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Jag vill även tillägna ett speciellt tack till min handledare Khalid Khayati, som under hela 

denna studiens gång har varit ett stort stöd med sin hjälp, sitt engagemang, och sin kunskap. 
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Sammanfattning 

Den bosniska diasporan i Sverige är en etablerad grupp av individer som deltar både i 

samhället i Sverige och samhället i Bosnien och Hercegovina. Studien baseras på semi-

strukturerade intervjuer som har gjorts på bosnier i Sverige och inom dessa intervjuer så 

identifieras och analyseras olika relevanta teman och mönster. I denna studie ifrågasätter jag 

genom vilka gränsöverskridande aktiviteter den bosniska diasporan etablerar sin närvaro i 

båda samhällena. Studien belyser de politiska, ekonomiska och sociokulturella aktiviteter som 

den bosniska diasporan i Sverige upprätthåller genom transnationella nätverk som binder 

samman Sverige och Bosnien och Hercegovina. Jag undersöker även hur den bosniska 

diasporan bildades i Sverige samt vad det innebär att vara en gränsöverskridande medborgare 

för den grupp av individer som den bosniska diasporan i Sverige består av. Den bosniska 

diasporan i Sverige etablerar sin närvaro genom en rad olika gränsöverskridande aktiviteter 

som består av politiskt, ekonomiskt och sociokulturellt engagemang till hemlandet, Bosnien 

och Hercegovina. 
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1. Inledning

Mellan åren 1992 till 1995 pågick ett inbördeskrig i Bosnien och Hercegovina, genom 

Bosnien och Hercegovinas självständighetsförklaring så bildades en entitet inom nationens 

ramar. Denna entitet, Republika Srpska, bestod av områden i Bosnien och Hercegovina där 

majoriteten av befolkningen var bosnienserber. Republika Srpska, med stöd av den serbiskt 

styrda JNA (Jugoslaviska folkarmén) gick till attack mot resten av landet, som främst bestod 

av bosniska muslimer och bosnienkroater.1 Som resultat tvingades hälften av landets 

befolkning att fly, detta var cirka 2,2 miljoner individer och för 80 000 av dessa blev Sverige 

deras exilland.2 Kriget är en avgörande faktor till att den bosniska diaspora existerar i Sverige 

idag. Kriget bidrog också till bildandet av en större gemenskap bland de bosnier som hade 

kommit till Sverige, enligt informanterna så kände många att de var här på grund av en och 

samma anledning, kriget. Adin förklarar det såhär; 

Man kände många saker när man var ny i Sverige, men ensam kände jag mig inte 

skulle jag nog säga, det fanns så många av oss så att vart de än placerade oss så 

fanns det minst en annan bosnisk familj som man kunde prata med och så. 

Diaspora, en grupp av individer med en känsla av tillhörighet till fler än bara en nation, en 

grupp av individer som aktivt deltar i mer än endast ett samhälle. I dagens värld så spelar 

immigranter en större roll än vad de tidigare har gjort, antalet immigranter som jobbar och 

lever utanför det land de är födda i är större än någonsin.3 Dessa så kallade diasporiska 

individer är enligt Jana Evans Braziel ett fenomen inom kapitalismens värld, de är alla en del 

av en gränsöverskridande ekonomi, en internationell produktion och arbetar inom en global 

handel av varor och tjänster.4 Diaspora påverkar hemlandets ekonomiska, politiska och 

sociokulturella aspekter. I ljuset av detta så är det angeläget att se hur den bosniska diasporan 

bidrar med och etablerar sin transnationella närvaro i Sverige samt Bosnien och Hercegovina. 

Vidare är det intressant att se hur den bosniska diasporan är aktiv i både det svenska samhället 

och det bosniska samhället för att sedan även studera hur detta i sin tur påverkar den bosniska 

diasporan.  

                                                           
1 Bjarnason, Magnus. The War and War-Games in Bosnia and Hercegovina from 1992 to 1995; The main events, 
disagreements and arguments resulting in a ”de facto” divided country. (2001). MIMIR. s. 27. 
2 Ibid. 
3 Braziel, Jana Evans. Diaspora; an introduction. (Blackwell, 2008). Malden, MA. s. 37. 
4 Ibid. s. 37. 
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Det som är intresseväckande inom den bosniska diasporan är att se vad det är för 

transnationella aktiviteter som de utför samt vilka former av transnationella och 

gränsöverskridande relationer de upprätthåller mellan hemland och bosättningsland. Med 

detta i tanken så är det intressant att se hur den bosniska diasporan i Sverige har utvecklats, 

eftersom att när bosnierna kom till Sverige så var inte ett etablerat liv en prioritering, enligt 

informanterna. Detta visas genom citat som dessa; 

När vi kom till Sverige så blev vi erbjudna många saker som att lära sig språket och 

olika sorts chanser till att få ett jobb, men många, inklusive mig själv, ville bara åka 

hem så fort kriget var över så vi brydde oss inte så mycket om chanserna och 

fördelarna som Sverige gav oss i början. - Ajla 

Utifrån ett citat som detta så ser man inte mycket entusiasm för att skapa ett nytt värdigt liv, 

därför undrar jag vad för faktorer det var som spelade roll när bosnier började etablera sina 

nya liv i Sverige. Även, hur detta i sin tur ledde till de eventuella transnationella samt 

gränsöverskridande kopplingar och nätverk den bosniska diasporan har idag. 

I denna studie kommer jag att studera vilka former av transnationella och gränsöverskridande 

relationer den bosniska diasporan upprätthåller samt vilka motiv som ligger bakom bildandet 

av transnationella nätverk och aktiviteter inom denna diaspora. Jag undrar vad för motiv den 

bosniska diasporan har gentemot sitt hemland, är de politiska, ekonomiska och/eller 

sociokulturella? Dessa sorts olika aspekter och motiv som till exempel politiska, ekonomiska 

och sociokulturella aspekter kan visa sig hos en diasporisk grupp av individer på olika sätt. 

Likaledes är det viktigt att se vilken betydelse det forna hemlandet har för svenska bosnier 

och i så fall vilka de politiska, ekonomiska och sociokulturella insatserna som binder samman 

Sverige och Bosnien och Hercegovina är. Studiens grund baseras på semi-strukturerade 

intervjuer och det är dessa informanters utsagor som är studiens kärna, det är deras röster jag 

vill låta framträda. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

På ett övergripande sätt har denna studie syftet att, med hjälp av en kvalitativ intervjumetod 

och relevanta teorier och begrepp, undersöka olika faser av bildandet av den bosniska 

diasporan och den form av transnationell aktivitet som denna diaspora utvecklar i Sverige. 
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Att förstå på vilket sätt den bosniska diasporan i Sverige har lyckats etablera sin närvaro i 

både det bosniska och det svenska samhället, samt på vilket sätt de gör detta är självaste 

motiveringen för denna studie. Mer specifikt ämnar denna studie till att belysa de politiska, 

ekonomiska och sociokulturella aktiviteter som bosnier upprätthåller inom ett specifikt 

transnationellt fält som binder samma Sverige och Bosnien och Hercegovina. Ytterligare ska 

denna studie belysa de ovan nämnda aktiviteter genom begrepp som gränsöverskridande 

medborgarskap, diaspora och transnationalism. Mina frågeställningar är följande; 

* Vilka är de utmärkande motiven för bildandet av den bosniska diasporan i Sverige? 

* Vilka specifika transnationella och gränsöverskridande relationer upprätthåller den bosniska 

diasporan i Sverige? 

* Hur kan dessa transnationella aktiviteter förklaras genom begreppet gränsöverskridande 

medborgarskap och i så fall vad innebär det att vara en gränsöverskridande medborgare för 

bosnier i Sverige? 

1.2 Avgränsningar 

Diaspora är ett enormt brett ämne och därför behövs det en tydlig avgränsning när detta ämne 

undersöks och skrivs om. Diaspora, transnationalism och gränsöverskridande medborgarskap 

är uppsatsens huvudtema, uppsatsen kommer att beröra ett antal relaterade underteman till 

dessa huvudteman. Dessa kan vara politiska, sociala, kulturella och ekonomiska 

gränsöverskridande verksamheter som svenska bosnier utvecklar inom sina transnationella 

relationer. 

I denna uppsats begränsar jag mig till den bosniska diasporan i Sverige och kommer därför att 

grunda min forskning endast i material som uttryckts från bosnier i Sverige. Urvalet av 

informanter måste dock bestå av bosnier som kommit hit till Sverige och gjort den resa som 

krävs för att kunna tala om bland annat flykten och integrationsprocessen. De som identifierar 

sig som bosnier men som är födda här eller kommit hit när de har varit unga kan tyvärr inte 

bidra med information och historier som krävs för att denna studie ska vara effektiv och 

resultatrik. Eftersom att de inte har gjort samma resa som de som flydde och var en del av 

integrationsprocessen gjorde. 
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1.3 Ämnesrelevans 

Den tidigare forskning som är relevant för denna studie har jag hittat genom tips av andra och 

genom olika sökningar av relevanta begrepp i olika databaser. Majoriteten hittades i databasen 

av Linköpings universitetsbibliotek. 

Den litteratur och forskning som jag kommer att presentera i denna studie har jag valt 

eftersom att jag anser att denna forskning kan kopplas till mitt forskningsområde. Forskningen 

som jag har valt att använda består främst av ämnena diaspora, transnationalism, migration 

och medborgarskap. Det finns en stor volym av litteratur och forskning inom diaspora och 

transnationalism, det finns mycket om kineser, sydamerikanska folkslag, kurder och även 

studier om bosnier. Den forskning och litteratur om bosnier är dock inte lika övergripande 

som hos andra diasporiska grupper av individer, mycket som tas upp är politik och 

återvandring när det gäller den bosniska diasporan. 

Jag anser att min studie kan fylla ett tomrum när det gäller forskningen angående den 

bosniska diasporan, min studie kommer att vara övergripande och gå in på flera aspekter som 

är viktiga när det gäller diasporaforskning. Dessa består av bland annat den politiska aspekten, 

den sociokulturella aspekten, den ekonomiska aspekten samt den turistiska aspekten. Denna 

studie är statsvetenskaplig genom att den täcker många aspekter inom det statsvetenskapliga 

spektrumet, i denna studie tar jag upp hur samhällen påverkas, bland annat genom en politisk 

aspekt, vilket är karakteristiskt för statsvetenskapliga ämnen. 

1.4 Tidigare forskning 

Majoriteten av forskningen (forskningen i fråga kommer att presenteras i detta kapitel) inom 

detta område är överens om att ämnet diaspora och de idéer angående transnationalism 

tillsammans kan förklara några av de moderna fenomen som finns i dagens värld. Några 

exempel är globaliseringen, den förändrade migrationen, sättet individer integrerar sig på samt 

individers sätt att inkludera sig och bidra i mer än ett samhälle. Allt detta har förändrats i 

jämförelse med ett antal år sedan och jag kommer att presentera forskare som menar att det 

går att ta reda på hur och varför det har förändrats genom de teorier och begrepp som diaspora 

och transnationalism är. 
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Jag kommer att nämna några exempel på studier, vetenskapliga artiklar och litteratur under 

detta kapitels gång, all denna forskning behandlar främst ämnena diaspora och 

transnationalism men trots detta så skiljer de sig självklart också. Vissa studier har andra 

perspektiv och resultat som de andra studierna inte har och tvärt om. Det är viktigt för mig att 

försöka få fram olika perspektiv inom detta forskningsämne, på detta vis kan min studie få en 

egen riktning och vara en unik forskningsstudie. 

