också behövande och social. 

Aldrig har jag ägnat så mycket tid åt att fundera och analysera över det förgångna. Framförallt 

2 
 



Högskolan i Halmstad                                                                                                                      Natasa Dizdar 
Sektion för Hälsa och Samhälle 
Magisteruppsats, 15 Hp 
VT: 2014 
Handledare: Åke Nilsèn 
över begreppet diaspora, som jag under denna resa upptäckt är mer sammansatt än jag någon-

sin kunnat ana. Alltsedan första hembesöket har jag varit förtrogen med detta koncept, och 

först nu har jag kommit fram till insikten om hur ytlig denna bekantskap har varit. Mitt hem-

land, mitt hem, mitt ursprung och min etniska identitet har aldrig påverkat mig i lika hög grad 

som nu.  

 

Jag önskar att jag med föreliggande studie är i stånd att bistå med hjälp och perspektiv 

åt andra som befinner sig i liknande situation som mig, åt andra vandrande själar som känner 

utanförskap och att ”inte tillhöra” och åt andra vandrare som blivit invandrare.  

 

Natasa Dizdar 

Halmstad 2014 
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ABSTRAKT 

TITEL: Flyttfåglar - En kvalitativ studie om hur återvandraren blir invandraren i sitt hem-
land. 

FÖRFATTARE: Natasa Dizdar.  

NYCKELORD: Diaspora, etnisk identitet, etnicitet och nationalism, Bosnien-Hercegovina.  

ÅR: Vårtermin 2014.  

ABSTRAKT: Det är vanligt att folk som kommer till ett nytt land känner utanförskap, att de 
är i diaspora. Dock är det lika trivialt att drabbas av liknande känsla av exkludering när de 
besöker hemlandet. Men vad beror detta på? Syftet med föreliggande studie är främst att 
fånga kärnan i varför folk ifrån Bosnien-Hercegovina känner sig som diasporamedlemmar när 
de återvänder hem.  

FRÅGESTÄLLNING:  

• Vilka bidragande faktorer upplever informanterna är kärnan till att de känner sig som 
diasporamedlemmar när de återvänder till sitt hemland?  

METOD: Metod som använts är den kvalitativa metoden med semi-strukturerade intervju-
former. Den hermeneutiska forskningsansatsen användes för att forskaren har förförståelse för 
ämnet. Vid analys användes meningskoncentrering.  

BEGREPP: Diaspora: Avtar Brah, Erik Olsson och Robin Cohen. Identitet: Avtar Brah, Stu-
art Hall och Thomas Hylland Eriksen. Etnicitet och nationalism: Thomas Hylland Eriksen och 
Erik Olsson.  

RESULTAT: Forskningen demonstrerar att alla fyra informanter känner utanförskap i Sve-
rige och att hälften upplever liknande exkludering även i hemlandet. Det som ytterligare på-
verkar respondenterna att känna sig likt diasporamedlemmar i det egna hemlandet är framför-
allt de själva, men även den nyrådande situationen i landet där allting genomgått en drastisk 
förändring under deras frånvaro. Nationsgränser likt populationen har reviderats. National-
ismen har blomstrat upp, vilket delat upp land som stad och påverkat respondenternas känsla 
av utanförskap i ännu högre grad.  
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ABSTRACT 

TITLE: Migratory Birds - A qualitative study of how people of repatriation become immi-
grants in their home country. 

AUTHOR: Natasa Dizdar. 

KEYWORD: Diaspora, ethnic identity, ethnicity and nationalism, Bosnia-Herzegovina. 

SEMESTER: Spring 2014. 

ABSTRACT: It is common for people who immigrate to a new country to feel left out, to 
feel like members of diaspora. However, it is equally trivial to have similar feelings when you 
re- visit your home country. But why is that? The main aim of this thesis is primarily to cap-
ture the essence of why people from Bosnia-Herzegovina feel as diaspora members when they 
re- visit their homeland. 

MAIN ISSUE: 

• Which contributing factors, do informants in this study experience, are crucial to making 
them feel as members of diaspora when they are re- visiting their home country? 

METHOD: The method used is this thesis is the qualitative one with semi-structured inter-
view forms. The hermeneutic research approach took place because of the researcher's pre-
understanding of the subject. In the analysis, sentence concentrator was used. 

CONCEPT: Diaspora: Avtar Brah, Erik Olsson and Robin Cohen. Identity: Avtar Brah, Stu-
art Hall and Thomas Hylland Eriksen. Ethnicity and nationalism: Thomas Hylland Eriksen 
and Erik Olsson. 

RESULTS: The following research demonstrates that all four informants feel left out in Swe-
den and that half of them are experiencing similar exclusion in their home country. What fur-
ther exerts influence on respondents' identification as diaspora members in their own home 
country, are above all themselves, but also the new existing condition where everything has 
undergone a drastic change in their absence. National boundaries like the population have 
suffered extreme deviations. Nationalism has flourished which divides the population in the 
country as in the city, and is affecting the respondents' sense of not belonging in an even 
higher degree. 
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1.0 INLEDNING 

1.1 MINNEN FRÅN FÖRR  

Jag var fem år gammal då kriget bröt ut i min hemstad, Mostar, i nuvarande Bosnien- 

Hercegovina. Min mamma och jag flydde till Kroatien där vi sökte skydd som flyktingar hos 

familjen vi semestrade hos varje sommar innan ofredens tid. Pappa stannade kvar i Mostar. 

Mina föräldrar kommer från olika bakgrunder, mamma är bosnienserb och bosnienkroat och 

pappa är bosnienmuslim. Dock är båda ateister. Efter ett år i Mostar kom pappa till oss i 

Kroatien och vi var tvungna att fly landet på grund av att en etnisk rensning av 

bosnienmuslimer härjade och vi inte kunde hålla oss undangömda mer. Att ta farväl av släkt 

och vänner var det allra svåraste eftersom att vi inte visste vad som väntade varken oss eller 

dem. Ingen visste när och om nästa möte skulle äga rum.  

En buss tog oss direkt till Sverige. Tillflyktsort valdes inte, utan vi flydde till det första och 

bästa land som tog emot flyktingar. Minnena av denna resa är lika starka idag som då, 

samtidigt som jag inte förstod vad som stod på. Många av oss var inte klara över hur 

ödeläggande situationen, som vi befann oss i, var. En naivitet uppstog i allt detta elände. Det 

kanske är så det mentala tillståndet fungerar i förödande situationer för att förhindra en från 

att tappa förståndet?  

Väl i Sverige blev vi omplacerade mellan olika flyktingläger, där vi med jämna mellanrum 

bemöttes med förnedrande ögon från omgivningen som vi kom i kontakt med. De såg på oss 

som om vi var från en annan planet. Ett genomträngande minne är när personalen 

demonsterarde hur en tvättmaskin fungerade och samtidigt poängterar väldigt noggrannt att 

det inte skulle placeras disk i den. Då och då kom det nazister med glåpord utanför stängslen 

som omringade vårt flyktingläger. De kom i tåg med flaggor, snaggade huvuden och tatuerade 

lemmar. Minnet av hur jag fylldes med en känsla av obehag kommer aldrig att lämna mina 

tankar. Jag visste att dessa individer inte välkomnade oss till sitt land precis som våra egna 

landsmän ville bli av med oss. Men jag visste inte varför. Inte då. Jag var bara ett barn.  

Vi blev förflyttade mellan olika orter och lägenheter som vi delade med andra familjer. Två år 

senare fick vi uppehållstillstånd och flyttade till Fritsla. Jag är väl medveten om att andra 
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flyktingars möte med svenskar och det nya landet skiljer sig från mitt, att inte alla varit med 

om liknande händelse eller upplevt det jag har. Varje resa har varit individuell och personlig, 

varje resa har varit en berättelse för sig. 

Det första återmötet med min hemstad ägde rum sex år senare, då jag var 12 år gammal. 

Mamma, pappa och jag bilade ner vintern 1999. Vi bodde hos min mormor och morfar, som 

tillsammans med en tant, var inneboende i en lägenhet som de hyrde för att deras respektive 

lägenheter var bebodda av främlingar som hade flyttat in under kriget. Det samma gällde vår 

lägenhet. Min farfar låg inför döden och gick bort en kort tid senare. Lägenheten vi bodde i 

var kall, obehaglig och fylld med uppstoppade djur på väggarna likt trofeer. Min mormor, 

mamma och jag låg i samma säng på nätterna, tätt intill varandra med mössor på våra 

huvuden för att behålla värmen.  

Första träffen med mitt hemland var inte vacker utan fylld med orättvisa och sorg. Vi hade 

inte tillgång till något som tillhörde oss. Vår lägenheten var bebodd av främlingar, en 

familjemedlem som låg mig nära hjärtat låg på dödsbädden, landet var i kaos, folket levde i 

fattigdom och hat och samtidigt var allt nytt och främmande för mig. Mitt i allt elände fylldes 

jag trots allt av en känsla av tillhörighet och för första gången kände jag mig hemma. Den 

känslan har aldrig sinat, utan blir starkare för varje dag som går.   

Jag besöker Mostar flitigt och även om jag är i diaspora i Sverige så bemöts jag mer av detta 

tillståndet i hemlandet. Det är en känsla av utanförskap, att man i sin helhet inte tillhör det 

enda land och stad man känner är ens hem och ursprung. För mig kommer det från folket i 

omgivningen, då de ständigt påminner mig om att jag är “svensk diaspora“. Det är ett vanligt 

ord i deras vardagliga vokabulär.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Att som flykting komma till ett nytt land innebär per automatik att bli placerad i en social 

kontext som inte är bekant. Platsen, språket, kulturen, folket, normerna, värderingarna, seder-

na och bruken är inte i samspel med de flyktingarna är uppvuxen med och deras gamla värld 

kolliderar med den nya.  
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Efter en tid när diasporamedlemmarna börjat acceptera sitt öde och sakta men säkert kanske 

även börjat att anpassa sig till den färska omgivningen, märker de av hur stor saknaden av den 

gamla är. Deras minnen av hemlandet blir som mest präglade av positivism. Allt de minns är 

ljuvligare än vad det kanske var. När de väl nått någon stabilitet i värdlandet börjar de besöka 

hemlandet bara för att inse att saker och ting genomgått en markant förändring under deras 

frånvaro. De kommer till insikt att samhället är annorlunda, att folket inte är densamma. De 

känner sig inte enbart likt främlingar i det nya samhället utan även i det nygamla.  

Som flykting i det nya landet börjar de bemötas av frågor angående vem de är och varifrån de 

kommer. Att definiera sin identitet och rötter blir allt viktigare och ett ”måste” från samhället 

de lever i, men även i hemlandet de besöker. Under hela denna process har deras etniska iden-

titet genomgått en förändring från att i början huvudsakligen vara influerad av landet de var 

födda och uppvuxna i till att nu även bli påverkad av det nya samhället de bor i. Deras etniska 

identitet påverkas ytterligare av att landet de vuxit upp i inte längre existerar, utan ett nygam-

malt land har blivit fött; Bosnien-Hercegovina.  

De allra flesta studier om diaspormedlemmar handlar om hur en särskild grupp anpassat sig 

till det nya samhället. Diasporamedlemmar från forna Jugoslavien befinner sig i en delikat 

situation då de lämnat hemlandet på grund av ett inbördeskrig mellan tre ledande etniska 

grupper för att komma till Sverige och bevittna hur hemlandet förfaller och sex nya länder 

föds. När de åker hem återvänder de inte till samma land som de var födda och uppvuxna i, 

utan de återvänder till ett nytt hemland. De är i diaspora i det nya landet samtidigt som de är i 

diaspora i det egna hemlandet.  

1.3 SYFTE 

Det är vanligt att folk som kommer till ett nytt land känner utanförskap, att de är i diaspora. 

Dock är det lika trivialt att drabbas av liknande känsla av exkludering när de besöker hemlan-

det. Men vad beror detta på? Syftet med föreliggande studie är främst att fånga kärnan i var-

för folk från Bosnien-Hercegovina känner sig som diasporamedlemmar när de återvänder 

hem.  

Begrepp som kommer att stå i centrum i föreliggande studie är: diaspora, etnisk identitet, 

nationalism och etnicitet. 
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1.4 FRÅGESTÄLLNING 
 

• Vilka bidragande faktorer upplever informanterna är kärnan till att de känner sig som 

diasporamedlemmar när de återvänder till sitt hemland?  

 

1.5 BRA ATT VETA 

Hem, hemland och ursprungsland kommer att särskiljas i följande studie så att läsaren vet vad 

som menas med begreppen. Hem är var ditt hjärta bor medan hemland är en geografisk plats 

där en kommer från och ursprungsland betecknar federationen deltagande informanter föddes 

och växte upp i.  

Informanterna, som deltagit i föreliggande studie, förknippar begreppet diaspora med känslan 

av utanförskap och anser att de befinner sig i en minoritet i både värdlandet som i hemlandet. 

Detta eftersom att de inte känner full tillhörighet till någon av länderna. I tillägg upplever de 

att diaspora begreppet är nationsburet, eftersom att de förknippar hem med territorium även 

om de är medvetna om att alla som befinner sig i diaspora inte delar liknande uppfattning.     