Khalid Khayati bidrar till detta forskningsområde genom att jämföra hur den kurdiska 

diasporan formas i Sverige och hur den kurdiska diasporan formas i Frankrike. Khayatis 

studie motiveras av hans intresse för ämnena diaspora och gränsöverskridande 

medborgarskap. Syftet med studien är att bidra med en bättre och mer sammanhängande 

teoretisk förståelse för dessa ämnen. Khayati drar bland annat slutsatsen att formningen av 

diaspora och hur de förändras över tid beror på kontexten de befinner sig i, därför finns det 

skillnader mellan kurdisk diaspora i Frankrike och kurdisk diaspora i Sverige. Kontexten är 

inte samma och därför skiljer sig de två olika kurdiska diaspororna. 

Khayatis forskning bidrar med argument och bevis utifrån både ett teoretiskt och ett empiriskt 

perspektiv, som tyder på att diaspora och formningen utav den påverkas beroende på vilken 

kontext (i detta fall vilket land) den befinner sig i.5 I min studie så gör jag inte ett jämförande 

på samma sätt som Khayati gör i sin forskning och därför kommer jag troligtvis inte kunna nå 

samma resultat som Khayati gjorde i sin studie. Istället forskar jag endast om den bosniska 

diasporan i Sverige, ingen annanstans, med detta i åtanke borde min studie leda till ett annat 

resultat eftersom att den inte är en jämförande studie, som i Khayatis fall om kurdisk diaspora. 

Även fast det har forskats om diaspora och transnationalism inom den bosniska diasporan så 

anser jag inte att den bosniska diasporan fått tillräckligt med uppmärksamhet inom 

forskningen, speciellt inte inom vissa aspekter som till exempel den politiska aspekten. 

Många folkslag tas upp men inte mycket om bosnier inom vissa aspekter inom diaspora. 

Vidare tas många händelser i historien upp som intressanta för diaspora, migration och 

transnationalism, men ändå finns inte tillräckligt mycket om en diaspora som mer eller mindre 

skapats genom det värsta kriget i Europa sedan det andra världskriget. 

                                                           
5 Khayati, Khalid. From victim diaspora to transborder citizenship. Diaspora formation and transnational 
relations among kurds in France and Sweden. (Linköping, 2008). Linköpings universitet. s. 7. 
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Därför anser jag att min studie är ett bra bidrag till de luckor som finns inom forskningen av 

bosnisk diaspora, gränsöverskridande medborgarskap och transnationalism. Enligt Khalid 

Khayati och Magnus Dahlstedt så skiljer det sig mellan immigranter före andra världskriget 

och immigranter efter andra världskriget. De immigranter som fanns före andra världskriget 

hade inte så stora problem till att ge upp sitt gamla språk, sin gamla identitet och sina gamla 

traditioner för att istället ta sig an det nya landets språk, identitet och traditioner.6 

Det skedde dock en förändring efter andra världskriget, efter det andra världskriget och alla de 

immigranter som kom från alla världens hörn hade någonting gemensamt, de ville varken 

göra sig av med sin kultur eller glömma sitt språk, sin identitet och sina traditioner. Istället så 

behölls dessa samtidigt som de även anpassade sig till det nya landets språk, identitet och 

traditioner.7 Dessa immigranter är vad vi idag kallar diaspora, de är en sorts hybrid av flera 

länders språk, traditioner och identiteter. De har lyckats anpassa sig till det nya samhället 

samtidigt som de behållit sin tidigare identitet och allt vad den innebär, dessa diasporiska 

immigranter har lyckats med att ”höra hemma” till flera länder istället för endast ett, vilket 

kan anses vara något otroligt.8 Khayati förklarar att det tyvärr inte finns mycket 

uppmärksamhet gentemot forskningen av diasporaturismen, de forskare som forskar om 

diaspora har inte haft ett större intresse för ett turismperspektiv och samma sak gäller vice 

versa.9 Även detta ser jag som ett argument till varför denna studie är viktig, det behövs mer 

inslag av forskning inom diaspora och diasporaturism, speciellt om bosnier. 

Det finns inte en stor volym av forskning inom bosnisk diaspora, detta betyder inte att det inte 

finns någon forskning alls, dock vill jag fortfarande argumentera att min studie kommer vara 

något nytt och fylla något slags tomrum inom den bosniska diasporans forskningsspektrum. 

Den tidigare forskningen inom bosnisk diaspora tar oftast upp ett perspektiv eller en aspekt 

inom den bosniska diasporan som till exempel återvandringsprocessen, integrationsprocessen 

eller identitetsskapandet inom diaspora.  

 

                                                           
6 Khayati, Khalid & Dahlstedt, Magnus. ”Diaspora – relationer och gemenskap över gränser” i Migrationen och 
etnicitetens epok skriven av Magnus Dahlstedt och Anders Neergard (red.). (Stockholm, 2013). Liber. s. 83. 
7 Ibid. 
8 Khayati, Khalid. ”Diaspora” i boken Perspektiv på turism och resande skriven av Josefina Syssner (red.) (Lund 
2011). Studentlitteratur, Uppl 1. s. 83. 
9 Ibid. s. 281. 
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Min studie bidrar med ett mer övergripande begrepp som problematiserar och studerar många 

fler aspekter. Zoran Slavnic har gjort flera studier inom den bosniska diasporan, han har 

skrivit ett kapitel kallat för; Conflicts and inter-ethnic solidarity Bosnian refugees in Malmö, i 

boken Bosnian Diaspora: Integration in transnational communities, som är skriven av Marko 

Valenta och Sabrina Petra Ramet. I detta kapitel tar Slavnic upp de olika relationer som finns 

mellan serber som kom hit under 1960- och 1970-talet, bosniaker som kom innan Juni 1993 

och fick permanenta uppehållstillstånd samt de bosnienkroater som kom med kroatiska pass 

efter 1993.10 

Detta kapitel argumenterar för att det finns en sorts fientlighet mellan dessa grupper i Sverige, 

en av faktorerna är krigen i Ex-Jugoslavien. Slavnic argumenterar dock att denna fientlighet 

inte är en våldsam och konfliktfylld fientlighet. Den består mer av ett hat för varandra följt av 

negativa och elaka kommentarer om varandra och varandras folkslag, samtidigt som de har en 

sorts lojalitet och samarbetsförmåga till och mellan varandra.11 I denna studie analyserar och 

problematiserar Slavnic relationen mellan de olika diaspororna i Sverige men han har även 

skrivit en annan studie som bidragit till forskningen om den bosniska diasporan. 

Studien Att leva både här och där – Återvandringsprocessen bland Bosnier i Sverige tar upp 

hur åren efter kriget såg ut för de bosniska flyktingar som hade kommit till Sverige och andra 

nordiska länder. Slavnic förklarar de olika perspektiven som fanns på den tiden angående 

återvandringsprocessen, bland annat hur propagandan såg ut angående bosniers eventuella 

återvandring.12 Även den politiska och ekonomiska situationen i dåvarande Bosnien och 

Hercegovina diskuteras eftersom att detta är viktiga frågor när det gäller individers vilja till 

återvandring, vem vill återvandra till ett land med minimala möjligheter och oändliga 

begränsningar?13 Slavnic kommer fram till bland annat att den politiska och ekonomiska 

situationen i Bosnien och Hercegovina på den tiden var dålig och att propagandan om 

återvandring och Bosnien och Hercegovinas fredliga situation lät bättre än vad den egentligen 

var. 

                                                           
10 Slavnic, Zoran. “Conflicts and inter-ethnic solidarity: Integration processes among Bosnian refugees in 
Malmö.”  i The Bosnian Diaspora. Integration in transnational communities skriven av Marko Valenta & Sabrina 
Ramet. (Farnham, 2011). Ashgate. s. 263. 
11 Ibid. 
12 Slavnic, Zoran. Att leva både här och där – Återvandringsprocessen bland Bosnier i Sverige. (Norrköping, 
2002). CEUS. s. 4. 
13 Ibid. s. 7. 
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Två andra forskare som gjort mycket forskning om diaspora och mer specifikt om bosnisk 

diaspora är Jonathan Hall och Roland Kostic. Dessa två forskare har gjort individuella 

forskningsarbeten men även forskning tillsammans med varandra. Integration for peace? 

Integration and Reconciliation among Diasporas är ett av dessa forskningsarbeten där de har 

jobbat tillsammans. I denna studie undersöker och förklarar de relationen mellan värdlandet 

(landet diasporan bor i) och attityden hos diaspora.14 De argumenterar för att integration med 

en tydlig struktur och sammanhållning möjliggör diaspororna till att vara bättre på att hantera 

sitt förflutna. Samtidigt som de kan föreställa sig en framtid med andra individer i samhället, 

både i värdlandet och hemlandet, vilket i sin tur förändrar den diasporiska attityden.15 

Kostic har även gjort en forskningsstudie som handlar mer om återbyggandet av staten 

Bosnien och Hercegovina. Kostic förklarar i sin studie kallad Ambivalent Peace: External 

Peacebuilding, Threatened Identity and Reconciliation in Bosnia and Hercegovina, att det 

krävts flera externa ansträngningar angående freds- och nationsskapande inom landet och dess 

folkgrupper i Bosnien och Hercegovina.16 Han tar även upp hur viktigt det är med identiteten 

gällande återbyggandet av Bosnien och Hercegovina, Kostic menar att både social och etnisk 

identitet är viktigt ifall Bosnien och Hercegovina ska kunna vara en välfungerande, fredlig 

nation igen.17 Vilket i sin tur kan leda till att den bosniska diasporan, som är spridd runt om i 

världen, har större möjligheter till att återvandra till sitt hemland. 

Boken Citizens at Heart? Perspectives on integration of refugees in the EU after the Yugoslav 

wars of succession som är skriven av Li-Bennich Björkman m.fl. går in på många aspekter 

som jag själv har tänkt att ta upp i min studie. Denna bok tar upp medborgarskap, integration, 

identitet samt olika politiska situationer och event som är relevanta för den bosniska 

diasporan. Författarna argumenterar för att det finns en problematik på grund av mixen av 

olika etniska folkslag i Bosnien och Hercegovina och att det är viktigt för både nation och 

folket inom nationen att dessa etniska folkslag kommer överens.18 

                                                           
14 Hall, Jonathan & Kostić, Roland. Integration for Peace? Integration and Reconciliation among Diasporas. 
(Uppsala, 2010). Uppsala Universitet. s. 2 f. 
15 Ibid. 
16 Kostic, Roland. Ambivalent Peace; External Peacebuilding, Threatened Identity and Reconciliation in Bosnia 
and Hercegovina. (Uppsala, 2007). Uppsala Universitet. s. 24. 
17 Ibid. 
18 Björkman, Li-Bennich. Citizens at heart? Perspectives on integration of refugees in the EU after the Yugoslav 
wars of succession. (Uppsala, 2016). Uppsala Universitet. s. 137. 
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Empirin i boken består mycket av individer som är en del av den bosniska diasporan och 

deras upplevelse av Bosnien och Hercegovina samt folket som bor i hemlandet idag. Det är 

intressant att läsa svaren de har fått av informanterna i denna bok då jag har fått liknande svar 

i min studie. Även mina informanter nämner till exempel att det finns en liten sorts fientlighet 

och/eller avundsjuka mellan folket som bor kvar i Bosnien och Hercegovina och den bosniska 

diasporan, vilket de även gör i boken.19 

Denna bok kommer att vara en stor hjälp till min studie, främst på grund av alla de aspekter 

som tas upp i boken som till exempel; återvandring, diasporaintegration, identitet, politisk 

aspekt, sociokulturell aspekt och ekonomisk aspekt.20 

Ett ytterligare inslag från tidigare forskning inom ämnena diaspora och gränsöverskridande 

medborgarskap kommer att användas och även detta inslag är skrivet av Khalid Khayati. 