1.6 DISPOSITION 

Denna studie är uppdelad i sju kapitel där det första tar upp inledning, syfte samt problemfor-

mulering. Här tas själva essensen upp som utgör grunden för föreliggande forskning och den 

problematik som belyses. Det andra kapitlet handlar om bakgrund till studien, där en kort 

redogörelse för kriget i forna Jugoslavien, hur Bosnien-Hercegovina ser ut idag samt flytten 

till Sverige görs. Läsaren ska känna till diasporamedlemmars bakgrund och personliga histo-

ria. Det tredje kapitlet skildrar tidigare forskning. Den fjärde delen tar upp sociologiska be-

grepp som utgörs av diaspora, identitet samt etnicitet och nationalism. I detta kapitel belyses 

de fenomen som utgjort grunden för studien. Det femte kapitlet tar upp tillvägagångssättet för 

forskningen som varit den kvalitativa metoden. I kapitelet får läsaren följa med bakom scenen 

på färden från början till slut. Där efter kommer presentation och sociologisk analys av 

material som bygger på de sociologiska begreppen och den tidigare forskningen. Här analyse-

ras forskningen. Det åttonde kapitlet knyter ihop säcken med författarens personliga åsikter, 

tankar, reflektioner och förslag på vidare forskning.  
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2.0 BAKGRUND 

I följande kapitel får läsaren en inblick i diasporamedlemmarnas historiska färd från kriget i 

ursprungslandet, till den rådande politiska och sociala situationen i nygamla hemlandet samt 

flykten till det nya värdlandet. Bakgrunden har kronologiskt delats in i två delar: Bosnien-

Hercegovina igår och idag samt Flytten till Sverige. 

2.1 BOSNIEN-HERCEGOVINA IGÅR OCH IDAG 
Bosnien-Hercegovina är ett land på Balkanhalvön som gränser till Kroatien i norr och väst 

och till Serbien och Montenegro i öst och syd. Landet har 3,8 miljoner invånare och Sarajevo 

utgör huvudstaden. Nationen består av tre stora konstitutionella folkgrupper; bosnienmuslimer 

(även kallade bosniaker), bosnienserber och bosnienkroater och tre stora religioner; islam 

(bosnienmuslimer), katolicism (bosnienkroater) och ortodoxism (bosnienserber). I forna Jugo-

slaviska länder binds ens etnicitet samman med ens religion. I landet talas det idag tre språk: 

bosniska, kroatiska och serbiska. Bosnienserber prata serbiska, bosnienkroater kroatiska och 

bosnienmuslimer bosniska. Även språket är nationalistiskt och religiöst fördelat. 

 

Den 20 januari 1990 upplöstes SFR Jugoslavien och detta på grund av att de forna 

delrepublikerna, som idag utgörs av suveräna stater, inte kunde enas om en enad framtid och 

om en enad federation. Kroatien tillsammans med Slovenien var de två första länderna som 

ville gå ut ur unionen, medan Serbien hade planer på ett stor- Serbien som fortsättningsvis 

skulle gå under namnet Jugoslavien. Efter att Kroatien och Slovenien förklarat sig 

självständiga föll det kommunistiska partiet, som var det enda politiska sammanslutningen i 

forna Jugoslavien, tillsammans med federationen.1 Nationalistiska partier bildades i Kroatien 

vid namn HDZ med Franjo Tudman som ledare, i Bosnien-Hercegovina bildades ett 

islamskt parti SDA med Alija Izatbegovic som frontman och serberna bildade sitt 

nationalistiska parti SDS med Slobodan Milosevic.2 Under de första demokratiska valen i de 

nybildade länderna i november 1990 röstade befolkningen nationalistiskt och politiska 

röstningar sedan har inte sett mycket skillnad.3 Idag anses dessa tre ledare vara 

huvudansvariga för inbördeskriget i forna Jugoslavien som ledde till att landet splittrades, att 

1 Fredborg, Arvid. 1994: 373 
2 Agrell, Wilhelm. 1994: 84 
3 Ibid: 132f 
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100.000 – 200. 000 människorliv gick till spillo och att över 2 miljoner själar flydde landet. 

Kriget i Bosnien-Hercegovina brukar gå under namnen Agressionen mot Bosnien- 

Hercegovina eller Stadskriget i Bosnien-Hercegovina.  

 

Under kriget tog fruktansvärda övergrepp mellan de tre ledande etniska grupperna plats och 

kriget betraktas som en etnisk strid. Människor mördades, drevs iväg från sina hem eller sattes 

i fångläger. Alla tre etniska sidor utförde någon sorts etnisk rensning. Dock var ingen lik den i 

Förenta Nationer beskyddade Srebrenica där JNA, som då var under Serbiens kommando med 

Ratko Mladic som general, sköt ihjäl över 8000 män och där än idag över 1200 liv saknas. FN 

har fått otroligt mycket kritik på grund av detta efter krigets slut, eftersom att Srebrenice 

skulle verka som en säker zon för bosnienmuslimer i Bosnien-Hercegovina. Under de fem 

dagar  i juli 1995 som massakern pågick, agerade de ovetandes. Än idag har Serbien inte velat 

ta ansvar för och erkänna att en genocid på bosnienmuslimer utfördes. Både den serbiska och 

kroatiska sidan strävade efter att utföra etnisk rensning på den islamska befolkningen i landet. 

Kriget pågick mellan 6 april 1992 till 14 september 1995, i fyra år. 

 

För att få ett slut på eländet och för att bygga upp landets konstitution, skrevs Daytonavtalet 

på mellan de tre stridande sidorna i staden Paris den 14 december 1995. Kontraktet delade 

upp Bosnien-Hercegovina i två delar, den serbiska delen, Republika Srpska, med en 

bosnienserbisk majoritetsbefolkning och den muslimsk-kroatiska federationen, Federationen 

Bosnien-Hercegovina, med en bosnienmuslimsk majoritetsbefolkning följt av en 

bosnienkroatisk och i en autonom provins, Brčko. Idag kan det diskuteras ifall detta avtal varit 

lyckat. Striderna avtrappade, men 19 år har passerat och landet befinner sig fortfarande i 

status quo. När överläggningarna pågick märktes det tydligt vad de tre deltagande parterna 

ville ha för struktur. Bosnienmuslimer eftersträvade starka och centraliserade institutioner, 

vilka de själva skulle styra över. Resterande två parterna var ute efter en decentraliserad 

maktstruktur, vilken ger dem möjligheter att fatta egna beslut samt tillfället att etablera nära 

samarbeten med grannländerna Serbien och Kroatien. 

 

Makedonien förklarades självständiga i september 1991. I januari 1992 erkände Vatikanen, 

tillsamman med EU, Kroatien och Slovenien självständiga. Bosnien-Hercegovina blev erkänt 

den 6 april 1992. År 2004 bytte, det som var kvar av Jugoslavien, namn till Serbien och 

13 
 



Högskolan i Halmstad                                                                                                                      Natasa Dizdar 
Sektion för Hälsa och Samhälle 
Magisteruppsats, 15 Hp 
VT: 2014 
Handledare: Åke Nilsèn 
Montenegro. I maj 2006 röstade Montenegro för självständighet och Republiken Kosovo 

förklarade sig autonoma år 2008. Det som en gång var en republik förvandlades till sju 

självständiga nationer. 4 

 

Även om 19 år har passerat är tillståndet i Bosnien-Hercegovina värre än någonsin då landet 

befinner sig i en politisk och socio- ekonomisk kris som ingen med säkerhet vet hur länge den  

kommer att vara. Freden har bevarats och våldsstriderna har upphört, men landet är djupt för-

delat. Fredsavtalet har skapat djupare sprickor mellan landets befolkning. Bosnien-

Hercegovina är det enda land i världen som har tre presidenter, där varje stadsöverhuvud re-

presenterar en folkgrupp. Varje president har en åttamånads presidentpost under en fyra- års 

mandat. Politiska företrädare förespråkar delning istället för samarbete och det internationella 

samfundet med beslutsfattande politisk makt i landet som ser till att Daytonavtalets principer 

följs och freden bevaras, OHR, målas upp som syndabockar. Det konkreta kriget såg sitt slut 

för 19 år sedan, men många olösta krigsproblem lever i allra högsta grad kvar hos befolkning-

en i form av nationalism och hat. Diskriminering på etnisk basis, om inte så öppen, är påtaglig 

inom alla fält.5, 6  

2.2 FLYTTEN TILL SVERIGE 
I Sverige, mellan åren 1992- 2002, tog Migrationsverket emot över 135 000 asylansökningar 

av flyktingar från forna Jugoslavien, varav över 90 000 fick uppehållstillstånd. Mer än hälften 

anlände från Bosnien-Hercegovina. 

Att möta flyktingar är en bok författad av Birgitta Angel och Anders Hjern, där de diskuterar 

och jämför ankommande flyktingars livsvillkor i landet de lämnat och landet som blivit deras 

nya bosättning. De tar upp de obehagen som asylsökande varit med om före deras ankomst till 

Sverige i form av politisk förföljelse, fängelse, förtryck, krig och förluster. Angel och Hjern 

informerar att flyktingar kan genomgå en form av identitetskris då de känner både sorg och 

förlust av sitt sociala nätverk- och identitet. Vidare varnar författarna om risken att hela famil-

jen kan uppleva en ”invandrarkris” då traditionella familjemönster sätts ur spel och rubbas i 

det nya samhället. Angel och Hjern menar att majoriteten av flyktingfamiljer väljer att distan-

sera sig från det nya samhället och kulturen då de inte tillhör samma etniska grupp som be-

44 Resic, Sanimir. 2006: 250-270 
5 SIDA. 2009. Landfakta – Bosnien och Hercegovina 
6 SIDA. 2009. Vårt arbete i Bosnien och Hercegovina 
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folkningen i värdlandet, i detta fall svenskar. Flyktingars etnicitet inverkar starkt på deras tan-

kesätt vilket är märkbart när de vistas i en kultur som är olik deras. Vidare menar författarna 

att negativ reaktion kan komma från båda sidor, då både flyktingar och svenskar kan uppleva 

varandra som ”annorlunda”, som vi och dem.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Angel och Hjern. 2004. 
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3.0 TIDIGARE FORSKNING 
Tidigare forskning, på föreliggande vetenskapliga arbetes tema, var aningen snar vilket för-

klarar varför en liknande studie om en annan folkgrupp, den kurdiska, har varit gynnsam. An-

ledningen till att den rådande studien är begränsad till Sverige är för att informanterna befin-

ner sig i, eller har varit i, i diaspora i detta avlånga land. I tillägg underlättade det samman-

ställningen av informanternas historia om flykten till Sverige, deras liv i detta land samt be-

mötandet i hemlandet.  

Flyktingar och vuxenutbildning i Sverige är en studie från 1992-93 skriven av Karsten 

Douglas som ingår i boken med samma titel. Studien skildrar den jugoslaviska diasporans 

resa till ett nytt land med allt vad det innebar. Forskningens relevans för denna undersökning 

är hög eftersom att forskningens fokus stödjer sig på diasporamedelmmar av samma folkslag. 

 

Minoo Alinia är filosofie doktor inom sociologi som författat doktorsavhandlingen, Spaces of 

Diasporas- Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belongings, vid Uni-

versitetet i Göteborg som grundar sig på, och som även titeln yppar, den kurdiska diasporan. 

Det Douglas demonstrerar, i Flyktingar och vuxenutbildning i Sverige, är att flyktingarna har 

varit med om en identitetskris där de upplevt en förlorad kontroll över situationen de befunnit  

sig i på grund av omedvetenhet om vad som pågått i det krigsdrabbade hemlandet och i landet 

de flytt till. De levde i en situation där de höll på att förlora sig själva, sin kommunikation 

med omvärlden, med familjen, släkten och vännerna i sitt hemland. I början var flyktingarna 

under intrycket att de snarligen skulle återvända hem och ville inte helt acceptera rollen som 

flykting. När de anlände till Sverige placerades de i olika flyktingläger runtom i landet 

tillsammans med andra flyktingar från forna Jugoslavien. Först efter två år, då de av 

kommunen blev utplacerade till sina bostadsområden, började de sakta men säkert att 

acceptera rollen som flykting. 8  Många familjer tvingades bo tillsammans med andra, det var 

långa väntetider till bland annat läkartid och social hjälp. Många uttryckte även missnöje med 

8 Douglas, Karsten. 1995: 121 
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det faktum att de inte erbjöds hjälp med bearbetning av trauman av kriget och av flykten till 

ett annat land.9   

Många av flyktingarna började sakta med säkert att godta sin nya roll och identitet och hade 

ljusa framtidsplaner i Sverige samt påbörjade SFI för att lära sig det svenska språket. Dock 

var en del inte lika optimistiska och hemlängtan övertog den största delen av vardagen. De 

ville varken lära sig språket eller assimileras in i det ”nya” samhället eftersom att de enbart 

ville återvända hem och en glorifiering av det gamla hemlandet tog fart. 

Mötet med svenskar upplevdes olika av individerna då många ansåg svenskar vara ett bra 

folk, ett hederligt och arbetsvilligt folk, medan andra ansåg dem vara främlingsfientliga och 

kalla. De ansåg att Sverige hade en avvikande syn på kvinnan, på den sexuella friheten, på 

barnuppfostran och så vidare. Generellt ansågs de inte vara lika traditionell som folket i forna 

Jugoslavien. 