Diaspora och gränsöverskridande medborgarskap – erfarenheten av den kurdiska diasporan i 

Sverige tar upp det moderna medborgarskapet och hur det idag framställas som något statiskt 

och något som medborgaren ska vara lojal mot, det Khayati gör är att han visar att denna 

föreställning om det moderna medborgarskapet är begränsad.21 Denna föreställning är 

begränsad eftersom att den utesluter många grupper i samhället som inte har ett lojalt och 

statiskt förhållningssätt till sitt medborgarskap.22 I denna globaliserade värld så finns det 

många grupper av individer som har transnationella och gränsöverskridande relationer och 

band där dessa samma människor kan vara delaktiga i mer än endast en politisk arena 

samtidigt. Khayati nämner särskilt kurder i detta inslag men han nämner, som sagt, att det 

finns flera grupper förutom kurderna som faller under samma definition och placering.23 

1.5 Begreppsförklaring 

En begreppsförklaring är alltid bra att ha och den har i syfte att klargöra vissa begrepp som 

jag anser vara i behov av förklaring innan läsaren läser vidare, dessa begrepp kommer även att 

förklaras ytterligare i det teoretiska ramverket, senare i uppsatsen. 

                                                           
19 Björkman, Li-Bennich. Citizens at heart? Perspectives on integration of refugees in the EU after the Yugoslav 
wars of succession. (Uppsala, 2016). Uppsala Universitet. s. 132. 
20 Ibid. 
21 Khayati, Khalid. ”Diaspora och gränsöverskridande medborgarskap, erfarenheten av den kurdiska diasporan i 
Sverige”, i Vägar till medborgarskap skriven av Pieter Bevelander, Christian Fernandez & Anders Hellström. 
(Lund, 2011). Arkiv. s. 105. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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Dock så anser jag att en färdigställning av dessa begrepp tidigt i studien hjälper läsaren att 

förstå vad som exakt menas vid specifikt tillfälle. Jag anser detta eftersom att vissa begrepp 

kan ha olika beteckningar vid olika tillfällen som till exempel begreppet diaspora. 

Diaspora – Som ovan nämnt så kan detta begrepp skilja sig i sin betydelse beroende på i vilket 

sammanhang jag använder det, efter denna förklaring hoppas jag att det kommer vara lättare 

för läsaren att förstå vad jag menar när jag använder begreppet diaspora i de olika 

sammanhangen. 

Termen diaspora kan betyda en grupp av individer som på något sätt blivit tvingade iväg från 

sitt hemland med en önskan att återvända., dessa grupper av individer är bosatta i ett land men 

har ett annat land som ”hemland”.24 

Termen diaspora kan även referera till det teoretiska begrepp som diaspora är, när studien 

nämner transnationella band och gränsöverskridande aktiviteter i samband med diaspora så 

används termen diaspora som ett teoretiskt verktyg för att beskriva och analysera de olika 

motiven och aspekterna som visas hos den diasporiska gruppen av individer.25 

Transnationalism – En term som används för att referera till och förklara de aktiviteter och 

relationer som vissa grupper av individer skapar och bibehåller mellan två eller flera 

samhällen som korsar flera nationers gränser.26 Även transnationalism används som en 

teoretisk ram som kan användas för att beskriva och analysera olika motiv och aspekter, likt 

begreppet diaspora. 

Gränsöverskridande – Gränsöverskridande är ett sorts underbegrepp till transnationalism, 

dessa begrepp hänger oftast ihop men gränsöverskridande betyder mera specifikt någon eller 

något som skrider gränser, dessa gränser kan vara länders gränser eller de gränser som tas upp 

i referens till ”samhällets gränser”. 

                                                           
24 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. (1991). University of Toronto 
Press. 1:1, 83-89. s. 83 
25 Khayati, Khalid. ”Diaspora” i boken Perspektiv på turism och resande skriven av Josefina Syssner. (red.) (Lund, 
2011). Studentlitteratur, Uppl 1. s. 283. 
26 Glick Schiller, Nina m. fl. Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and 
Nationalism reconsidered. (New York, 1992). New York Academy of Sciences. s. 15. 
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Nina Glick Schiller refererar till gränsöverskridande medborgare som ”transmigrants” vilket 

kan översättas till gränsöverskridande migranter. En gränsöverskridande individ är någon som 

skapar och bibehåller de relationer jag förklarar ovan, under begreppet ”transnationalism”.27 

Medborgarskap – Medborgarskap är också ett begrepp i denna studie som ofta hänger ihop 

med begreppen ovan, speciellt termen gränsöverskridande. När jag refererar till 

medborgarskap så är det främst gränsöverskridande medborgarskap jag syftar på, detta sorts 

medborgarskap är när en individ är delaktig i flera samhällens politiska, ekonomiska och 

sociokulturella arenor.28 

1.6 Disposition 

Denna vetenskapliga studie är indelad i logisk ordning, den börjar med ett inledande kapitel 

och efter det så presenteras det metodologiska ramverket. Vidare efter det så presenteras det 

teoretiska ramverk som studien tar del av för att sedan gå in på analysen, vilket är denna 

studies största bidrag, främst genom informanternas utsagor. Till sist skrivs en slutsats för att 

förklara och klargöra mina avslutande reflektioner för denna studie. Det metodologiska 

kapitlet förklarar vilka sorts metoder jag har använt vid studiens vitala tillfällen som till 

exempel vid intervjuer och vid tillfällen där analyseringen av data görs. 

Det teoretiska kapitlet förklarar mitt perspektiv och vilka verktyg jag har till godo när jag 

studerar sitt material och argumenterar för de analyser som uppnåtts under studiens gång. 

Analyskapitlet är uppdelat i tre olika faser där syftet med detta är att varenda fas ska främst 

svara på en viss frågeställning. 

Alltså, fas ett av analysen svarar på frågeställning ett, fas två av analysen svarar på 

frågeställning två och fas tre av analysen svarar på frågeställning tre. Slutsatsen är där för att 

hjälpa läsaren förstå vad jag har kommit fram till med resultatet inom denna studie, i 

slutsatsen så sker en genomgång av de resultat som jag har kommit fram till i analysen där jag 

även kort förklarar hur denna studie har svarat på frågeställningarna och på vilket sätt studiens 

syfte har uppnåtts. 

                                                           
27 Glick Schiller, Nina m. fl. Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and 
Nationalism reconsidered. (New York, 1992). New York Academy of Sciences. s. 15. 
28 Khayati, Khalid. ”Diaspora och gränsöverskridande medborgarskap, erfarenheten av den kurdiska diasporan i 
Sverige”, i boken Vägar till medborgarskap skriven av Pieter Bevelander, Christian Fernandez & Anders 
Hellström. (Lund, 2011). Arkiv. s. 105. 
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2. Metodologiskt ramverk 

I detta avsnitt så förklarar jag vad för sorts metoder jag har använt när det kommer till 

insamlingen av mitt material, urvalet av informanter samt de etiska principer som har tagits i 

åtanke när materialet har samlats in. Förklaringen av den valda analysmetoden ska hjälpa 

läsaren att förstå på vilket sätt den insamlade informationen har analyserats. Jag förklarar 

även hur allt detta (insamlingen av material, urvalet av informanter, etiska principer, 

analysmetoden) specifikt appliceras i mitt fall om den bosniska diasporan. 

2.1 Kvalitativ metod 

Denna studie byggs på en kvalitativ forskningsstrategi, för min studie innebär det att denna 

studie är empirisk, samt tolkande och baseras på erfarenheter. Enligt Alan Bryman så bygger 

en kvalitativ studie sina resonemang mer på ord än på siffor och en viktig igenkänningsfaktor 

för en kvalitativ forskningsstudie är att teorin skapas utifrån resultaten. I en kvalitativ 

forskningsstrategi är det vanligt att välja sitt teoretiska perspektiv efter forskningsresultaten 

och därför är kvalitativ metod ofta tolkningsinriktad.29 En annan viktig aspekt inom kvalitativ 

metod enligt Jan Trost är att forskaren ställer enkla och raka frågor och de svaren forskaren 

får tillbaka är det motsatta, komplicerade och innehållsrika svar.30 Vidare förklarar Trost att 

denna innehållsrika och komplexa data kan med hårt arbete och tur utvecklas till intressanta 

mönster, vilket är kompatibelt med denna studies analysmetod.31 Kvalitativ forskning baseras 

oftast på en kunskapsteoretisk ståndpunkt och/eller en ontologisk ståndpunkt, en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt är en tolkande modell där den sociala verkligheten tolkas 

genom deltagarnas tolkning av denna verklighet i en viss miljö.32 En ontologisk ståndpunkt är 

när forskaren tolkar den sociala verkligheten genom samspelet av individer i ett samhälle och 

inte något annat externt som inte har något med de inkluderade att göra, denna ståndpunkt 

anses vara konstruktionistisk och används ofta inom kvalitativ forskning.33 

 

 

                                                           
29 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. (Stockholm, 2011). Liber, Uppl 2. s. 340. 
30 Trost, Jan. Kvalitativa Intervjuer. (Lund, 2014). Studentlitteratur, Uppl 4.  s. 25. 
31 Ibid. 
32 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. (Stockholm, 2011). Liber, Uppl 2. s. 340 f. 
33 Ibid. s. 341. 
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Min studie baseras på informanters erfarenheter och det är det som är mitt empiriska material, 

svenska bosniers erfarenheter är den sociala verklighet som min studie utgår ifrån. Utifrån 

dessa informanternas erfarenheter och utsagor bygger jag min studie och det är utifrån dessa 

erfarenheter och utsagor som jag har dömt att de mest kompatibla teoretiska verktygen är 

begreppen diaspora, transnationalism samt gränsöverskridande medborgarskap. 

Min forskningsstudie är en typisk kvalitativ studie då min process kan beskrivas exakt som 

den görs av Alan Bryman. Enligt Bryman ska en kvalitativ forskningsstudies process påbörjas 

med skapandet av generella frågeställningar angående forskningsämnet. Efter detta påbörjas 

valet av undersökningspersoner för att sedan samla in sin data. Därefter tolkas data och 

forskaren påbörjar sitt teoretiska och begreppsliga arbete. När forskaren är klar med detta så 

går forskaren tillbaka till frågeställningarna och specificerar dem utifrån sitt resultat och 

eventuellt samlar in ytterligare data ifall det behövs. Till sist skriver forskaren sitt resultat och 

slutsatser för att avsluta forskningsstudien.34 Min studie är i linje med det som definieras som 

en kvalitativ studie, jag påbörjade min studie genom att skapa generella frågeställningar om 

ämnet i fråga (bosnisk diaspora), sedan påbörjade jag sökningen av intresserade 

undersökningspersoner (svensk-bosniska informanter) för att samla in min data. Genom det 

resultat som all data genererade kom jag fram till de teoretiska verktyg (diaspora, 

transnationalism och gränsöverskridande medborgarskap) som skulle hjälpa mig förstå mitt 

resultat, och till sist så specificerade jag mina frågeställningar utifrån det resultat som jag kom 

fram till. Som sagt, min studie är en typisk kvalitativ forskningsstudie om jag utgår från 

Brymans och Trosts förklaring av hur den kvalitativa forskningsprocessen ska gå till och detta 

kommer att förklaras i de följande kapitel som finns inom metodavsnittet. 