Väl i Sverige blev ens religion och identitet allt viktigare för flyktingarna och de betonade 

mer än gärna vilken etnisk identitet de tillhörde. De var i högre grad medvetna om sin nat-

ionalitet, historia och religion. Även språket, som en gång var serbokroatiska, hade delats upp 

i tre tungomål och blivit en identitetsfaktor.10 

Doktorsavhandlingen Spaces of Diasporas – Kurdish identities, experiences of otherness and 

politics of belonging, tar upp kurdiska flyktingars, emigranters och diasporamedlemmars di-

lemma med ursprung, hemland och nationalitet. Minoo Alinia riktar in sig på den kurdiska 

diasporan i Sverige och deras förhållningssätt till den egna identiteten, upplevelserna, synen 

på det svenska samhället, känslorna de har för den egna nationen och till upplevelserna av 

flykten till ett nytt land. Kurder, som ingått i studien, härstammar från kurdiska områden i 

Syrien, Iran, Irak och Turkiet vilket betyder att Kurdistan överlappar delar av dessa länder i 

skapandet av den egna nationen. På grund av landets geografiska lokalisering, så är den kur-

diska populationen heterogen med stora interna konflikter som påverkat både det sociala och 

politiska livet. Detta har satt stora spår på kurders nationella identitet beroende på område de 

kommer från. Detta på grund av att dessa fyra länder, vars nationsområden överlappas av 

9 Ibid: 123f 

10 Ibid: 124-130 
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Kurdistan, har sin egen politik, historia och kultur. Ingen av informanterna relaterade till ett 

gemensamt hem som de kunde identifiera sig med.11 Hur de upplevde hemlandet är subjektivt 

och individuellt beroende på hur deras livshistoria och vad de varit med om. Dock präglas 

majoritetens berättelser av hemlandet negativt för att de anser att de levde under politiskt och 

socialt förtryck i Kurdistan. Detta uppskattades av diasporamedlemmarna efter att de anlänt 

till Sverige, att det fanns en demokrati och frihet som tillåter dem att uppnå personliga mål 

och drömmar som de inte kunde i Kurdistan. Samtidigt som de fick chansen till ett fritt liv 

som de aldrig kunde få i det egna landet, så möttes de även av utanförskap i Sverige. De me-

nar på att det svenska landet och folket kontinuerligen påminner dem om att de inte hör 

hemma här.12 

Minoo kommer fram till att även om livet varit svårt för hennes informanter, med alla de 

hemskheter de upplevt, så är saknaden av det egna landet fortfarande närvarande samtidigt 

som den kollektiva identiteten som präglar diasporan blivit ännu starkare efter flytten. Ef-

tersom att den kurdiska diasporan i Sverige, som ingick i denna studie, inte har en enhetlig 

plats som de kallar för hem, har de skapat ett som präglas av den kollektiva identiteten samt 

gemenskapen. De har ett rörligt hem, en diasporisk plats där de känner trygghet och gemen-

skap med andra kurder som befinner sig i liknande situation. Den kurdiska nationalismen 

samt identiteten har blivit starkare samt spridit sig mer med hjälp av dess diasporamedlem-

mar. Många kurder identifierade sig för första gång likt kurder efter att de anlänt till Sverige. 

Den etniska identiteten blev mer närvarande för att de befann sig i en uppsjö av olika etnicite-

ter och nationaliteter där alla verkar göra sitt bästa för att markera vilka de är även om detta 

inte var av stor vikt hemma i Kurdistan.13 Minoo använder sig även av ett genusperspektiv för 

att se hur män och kvinnor upplever hela denna företeelse. Resultatet visar att både män och 

kvinnor upplever exkludering i det nya samhället och känner en starkare tillhörighet till det 

kurdiska samhället. Dock innehar kvinnor en mera positiv inställning till Sverige eftersom att 

landets lagar gör det kvinnliga könet mer jämställt i jämförelse till mannen. Kvinnor är inte 

underkastade det manliga könet likt de var och är i hemlandet.14 

11 Minoo, Alinia. 2004: 42f 
12 Ibid: 157-173 
13 Ibid: 207f, 228 
14 Ibid: 182-186 
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4.0 SOCIOLOGISKA BEGREPP 
Detta kapitel har redogjort för de fyra centrala begreppen och de fem sociologer som legat till 

grunden för föreliggande studie.  

Avtar Brah är professor inom sociologi vid Högskolan i Birkbeck och bedriver forskning 

inom diaspora, ras, kön, identitet och etnicitet. Stuart Hall är en erkänd sociolog och kulturte-

oretiker som bedriver viktig forskning inom etnicitet, kultur, ras och identitet. Erik Olsson är 

professor vid Universitetet i Stockholm och hans forskning bygger på etnicitet och internat-

ionell migration. Robin Cohen är professor vid Universitetet i Oxford och bedriver forskning 

om migration och internationell utveckling. Thomas Hylland Eriksen är professor och socia-

lantropolog vid Universitetet i Oslo och bedriver forskning inom identitet, nationalism och 

etnicitet.  

Diaspora är otroligt invecklat, rikt och mångtydigt. Begreppet tar upp rörelser, skildrar histo-

riska händelser, beskriver insiders som outsiders och skiljer på etniska grupper.15 Folkgrupper 

från världens alla hörn kommer till Sverige i önskan om ett bättre liv. Vissa kommer av egen 

fri vilja som turister och andra likt vagabonder - folk som kommer på grund av varjehanda 

anledningar som utgör grunden till att de inte är i stånd att stanna kvar i det egna hemlan-

det. 16 När begreppet används kommer det att definiera känslotillstånd samt social kategori. 

Att vara i diaspora är likt att vara placerad i en social kategori där man står utanför mängden 

av populationen i det land man vistas i, vilket även påverkar ens känslotillstånd då man kän-

ner en förnimmelse av att tillhöra samtidigt som man står utanför. När ens omgivning placerar 

diasporamedlemmar i en social kategori, påverkar det även diasporamedlemmars känslotill-

stånd. Anledningen till att begreppet inte används på ett konsekvent sätt är för att det är pro-

blematiskt att avgöra om det "bara" är ett känslotillstånd alternativt social kategori.   

Diaspora relaterar till etnicitet. Tillhörighet, kultur, ras, religion och språk infaller alla under 

samma begrepp. Etnicitet utgörs även av begreppen ideologi och politik som är flytande och 

präglas av kulturella och historiska premisser. Ens primära identitet utgörs som oftast av etni-

citet. Etnicitet kategoriserar människor och grupper utifrån deras ursprung och kultur och en-

ligt Hylland Eriksen så uppstår dessa genom möten med andra människor eller grupper som är 

15 Alinia, Minoo. 2004: 97 
16 Bauman, Zygmunt. 2000:15 
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olika ens egen. Enligt många har nationalismen under de senaste årtionden åter blomstrat upp 

och många väljer att identifiera sig med sin nation vilket i vissa fall kan vara problematiskt då 

globaliseringen möjliggjort det för folkmassor att förflytta och bosätta sig i andra nationer än 

ens egen. Etnicitet och nationalism delar samma uppfattning om att folkgrupper skiljer sig 

från varandra och har gemensamma rötter medan skillnaden främst grundar sig i att national-

ismen kräver en suverän stat åt en etnisk definierad grupp människor medan etnicitet kräver 

gemensamma kulturella rötter åt en folkgrupp.  

4.1 DIASPORA 
Begreppet diaspora kommer ursprungligen från Grekiskan – dia “genom” och speirein “att 

sprida”.17 Konceptet används titt som tätt dock inte alltid i rätt sammanhang. Diaspora är var-

ken transnationalitet eller ett liv i exil. Det som särskiljer diaspora från dessa begrepp är 

främst en kollektiv identiteten- och handling varav en exilant ofta betecknas i singularis. Di-

aspora kännetecknas av en hemlängtan eller en önskan om att skapa ett nytt hem. Brah menar 

på att diaspora medlemmars relation till hemlandet är situationsburen och påverkas av grup-

pens ålder, politiska tillhörighet, upplevelser av det nya landet samt hemlandet. Det som skil-

jer dem från ett liv i transnationalitet är främst att de flesta transnationella migranter inte delar 

samma mytomspunna bild och minne av hemlandet som utgör kärnan hos anhängare av di-

aspora. Inte heller delar den liknande kollektiv identitet samt handling. Robin Cohen, likt 

Brah, menar på att folk i diaspor skapar en sorts kollektiv identitet där människor av samma 

ursprung känner en känslomässig anknytning till varandra trots att de befinner sig i olika län-

der och därmed skapas transnationella band dem emellan. Globalisering och modern teknik 

underlättar kontakthållning med släkt och vänner från världens alla hörn. Med hjälp av inter-

net, TV och tidningar är en uppdaterad om händelser i det egna hemlandet utan att fysiskt 

behöva vara närvarande.18  

 

Cohen redogör för de fyra olika faser som begreppet diaspora har genomgått genom tiderna. 

Den första fasen målar upp begreppet likt ett förtryck, där det mest kända fallet är judarna och 

antisemitismen. I den andra fasen, som rådde under 1980-talet, stod inte enbart en grupp i 

fokus utan istället talades det om en mäng olika folkgrupper som emigrerade från sina hem-

17 Brah: 18 
18 Olsson, Erik. 2007: 13f  
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länder av olika grunder. Detta var under Kalla Krigets slutskede.19 I den tredje fasen, som 

varade under 1990- talet, kritiserades den andra fasens fokus på hemland och diaspora och 

begreppet associerades med en förändring av identiteten. Under 2000- talet talades det om den 

fjärde fasen av diaspora, vilket innebär en sammanslagning av de tre ovannämnda faserna. 20   

 

Diaspora kan delas upp i två delar; de som förknippar hem med territorium och de som flyttar 

från det land som utgör ens geografiska hemland sökandes efter ett nytt hem som inte är bun-

det till mark. Inom den första delen har territorium och en längtan av återvändning en bety-

dande part. Denna typ av diaspora kan knytas an till judarnas erfarenhet.21 Den andra typen av 

diaspora har en nära relation till afrikaner som lämnat den egna kontinenten sökandes efter ett 

nytt hem. Här anses diasporan vara en socio-kulturell process med fokus på hur identiteter 

genomgår en förändring som en reaktion på olika typer av utanförskap. Istället för att åter-

vända hem vill de finna en ny plats som de kan identifiera sig med. De längtar inte efter det 

egna fosterlandet utan söker efter ett nytt hem.  

 

Enligt Brah så betyder diaspora ”spridning ifrån” och har ett center, ett ”hem” som skingring-

en sker från. Eftersom att begreppet ”hem” har en ledande roll hos diasporan så innebär detta 

en särskiljning mellan olika diaspora beroende på varifrån de kommer.22 Den diasporiska re-

san handlar om att slå sig ner någonstans som inte är ens hemland och färden måste historise-

ras.   
 

”När man talar om diaspora är det viktigt att se vem som flyttar, när, hur, vart och under vilka omständigheter.” 
- Avtar Brah23 

 

Brah betonar vikten av vad som skiljer åt eller sammanför olika diaspora grupper från 

varandra är essentiellt för begreppet. Varför lämnade de sitt hemland? Folket från Bosnien-

Hercegovina flydde på grund av krig och den nationalistiska politiken som hade blomstrat 

upp. Andra diasporiska grupper flyr på grund av kolonialism, slaveri, förvisning, konflikter av 

alla dess slag, bildandet av nya länder och så vidare. Brah tar även upp det faktum att anlända 

till ett nytt land eller hem är av samma vikt som att fly. Varje grupp har sin egna historia och 

19 Ibid: 4f 
20 Ibid: 8ff 
21 Ibid: 1 
22 Brah: 181 
23 Ibid: 182 
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sin egna berättelse. Dessa upplevelser särskiljs även inom den egna gruppen. De är individu-

ella i en ”vi”- kontext. 24 

 

Robin Cohen för samman de två delar som skiljer diasporan åt, det vill säga de som förknip-

par hem med territorium och de som lämnat hemlandet sökandes efter en ny plats att kalla 

hem. De flesta sociologer blandar inte ihop dessa två parter eftersom att de härstammar från 

två helt olika teoretiska ståndpunkter. Cohen drar mer eller mindre alla över en kant och me-

nar att alla som lämnat det egna landet, vare sig de själva gjort detta val eller varit tvungna till 

det av diverse anledningar, kallas för diaspora. Detta kan vara de som utsätts för krig, hot, är 

på flykt av diverse anledningar, de som är ute efter jobb, efter ett bättre liv med mera. Kort 

sagt: alla människor som är mobila och lever utanför det ursprungliga territoriet utgör diaspo-

ragrupper.25  Cohen anser att diaspora är nations- buren.  

 

Enligt Erik Olsson så är diaspora: 

 
”En effekt av interaktioner mellan olika socialt relevanta kategorier i olika sammanhang.” 
 

Med detta menas att diasporan är töjbar och situationellt ändringsbar på grund av att de soci-

ala fälten är socialt oenhetliga. 

 

Med diaspora menas oftast en folkgrupp som lämnat det egna hemlandet för att göra sig 

hemmastadda i något nytt. Detta, som nämns i inledningen, kan vara av olika anledningar. 

Antingen föll valet på en själv eller på grund av olika anledningar som gör att en är tvungen 

till det. I det nya landet kommer den nya folkgruppen att slå rötter för att påbörja ett nytt kapi-

tel i sitt liv och förhoppningsvis stanna där. Detta innebär att diasporagruppen etablerar sig i 

ett nytt land med redan rådande regler, värderingar, normer, sexualitet och kön som möjligtvis 

inte överensstämmer med ens egna. Avtar Brah menar att när diasporiska anhängare slått sig 

ner i ett nytt land så bildar individer i dessa grupper en romantisk bild av sitt ursprungsland, 

de har en mer kärleksfull relation till det än vad de hade när de var bosatt där. Det är en plats 

som de inte kan återvända till även om de kan besöka den geografiska plats som utgör ens 

hemland. Hon menar även att det som utgör ett hem är alla de upplevelser en har av en plats. 