2.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Eftersom att detta är en kvalitativ forskningsstudie innebär det att jag använder mig av en 

kvalitativ intervjumetod. Jag kommer att använda mig av så kallade semi-strukturerade 

intervjuer. Konsten att intervjua är ofta använt inom kvalitativ forskning, det är en metod som 

är flexibel. Detta är några av många anledningar till att intervjumetoden är så pass attraktiv 

för många forskare.35 

                                                           
34 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. (Stockholm, 2011). Liber, Uppl 2. s. 346. 
35 Ibid. s. 412 f. 
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Det finns olika sorters kvalitativa intervjuformer, den som jag kommer att använda mig av är 

en så kallad semi-strukturerad intervjumetod. I en semi-strukturerad intervju använder sig 

forskare av en intervjuguide, en intervjuguide kan bestå av flexibla frågor där informanter har 

en stor frihet att svara hur hen vill, eller så kan intervjuguiden bestå av olika specifika teman 

som forskaren vill beröra.36 

I en semi-strukturerad intervju kan forskaren även ställa följdfrågor, dessa frågor kan vara 

kompletterande till undersökningen och på så sätt vara en viktig del av självaste intervjun. På 

detta sätt kan forskaren få fram intressanta resultat och faktorer som annars inte hade tagits 

upp. Jag har valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer eftersom att jag har ett 

tydligt fokus i min undersökning, ett tydligt fokus i en studie är kompatibelt med en semi-

strukturerad form av intervju. 

Intervjun har tre olika faser, första fasen är informanternas upplevelse av kriget och flykten. I 

första fasen frågar jag även om detaljer och exempel under tiden de var i kriget samt 

detaljerade händelser som de minns från flykten från Bosnien och Hercegovina till Sverige. 

Den andra fasen består av frågor angående den första tiden i Sverige och hur det gick till 

gällande utbildning, arbete, familjeutveckling och andra eventuella framgångar. Den andra 

fasen består även av deras kontakt med hemlandet under den här första tiden och andra sorts 

kopplingar till hemlandet. Den tredje fasen går in på livet i Sverige och Bosnien och 

Hercegovina, betydelsen av att vara en del av två länder samt på vilket sätt de tror att de 

påverkar samhället i Bosnien och Hercegovina och samhället i Sverige.  

Intervjun består av frågor som är framställda på ett ”förenklat” vis, det jag menar är att inga 

vetenskapliga termer som till exempel diaspora används utan det är generella frågor som jag 

låter dem tolka själva och svara på, som jag sedan tolkar utifrån mina teoretiska perspektiv. 

Dessa frågor är också framställda på ett sätt där informanten själv kan bestämma hur mycket 

hen vill berätta, i denna studie så frågar jag informanterna om kriget och den följande flykten, 

vilket kan vara svårt för många att prata om ifall de har varit med om något hemskt under 

denna tid. Jag har försökt att underlätta för informanterna genom att inte ställa så direkta 

frågor om just kriget och flykten, samtidigt har jag tagit Trosts råd om att det inte finns något 

som är ”för känsligt” under en intervju.37 

                                                           
36 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. (Stockholm, 2011). Liber, Uppl 2. s. 415. 
37 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. (Lund, 2014). Studentlitteratur, Uppl 4. s. 68 f. 
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Trost menar att en inställning av att ”inte fråga om något känsligt” gör att man knappt kan 

fråga informanten om någonting, en intervjuare ska kunna fråga informanten vad som helst så 

länge ”frågan är rimlig i förhållande till studiens syfte”.38 Samtidigt har informanten rätt till 

att när som helst dra sig ur intervjun utan några konsekvenser, vilket jag tar upp senare i 

avsnittet om etik. 

2.3 Urval av informanter 

För denna studie har berättelsen om resan från Bosnien och Hercegovina till Sverige spelat en 

viktig roll och därför begränsas urvalet till dem som varit åtminstone sexton år när kriget 

startade, detta för att de ska kunna berätta om resan hit samt den process som påbörjades när 

de kom hit. Det finns ingen specifik anledning till att jag satt gränsen på sexton år eftersom  

att en femtonåring säkert minns minst lika bra som en sextonåring men vid en viss ålder så 

”var man bara ett barn” och för att kunna svara på mina frågor måste informanten ha varit 

vuxen nog för att förstå vad det var som pågick när informanten flydde ett land och den 

process som påbörjades när informanten kom till ett helt nytt land.  

Jag har gjort mitt urval av informanter så varierat som möjligt, jag har försökt få olika 

perspektiv på kriget, flykten, integrationen och situationen idag genom att både använda mig 

av manliga informanter och kvinnliga informanter. Jag har även använt mig av olika åldrar, 

den yngsta informanten var sjutton när den kom hit och den äldsta tjugoåtta. Jag har även 

försökt att hitta informanter som inte kommit hit endast på grund av kriget, detta lyckades jag 

med och jag hittade två informanter som kom hit på grund av två anledningar, den ena är 

självklart kriget men den andra var kärlek. Det jag också har gjort för att försöka få en mer 

varierad syn på det hela är att leta informanter i städer förutom den jag själv bor i, även detta 

lyckades jag med och två av mina informanter kommer från en annan stad. 

Informanterna har hittats genom personliga kontakter och all kontakt innan intervjutillfället 

har antingen skett med informanten direkt eller genom personen som hjälpt mig att hitta 

informanterna. Informanterna kommer framöver att kallas för Nermin, Selma, Ajla, Adin och 

Nadina, ifall de refererar till någon i deras närhet så kommer jag att hänvisa till dessa med 

någonting annat än namn, till exempel fru, kompis, kusin eller kollega och så vidare. 

                                                           
38 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. (Lund, 2014). Studentlitteratur, Uppl 4. s. 68 f. 
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Jag har intervjuat fem informanter och intervjustudien hade kanske gynnats om jag hade fler 

informanter men jag fick så pass mycket material utifrån dessa fem intervjuer att det kändes 

tillräckligt, utifrån detta gjorde jag bedömningen att det inte behövdes göra fler intervjuer. Jag 

använde mig av ett så kallat bekvämlighetsurval, ett bekvämlighetsurval är när man som 

intervjuare väljer ut de personer som är tillgängliga och villiga att delta vid just det tillfället 

som intervjuaren behöver informanter.39 Detta urval av informanter är även ett så kallat 

målinriktat urval som innebär att jag har valt ut personer som varit relevanta för studiens 

problemområde.40 Dessa fem personer var typiskt diasporiska, de agerade som turister när de 

vistades i sitt hemland, de var en del av bosniska föreningar i Sverige och Bosnien och 

Hercegovina och de interagerade även med andra bosnier. Eftersom att det är svårt att veta 

exakt hur många informanter som behövs vid en kvalitativ forskning så var jag nöjd med fem 

informanter eftersom att jag ansåg att jag hade fått tillräckligt med material för denna studie. 

Vissa informanter framkommer självklart mer än andra informanter då vissa informanter delat 

med sig av mer information än vad andra informanter har gjort. Nermin är en man som kom 

till Sverige 1994, han var tjugoåtta år och kom hit för att fly kriget och hitta sin flickvän som 

på den tiden hade bosatt sig i en stad i centrala Sverige. Selma är en kvinna som kom till 

Sverige i ett tidigt skede av kriget, år 1992. Hon kom hit med sin syster och var tjugotre år när 

hon kom till Sverige. Ajla och Adin är gifta och kom till Sverige tillsammans med sin 

nyfödda son år 1994. De flydde ett konfliktdrabbat område och Sverige blev exillandet på 

grund av att Ajla redan hade sin bror här. Nadina är den yngsta av informanterna och kom hit 

när hon var sjutton år, även hon flydde ett konfliktdrabbat område och Sverige blev 

destinationen eftersom att kärleken var här och väntade på henne. 

Eftersom att jag själv är etniskt bosnier så underlättades letandet av informanterna och 

processen av intervjun. Många informanter verkade vara villiga på att intervjuas delvis på 

grund av att jag också har bosniska rötter och de ville vara snälla mot ”någon av oss”, ironiskt 

nog är även detta ett exempel på den gemenskap och lojalitet som finns inom den bosniska 

diasporan. 

 

                                                           
39 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. (Stockholm, 2011). Liber, Uppl 2. s. 194 f. 
40 Ibid. s. 434 f. 
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Intervjuprocessen underlättades också, då några av informanterna gärna ville intervjuas på 

bosniska eftersom att de kände att de kunde uttrycka sig bättre och de som intervjuades på 

svenska kunde lätt byta till bosniska när de kände att de hade svårt för att förklara vad de 

menade. Dock så ökade tiden disponerat till transkribering på grund av detta då jag insett att 

transkribera på två språk är svårare än att transkribera på ett. 

2.4 Tematisk Analys 

Tematisk analys är en sorts analysmetod som används ofta och inom fält som till exempel 

psykologi men tematisk analys är applicerbar på många andra områden, inte endast psykologi 

då den används som ett verktyg för att läsa av all sorts kvalitativa data.41 

Anledningen till att forskning från psykologifältet används är för att Braun och Clarke 

förklarar tematisk analys på ett djupt sätt och de konstaterar själva att stegen kan användas 

inom annan forskning, inte endast psykologi.42 Att analysera kvalitativa data kan vara 

komplext och avancerat därför menar Braun och Clarke att tematisk analys borde vara något 

som framtida forskare ska lära sig först eftersom att lära sig tematisk analys innebär att 

forskaren får grundläggande färdigheter när det kommer till analys av kvalitativa data. På 

detta sätt får forskaren en grund som kan användas för att lära sig nya och mer komplexa 

sorters analysmetoder.43 Många menar att tematisk analys består av generella processer som 

används inom många andra analysmetoder och att det är därför den inte kallats för en ”egen 

metod”. Clarke och Braun håller dock inte med om detta och anser att tematisk analys borde 

anses vara en egen analysmetod, vilket den i mångas ögon är.44 Tematisk analys är en 

analysmetod som är flexibel, många andra analysmetoder är beroende av vissa teorier och 

begrepp medan denna analysmetod är nästan helt oberoende av teori och begrepp, så länge det 

är kvalitativa data, så är den i mestadels av fallen applicerbar. Resultatet av användandet av 

tematisk analys är oftast en detaljrik och komplex mängd av data vilket innebär att det finns 

mycket frihet till vilken data forskaren vill analysera och därför är det viktigt att förklara 

varför forskaren analyserar den data forskaren valt att analysera.45 

                                                           
41 Braun, Virginia & Clarke, Victoria. Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology. 
(2006). 3:2, 77-101, DOI. s. 77. 
42 Ibid. s. 2. 
43 Ibid. s. 77. 
44 Ibid. s. 79 f. 
45 Ibid. s. 79. 
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Tematisk analys utförs genom att identifiera vissa teman inom sin kvalitativa data och sedan 

analysera dessa teman. Denna analysmetod är på ett sätt organiserande och förklarar din 

kvalitativa data i detaljrik form. I forskningsvärlden så är denna analysmetod ofta använd men 

det är inte många som kan förklara varken vad den är eller hur den används.46 

Som Braun och Clarke förklarar så är tematisk analys oberoende av teori och begrepp, istället 

kan forskaren själv bestämma vilka teoretiska verktyg som är bäst applicerbara för studien i 

fråga. I mitt fall så har det varit diaspora, transnationalism och gränsöverskridande 

medborgarskap som har passat bäst som teoretiska verktyg för denna studie. Teman är något 

som finns i din kvalitativa data och som är viktigt i relation till din forskningsfråga, teman 

består oftast av något sorts svar som följer ett mönster. Ett tema kan uppstå om till exempel 

många informanter har följt samma mönster och kommit fram till liknande tankar under 

intervjuerna. Hur omfattande ett tema ska vara är upp till forskaren att bestämma, mycket 

beror på hur inflytelserikt detta tema är i din kvalitativa data. Forskaren ska själv försöka hitta 

en balans mellan hur många och hur stora teman ska vara och själv bestämma vilka teman 

som ska få mest uppmärksamhet i analysen.  

De teman som är viktigast och mest relaterade till forskarens forskningsfråga ska logiskt 

också vara de teman som prioriteras i studien. Utför forskaren en bra tematisk analys så sätter 

sig oftast dessa saker på plats av sig själva, det blir ganska självklart vilka teman som ska ”stå 

i rampljuset” som mest. I mitt fall så har processen gått till exakt på det sätt som Braun och 

Clarke förklarar, de teman som jag har i denna studie har skapats nästan ”av sig själva” 

eftersom att det är dessa temans mönster som kommit upp ofta och kontinuerligt i alla 

informanters utsagor. Processen av tematisk analys börjar redan när forskaren letar och/eller 

märker av vissa mönster i sin data. Detta kan ske redan när den kvalitativa data samlas in, i 

mitt fall, redan under intervjuerna. När forskaren har hittat mönster i sin data så börjar 

forskaren skriva ner dessa, i tematisk analys så krävs det att forskaren går fram och tillbaka 

mellan sin data och sitt skrivna arbete ofta. Skrivandet är viktigt och det är viktigt att 

forskaren skriver medan forskaren hittar/letar mönster, på detta sätt blir de mönster forskaren 

hittar i sin data nedskrivna och analyserade teman.47 

                                                           
46 Braun, Virginia & Clarke, Victoria. Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology. 
(2006). 3:2, 77-101, DOI. s. 79 f. 
47 Ibid. s. 86. 



Linköpings Universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
Mastersuppsats, 30 HP | Statsvetenskap 

VT 2019 | LIU-IEI-FIL-A--19/03161--SE 
 

19 
 

2.5 Tematisk Analys - en steg-för-stegguide 

För att sammanfatta hur en tematisk analys utförs tar jag hjälp av Virginia Brauns och 

Victoria Clarkes steg-för-stegguide, denna guide består av sex olika steg som är till för att 

hjälpa forskare att lyckas med en så bra tematisk analys som möjligt. 

Steg ett är att lära känna din data, detta innebär helt enkelt att forskaren ska lära känna sin 

data så bra som möjligt genom att till exempel läsa sina transkriberade intervjuer och de 

eventuella anteckningar forskaren gjort under intervjuns gång.48 I mitt fall så har jag gjort på 

det sättet att jag har gått tillbaka till de anteckningar jag gjorde under intervjuns gång samt så 

har jag läst transkriberingarna flera gånger. Steg två är att koda sin data, när forskaren kodar 

sin data så markerar forskaren vad som kan anses vara intressant eller viktigt i för studien, här 

är den kvalitativa data som du samlat in fortfarande ganska ”rå”.49 Jag har utfört steg två 

genom att leta efter likheter och ämnen som tagits upp i alla informanters intervjuer. Steg tre 

är att ta all data som du har kodat och sortera det till eventuella teman som alltså ska vara det 

slutgiltiga som du analyserar och beskriver i din studie. Det är under detta steg som jag 

namngav mina teman för att få en mer klar bild om vad för teman jag hade samt vad de 

handlade om. Steg fyra är i huvudsak samma process som i steg tre bara att nu så förfinar och 

nyanserar du de teman du redan har.50 Detta gjorde jag genom att ta bort vissa saker från mina 

teman som efter en noggrannare titt kändes irrelevanta. Steg fem är slutet av temaletande och 

kodande, vid det här tillfället är du nöjd över de teman du har och nu är det dags att försöka få 

fram vad det mest väsentliga är i dina teman inför det sista steget. En bra fråga att ställa sig i 

detta steg är ”Vad är det huvudsakliga med var och en av dessa teman?”. Du kan även 

namnge dina teman för att underlätta för dig själv.51 I min studie så hade jag vid detta stadie 

redan namngett mina teman, istället så finslipade jag mina teman ännu mer genom att använda 

mig av frågan nämnd ovan, efter att jag gjort detta så hade jag klara teman som var redo för 

analys. Det sista steget, steg sex, är självaste skrivningen av analysen, förutom den text du har 

producerat tills nu så ska det slutgiltiga skrivas ner och hela analysen ska bearbetas och 

förfinas. Den slutgiltiga analysen ska vara koncis, sammanhängande, logisk och intressant.52 

                                                           
48 Braun, Virginia & Clarke, Victoria. Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology. 
(2006). 3:2, 77-101, DOI. s. 87. 
49 Ibid. s. 88. 
50 Ibid. s. 91. 
51 Ibid. s. 92 f. 
52 Ibid. s. 93. 
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Det sista och sjätte steget i min studie är den analys som framställs som den ”klara 

versionen”. I min studie kommer tematisk analys att användas främst genom de sex steg jag 

förklarat ovan. Redan vid intervjutillfällena noteras vissa ämnen/meningar/tolkningar i 

hjärnan som jag tror kan ha en användning för min studie. Sedan kodade jag all min data som 

jag samlat in och de teman som jag kom fram till presenteras i analysschemat nedan. 

2.6 Analysschema 

Utifrån de grundläggande målsättningarna för tematisk analys (som har presenterats ovan) 

kommer jag att göra ett analysschema. I analysavsnittet framhävs de olika teman som kodats 

utifrån den empiriska data jag samlat in, de olika teman som tas upp är Bosnienkriget och 

flykten samt ankomsten till Sverige. Sedan går jag vidare till diaspora och nya möjligheter för 

andra samt bosnier i Sverige och deras identitetskris. Till sist går jag in på de 

gränsöverskridande aktiviteter hos bosnisk diaspora i Sverige samt de gränsöverskridande 

nätverk de är en del av. I dessa teman belyser jag komplexiteten och de gränsöverskridande 

fenomen som uppstår inom den bosniska diasporan i Sverige. Alla dessa teman som jag har 

kodat utifrån den empiriska data jag samlat in kommer att beröra de viktiga aspekter som 

finns inom diaspora och transnationalism. Som jag nämnde i inledningen av uppsatsen så 

kommer jag att beröra den politiska aspekten, den ekonomiska aspekten, den sociokulturella 

aspekten samt den turistiska aspekten. Nedan kommer jag att framföra en tabell som visar 

vilka teman det är som främst tar upp vilka respektive aspekter. 
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Tabell 1: Analysschema 

Aspekter 

Huvudteman 

Politiska Sociokulturella Ekonomiska Turistiska 

Bosnienkriget & flykten X  X  

Ankomsten till Sverige & Bildandet av en 

gemenskap 

X X X  

Diaspora – en arena för egenmakt och 

möjliggörande & Gränsöverskridande 

resande – en form av turism 

 .X X X 

Bosnier i Sverige – Gränsöverskridande 

medborgarskap & Bosnier i Sverige - 

Identitetsutveckling 

 X  X 

Avsnitten om politiskt, sociokulturellt, 

ekonomiskt och turistiskt gränsöverskridande 

samt avsnittet om Bosnier och diasporaturism 

X X X X 

 

Källa: En egengjord tabell utifrån informanternas utsagor. 

Som tabellen visar så har jag markerat vart och vilken av de olika gränsöverskridande 

aspekterna som framkommer tydligt i analysavsnitten, egentligen så kan man konstatera att 

dessa aspekter lyser igenom hela analysen på ett eller annat sätt, antingen genom 

informanternas utsagor eller genom en analys utifrån diaspora och transnationalism som teori. 

Istället för att endast konstatera att dessa aspekter framkommer ”lite överallt” så har jag valt 

att tydligt markera vilka aspekter det är som framkommer i vilket specifikt analysavsnitt. 

Dessa aspekter är politiska, ekonomiska, sociokulturella samt turistiska och analysschemat är 

tänkt att se ut på ett sätt där alla dessa aspekter tas upp i vartenda tema. När alla teman är 

klara så ska enligt analysmetodens sex steg, analysen påbörjas, och det är också det sista 

steget innan jag kan gå vidare till min slutsats. 
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2.7 Etik 

Att denna uppsats blir skriven med moral och etik i åtanke är viktigt för mig, jag värderar 

informanternas rätt till att vara anonyma och det är även viktigt för mig att jag under denna 

studie förhåller mig till fyra olika etiska huvudkrav. Dessa fyra huvudkrav är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.53 

Informationskravet, ett krav som menar att den som arbetar med studien måste informera om 

de villkor som gäller för de som deltar som informanter i studien. Ett exempel på detta kan 

vara att informanterna ska vara medvetna om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i 

studien ifall det är det dem vill. Det måste vara klart och tydligt att deltagandet som informant 

är helt frivilligt.54 

Innan intervjutillfället så fick mina informanter reda på dessa villkor och när jag väl träffade 

mina informanter så kom tillfället då det andra etiska huvudkravet skulle följas, nämligen 

samtyckeskravet. Detta etiska huvudkrav begär att samtycket ska inhämtas från de deltagande 

informanterna, och detta gjorde jag som sagt på plats när jag väl träffade informanterna, ingen 

av informanterna är under femton år gammal och därför behövs det heller ingen eventuell 

kontakt med föräldrar som måste ge sitt samtycke.55 

För att de deltagande informanterna ska kunna känna sig trygga och vara säkra om att all 

information de delar med sig av till mig behandlas på ett varsamt och skyddat sätt så förhåller 

jag mig även till konfidentialitetskravet, ett etiskt huvudkrav som begär att forskaren ska hålla 

all känslig information oidentifierbar och att deltagarna är anonyma.56 Det sista kravet som 

jag förhåller mig till i denna studie är nyttjandekravet och det kravet säkerställer att all 

information som jag fått av de deltagande informanterna endast används till studiens syfte och 

ingenting annat.57 Dessa fyra etiska huvudkrav är viktiga både för forskaren och de 

deltagande informanterna, genom dessa krav kan individer som är intresserade av att delta i 

studien känna sig mer trygga och till forskarens fördel innebär detta att det blir lättare att få 

tag på intresserade deltagare till studien. För intervjuguide, se bilaga 1. 

                                                           
53 Vetenskapsrådet. God Forskningssed. (Stockholm, 2017). MTM. s. 8. 
54 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning. (Stockholm, 
2002.) MTM. s. 7. 
55 Ibid. s. 9. 
56 Ibid. s. 12. 
57 Ibid. s. 14. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer jag ta upp de teoretiska perspektiv och begrepp som jag ska analysera 

min insamlade empiri utifrån. De olika teoretiska perspektiv och begrepp är på många plan 

sammankopplade och överlappar varandra men de är fortfarande olika och bidrar till studien 

på olika, unika sätt. Även andra teoretiska hjälpmedel som överlappar ämnet diaspora och 

transnationalism som till exempel integration och invandring kommer att nämnas i detta 

avsnitt. Viktigt att notera är att ordet diaspora används i två olika syften i denna studie, termen 

diaspora kommer att refereras till det teoretiska verktyg som används i uppsatsen men även 

som en term för den bosniska gruppen av individer i Sverige som per definition är en 

diaspora. (En grupp av individer som är bosatta i ett land men har ett annat ”hemland” som 

gruppen av individer i fråga har gränsöverskridande kopplingar till). 