24 Ibid: 183 
25 Cohen, Robin. 2008: 26 
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Men detta behöver nödvändigtvis inte betyda att en vill återvända. Vidare menar Cohen att det 

negativa med att vara diasporamedlem är känslan av främlingskap i det nya landet samt i 

hemlandet eftersom att en inte befunnit sig i ett land, på en plats, kontinuerligt. Man är insider 

samtidigt som man är outsider i båda länder. Man är minoritet.26 Olsson tar upp att många 

migranter och exilflyktingar inte enbart möter på social exkludering och diskriminering i 

värdlandet utan även då de återvänder till hemlandet efter att ha varit borta en längre period:  

”Återvandraren kan sägas bli invandraren i sitt hemland.” - Erik Olsson27 

Samtidigt som det kan vara negativt att vara emigrant och diasporamedlem så finns det ljusa 

punkter då anhängare av diaspora skapar sitt egna sociala nätverk med andra folkgrupper som 

befinner sig i liknande situation i värdlandet.28 Brah menar att det är individuellt vart en kän-

ner sig hemma samt vilket land en anser vara ens hemland. Vissa anser sig ha fler än ett hem-

land, någon anser att det nya landet är ens hem, andra tycker att det gamla hemlandet är det 

riktiga hemlandet medan en del kanske känner att de inte har ett hem. Alla som lämnar ur-

sprungslandet gör det inte med en önskan av att återvända någon gång i framtiden29 

Sammanfattningsvis så formas diasporabegreppets dubbelhet kring diskurser om hem samti-

digt som den bygger på en idé om förflyttning. Det huserar en kritik av fixerade ursprung och 

identiteter, parallellt med begrepp för att förstå diasporans hemlängtan. Folk i diaspora känner 

att de är felplacerade, exkluderade samt marginaliserade och det som står i fokus vid bildandet 

av en kollektiv identitet är politiken kring belägenheten och hemmet. Detsamma gäller att 

hem inte är lika för alla och bara för att en saknar det egna hemmet så innebär det inte per 

automatik att en vill återvända. Hur en ser på hemmet samt vad det signifierar är politiskt an-

knutet. Ett stopp för diaspora- känslan är en återvandring till ursprunget eller till en plats en 

känner tillhörighet, en punkt som kallas för hem.  

4.2 ETNISK IDENTITET 
Thomas Hylland Eriksen förklarar att ens sociala identitet består av flera faktorer; etnicitet, 

ålder, kön och klass. Individen har friheten att självmant lyfta fram eller undanhålla en eller 

flera faktorer. Detta beteende tas till av individen ifall denne vill komma närmare eller skapa 

26 Brah: 192 
27 Olsson: 15 
28 Ibid: 15 
29 Brah: 193 
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ett avstånd till en annan person. Vidare, menar Hylland Eriksen, är identitet en persons 

subjektiva uppfattning av henne själv och indentitet är inte bara föränderlig utan även 

situationsbunden. Detta eftersom att identiteten skapas genom och utifrån samspelet med 

andra människor. Ens säregna självbild innefattar att individen på något sätt sticker ut från 

mängden och att denne har personliga drag som gör denne till just den han eller hon är.  

 

Med den kollektiva identiteten menas individens identifikation av sig själv som en del av en 

samling eller grupp i motsvarighet till en annan. En människa kan identifiera sig och finna 

tillhörighet med andra som är en del av en etnisk eller kulturell grupp, vilket i sin tur även 

skapar och stärker personens etniska identitet.30 När ens etniska identitet konstrueras är 

territorium, kultur, språk, tradition, religion och ras vägande. För att lyfta fram gruppens et-

niska identitetet är en eller fler av de redan nämnda kategorierna essentiella. Det är, som Hyll-

and Eriksen menar, att samlingen väljer att lyfta fram vissa element av dess identitet som de 

vill ska vara synbara för omgivningen. Detta sammanför och urskiljer en etnisk grupp från en 

annan. Dock uppstår det en paradox, för att om minoritetsgruppen ska ha en chans att behålla 

sin etniska identitet måste denna utmärka sig kulturellt, vilket hindrar minoriteten att uppnå en 

jämlikhet med majoriteten. Detta syns tydligt i det svenska samhället då det består av en 

mängd etniska minoritetsgrupper, och vad som skiljer dem åt, och i jämförelse med majori-

tetsbefolkningen, är; språk, etnicitet, kultur, utseende, seder och bruk.31 Minoritetsgrupper 

skiljer sig även sinsemellan, och den paradoxala axeln infattar inte enbart divergens mellan 

majoritet- minoritet utan även minoritet-minoritet- majoritet. Om gruppen anses infinna sig 

under utomkommande hot eller maktförhållandena mellan grupper skiftar, kan dessa faktorer 

bidra med förstärkt identitet och utveckling av en medveten identifikation. Identiteter och 

grupptillhörighet definieras alltid i relation till andra, som inte är medlemmar av sammanslut-

ningen.32 Stuart Hall betonar användning av hjälpmedel, så som ens historia, kultur och språk 

när en skapar en identitet och genom dessa händelseförlopp skapas även kollektiv identitet 

som diaspora. Ens språk, historia och kultur fungerar likt resurs vid överlevnad när man be-

finner sig i diasporasfären. 33 

 

30 Hylland, Eriksen, Thomas. 1998: 21f. 
31 Ibid: 175 
32 Olsson: 96 
33 Hall: 234 
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Avtar Brah skriver att identiteten är varken fast eller singulär, utan bör i stället ses som en 

ständigt föränderlig relationell multiplicitet.34 Brah menar att om en utgår från att identitet är 

pågående process, blir det problematiskt att tala om en existerande identitet i meningen att 

denna redan har skapats. Hon menar att det i stället är mer lämpligt att tala om diskurser, 

meningsmallar och historiska minnen vilka när de kommer i rörelse kan forma grunden för 

identifiering i en specifik ekonomisk, kulturell och politisk kontext. 35Enligt Brah kan det vara 

svårt för anhängare av diasporan att skapa en ren identitet eftersom att de som vanligtvis 

innehar fler än en. 
 

Hall tar upp diasporans komplexa identitet som utgörs av heterogenitet, beblandning och hy-

briditet. Hall avser att diasporan anses annorlunda, att folket i den står utanför samhället. 

Gränserna som står till grund för diasporans identitet är kontinuerligt omplacerade i relation 

till andra avseenden. Diasporans identitet är formad i negativ bemärkelse genom dess olikhet i 

jämförelse med värdlandet, medan den är positivt gestaltad med identifikation av det egna 

hemlandet. Bägge processerna är ambivalenta och heterogena. Ens identitet formas av likheter 

och olikheter. På makro- nivå så kan vi- identiteten se homogen ut. Men i verkligheten råder 

en oenhetlighet som är uppdelad genom klass, kön, status, etnicitet med mera. Var och en av 

dessa kategorier och varje individ förhandlar sin relation till samhällets majoritet på sitt egna 

vis. 36 

4.3 ETNICITET OCH NATIONALISM 
Thomas Hylland Eriksen tar upp, i sin bok Etnicitet och Nationalism, hur de båda begreppen 

kan förstås i vårt samhälle idag. Hylland Eriksen tar bland annat upp etnicitet, etniska grupper 

samt konflikter och menar att specifika sociala situationer ger liv åt begreppet. Nya etniska 

minoriteter har uppstått i Västeuropa tillföljd av arbetskraftsinvandring tillsammans med 

grupper och individer som kommit hit likt flyktingar. Detta har bidragit till att den etniska 

identiteten fått en betydlig roll för förståelsen av samhället idag. Enligt Hylland Eriksen så har 

etnicitet att göra med: 
“klassificering av människor och grupprelationer.“ 37 

34 Brah: 123 

35 Ibid: 124 
36 Hall: 224-230 
37 Hylland Eriksen: 16 
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Erik Olsson antyder att etnicitet är beblandad med ekonomi, religion, nation och en kolonial 

process som bidrar till bildandet av etniska grupper. Etnicitet kan inte ses som ensidigt, utan 

det är komplext.  Vidare skriver Olsson att etnicitet enbart i sig inte är den enda faktorn till att 

grupper med samma etniska bakgrund håller ihop 38 På detta vis uppstår etniciteten i sociala 

situationer och ses som en form av relation och inte enbart en kulturell egenskap.39 Precis likt 

Olsson, anser Hylland Eriksen, att etnicitet utgörs av en social relation mellan olika aktörer 

som ser sig separerade från andra grupper och där av inte innehar överdriven interaktion med 

dem. Etnicitet kan ses som en social identitet som särskiljer olika grupper åt.40 

 

Nation och nationalism betonar att de har kulturella överensstämmelser. Nationalister vill, och 

menar, att politiska gränser bör sammanfalla med kulturella och när en  politiker från en 

etniska rörelser ställer sådana krav kan dessa rörelser bli och anses vara  nationalistiska.41 De 

flesta, menar Hylland Eriksen, som varit med om en etnisk konflikt är just etniska minoriteter, 

som är ursprungsfolk och väljer att istället lämna hemlandet i söknad efter något bättre. Dessa 

etniska minoritetegrupper är avskilda från varandra och umgås i de allra flesta fall inom den 

egna gruppen, dock står de i kontaket med andra etniska minoritetegrupper. Detta skapar en 

en form av identifikation, att en kontakt med en annan representant av en annan grupp, leder 

till att gruppen får en bestämde identifikation och en slags tillhörighet. 42 

 

Vidare skriver Hylland Eriksen, att nationalism är betydligt mer förekommande bland  

socialistiska stater på grund av att den etniska identiteten får en signifikant betydelse då det 

sker förändringar inom statliga gränser, som är fallet med forna Jugoslavien och nuvarande 

Bosnien-Hercegovina. Nationalisitiska ideologier och partier erbjuder folk inom samma 

etnicitet och nationalitet en slags gemenskap och trygghet när det råder kaos runt omkring, 

och de benyttjar sig ofta av religiösa symboler som innehar stor betydelse för det specifika 

folket.43 För att nationalismen ska ha en chans till överlevnad, är den beroende av en stark och 

38 Olsson: 12 
39 Hylland Eriksen: 97 
40 Ibid: 22 
41 Ibid: 125f 
42 Ibid: 222 
43 Ibid: 126f 
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aktiv politik samt ett folk som stöttar den.44 Vidare gör Hylland Eriksen anspråk på, att 

språket utgör en viktig aspekt vid känslan av en gemensam kultur och nationstat eftersom att 

den känslan att tillhöra en nation och etnicitet blir inflytelserik.45 Detta bidrar till att vissa 

minoritetsgrupper hindras från användning av det egna språket.46 Det intressanta är att det nu 

råder tre språk i Bosnien-Hercegovina beroende på vilken nationalitet en innehar medan 

serbokroatiskan, som oftast, lever kvar hos diasporan.  

 

Hylland Eriksen fortsätter med att det finns stater och nationer som inte är etniskt präglade 

och där en befolkning bor med olika bakgrunder och etniciteter som talar olika språk och tror 

på olika Gudar, men som ändå delar en gemensam flagga, national sång och språk vid sidan 

om.47  

 

Hylland Eriksen tar upp, det som även är aktullet för Sverige och dess invandarpolitik, att 

etniska minoritetsgrupper som kommer hit kommer i kontakt med en helt ny värld, ett helt 

nytt folk och ett nytt levnadssätt som de inte är vana vid. De kommer i kontaket med ett språk, 

seder och bruk som är ovanliga för dem. De allra flesta minoritetegrupper väljer att hålla sig 

till sitt, till sina släktband, till sina kvarter som de blivit tilldelade då de kommit till landet 

eftersom att de känner en slags tillhörighet där nu när de befinner sig vilket är en helt ny 

värld. Dessa etniska minoritetesgtrupper väljer, som allra mest, att hålla kvar vid sin etniska 

identitet. Det blir ännu viktigare nu när de bor i ett nytt land.48 

 

 

 

 

 

44 Ibid: 127f 
45 Ibid: 129f 
46 Ibid: 136ff 
47 Ibid: 146f 
48 Ibid: 25 
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5.0 METOD 
Valet av metod föll på den kvalitativa forskningsansatsen med semi-strukturerad intervju. Det 

hermeneutiska synsättet har använts för att tolka de berättelser som tagit plats, men även för 

att forskaren har en subjektiv syn och en förförståelse för diaspora begreppet samt temat som 

föreliggande studie grundar sig på. I analysen tillämpades meningskoncentration för att få 

fram det essentiella i intervjuerna. Kapitlet avslutas med en översikt och diskussion av valet 

av metod samt tankar och funderingar kring tillvägagångssättet.  