3.1 Diaspora 

Diaspora är en term som har kommit till att betyda något annat idag än vad den gjorde från 

början. Diaspora var från början en term som användes som hänvisning till en grupp av 

individer som hade en traumatisk historia eller liknande, begreppet användes främst för att 

beskriva det judar upplevde under och efter förintelsen. Diaspora kallades en grupp av 

individer som på något sätt hade tvingats iväg från sitt hemland och som nu har en längtan 

tillbaka till det hemlandet. Till exempel, de judar som tvingades att leva utanför sitt hemland 

var kallade för diaspora, ett skingrat folkslag.58 

Idag används termen både för fler grupper av individer men även i andra sorts förhållanden. 

De grupperingar av individer som vistas och bor i ett land samtidigt som samma grupp av 

individer har en koppling och tillhörighet till ett annat land, sitt ”hemland”, kallas för 

diaspora. William Safran talar om flera olika diasporor runt om i världen, några exempel 

Safran ger är mexikaner i USA, turkar i Tyskland och pakistanier i Storbritannien. Vissa 

forskare menar dock att man ska akta sig för att kalla alla sorters grupper av individer som bor 

i ett land men kommer från ett annat för diaspora. 

 

 

                                                           
58 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. (1991). University of Toronto 
Press. 1:1, 83-89. s. 83 



Linköpings Universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
Mastersuppsats, 30 HP | Statsvetenskap 

VT 2019 | LIU-IEI-FIL-A--19/03161--SE 
 

24 
 

Är alla grupper av individer som bosatt sig i ett land diasporiska så är det svårt att definiera 

och distinkt kunna påpeka vilken grupp av individer som faktiskt är diaspora och går det inte 

att distinkt förklara vilka grupper av individer som är diaspora så förlorar begreppet sitt värde 

och mening.59 Safran menar att vi borde utöka definitionen av diaspora så att forskare vet när 

begreppet diaspora ska tillämpas till en grupp av individer, utökningen av definitionen ska 

enligt Safran göras genom sex olika punkter, dessa punkter ska underlätta definieringen av en 

”riktig” diaspora. Safran förklarar dessa sex punkter på följande vis; den första punkten är att 

gruppen av individer i fråga ska ha haft deras förfäder på något vis utkörda från det 

ursprungliga hemlandet, den andra punkten är att gruppen av individer ska ha en kollektiv 

syn, minne eller myt om deras ursprungliga hemland och den tredje punkten är att gruppen av 

individer i fråga ska tro att de möjligtvis inte kan bli fullt accepterade av deras ursprungliga 

hemlands samhälle. De resterande punkterna börjar med punkt fyra, att gruppen av individer i 

fråga ska anse att deras ursprungliga hemland är deras ”riktiga” hemland och att de en dag ska 

eller borde återvända till hemlandet. Den femte punkten är att gruppen av individer i fråga ska 

anse att de borde vara en del av återuppbyggandet av deras ursprungliga hemland samt bidra 

till det ursprungliga hemlandets fred och framgång. Den sjätte och sista punkten är att 

gruppen av individer i fråga ska på något vis relatera till och känna samhörighet med sitt 

ursprungliga hemland.60 Dessa sex punkter är hur diaspora ska definieras, enligt William 

Safran och jag kommer att använda dem för att klargöra ifall dagens bosniska diaspora är en 

diaspora per Safrans definitioner. 

James Clifford är lite skeptisk till en sådan ”ideal” typ av diaspora. Clifford menar att det 

finns en fara i att skapa en distinkt definition utifrån en grupp av individer (Judar).61 Clifford 

argumenterar vidare att när en sådan skarp och smal definition skapas för ett begrepp så har 

till och med gruppen av individer (Judar) som Safran grundar sin definition i, problem med att 

anses som ”diaspora”. Clifford menar att ingen grupp av individer är allting Safran definierar 

som ”diaspora”, han menar att detta är för tuffa krav.62 

 

                                                           
59 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. (1991). University of Toronto 
Press. 1:1, 83-89. s. 83. 
60 Ibid. s. 83 f. 
61 Clifford, James. Diasporas. (1994). Wiley. 9:3, 302-338. s. 305. 
62 Ibid. 
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Förklaringarna av Safrans och Cliffords teoretiska definiering av diaspora ovan föreslår att 

dessa teoretiker distanserar sig från varandras definitioner eftersom att de inte är överens om 

definieringen av diaspora, vilket stämmer. Safran är mer idealistisk i sin definiering av 

diaspora medan Clifford är mer realistisk. Gabriel Sheffer menar dock istället att diasporor 

har existerat långt före än vad dagens individer kan minnas, diasporor fanns under medeltiden 

och de finns även i dagens moderna tid. Sheffer definierar inte en diaspora precist utan menar 

att så länge de väsentliga aspekterna av en diaspora finns så kan en grupp av individer kallas 

för diaspora.63 Dessa väsentliga aspekter som Sheffer talar om är ifall gruppen av individer i 

fråga permanent lever utanför sitt ursprungliga hemland på grund av de kultursociala, 

ekonomiska och politiska svårigheter och begränsningar som de utsätts för i sitt ursprungliga 

hemland. Sheffer nämner även att bibehållandet av identitet och koppling till sitt ursprungliga 

hemland samt andra landsmän som är spridda över världen är kritiskt när det gäller 

identifieringen och definieringen av diasporiska grupper av individer.64 

Khalid Khayati menar att det finns vissa riktlinjer som kan hjälpa oss förstå vilket grupper av 

individer som är diaspora, en grupp av individer som lever i ett land som de inte kommer ifrån 

och som även har sociala, ekonomiska och politiska nätverk som korsar stater för att nå 

hemlandet, som till exempel bosnier i Sverige, så räknas den gruppen av individer som 

diaspora.65 

I min studie så används termen diaspora för en liten mindre diaspora, här används termen för 

att förklara de tiotusentals bosnier som bor i Sverige men har flera sorters gränsöverskridande 

kopplingar till sitt hemland genom bland annat de nätverk som de tillsammans har skapat här i 

Sverige. Dessa gränsöverskridande kopplingar korsar nationers gränser för att skapa en 

koppling mellan landet de vistas i och landet de kommer ifrån.66 En diasporisk identitet kan 

skapas genom många olika gemenskaper, dessa gemenskaper kan formas av till exempel 

kultur, nation, religion och etnicitet. I denna studie så undersöker jag den bosniska diasporan, 

majoriteten av denna diaspora har tvingats ut ur sitt land på grund av krig. 

 

                                                           
63 Sheffer, Gabriel. Diaspora Politics: At Home Abroad. (New York, 2003). Cambridge University Press. s. 32. 
64 Ibid. s. 32. 
65 Khayati, Khalid. From victim diaspora to transborder citizenship? Diaspora formation and transnational 
relations among kurds in France and Sweden. (Linköping, 2008). Linköpings Universitet. s. 14. 
66 Ibid. 
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Khalid Khayati menar att denna sorts diasporiska grupp ser sitt före detta hemland som en 

orienteringsreferens till viktiga aspekter av livet så som identitet, solidaritet, gemenskap samt 

de transnationella/gränsöverskridande processer och verksamheter som vi kan se hos den 

bosniska diasporan idag.67 Som tidigare sagt var diaspora först använt för att förklara en grupp 

av individer som lever i ett annat land i hopp om att någon gång återvända till sitt hemland, 

grupper av individer som kallades diaspora var grupper av individer som hade blivit 

förskingrat och hamnat utanför sitt hemland.68 Idag används det i en sorts mer positiv 

bemärkelse, diaspora var grupper av individer som hade etablerat sig bra in i samhället och 

även fast de har en historia av förskingring så har de lyckats hålla samman. En diaspora är en 

grupp av individer som lever i ett land men också känner en sorts tillhörighet till sitt hemland, 

detta kan förklaras som att de ”känner sig hemma” utanför sitt hem. Detta bidrar till att 

diasporiska grupper av individer hamnar mellan två olika kulturer och/eller identiteter och 

känner att de är mellan två sorts identiteter snarare än att faktiskt identifiera sig som den ena 

eller andra.69 

En viktig aspekt inom diaspora för denna studie är ”diasporaturism”, diasporaturism är olika 

former av diasporiskt resande som bidrar till mera gemenskap och identitet mellan individer 

med utländsk bakgrund. Diasporaturism möjliggörs och utövas genom nätverk och 

institutioner, och genom dessa så skapas en koppling mellan den diasporiska gruppen av 

individers hemland och den diasporiska gruppen av individers bosättningsland.70 

Khayati förklarar diasporaturism i fem olika former, den första formen kallas för 

familjebesöksturism, denna form av turism innebär att individer som är relaterade till en 

diasporisk individ besöker landet den diasporiska individen är bosatt i.71 Den andra formen är 

när en diasporisk individ besöker sitt hemland för att uppleva något historiskt och 

betydelsefullt, som till exempel sina förfäders kulturarv och naturmiljö, detta kallas för 

kulturturism.72 Den tredje formen av turism kallas för politisk turism och detta innebär en 

diasporisk mobilisering på grund av hemlandets politik.73 

                                                           
67 Khayati, Khalid. ”Diaspora” i boken Perspektiv på turism och resande skriven av Josefina Syssner (red.) (Lund 
2011). Studentlitteratur, Uppl 1. s. 280. 
68 Ibid. 
69 Ibid. s. 14. 
70 Ibid. s. 282.  
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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Den fjärde formen av turism kallas för vallfärdsturism och denna form av turism förenar de 

olika bosättningsländerna som en diaspora bor i under vissa tidpunkter, genom heliga platser 

som finns i andra länder, ett exempel är Mecka. Den femte formen av diasporaturism kallas 

för boendeturism och med detta menas alla de diasporiska individer som har egendom i form 

av ett hus eller annat sorts boende i sina forna hemländer eller andra områden som befinner 

sig en lång väg från sina bosättningsländer.74 

3.2 Transnationalism och gränsöverskridande medborgarskap 

Det som vi förstår och tänker på när vi hör ordet immigrant är idag inte längre kompatibelt 

med vad en immigrant anses vara. När begreppet immigrant används så syftas det som någon 

som ska ge upp sitt tidigare liv och påbörja ett nytt. Idag så sker det någon annan sorts process 

hos immigranter, immigranter idag, har nätverk, aktiviteter och livsval som aktivt innebär en 

tillhörighet till både hemlandet och landet de är bosatta i.75 

Nina Glick Schiller m.fl. menar istället att forskare ska ha en annan synvinkel och 

föreställning om dagens immigranter, det är här begreppet ”transnationalism” används, vilket 

översätts till gränsöverskridande, de menar att dagens migranter kan istället kallas för 

”transmigrants”, alltså gränsöverskridande migranter.76 

Dessa gränsöverskridande migranter har bildat olika sociala nätverk och fält för att länka det 

land de kommer ifrån och det land de är bosatta i, på detta sätt har vi immigranter som lever 

ett liv som korsar nationers gränser samtidigt som de sammankopplar två samhällen.77 

Schiller är främst intresserad av att se hur klass, kön, ras och etnicitet samt medborgarskap 

diskuteras i samband med transnationalism och det som jag främst är intresserad av är 

medborgarskapet. Det är genom ett gränsöverskridande medborgarskap som migranter är 

”transmigrants”, ett begrepp som Schiller ger till de migranter som utvecklar och behåller 

kopplingar till fler länder än ett. Dessa kopplingar kan vara genom familj eller ekonomiska, 

sociala, religiösa samt politiska sätt. 

                                                           
74 Khayati, Khalid. ”Diaspora” i boken Perspektiv på turism och resande skriven av Josefina Syssner (red.) (Lund 
2011). Studentlitteratur, Uppl 1. s. 280. 
75 Glick Schiller, Nina m.fl. Towards a transnational perspective on migration: race, class, ethnicity, and 
nationalism reconsidered. (New York, 1992). New York Academy of Sciences. s. 1. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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Så länge dessa migranter tar beslut som påverkar och formar deras identitet genom sociala 

nätverk som kopplar dem till fler än ett samhälle så behåller de rätten att kallas för 

transmigrants, enligt Schiller.78 När transnationalism diskuteras så nämns ofta turism, 

Catarina Lundqvist skriver i boken Perspektiv på turism och resande om transnationalism och 

hur turism spelar sin roll inom det gränsöverskridande perspektivet.79 Från början så var inte 

turism ett intressant perspektiv inom transnationalismen, istället studerades den geografiska 

rörlighet som gjordes av flyktingar och arbetskraft. På grund av bland annat den ökade 

globaliseringen så har rörligheten av individer ökat runt om i världen och detta har i sin tur 

utlöst ett intresse för turism inom det transnationella spektrumet.80 Den moderna världen och 

dess infrastruktur samt teknologi har sett till att individer kan röra sig geografiskt runt om i 

hela världen och detta har bidragit till en ökad turism.81 I samma bok förklarar Khalid Khayati 

i sitt kapitel om diaspora kopplingen mellan diaspora och turism. 

Khayati förklarar att på grund av den ökade globaliseringen idag så har många transnationella 

band skapats mellan landet vart immigranten kommer ifrån och landet som immigranten är 

bosatt i. Exempel på hur dessa transnationella band kan se ut kan vara i form av att 

immigranten skickar pengar till hemlandet, immigranten håller kontakten med hemlandet 

genom sociala medier, eller så kan det också vara ett politiskt eller socialt intresse i 

hemlandets politik. Detta diasporiska resande och engagemang gentemot hemlandet kallas för 

diasporaturism.82 Även begreppet gränsöverskridande betydde från början något annat än vad 

det gör idag, gränsöverskridande var mer definierat och användes efter andra världskriget som 

ett sätt att förklara något som hade en grund i fler stater än endast en. Inom internationella 

nätverk och internationell politik så fanns det något som kallades för gränsöverskridande 

nätverk vilket till exempel kunde vara olika kommunikationsverktyg eller 

kommunikationsteknologi.83 

                                                           
78 Glick Schiller, Nina m.fl. Towards a transnational perspective on migration: race, class, ethnicity, and 
nationalism reconsidered. (New York, 1992). New York Academy of Sciences. s. 1. 
79 Lundqvist, Carolina. ”Transnationalism” i boken Perspektiv på turism och resande skriven av Josefina Syssner 
(red.) (Lund, 2011). Studentlitteratur, Uppl 1. s. 255. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Khayati, Khalid. ”Diaspora” i boken Perspektiv på turism och resande skriven av Josefina Syssner (red.) (Lund 
2011). Studentlitteratur, Uppl 1. s. 280. 
83 Khayati, Khalid. From victim diaspora to transborder citizenship? Diaspora formation and transnational 
relations among kurds in France and Sweden. (Linköping, 2008). Linköpings Universitet. s. 25. 
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Med tanke på att internationella organisationer ökade och fenomenet att vanliga individer som 

levde i olika länder skapade sociala kopplingar började etablera sig i världen så lades grunden 

för det vi idag kallar för gränsöverskridande.84 På senare tid har de processer som bidrar till en 

ökad globalisering, ökat i världen, ända sedan kalla krigets slut har mänskligheten rört sig 

ifrån det traditionella geografiska sättet att se på världen till en mer sorts globaliserad 

synvinkel. Globaliseringsprocesserna har givit oss en mer utvecklad och gränsöverskridande 

värld.85 

Globaliseringsprocesserna har bidragit till att mer och mer individer, grupper och föreningar 

har gränsöverskridande sociala kopplingar mellan flera stater. Allt från internationella företag 

till terrororganisationer arbetar inom flera områden som skrider över flera nationers gränser, 

tack vare globaliseringsprocesser. I och med att globaliseringsprocesser har ökat och påverkat 

världen så mycket så har även intresset från forskningsvärlden ökat inom dessa fältområden. 

Forskare har studerat gränsöverskridande förhållanden mellan individer, organisationer och 

grupper av individer och kommit fram till intressanta resultat.86 

Vidare till det sorts gränsöverskridande som jag främst kommer att ha användning för i min 

studie, nämligen gränsöverskridande medborgarskap. Gränsöverskridande medborgarskap är 

något som gränsöverskridande medborgare har, dessa medborgare lever sitt liv i mer än ett 

land, och denna koppling mellan dessa länder skrider över nationers gränser.87 Att ”leva sitt 

liv” i mer än ett land innebär att de bland annat deltar i det institutionella och politiska 

systemet i båda länderna, de är alltså delaktiga och har en relation till mer än endast en 

regering. 

Att vara en gränsöverskridande medborgare på detta sätt ska inte blandas ihop med vad som 

menas med ”dubbelt medborgarskap”, detta är inte endast en juridisk sak för individer som är 

gränsöverskridande medborgare. För dessa individer innebär detta, förutom dubbelt 

medborgarskap, rätten att kunna leva ett socialt och kulturellt liv i flera länder samtidigt som 

de även lever i flera olika system där lagar, normer och värderingar kan vara olika.88 

                                                           
84 Khayati, Khalid. From victim diaspora to transborder citizenship? Diaspora formation and transnational 
relations among kurds in France and Sweden. (Linköping, 2008). Linköpings Universitet. s. 25. 
85 Ibid. s. 24. 
86 Ibid. 
87 Ibid. s. 38. 
88 Ibid. s. 39. 
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Boken Transnationella Rum skriven av Erik Olsson m.fl. är inne på själva resandet som 

diasporiska grupper av individer gör. De är inne på hur resandet mellan landet de bor i och 

landet de härstammar ifrån samt att de kopplingar som medföljer är en kritisk utgångspunkt 

när diaspora och transnationalism studeras. Denna bok har motiverats av fenomenet att dagens 

migranter ofta upprätthåller kontakten med länder de härstammar ifrån samt att de reser 

tillbaka till sina hemländer i perioder.89 

Transnationalism är ett samlingsbegrepp, detta begrepp förklarar många olika sorts aktiviteter 

som anses vara transnationella som till exempel transnationella nätverk eller transnationella 

gemenskaper.90 Transnationalism kan ses som ett perspektiv som kan tolka vissa fenomen 

eller så kan det användas för att beskriva och förklara en praktik, till exempel en 

gränsöverskridande förening, en gränsöverskridande förening är en ”transnationell” 

förening.91 

Dessa teoretiska verktyg så som diaspora och transnationalism kommer att användas för att 

identifiera och förstå den viktiga data som finns i min empiri. I min analystabell har jag visat 

vilka aspekter som det fokuseras på främst i var och en av de huvudteman som jag har 

återvunnit från min empiriska data. Genom dessa teoretiska verktyg så kan vi till exempel 

förstå att många sociala och kulturella skillnader uppstod när bosnierna kom till Sverige. 

Detta kan jag se i informanternas utsagor och detta kan jag tolka genom det teoretiska 

begreppet diaspora, som jag presenterat ovan med hjälp av bland annat Safran. Jag kan även 

se hintar av data i empirin som indikerar att det finns ett sorts gränsöverskridande 

medborgarskap och transnationellt band som upprätthålls genom att bosnier agerar som 

turister i sitt eget hemland, detta kan vi studera med hjälp av de teoretiska begreppen 

gränsöverskridande medborgarskap som jag presenterar ovan med hjälp av bland annat Nina 

Glick Schiller. All denna empiriska data extraheras från informanternas utsagor och det är 

genom teoretiska begrepp som diaspora, gränsöverskridande medborgarskap och 

transnationalism som jag studerar denna data och framställer de resultat jag presenterar nedan. 

 

 

                                                           
89 Olsson, Erik. (red.) Transnationella Rum: diaspora, migration och gränsöverskridande relationer. (Umeå, 
2007). Boréa, Uppl 1. s. 15. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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4. Analys av den bosniska diasporan 

I detta kapitel kommer jag att ta upp de olika teman som jag har förklarat i metodavsnittet. I 

detta kapitel går vi djupare in på vartenda tema för sig samt vissa underteman som hör till 

respektive tema. Det går att konstatera att analysen består av tre olika faser, den första fasen 

tar upp kriget och flykten samt ankomsten till Sverige, den andra fasen tar upp den hur den 

bosniska diasporan har etablerat sig i det svenska samhället samt vad detta innebär för den 

bosniska diasporan och även identitetsperspektivet inom den bosniska diasporan. Den tredje 

fasen tar upp det gränsöverskridande medborgarskapet hos den bosniska diasporan och allt 

vad det innebär för den bosniska diasporan. Upplägget av analysen baseras på det 

analysschema jag presenterat tidigare i metodavsnittet, det är detta analysschema som är 

grunden för den struktur analyskapitlet kommer att ha. Detta upplägg av analysen används för 

att få ett perspektiv på det som orsakade den bosniska diasporans flykt, ett perspektiv på hur 

den bosniska diasporan etablerades samt ett perspektiv på hur den bosniska diasporan 

bibehåller transnationella band inom politiska, ekonomiska samt sociokulturella aspekter. 

4.1 Bosnienkriget 

Ett splittrat Jugoslavien fick många konsekvenser, en av dessa konsekvenser var kriget i 

Bosnien och Hercegovina, detta krig startade år 1992 och höll på ända tills 1995. Det hela 

började med Bosnien och Hercegovinas självständighetsförklaring som skulle ”befria” landet 

från serbernas grepp.92 Problemet med Bosnien och Hercegovinas självständighetsförklaring 

var att 31% av befolkningen var så kallade bosnienserber, individer som fortfarande ville vara 

en del av Jugoslavien. Alla självständighetsförklaringar från länder som var en del av 

Jugoslavien var dåligt för det serbstyrda Jugoslavien eftersom att de förlorade mer än vad de 

tjänade på att Bosnien och Hercegovina, Kroatien och Slovenien blev självständiga, mycket 

makt och pengar förlorades av att länder förklarade sig som självständiga.93 Dessa 31% var 

cirka 1,3 miljoner individer då dåtidens Bosnien och Hercegovina bestod av 4,4 miljoner 

individer. Med stöd av det serbiskt styrda Jugoslavien så var dessa 31% av Bosnien och 

Hercegovinas befolkning redo för att slåss för att behålla Bosnien och Hercegovina inom 

Jugoslavien.94 

                                                           
92 Bjarnason, Magnus. The War and War-Games in Bosnia and Hercegovina from 1992 to 1995; The main 
events, disagreements and arguments resulting in a ”de facto” divided country. (2001). MIMIR. s. 27. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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Fram till 1992 var det mer av ett propagandakrig mellan folkslagen där vissa menade att det 

fanns lösningar som inte behövde inkludera vapen och våld medan andra sa att vapen och våld 

var den enda lösningen och i mars 1992 så började det bli mindre prat och mer skjutande.95 

JNA (Jugoslaviska folkarmén) började att bomba avgörande sändningsstationer för all media 

inom Bosnien och Hercegovina för att avlägsna all sorts inflytande media hade på kriget 

(media i Bosnien och Hercegovina talade för fredligare lösningar och vädjade om att lägga 

ner vapen). Samtidigt som JNA tog över stora delar av landet på grund av att det inte fanns 

mycket motstånd då majoriteten av motståndet var civila individer beväpnade med vapen de 

haft innan kriget började, i form av jaktvapen och pistoler.96 I de delar av Bosnien och 