5.1 FORSKNINGSANSATS 
Det som utmärker en kvalitativ metod är ett subjekt-subjekt förhållande, vilket innebär att 

forskaren utvecklar en närhet till undersökningen. Målet med den kvalitativa metoden är att få 

en snabb visit in i den intervjuades värld för att få ståndpunkt utifrån dennes perspektiv. Ett 

kvalitativt metodologiskt tillvägagångssätt innefattar att karaktärisera framträdande drag och 

egenskaper som senare kommer till användning för studien. En annan egenskap i metoden är 

dess flexibilitet gällande utförandet av samtal med informanter. I kvalitativa studier är det 

aldrig en nackdel om forskaren vill ändra på sin frågemall och det kan snarare vara till en för-

del, eftersom att det ger forskaren ett tillfälle att få ut mer av intervjun och såvida en bredare 

datainsamling.49 Detta eftersom att intervjuerna i förväg inte kan vara alltför strukturerade 

eller standardiserade och forskaren måste använda sig mycket av metodologisk analys för att 

tolka intervjuerna. 50Den kvalitativa metoden, som användes i föreliggande studie, ingår i den 

professionella intervjun som utgör en av tre samtal, som Kvale tar upp. Forskaren är hela ti-

den medveten om tillvägagångssättet som ska användas vid analysen av det empiriska materi-

alet eftersom att detta präglar valet av intervjuformen. I den professionella intervjun äger det 

en maktsymmetri mellan forskaren och den intervjuade, där forskaren befinner sig i överläge i 

jämförelse med den utfrågade.51  

En semi-strukturerad intervju, som tog plats i föreliggande studie, är ett varken helt öppet 

eller strängt strukturerat utfrågningssamtal. Intervjun utgår utefter en guide som i förväg de-

lats in i teman som är relevanta för utfrågningen och det forskningen ville undersöka. Frå-

gorna i intervjumallen behöver inte följa sträng turordning, utan kan diskuteras när tillfälle 

49Kvale, Steinar. 1997: 34f 
50 Ibid: 19f 
51 Ibid: 26 
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ges. Som oftast spelas intervjuerna in och anteckningar tar plats, för att sedan få intervjun i sin 

helhet utskriven i pappersform. Detta så att forskaren ska få en klarare bild över vad som sa-

des, men även för att underlätta analysen.52 

5.2 HERMENEUTIK 
Enligt Patel och Davidsson betyder hermeneutik tolkningslära. Med detta menas att 

hermeneutik anses vara en vetenskaplik riktning där forskaren tolkar, studerar och försöker att 

förstå den mänskliga existensen. Samtalet mellan forskaren och respondenten omvandlas till 

en text som tolkas. Enligt Kvale är hermeneutiken dubbelt relevant för ens studie då en först 

måste lyfta fram det samtal som blivit till skrift, och som skall tolkas, och sedan beskriva hur 

man tolkat samt analyserat texterna som även kan ses som diskurs med intervjuskriften. 53  

 

Det hermeneutiska synsättet anses dessutom vara personlig från forskarens sida, då denne 

närmar sig ett forskningsobjekt subjektivt utifrån ens egen förförståelse. Det vill säga utifrån 

den kunskap, de tankar och känslor forskaren har, vilket kan bidra med en rikedom för 

forskningen. Enligt författarna så försöker forskare bearbeta studien bit för bit för att på detta 

vis skapa sig en helhet av forskningsområdet som är viktigt för att kunna förstå alltet, vilket är 

målet. Vidare menar de att helheten bör kunna ställas i relation till delarna för att på ett 

fungerande vis kunna angripa forskningsobjektet.54 På detta vis ökar ens förståelse av 

texten.55  

 

När en tolkar en text utifrån det hermeneuistiska perspektivet måste en skilja mellan en 

litterär- och intervjutext. Den traditionella hermeneutiken har behandlat redan avslutade 

texter, medan en intervju innehåller en skrift som både skapas och tolkas. En intervjutext 

skapas inom vissa ramar och tolkas inte helt fritt därefter, utan kan ta hjälp av den 

intervjuande personen.56 

52 Ibid: 32 
53 Kvale: 49 
54 Patel och Davidsson. 1994: 24ff 
55 Kvale: 51 
56 Ibid: 50 
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  5.3 MENINGSKONCENTRERING 
Vid analysen av intervjuerna användes meningskoncentrering, vilket innebär att långa 

uttalanden som tagit plats i intervjuerna pressats samman för att bli mer precisa. På detta vis 

sammanfattades långa texter till kortare och mer koncisa där det allra mest väsentliga kom 

fram, som sammanfattar och målar upp informanternas egna upplevelser. Som forskare har en 

det huvudsakliga ansvaret att respondenternas utsagor pressas samman på ett korrekt vis, och 

för detta behövs medvetenhet. Vidare menar Kvale att läsaren är beroende av forskarens 

adekvat för att kunna få fram sanningen av föreliggande studie. 57  

5.4 FÖRFÖRSTÅELSE OCH PRESENTATION AV FÖRFATTARE 
Mitt namn är Natasa Dizdar och som författare av denna magisteruppsats bygger min 

förförståelse på föreliggande tema att jag själv befinner mig i diaspora, en känsla av 

utanförskap i mitt egna hemland. Även om jag var väldigt ung när jag kom till Sverige, så har 

min identifikation med hemlandet varit stark och något jag valt att hålla vid liv. Jag kan 

relatera till alla frågor i föreliggande studien eftersom att de berör mig personligen och är 

något jag funderar över dagligen. Med min subjektiva syn och förförståelse anser jag att jag 

bidragit med riklighet för föreliggande forskning, och dessutom har det underlättat att med 

inlevelse utföra denna studie just på grund av dess betydels för mig. 

21 år senare lever jag och studerar i Halmstad med hopp om att en dag flytta tillbaka hem till 

Mostar. 

5.5 VAL AV INFORMANTER 
På grund av mitt sociala nätverk och bakgrund var det inte problematiskt att finna informanter 

som var villiga att ställa upp på intervju. Det ena kravet var att informanterna skulle vara 30+ 

då de anlände till Sverige, detta för att de var betydlig mer medvetna om situationen de befann 

sig i, och det andra var att jag inte skulle ha en för personlig relation till dem eftersom att det 

kunde påverka forskningen. 

På grund av etiska skäl kommer respondenternas riktiga namn inte att avslöjas. Följande upp-

lysningar är direkt tagna från intervjuerna med vardera enskild angivare, där de uppgav all-

män information om sig själva. 

57 Ibid: 175ff 
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Amra är 60 år gammal och kom till Sverige tillsammans med sina två barn när kriget bröt ut. 

Hon är skild sedan 30 år tillbaka och hennes etnicitet är bosnienmuslim. 

Sabina är 58 år gammal och flydde till Sverige 1993 tillsammans med sin man och deras 

barn. Parets andra barn föddes i Sverige. Sabinas etnicitet är bosnienmuslim. 

Marina är 56 år gammal och anlände till Sverige som flykting 1993 med sin man och deras 

gemensamma barn. De har flyttat tillbaka till Mostar i Bosnien-Hercegovina sedan en tid till-

baka. Marina anser sig inte ha någon etnisk tillhörighet. 

Nenad är 62 år gammal och kom till Sverige samtidig som resten av informanterna. Han an-

lände med sin fru. De fick sina två barn i Sverige. Nenad anser sig inte ha någon etnisk tillhö-

righet. 

Alla respondenter är födda och uppvuxna i det territorium som idag tillhör Bosnien-

Hercegovina. 

Enligt Katrin Fange är det viktigt att som forskare lägger lika mycket fokus och koncentration 

på vardera respondent, som är en del av forskningen, om de är få. Detta var oproblematiskt då 

föreliggande studie hade fyra informanter. 58  Likt forskare, var jag noga med att få till lika 

mycket tid med var och en av respondenterna samt se till att de skulle inta lika mycket plats. 

Intervjudeltagarna fick ta del av samma frågor. Kvale antyder att studien ska ha den mängd 

respondenter som det behövs för att få fram det resultat studien är ute efter.59 

5.6 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE 

Det primära under utformningen av intervjuguiden, var att ha föreliggande studies syfte i 

åtanke och frågorna utformades utefter forskningens fokus. Eftersom att föreliggande under-

söknings syftemål vilar på varför återvandraren återigen blir invandraren i sitt hemland, med 

en frågeställning som fokuserar på vilka bidragande faktorer deltagande informanter upplever 

är avgörande för deras känsla av exkludering i hemlandet, hamnade föreliggande forsknings 

sociologiska begrepp på; diaspora, etnisk identitet samt nationalism och etnicitet, som även 

utformade intervjuguidens tematisering.  

58 Fröystad. 2003. Se Fangen. 2005: 58 

59 Kvale: 98f 
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När frågeställningar för intervjuguiden formulerades var vissa faktorer vägande. Eftersom att 

semi-strukturerad intervjuform användes i föreliggande studie, för att få närhet till responden-

terna och för att klargöra specifika frågor, delades intervjumallen i förväg in de sociologiska 

begrepp, som nämnts i föregående stycke, som utgjorde grunden för föreliggande studien. 

Dessa teman har sedan konkretiserats till enskilda frågor, som valts för att på bästa vis kunna 

inkludera de frågor föreliggande studie vill ha svar på. Även har vissa följdfrågor och under-

frågor inkluderats in i intervjuguiden, detta ifall informanterna inte svarade eller inte förstod 

innebörden av någon fråga. Spörsmålen som ställdes skulle ge insyn i hur informanterna upp-

levde sin värld.  

5.7 BEARBETNING AV SAMLAD EMPIRI 
Vid intervjutillfällena användes forskarens mobiltelefon som teknisk utrustning för inspelning 

av samtalen. Eftersom att en videobandspelare inte kom till användning, med undantag för 

sista intervjutillfälle, var forskaren tvungen att under intervjuns gång anteckna det denne såg 

hos informanten och som inte kunde fångas upp med tonen av språket då mobiltelefonen en-

bart fångar upp den kontextualiserade delen av utfrågningen och inte informantens ansikts- 

och kroppsspråk. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 minuter och upp till två tim-

mar. Efter intervjuerna, transkriberades innehållet till en sammanfattande text för vardera re-

spondent. Samtidigt som intervjuerna formades om till skrift så analyserades materialet.60 

Enligt Kvale kan forskaren välja att antingen transkribera intervjun ordagrant eller att sam-

manfatta det allra viktigaste. Det sistnämnda gjordes i föreliggande studien. Det som avgör 

forskarens tillvägagångssätt vid transkribering är valet av analys.61 Intervjuerna tog plats på 

serbokroatiska, vilket innebär att forskaren agerade som tolk vid transkriberingen.  

 

Utifrån det hermeneutiska perspektivet, delades helheten i empirin upp, utefter de teman som 

användes i intervjuerna. Detta eftersom att forskaren på detta vis skulle kunna tolka samt för-

stå informationen denne fått fram ifrån respondenterna. I den sociologiska analysen och tolk-

ningen redovisas vad informanterna säger under de olika temana för att finna eventuella lik-

heter eller olikheter som skiljer dem åt och drar en slutsats därefter. Genom att växla mellan 

helhet – delar – helhet växer olika synvinklar fram på samma kategorier och på detta vis fås 

60 Ibid: 147 
61 Ibid: 150 
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det fram en ny förståelse. Eftersom att hermeneutisk analys användes så fanns det utrymme att 

vara subjektiv. 

5.8 GENOMFÖRANDE 
Varje intervju öppnades med en presentation av författaren själv och syftet med föreliggande 

studien. Samtidigt uppgavs det att intervjun skulle spelas in såvida respondenten inte uppgav 

mottycke och informerades om att denne kunde, när denne ville, avsluta intervju. Även gavs 

förklaring till att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt och att enbart skribenten 

hade tillgång till det inspelade underlaget. Slutligen försäkrades respondenterna om att de 

skulle förbli anonyma och att de när som helst under intervjun kunde välja att inte svara på en 

fråga om de så inte ville.  

När första utfrågningen tog plats gjorde den det i respondentens hem. Innan intervjun påbör-

jades, samtalades det lite fritt kring allehanda ting bara för att skapa någon sorts kontakt, ef-

tersom att vi aldrig fått chansen att träffas. Efter att kaffet druckits upp så påbörjades inter-

vjun. Utfrågningen gick otroligt bra och respondenten var ganska öppen om sitt liv. Denna 

intervju var ganska kort och varade i 30 minuter. 

Den andra intervjun var en par intervju mellan två vänner. Även denna utfrågning tog plats i 

en av respondenternas hem där det bjöds på kaffe. Intervjun var otroligt avslappnad och full 

med skratt och varade i två timmar på grund av att två personer deltog. Anledningen till detta 

var för att respondenterna i fråga kände varandra innan kriget brutit ut och hade hållit ihop 

under hela flykten till Sverige. Nu bor de även i samma ort i Sverige och kommer från samma 

stad i Bosnien-Hercegovina. 

Den sista intervjun ägde rum med hjälp av Internetbaserade kommunikationsprogrammet, 

Skype, och varade i över en timma. Konversationen var tämligen avslappnad och liknande ett 

vanligt samtal mellan två individer i ett rum eftersom att båda hade kameror så att vi kunde se 

varandra. Tillfälle för anteckning fanns, men valdes bort eftersom att det inte ansågs behöv-

ligt.        
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5.9 VALIDITET OCH RELIABALITET  
Validitet innebär att föreliggande studie har mätt det den avsåg att mäta. Vid en kvalitativ 

undersökning ställs frågan om metoden undersöker vad den avsåg att undersöka.62 Detta in-

nebär även att de frågor forskaren utformat för deltagande informanter måste kunna fånga det 

forskningen eftersträvar. 63 Validiteten ökar således vid den valda metoden om inspelning av 

intervjuer äger rum, som sedan lyssnas på och transkriberas, vilket har gjorts med alla fyra 

intervjuer. Den sista intervjuns validitet ökade ytterligare med en videoinspelning. Jag anser 

att intervjuerna i föreliggande studie innehar en någorlunda hög validitet då alla fyra infor-

manter hade lika stor del inom forskningen samt fick ta del av samma frågor.  

Reliabilitet beskriver tillförlitligheten i en studie, hur mycket sanning det finns i den, och ifall 

den är förlitbar. Framförallt tar reliabiliteten upp det faktum att om en annan forskare utför en 

liknande forskning skulle komma fram till likartad konklusion.64 Jag anser att jag inom min 

forskning inte kan sträva efter reliabilitet. Det som påverka undersökningens trovärdighet är 

att respondenternas svar kan ändras med tiden. Detta kan även konstateras efter att ha tagit del 

av Douglas samt Hjern och Angels studier, där respondenternas svar skiljer sig från svaren i 

föreliggande studie. 

5.10 ETIK 
Steinar Kvale menar att etiken har en betydande funktion inom forskningsprocessen och är 

något som bör funderas över innan påbörjad studie. Innan forskaren sätter igång med sin 

undersökning måste denne få deltagande informanters samtycke och tydligt klargöra för dem 

studiens syfte samt innebörden av deras deltagande i den.65 Innan intervjuerna påbörjats med 

de intervjuade, måste forskaren utlova konfidentialitet gentemot informanterna och hålla sig 

till detta under hela studiens gång och aldrig bryta detta heliga kontrakt. Forskaren måste 

klargöra att de när som helst under intervjun kan avbryta sitt deltagande. Informanterna 

kommer att förbli anonyma och ingen annan förutom forskaren har rätt till den information 

som intervjudeltagarna delar med sig. Forskaren är huvudansvarig för alla de konsekvenser en 

studie kan medbringa deltagarna. 66 Detta klargjordes klart och tydligt av mig för de berörda 

62 Svenning, Conny. 2006: 63 
63 Kvale: 159 
64 Ibid: 160 
65 Fangen, Katrin. 2005: 205 

66 Kvale: 109 

34 
 

                                                           



Högskolan i Halmstad                                                                                                                      Natasa Dizdar 
Sektion för Hälsa och Samhälle 
Magisteruppsats, 15 Hp 
VT: 2014 
Handledare: Åke Nilsèn 
parterna inom studien innan varje intervju tog plats. Intervjufrågorna uppvisades även för 

informanterna i förväg, detta för att få deras godkännande och det var ingen fråga som 

behövde omformuleras eller tas bort. Detta gjordes för att, jag som forskare, ville att 

respondenterna skulle vara medvetna om de olika etiska övervägandena och att det inte skulle 

finnas utrymme för frågetecken mellan intervjudeltagarna och forskaren.  

5.11 METODDISKUSSION 
Det kvalitativa tillvägagångssättet, med en semi-strukturerad intervjuteknik, visade sig vara 

relevant forskningsansats och inga framstående svårigheter upplevdes under förloppet vid 

valet av informanter, utformningen av intervjuguiden samt genomförandet av intervjuerna. 

När intervjuguiden utformades hade jag redan i förväg åtanke om vilka kategorier som skulle 

prägla forskningen. Med hjälp av relevanta teman var det lättare att formatera frågor och in-

tervjuguiden utformades i tre olika teman, som tidigare nämnts, som inkluderade de områden 

jag hade i åtanke att beröra, där varje huvudtema hade spörsmål som skulle handleda samtalet.    

Den hermeneutiska analysen visade sig vara väsentligt för föreliggande forskning på grund av 

forskarens förförståelse och dennes insikt av föreliggande arbetets tematisering, men även på 

grund av de olika kategorier intervjumallen sektonerades in i. Att skriva ut intervjuerna och 

analysera dem i helhet-delar-helhet gav forskaren en större insikt i föreliggande studien uti-

från olika synvinklar.  Genom den hermeneutiska ansatsen kom det fram att intervjudeltagar-

na inte delade samma syn på de olika teman, vilket tillför forskningen mångsidighet. Att an-

vända hermeneutik som analys möjliggjorde en rikare och djupare förståelse av informanter-

nas berättelse på grund av subjektiv reflektion till deras känslor, tankar, situation och dilem-

man.  

Tre intervjuer tog plats med fyra informanter. Det utgjorde inga problem att får fram infor-

manter eftersom att kontaktnät av bekanta utnyttjades, även om ingen personlig relation mel-

lan forskaren och alla deltagande respondenter fanns. En alltför personlig relation eftersträva-

des inte på grund av möjlig påverkan av forskning. Den första intervjun skedde i ensamhet 

med respondenten i fråga, den andra var en par intervju och den sista tog plats med hjälp av 

Skype. Den besvärligaste intervjun var par- intervjun, detta eftersom att informanterna i vissa 

fall kunde hoppa in i varandras utfrågningar och på detta vis färga varandras svar. Eftersom 

att opåverkat resultat är av allra största vikt för föreliggande studie, kunde den ena intervju-

deltagaren bes hålla sig utanför tills den intervjuade hade talat till punkt. Den sista intervjun 
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som skedde med hjälp utav det moderna telefonsystemet Skype, och påverkade inte intervju 

mycket. Självklart så kan en omöjligtvis veta hur utfrågningen hade gått till om ett personligt 

möte hade tagit rum, men intervjudeltagaren i fråga kunde både ses och höras samtidigt. Av-

slutningsvis anses det att par intervjun minskade tillförlitligheten, medan den sista utfrågning-

en ökade den på grund av videoinspelningen.  Kvale tar upp att den största tillförlitligheten 

för att fånga helheten i en intervju är videoinspelningen. På detta vis har en tillgång till allt; 

tonerna i rösten, kroppsspråket samt ansiktsuttrycket. Och en behöver inte använda sig av 

anteckningar, vilket inte heller gjordes.  

Transkriberingen var en utdragen process eftersom att en måste lyssna på en och samma in-

tervju flera gånger om. Även om en sammanfattning av intervjusvaren gjordes, så lyssnade en 

på hela intervjun. Detta tog sammanlagt två dagar att få fram. Med tanke på att forskarens 

behärskning av det serbokroatiska språket är i liknande utsträckning som det svenska, under-

lättade det tolkningen och översättningen. I vissa fall kunde enstaka ord inte översättas utan 

hjälp av uppslagsverk. Ifall begränsningar hade funnits inom det serbokroatiska språket så 

hade transaktionen och transkriberingen tagit längre tid och tolkning av svaren hade möjligt-

vis inte varit korrekt. 
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6.0 PRESENTATION OCH SOCIOLOGISK ANALYS 

AV MATERIAL 

Detta kapitel har besvarat frågor som har utgjort grunden för den föreliggande forskningen. 

Presentationen av materialet presenteras i löpande text tillsammans med citat som med hjälp 

utav meningskoncentrering förkortats för att bli mer koncisa. En sociologisk analys av empi-

rin har gjorts med hjälp av de teorier, den bakgrund och tidigare forskning som utgjort grun-

den för studien. Vidare har presentationen och den sociologiska analysen av materialet delats 

in i teman som varit relevanta för att kunna besvara frågorna.  

6.1 MINORITET I EN MAJORITET  
Amra, Sabina, Marina och Nenad valde alla att fly ifrån eländet och misären som drabbade 

deras hemland likt ett dödligt virus. De valde att överleva ett krig. I samma minut som de tog 

denna chans så lämnade de allt det de var vana vid, allt det de en gång i tiden kände trygghet 

i, för något nytt och obekant. Enligt Avtar Brah betecknar diaspora en färd till en annan desti-

nation, en resa till en plats som individen valt själv att göra eller så är det en flykt som en 

tvingats till. 67 Denna studie utgör exempel på en resa en betvingats till. I början av intervju-

erna berättade respondenterna att de inte upplevde några svårigheter med resan till samt mötet 

med det nya landet. De trodde att det var en temporär flykt och var övertygade om att de så 

småningom skulle återvända hem. Detta är även något Karsten Douglas tar upp i sin studie; 

att jugoslaviska flyktingar aldrig till fullo kom till den insikten att detta krig var på riktigt och 

att deras vistelse i värdlandet skulle bli mer långvarigt än vad någon vågat ana.68 22 år har 

gått sedan de första skotten i forna Jugoslavien ägde rum och 19 år sedan Daytonavtalet 

skrevs på och kriget såg sitt officiella slut.  

Efter en tid i det nya landet insåg informanterna att kriget inte skulle ta slut så fort som de 

hade hoppats på och började sakta men säkert ackommodera sig till den nya miljön och om-

givningen.  I Douglas forskning var de flesta informanter missnöjda med nästan allt från bear-

67 Brah. 
68 Douglas.  
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betning av trauman, de utdragna byråkratiska asylsökande processerna till att staten tillsam-

mans med kommunen bestämde hur och var de skulle bo.69 

Respondenterna i föreliggande studie var betydligt mer positiva till det nya samhället än de 

som deltagit i Douglas studie. 

”Jag hade det bra under den första perioden då vi kom till Sverige. De tog emot oss fint, de tog emot oss som 
människor och det kommer jag alltid att vara tacksam för och kommer aldrig att glömma det.” - Sabina 

”Även om vi bodde på olika flyktingläger så var de fina. Barnen gick på dagis, vi vuxna ifrån hela forna Jugo-
slavien var tillsammans och umgicks. Vi gick på SFI, fick bidrag och fina lägenheter.” -Marina 

Informanterna började acceptera att de skulle vara i det nya landet lite längre än vad de hop-

pats på. Brah tar upp det faktum att folk i diaspora är människor som kommer till ett nytt land 

för att slå rötter där för ett fortsatt liv.70  Som nykommen immigrant placeras en in i en social 

kontext av redan rådande normer inom klass, kön och sexualitet. En kommer till ett samhälle, 

en kultur som är olik ens egna.71 Detta står även respondenterna fast vid då de under sina re-

spektive intervjuer berättade att den främsta anledningen till att de kände ett utanförskap i 

Sverige var för att samhället skiljer sig från det de kommer ifrån. Sveriges befolkning är 

mycket mer liberalt i sitt sätt att tänka och leva på. Detta innebär en stor barriär som sätter 

stopp för informanternas integrering i samhället och med det svenska umgänget. Minoo Alinia 

tar upp i sin avhandling om den kurdiska diasporan, att liknande processer och syn skiljer den 

kurdiska befolkningen från den svenska. De levde i ett förtryckt land både socialt och poli-

tiskt.72 

Som nykomling i ett nytt land får innebörden hem en allt mer central plats i individens liv. 

Det är inte ovanligt att medlemmar av diaspora bygger upp en mera romantisk bild av det 

egna hemlandet ” a mythical place of desire…” som Brah beskriver det.73 När en talar om det 

egna hemmet använder en sig av ett rikt och in i det minsta detalj beskrivande språk. En talar 

om hur solens strålar värmer en, hur regnet luktar, om den goda maten och de vackra sånger 

och visor man sjöng. Detta kommer från saknaden av det egna landet, saknaden av något som 

är en del av en, saknaden av ens hem som en blev tvingad till att lämna. Douglas skriver i sin 

studie att medan en del respondenter accepterat sin situation och försökt göra det bästa av den 

69 Ibid. 
70 Brah.  
71 Ibid. 
72 Alinia 
73 Brah. 
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så fanns det de som inte ville anpassa sig till det nya samhället och saknaden av det gamla 

hemmet blev en allt större del av deras liv.74 Samtidigt kallar Brah denna avromantiserade 

bild för en myt för att den är abstrakt. Hon menar att även om alla som befinner sig i diaspora 

inte har samma önskan om att återvända hem lever den romantiserade bilden av hemlandet 

vidare.75 Detta är anledningen till att deltagande informanterna bads att kort berätta om deras 

liv i forna Jugoslavien. Allt de berättade gav positiv klang till den forna nationen och inget 

negativt kopplades med det förflutna. De gemensamma nämnarna var glädje, trygghet och 

stabilitet.  
Jag var så nöjd i forna Jugoslavien att jag inte kunde tänka mig att åka på semester till något annat land och i 
ännu mindre grad att bosätta mig.” - Nenad 

”Jag hade ett organiserat liv, ett bra jobb, en bra familj och bra umgänge. Jag kände mig säker och glad. Jag 
tänker på glädje…” - Sabina 

Om en i diaspora skall jämföra hur denne lever nu med hur denne levde innan så är det lätt att 

inbilla sig att allt innan var perfekt speciellt om denne inte av egen fri vilja valde att lämna 

hemlandet, utan var tvungen. En hade kanske haft en mer prosaisk bild av ursprunget om 

denne valt att frivilligt lämna landet för ett nytt färdmål. Det som skiljer denna studie från 

Alinias är, som redan nämnts, att ingen utav respondenterna i föreliggande studie uppgav en 

negativ syn på sitt ursprungsland, och båda studierna tar upp en saknad av det egna landet.76 

 

Avtar Brah tar upp det faktum att det negativa med att befinna sig i en situation av diaspora är 

själva känslan av främlingskap i det nya landet samt i det egna hemlandet på grund av den 

enkla anledningen att en inte befunnit sig i samma land, på en plats, hela tiden. En är insider 

samtidigt som en är outsider i båda länderna. En utgör minoritet.77 Erik Olsson tar även upp 

detta faktum att efter att ha varit frånvarande under en längre period från det egna hemlandet 

så kan en betraktas likt invandrare när en återvänder av omgivningen.78Detta kom fram under 

intervjuerna med informanterna där de menar på att folket i hemlandet anser respondenterna i 

föreliggande studie vara medlemmar av diaspora och även kallar dem för det.  

”Jag känner att omkretsen kallar mig mer för diaspora än vad jag känner att jag är, för att jag stack.”- Amra 

74 Douglas. 
75 Brah. 
76 Alinia. 
77 Brah. 
78 Olsson. 
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På detta vis skapar befolkningen i Bosnien-Hercegovina en social kategori för deras eget folk 

som bor utomlands. Och när dessa människor åker hem på semester så möts de av dessa ord, 

att de är anhängare av diaspora. När befolkningen placerar denna grupp i en social kategori 

kan detta även påverkar informanternas känsla av att vara i diaspora. Amra och Sabina menar 

att de känner utanförskap i det egna hemlandet och Marina tar även upp det under sin intervju 

att det tog en lång tid innan folket i hemlandet accepterade henne och innan hon återintegrera-

des in i samhället. 

”Den första perioden efter att ha flyttat tillbaka till Mostar kände man en stor utanförskap på grund av omgiv-
ningen och folket, men även ifrån mig.  Som diaspora tror man att livet står stilla här, men folk lever och går 
vidare. Man utvecklas och skapar något nytt som är annorlunda än det som var förr. ” - Marina     

Informanterna känner att deras ursprung egentligen är i Jugoslavien, men eftersom detta land 

inte längre existerar så anser de att Bosnien-Hercegovina är deras hemland. 

”Jugoslavien existerar inte längre utan det heter Bosnien och Hercegovina nu.” - Nenad 

Dock är det detta land som de har minst erfarenhet av, ingen förutom Marina har ens levt där 

sedan kriget tog slut.  

Det jag upplever är att mina informanter möjligtvis klänger sig fast vid detta landområde för 

att det är en del av det forna territoriet som utgjorde deras hem. Detta på grund av den enkla 

anledningen att de är desperata efter ett hem, en egen bit jord som påminner dem om det de 

hade, eftersom de inte har dessa känslor för Sverige. Alla vill ha ett hem, och dessa informan-

ter sörjer det de förlorat, vilket inte enbart är ett landområde utan ett liv fyllt med vackra min-

nen och glädje. Ett liv som ofrivilligt tagits från dem. 

Brah menar att det är individuellt var en känner sig hemma samt vilket land en anser vara ens 

hemland. Vissa anser sig ha fler än ett hemland, någon anser att det nya landet är ens hem, 

andra tycker att det gamla hemlandet är det riktiga hemmet medan en del kanske känner att de 

inte har ett hem.79 Marina menar att hon känner sig hemma i Bosnien-Hercegovina för att hon 

är bosatt där nu och har kommit in i omgivningen, även om det var svårt i början. Nenad kän-

ner också att hans hem är Bosnien-Hercegovina även om han bor kvar i Sverige. Han följer 

dagligen de händelser som äger rum i hemlandet och menar att han på detta vis är medveten 

om vad som pågår.  

79 Brah. 
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”Jag har inte bott i Bosnien-Hercegovina sedan kriget bröt ut, men det är mitt hem. Jag känner till situationen 
ganska bra, men tror att det är en helt annan sak att bo där.” - Nenad 

Sabina och Amra känner båda att de är i diaspora i Sverige men även mer eller mindre i 

Bosnien-Hercegovina.  

”Jag besöker hemstaden några gånger per år. Allt är så komplicerat i Bosnien-Hercegovina, men det är fortfa-
rande där jag känner mig mer hemma om jag måste välja mellan de två då Jugoslavien inte existerar.” - Amra 

Slutsatsen som kan dras är att två respondenter anser hemlandet vara hem medan resterande 

två menar att de har ett hem men känner sig utanför i det för att det riktiga hemmet, som de 

var födda och uppvuxna i, inte existerar längre. I Minoo Alinias studie har informanterna inte 

kunnat identifiera sig med sitt hem och har därför skapat en tillhörighet i diasporan, med folk 

som kommer från samma land och som befinner sig i liknande situation.80 Detta tar även Co-

hen och Brah upp, att folk i diaspora kan skapa ett eget kollektiv, ett hem på flykt, som är 

deras nya bosättning. Även om Amra och Sabina känner visst utanförskap även i Bosnien- 

Hercegovina så känner de inte att deras hem är i den diasporiska sfären. Alla som befinner sig 

i diaspora har inte en längtan av att komma hem, men de informanter som ingått i min studie 

har alla samma önskan. Denna typ av diaspora är knutet till territorium.81 De vill hem till sitt 

landområde men problemet är att det riktiga ursprungslandet inte längre existerar vilket skap-

ar ytterligare en konflikt hos folket.  

6.2 DEN KLUVNA IDENTITETENS PÅVERKAN PÅ KÄNSLAN AV 

UTANFÖRSKAP 
Identitet är något individuellt, det är något personligt och det är upp till individen själv hur 

denne väljer att identifiera sig. Precis som Thomas Hylland Eriksen tar upp så kan allehanda 

egenskaper utgöra ens identitet. 82 Det som upplevdes med alla intervjudeltagarna i 

föreliggande var att de inte riktigt förstod vad som menades med “att identifiera sig“. Efter att 

ha klargjort vad det innebär och att det är individuellt hur en väljer att göra det, antingen med 

hjälp utav kön, sexuella läggning, nationalitet, ålder eller annat, så var det mer klart för dem. 

Ingen av deltagarna valde att först identifiera genom nationalitet eller etnicitet. Det som stod i 

centrum var ens kön och civilstånd. Anledningen till detta kan vara det faktum att de inte 

riktigt känner att de har en ren nationalitet vilket även bidrar till att deras identitet inte är 

80 Alinia. 
81 Cohen. 
82 Hylland Eriksen. 
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obefläckad. Eller så kan det bero på den enkla anledningen att de levt tillräckligt länge i 

Sverige där det möjligen är betydligt vanligare att identifiera sig med kön och civilstånd än 

med nationalitet. Redan här kan man se hur respondenterna blivit influerade av det samhället 

de bor i idag. 

 

Vidare menar Hylland Eriksen att identitet handlar om hur individen ser på sig själv.83 Infor-

manterna kanske inte skulle identifiera sig som medlemmar av diaspora ifall omgivningen 

inte hade stämplat dem som det. Sabina och Amra känner att de har en tillhörighet till båda 

länderna men ändå inte. De menar att de känner sig som insiders och outsiders i båda länder-

na för att de inte har levt på en och samma plats hela livet.  

”Sverige har påverkat mig, men jag är inte svensk. Jag har ingen identitet längre som jag hade. Jag kan uteslutet 
varken identifiera mig med Sverige eller Bosnien-Hercegovina.” - Sabina 

”Jag känner mig vilse. Jag har plockat på mig det bästa från Jugoslaviens tid och från tiden i Sverige. ” - Amra 

Både Brah och Hylland Eriksen tar upp det faktum att identiteten är föränderlig och situat-

ionsburen84 85. Informanterna identifierar sig olika beroende på vilket land de befinner sig i 

och de känner att identiteten och självbilden har förändrats med tiden. Alla fyra informanterna 

menar att deras nya och gamla identifikation påverkar deras integration i båda länderna. Att 

värderingar som övertagits från det nya hemlandet, speciellt kring jämställdhet mellan de båda 

könen, till viss del har påtvingat respondenterna en ny eller ofrivilligt påtagen identitet vilket 

även ökar känslan av främlingskap i hemmet och hemlandet. Marina tar upp det faktumet att 

även om hon nu är bosatt i Bosnien-Hercegovina med sin familj så har hon blivit påverkad av 

Sverige och svenskars sätt att leva på, speciellt när det kommer till kvinnans rättigheter vilket 

har påverkat hennes integration i hemlandet. Att dela på hushållssysslor är inte så vanligt i 

Bosnien-Hercegovina, där mannen oftast är ansvarig för försörjningen av familjen, och även 

om kvinnan delar det ansvaret nu för tiden, så förväntas det även att hon skall ta hand om det 

gemensamma hemmet.  

”Jag hör hemma i Bosnien-Hercegovina och det är min nationella identitet men samtidigt har Sverige påverkat 
mig. Det är en större jämlikhet mellan könen. Detta har både jag och min man tagit till oss.” - Marina  

Detta är något som alla fyra respondenter yttrade sig om, att dessa nya erfarenheter som blivit 

en del av deras personlighet inte går ihop med den sociala kontexten i hemlandet vilket place-

83 Ibid. 
84 Brah.  
85 Hylland Eriksen. 
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rar dem i ett utanförskap i Bosnien-Hercegovina. De känner sig utanför för att deras nya tan-

kesätt och värderingar inte går ihop längre. Alinia skriver att detta även är något kurdiska 

kvinnor tagit till sig och lagt märke till, att deras ställning i jämförelse med mannens är mer 

jämnnördig i Sverige än i hemlandet.86  

Generellt sätt skiljer sig länderna, Bosnien-Hercegovina och Sverige, och folket därifrån nå-

got oerhört ifrån varandra när det kommer till språket, kulturen, den sociala biten, öppenheten, 

synen på barnuppfostran, familjebilden, synen på kön, och den sexuella öppenheten. Detta 

kommer även Douglas fram till i sin forskning. Flyktingarna som ingick i hans studie hade 

generellt sett en bra bild av det svenska folket men att de skiljer sig avsevärt när de kommer 

till dessa punkter.87 Respondenterna talar även om att om de själva hade velat så hade de kun-

nat integreras mycket bättre in i det svenska samhället, men att det egna jaget sätter stopp. De 

väljer att inte ta detta steg, de väljer att vara i minoritet, att stå utanför och titta in.  

”All detta utanförskap kommer från mig jag har aldrig upplevt det från svenskar eftersom att de gett mig alla 
möjligheter till att komma in i samhället men jag har valt att låta bli.” - Marina 

”Jag har anpassat mig bra till Sverige men anser mig fortfarande vara lite utanför eftersom att det inte är mitt. 
Mitt land, Jugoslavien, finns inte längre.” - Amra 

En anledning kan vara att man möjligen lever med rädslan att om en tillåter sig själv att vara 

insider så kommer en att tappa fotfästet om allt det en brukade vara. Att en förlorar sin ur-

sprungliga identitet. Detta är något ingen av respondenterna kunde ge svar på, men alla höll 

med om att ansvaret ligger hos dem själva och inte hos omgivningen. Detsamma gäller käns-

lan av utanförskap i det egna landet, att även om omgivningen kan påverka deras känsla av 

utanförskap så ligger osäkerhets- och outsider känslan även hos dem själva. Alinias forskning 

skiljer sig på denna punkt från det föreliggande och Douglas, med det faktum att den kurdiska 

befolkningen känner att den svenska omgivningen fryser ut dem för att de är annorlunda och 

inte för att de själva väljer att vara utanför.88 Informanterna i föreliggande studie har upplevt 

att de gjort detta val själva även om samhället och folket aldrig fått dem att känna utanför-

skap. 

86 Alinia. 
87 Douglas. 
88 Alinia. 

43 
 

                                                           



Högskolan i Halmstad                                                                                                                      Natasa Dizdar 
Sektion för Hälsa och Samhälle 
Magisteruppsats, 15 Hp 
VT: 2014 
Handledare: Åke Nilsèn 

6.3 NATIONALISMENS OCH ETNICITETENS BETYDELSE I 

UTANFÖRSKAP 
Thomas Hylland Eriksen tar upp vikten av begreppen etnicitet och nationalism och om hur 

viktiga de blir för flyktingar, invandrare och folk i diaspora, speciellt när de flyttat till ett nytt 

land där de utgör en minoritetsgrupp. De söker sig till varandra och bildar ett eget litet kollek-

tiv där de känner någon slags säkerhet eftersom att alla i gruppen kommer från samma land, 

talar samma språk och har liknande seder och bruk.89 De skapar en identitet med gruppen, en 

kollektiv överensstämmelse.90 91 Detta kommer även fram i boken Att ta emot flyktingar, 92 

där invandrarna som kommit till Sverige, befinner sig i utanförskap och väljer att hålla sig till 

sitt egna för att de är något de känner igen. En del som kan relateraas sig till, något eget i allt 

det nya. Etniciteten blir möjligtvis mer synbar i det nya landet än i ursprungslandet och en 

identifierar sig i högre grad med den nu än vad en gjorde förut. I samma studie tas det upp att 

etniciteten och nationaliteten blir mer märkbar och att det språk de talar blivit en etnisk identi-

fikation för individerna själva.93  Hylland Eriksen skriver att när det kommer till nationalism 

så är känslan av gemenskap otroligt viktig och något som bidrar till detta är det gemensamma 

språket.94 Förut talade hela Jugoslaviens befolkning serbokroatiska som nu delats in i tre 

språk beroende på vilken etnisk tillhörighet en har.95 Även Alinia tar upp detta fenomen, då 

kurder berättar att de blivit mer insatta i sin etnicitet efter att de kommit till Sverige än vad de 

var i det egna hemlandet.96 Det är även vanligt bland mina informanter att de i det nya landet 

umgås mer med folk som befinner sig i diaspora, likt dem själva, speciellt folk från forna Ju-

goslavien. De menar att de på detta vis behåller en del av sitt ursprung, en känsla av tillhörig-

het.  
”Jag umgås bara med vänner och bekanta från Jugoslavien, som kom hit samtidigt som mig för att det känns 
som att jag kan vara mig själv i den omkretsen. De förstår mig på ett sätt som svenskar inte gör. De ser mig.” - 
Sabina 

”Jag har nästan samma umgängeskrets nu så då eftersom att vi bor nära varandra. Jag har försökt att umgås 
med svenskar, men vi är för annorlunda…” - Nenad  

89 Hylland Eriksen.  
90 Ibid. 
91 Brah.  
92 Angel och Hjern. 
93 Douglas. 
94 Hylland Eriksen. 
95 Resic. 
96 Alinia. 
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Hylland Eriksen förklarar att ifall minoritetsgruppen ska urskilja sig från majoriteten måste 

det finnas grupper som sticker ut och som inte hör till folkmajoriteten. Hall menar att diaspo-

rans identitet blir formad negativt på grund av dess olikhet i jämförelse med Sverige medan 

den är positivt presenterad i och med identifikationen med det egna hemlandet. Amra, Marina, 

Sabina och Nenad bildar minoritetsgrupper när de väljer att inte umgås med majoriteten, med 

svenskarna, för att de inte har något gemensamt med dem utifrån deras egna perspektiv. Sna-

rare väljer människor i diasporan att glorifiera den egna identifikationen med hemlandet. Hall 

menar att diasporagruppen på detta vis säkrar sin framtid och sammanhållning genom att dela 

samma språk, etnicitet, nationalitet, historia, kultur med mera. Detta stärker gruppidentiteten97 

och gör att en känner sig hemma i en plats som inte är ens hemland. Men samtidigt så menar 

han att minoritetsgrupper kan se likadana ut på makronivå men granskar man lite noggrannare 

så syns tydliga skillnader som skiljer dem åt. Allt folk från forna Jugoslavien umgås inte 

sinsemellan även om de kommer från samma land. Nationalism och etnicitet delar dem i vissa 

fall och detta är en barriär som de inte vill krossa. Intervjudeltagarna visade dock inte detta 

beteende. 

”I stort sett så umgås jag med mitt gamla umgänge, den enda skillnaden är att vissa som visat sig vara national-
ister inte umgås med oss längre för att alla vi är blandade i umgänget..” - Nenad 

”Mitt umgänge har genomgått en drastisk förändring efter krigets slut. Man märker hur få vänner man har… 
Det är hemskt och jag kan inte döma folk efter deras religion, etnicitet, nationalitet.” - Amra 

Nation och nationalism bör, som Hylland Eriksen tar upp, sammanfalla med kultur. Folk inom 

en nation borde ha en kultur.98 Detta var och är inte fallet med Bosnien-Hercegovina. Dock 

var det den republik som var mest uppblandad av olika etniska grupper men med liknande 

kulturer, för att de bodde i en och samma nation. Någon likhet ser vi i Kurdistan där nationen 

överlappar flera andra länder, vilket gör att landet präglas av olika kulturer, nationaliteter och 

politik. Detta har skapat stora inre konflikter,99 vilket även är fallet i Bosnien-Hercegovina. 

Den nationalistiska politiken är en av anledningarna till att Jugoslavien splittrades. Det finns 

ett helt krig som vittnar om detta, då folk som förut levde i gemenskap började utföra etnisk 

rensning gentemot varandra.100 Nationalismen är en av anledningarna till att hatet kulturer 

emellan än idag lever i allra högsta grad i landet. Att avsluta kriget och dela upp landet efter 

de tre etniska majoriteterna så att varje etnicitet skulle ha sin del, var vad Daytonavtalet för-

97 Hall. 
98 Hylland Eriksen.  
99 Alinia. 
100 Agrell. 
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sökte införa. Nationen fördelades i två stora delar samt ett distrikt. Republika Srpska som lig-

ger i norra delen av Bosnien och Hercegovina och som ska ha en bosnienserbisk majoritetsbe-

folkning, medan resten av landet fördelas mellan bosnienkroater och bosnienmuslimer så att 

de tre ledande etniciteter har ett landområde, men självklart lever alla etniciteter i alla delar av 

landet.101Det är svårt att dela upp något som förut var en enhet. Detta innebär att själva be-

folkningen förflyttats inom det egna landet på grund av etnicitet och kultur. Något som några 

av mina respondenter tar upp är att när de återvänder till sin hemstad på semester så känner de 

hur stadens befolkning genomgått en märkbar förändring. De känner även hur etniskt uppde-

lad staden är. På detta vis förstärker folket omkring ens känsla av att befinna sig i diaspora, 

för att platsen de bott på inte är densamma längre, omgivningen är en annan. Ens bekanta, 

vänner, släkt och familj påverkar också känslan av tillhörighet. Amra och Sabina menar att 

ännu något som påverkar deras känsla av utanförskap i hemlandet är det faktum att de befin-

ner sig i en minoritet som diaspora, då de ses som besökare av befolkningen i hemlandet och 

att hela landet genomgått en kolossal förändring under deras frånvaro. Bara det att det geogra-

fiska landområdet förändrats påverkar känslan av utanförskap, och därtill befolkningen, vilket 

även betyder att stadens atmosfär och karaktär ändrats. 

”Nu när jag går ut är jag glad om jag träffar på ett ansikte jag känner igen.  Hade folket varit densamma hade 
jag inte känt mig som i diaspora i min egen stad.” - Sabina 

Hylland Eriksen tar upp att de länder där nationalismen brukar växa sig stor är i socialistiskt 

präglade nationer, 102 vilket Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien var. Landet var 

beblandat med olika etniciteter men ändå levde människor tillsammans sida vid sida, vilket 

även framgår av de berättelser respondenterna i föreliggande studie delat med sig av. De et-

niska grupper som utgör diaspora från Bosnien-Hercegovina är etniska minoriteter i Sverige 

men inte i hemlandet. Det är först nu efter kriget som folket i Bosnien-Hercegovina börjat 

umgås efter etniska och nationalistiska intressen vilket även påverkat diasporans umgäng-

eskrets och detta val kommer inte från dem själva. De får som en diasporisk minoritet anpassa 

sig efter majoriteten av befolkningen.     

Nenad och Marina håller båda med om att nationalismen är en stor och bidragande faktor till 

att folk i diaspora kan känna mindre tillhörighet till det egna landet, för att befolkningen nu-

mera är etniskt fördelad bland de olika områden i städer och i landet, något som inte var aktu-

101 Resic. 
102 Hylland Eriksen. 
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ellt i SFR Jugoslavien och inte något som respondenterna är vana vid.  Nu är inget sig likt när 

de återvänder. 

”Vi levde i ett Jugoslavien där man gjorde allt för att nationalismen inte skulle finnas för att man visste vad den 
kunde ställa till med. Nu är det likt ett gift som har genomslukat allt.” – Marina 

”Nationalismen har påverkat min känsla av utanförskap i mitt eget land. Den har blivit större och folket är upp-
delat. Landet och staden är uppdelade i tre delar, i tre nationaliteter. Det har påverkat oss.” – Nenad 
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7.0 SLUTDISKUSSION OCH RESULTAT 

Under 1990- talet flydde tusentals flyktingar till Sverige från ett smutsigt och etniskt inbör-

deskrig som härjade mellan bosnienmuslimer, bosnienkroater och bosnienserber i det land 

som en gång tidigare varit förenat, men som nu splittrats likt ett pussel i sju bitar. En federat-

ion som hölls ihop av citatet: Čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svog” vilket i 

svensk översättning betyder ” ta hand om varandra likt de bröder ni är”. Folk som flydde från 

ett Jugoslavien som snart skulle ligga i ruiner, förvandlades till diasporamedlemmar så fort de 

hade satt sitt första steg på den svenska marken. De flesta som flydde levde med idén om att 

de inom en snar framtid skulle återvända hem när freden funnit sin väg tillbaka. Som flykting 

levde de ett slags dubbelliv i begynnelsen, ett liv splittrat i två, där de å ena siden måste inte-

greras in i det nya samhället samtidigt som de lever med ett hopp att detta bara är något tillfäl-

ligt.  

De påbörjar ett nytt liv i det nya landet där de automatiskt blir kallade för flykting, invandrare, 

där de befinner sig i diaspora. De återvänder till det som de kallar hem för att även där infinna 

sig i likande situation. De är i diaspora i det nya landet samtidigt som de är i diaspora i det 

egna hemlandet. Detta väckte mitt intresse för begreppet och därför valde jag att undersöka 

det närmare. Avtar Brah skriver att vid året 1992 så fanns det över 100 miljoner migranter 

varav en femtedel utgjordes av flyktingar samt asylsökande.103 

Således utgjorde Avtar Brah inspirationskällan för föreliggande studie om detta mångtydiga 

begrepp. Föreliggande forskningen har inte med hennes intersektionella perspektiv att göra då 

hon beskriver diaspora och det faktum att det inte bara är diasporan i sig som måste vara i 

fokus, utan också dess plats inom strukturer av makt och ordning i en världsomfattande kon-

text. Vidare vilar inte heller föreliggande studien på maktstrukturer på en nationell nivå, utan 

på vad som utövar inflytande på diasporans känsla av utanförskap i det egna hemlandet. Brahs 

teori om ”spridning ifrån” samt ”hem”, som hon menar utgör kärnan för diasporan, har färgat 

följande studie.   

Robin Cohen antyder att diasporiska erfarenheter är mer heterogena än homogena. Ifall en 

jämförelse mellan Karsten Douglas och min studie görs, avskiljer de sig på den punkt att 

103 Brah, Avtar. 1996: 178 
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Douglas informanter var missnöjda med hur Sverige tog emot dem, medan respondenterna i 

föreliggande studie var positiva och tacksamma. Enligt Cohen utgörs ens hem av det geogra-

fiska territorium som är ens hemland, ens ursprung. Och när en kommit hem så tar den di-

asporiska resan förhoppningsvis slut. Att återvända till den geografiska platsen som utgör ens 

hem ligger även i fokus för informanterna i föreliggande forskning, men problemet ligger i att 

den geografiska platsen som utgjort deras hem inte längre existerar förutom i form av minnen. 

Här vilar även divergensen mellan Brah och Cohen, då Brah menar att hem är där en känner 

sig hemma, där en känner tillhörighet, och det behöver inte vara geografiskt. Erik Olsson de-

menterar detta genom att påstå att färden nödvändigtvis inte behöver ta slut när en återvänt till 

sitt hemland eftersom att folket i ens omkrets fortfarande kan behandla en likt en främling. 

Som en outsider som inte varit där under ett bra tag. På detta vis blir en återigen invandrare 

fast i sitt egna hem.  

 

Det intressanta och någorlunda utstående med föreliggande forskningen är inte enbart att ett 

specifikt diasporiskt folkslag studeras, utan det faktum att en generation informanter studeras, 

som lämnat ett land på grund av krig för att bosätta sig i ett annat och landet informanterna 

lämnat finns inte längre utan den nationen har splittrats upp och ett nytt land har bildats som 

de nu måste förhålla sig till. Den kunskap forskning bidragit med är att enligt informanterna 

så härstammar känslan av utanförskap huvudsakligen från individen själv. Dock har den för-

ändrade situationen i hemlandet även påverkat känslan av exkludering. Allting har ändrat ka-

raktär. Samhället är kaotiskt på alla plan, det har skett en förändring på befolkningen, invå-

narna anser att de som flytt under kriget utgör diaspora för att de inte varit närvarande under 

hela den förödande perioden. Landet och samhället är inte som det var en gång i tiden. Re-

spondenterna som åker tillbaka till hemlandet upplever att något som varit så bekant inte 

längre är det. De möts istället av en ny värld, ett nytt land som på något plan inte påminner 

om ursprungslandet, medan respondenterna under hela denna tid har försökt att hålla fast vid 

det gamla. Samtidigt har de vistats i ett nytt land med främmande sociala strukturer som på-

verkat deras identitet samtidigt som de bevittnat en uppblomstring av etniska och nationalist-

iska identiteter i det nya hemlandet. Alla dessa orsaker är bidragande faktorer till att folk som 

flytt i diaspora till Sverige känner att de är i liknande situation även i hemlandet.  Även om 
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två av respondenterna inte känner något utanförskap i hemlandet så håller de med om att nat-

ionen som nu finns inte är i närheten av den federation de levde i före kriget. 

7.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Det har kommit upp en hel del tankar och funderingar kring vidare forskning då begreppet 

diaspora är ett tämligen utbrett tema vilket även betyder att forskningsfältet är betydande och 

tänkvärt.  

Eftersom att föreliggande forskning visat stort intresse för exkludering och känslan av utan-

förskap i hemlandet så hade återvandring varit nästa steg i processen och att utför en studie 

inriktad på just det. Å ena sidan följa återvandringsprocessen från början till slut med allt vad 

det innebär och å andra sidan utföra forskning på individer som återvandrat. Det finns mäng-

der med relevanta vinklar för denna typ av forskning. Som metodansats kan möjligtvis en 

triangulering komma till användning. Det skulle vara intressant att observera folk som åter-

vandrat i deras vardag för att lyfta fram de olika konsekvenser som resulterat från deras be-

slut. 
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9.0 BILAGA 1 

9.1 INTERVJUGUIDE 

ALLMÄN INFOMATION 

- Namn: 

- Ålder: 

- Språk: 

- Civilstatus: 

- Nationalitet: 

- Religion: 

- Utbildning: 

- Arbete: 

- Varifrån kommer du?: 

DIASPORA 

Jugoslavien  

- Kan du berätta lite om ditt liv i forna Jugoslavien? 

- Hur var det för dig när kriget bröt ut? 

- Vad tänker du på när du hör ordet Jugoslavien? 

Sverige 

- Hur var det att fly till Sverige? 

- Skulle du kunna berätta lite om den första tiden då ni anlände till Sverige, innan 
ni kom tillrätta i det nya samhället? 

- Känner du dig som diaspora i Sverige? 

Bosnien och Hercegovina 
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- Skulle du kunna tänka dig att återvända till Bosnien och Hercegovina? (Varför/ 
varför inte?) 

- Känner du dig som diaspora i Bosnien och Hercegovina? 

- Ifall du känner så, varför tror du att du känner så?  - kan det vara omkretsen, 
samhället, ifrån dig själ eller alltihop? 

- Hur upplever du att du bemöts av omkretsen när du åker ner till ditt hemland? 
(Varför tror du att det är så?) 

- Tycker du att omkretsen har en inverkan på dig och får dig att känna dig likt 
diaspora? 

IDENTITET 

- Hur skulle du identifiera dig själv? 

- Känner du att du har någon ”ren” identitet? 

- Finns det någon skillnad på din identitet i Bosnien och Hercegovina och i Sve-
rige? 

- Har din ursprungliga identitet påverkat din eventuella integrering?  

- Har din nya identitet påverkat din integrering i Bosnien och Hercegovina? 

NATIONALISM/ETNICITET 

- Känner du att ens nationalitet eller religion har en inverkan på ens känsla av 
diaspora? 

- Anser du att de finns en skillnad mellan muslimer, kroater och serber? (Känner 
någon sig mer utanför än någon annan?) 

- Anser du att nationalismen bidrar till en ökning till varför folk som flytt anses 
vara diaspora? 
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