Hercegovina där majoriteten av befolkningen var bosnienserber sågs av bosnienserber och 

den jugoslaviska armén som serbiskt territorium, och de minoriteter som bodde där som till 

exempel bosniaker (muslimer) och kroater (katoliker) blev utkörda eller mördade. Enligt 

William Safran så är en väsentlig del av en diaspora att diasporan skapats och formats genom 

att tidigare generationer på något vis blivit utkörda från det ursprungliga landet. För dagens 

barn till bosniska flyktingar är detta en verklighet, informanterna jag intervjuat har blivit 

utkörda från sitt land och deras barn som också är en del av diasporan ”uppfyller” en av 

Safrans krav på vad som definierar en diaspora.97 

Bosnienserberna hade även koncentrationsläger där många mänskliga rättigheter bröts i 

formen av mord, våldtäkt och tortyr.98 När staten Bosnien och Hercegovina bildades genom 

sin självständighetsförklaring så skapades även entiteten Republiken Srbija inom Bosnien och 

Hercegovina och den bestod av de områden bosnienserberna hade tagit över med hjälp av den 

jugoslaviska armén.99 En av informanterna, Nadina, berättar att hon inte var med i något 

koncentrationsläger men känner många som var det, idag; 

Dom har ju berättat så många hemska saker om vad dom har upplevt, det är ju 

främst kvinnor som har berättat för mig, kanske för att det inte fanns så många män 

i koncentrationslägren, männen blev ju skjutna direkt istället. Idag tänker jag att det 

hade nog varit lättare än att gå igenom det vissa kvinnor gick igenom… 

                                                           
95 Bjarnason, Magnus. The War and War-Games in Bosnia and Hercegovina from 1992 to 1995; The main 
events, disagreements and arguments resulting in a ”de facto” divided country. (2001). MIMIR. s. 27. 
96 Ibid. s. 29. 
97 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. (1991). University of Toronto 
Press. 1:1, 83-89. s. 83 f. 
98 Bjarnason, Magnus. The War and War-Games in Bosnia and Hercegovina from 1992 to 1995; The main 
events, disagreements and arguments resulting in a ”de facto” divided country. (2001). MIMIR. s. 29. 
99 Ibid. s. 31. 
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Nadina berättar vidare;  

En av kvinnorna jag känner, har en kusin som blev gravid i ett 

koncentrationsläger… Förstå det, att varje dag bli påmind av sitt eget barn om vad 

man blev utsatt för, det måste vara hemskt… 

4.2 Flykten 

På grund av koncentrationsläger och etnisk rensning så flydde många individer Bosnien och 

Hercegovina, främst den mest utsatta gruppen, muslimerna. Cirka hälften av den dåvarande 

befolkningen flydde landet och det var cirka 2,2 miljoner individer. Cirka 80 000 kom till 

Sverige. Alla de personer som jag har intervjuat har påverkats av kriget på ett eller annat sätt, 

de alla var unga när kriget började, mellan sexton till tjugoåtta år och vissa flydde tidigare än 

andra. Nadina förklarar anledningen till flykten såhär; 

Det var ju så bra innan kriget… Vi hade allting och man levde sitt liv i lugn och ro. 

Vi hade hört att det var mycket oroligt i andra områden nära oss men vi tänkte att vi 

borde vara säkra här, det var ju bara en liten stad… Men, när de kom så tog dom 

allting… dom brände ner hela vårt hus och många, främst män och pojkar togs som 

fångar. Det är kanske därför jag tvekar till att åka dit ibland… Jag tänker på det 

som hände då och jag tycker så synd om dom människorna, jag hade tur som kom ut 

därifrån. 

Nadina berättar att allting var bra innan kriget och att de hade allting de behövde, samma sak 

kan vi se i intervjun med Nermin, han berättar; 

Jag hade allting verkligen, kriget kändes så onödigt, de som inte hade mycket fick 

alltid hjälp från staten och om du skötte dig så hade du ett perfekt liv. Jag hade ett 

bra jobb, en bil, en lägenhet och varje år stod staten för en betald semester genom 

jobbet. Det är synd att det blev som det blev, när jag tänker på Bosnien idag känner 

jag fortfarande en sorts stolthet och kärlek, men även en stor besvikelse på grund av 

att det kan vara så mycket bättre där nere. 

Alla informanter jag har intervjuat berättar om livet innan kriget som underbart, de hade 

allting och lite till. Alla informanter har ett kollektivt minne angående deras ursprungliga 

hemland och detta är en viktig del av vad som skapar och definierar en diaspora enligt 

William Safran.100 

                                                           
100 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. (1991). University of 
Toronto Press. 1:1, 83-89. s. 83 f. 
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Flykten varierade mycket mellan informanterna men det som alla hade gemensamt var att 

Kroatien spelade en stor roll i det hela. Ajla och Adin, det gifta paret som under krigets tid 

fick en son, var ”sena” flyktingar. De hade inte lyckats ta sig ur det serbiskt styrda området 

förens 1994 och detta tack vare hjälp från Ajlas bror som redan hade kommit till Sverige och 

ordnat uppehållstillstånd till systern och hennes familj. Detta par var tvungna att först ta sig 

till Kroatien för att sedan därifrån flyga till Sverige. 

Selma och hennes syster tog sig ut från kriget tidigt, redan 1992, de kände en busschaufför 

som hade gjort långa resor runt om i Europa tidigare och med hjälp av denna kontakt och lite 

extra pengar så fick de ta första bästa buss ut ur Bosnien och Hercegovina och in till ett säkert 

område i Kroatien. De spenderade en lång tid i Kroatien och det gick alldeles bra tills 

fredspakten Bosnien och Hercegovina hade med Kroatien bröts. De säkra områdena för 

flyktingar blev istället snabbt områden där diskriminering av icke-kroater pågick konstant, 

situationen blev värre och värre och till slut valde Selma och hennes syster att fly Kroatien på 

grund av att oroligheterna hade ökat så pass mycket att många individer försvann och/eller 

mördades. Selma återberättar flykten på detta vis; 

Vi ville ju först och främst inte åka för långt ifrån Bosnien, våra planer var ju att 

återvända så fort kriget var slut, vi trodde att det skulle vara i en till två veckor bara 

men oj vad fel vi hade… När vi insåg att vi hade haft fel så tog vi första buss ut från 

Kroatien då dom inte ville ha oss där längre som jag berättade förut, när vi kom 

fram till vår destination så fick vi välja vilken färja vi skulle åka med, den ena till 

Sverige och den andra till Danmark. Det var svårt att välja men det blev Sverige till 

slut och när man väl satte sig på färjan var det som ett nytt krig igen, massvis med 

folk, alla gråter, ingen vet vart vi är eller vart vi var påväg, hemskt. 

Flykten till Sverige var inte en lätt sådan och det var massvis med individer som var i exakt 

samma båt som mina informanter, det var heller inte endast Bosnien och Hercegovina som 

hade flyktingar på denna tid. Nästan alla forna Jugoslaviens länder hade haft någon strid 

mellan varandra, vissa länder mer än andra och detta genererade mycket flyktingar från 

många olika länder. Vi kan även se i detta citat att Selma nämner att de trodde att de skulle 

åka tillbaka, detta är återkommande i många informanters utsagor, de tror att de ska återvända 

och/eller att kriget kommer ta slut snabbt och detta påverkar deras val. 
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Alla informanter flydde kriget genom Kroatien, vissa gjorde det tidigt och andra gjorde det 

sent men det som informanterna hade gemensamt var att vägen ut var genom Kroatien. Detta 

är logiskt då Bosnien och Hercegovina var allierade med Kroatien till en början och även när 

de inte var det senare i kriget så var Kroatien fortfarande lättare att komma in till än Serbien 

då serberna, tillsammans med bosnienserberna, hade ockuperat mycket land längs gränsen 

mellan Bosnien och Hercegovina och Serbien.101 

4.3 Ankomsten till Sverige 

Av de tiotusentals flyktingar som kom hit från forna Jugoslaviens länder så var majoriteten 

bosnier och majoriteten av dessa bosnier var muslimer. Dessa bosnier anlände till Sverige vid 

olika tidpunkter, vissa kom när kriget precis hade börjat, andra var kvar och slogs för sitt land 

och när kriget hade lugnat ner sig flydde de till nära och kära som redan hade etablerat nya liv 

utomlands. Situationerna och anledningarna till att dessa individer flydde är olika på sitt sätt 

men även samma på grund av att allting hände på grund av kriget. Ankomsten skiljer sig 

mellan informanterna då de tagit sig till Sverige på olika vis och under olika tidsperioder. 

När vi gick av färjan åkte vi till ett invandrarhem tror jag, det hade många stora 

rum med massa sängar och lakan gjorda av papper, dit kom man bara för att sova 

över sen åkte man vidare. Bussar kom och hämtade upp folk för att köra dom vidare 

till andra städer. När bussen kom var det natt, det var en full buss av människor från 

Bosnien. Vi åkte men ingen visste vart vi var på väg. Till slut, på morgonen klockan 

fyra, kommer jag ihåg, så kom vi fram till Rönninge i Salem, där vi fick ett boende, 

ett rum, rum nummer fyra kommer jag ihåg. Det var ett sjukhus tidigare men de fick 

tömma det för att det var ett så stort tryck av människor från Bosnien, i det sjukhuset 

var det fint och maten var bra och det var redan här de började fråga oss varför vi 

kom till Sverige och ifall vi behövde söka asyl. 

Selma berättar i citatet ovan att ankomsten till Sverige var tuff och att de fick röra på sig hela 

tiden, tills de fick ett lite mer permanent boende men det verkar dock som att Sverige 

lyckades ta hand om inflödet av flyktingar på ett relativt bra sätt om vi utgår från Selmas 

perspektiv. 

 

                                                           
101 Bjarnason, Magnus. The War and War-Games in Bosnia and Hercegovina from 1992 to 1995; The main 
events, disagreements and arguments resulting in a ”de facto” divided country. (2001). MIMIR. s. 30. 
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Det var jättesvårt, vi var ju där nere i två och ett halvt år under krigets tid och vi 

fick inte göra vad vi ville, långt ifrån det. Nu när vi var här var vi ju fria till att göra 

vad vi vill, det var en helt ny värld för oss. Vi fick lära oss svenska ganska snabbt, 

det var redan inom två veckor från att vi kom tills vi fick gå SFI (Svenska för 

invandrare) Där fick jag träffa andra människor som var nyanlända, många av dom 

bosnier. Helt ärligt så var man inte intresserad av att lära sig språket och så 

vidare… Man tänkte hela tiden att man ska åka tillbaka, det kändes inte som att vi 

skulle stanna i Sverige, det kändes meningslöst. Det tog helt ärligt kanske fem till 

sex år tills man förstod att man skulle vara kvar o bo här, permanent. 

Adin berättar ovan att ankomsten till Sverige var överväldigande, det gick från förtryck och 

fara för ens liv till friheten att göra vad du vill och engagera dig till samhället på vilket sätt du 

vill. En märkvärdig skillnad. Ett annat problem som Adin berättar om är att det tog en lång tid 

innan individer förstod att de skulle vara kvar här permanent. Andra informanter berättar 

liknande saker och några av dem berättar att saker som att lära sig svenska prioriterades bort, 

det var viktigare att skaffa sig ett jobb, svart eller vitt, för att kunna tjäna pengar och skicka 

det till nära och kära som var kvar i eländet. På något sätt är detta förståeligt och det syns 

även i statistiken på denna grupp av individer, forskare och statistiker är överens om att en 

stor del av bosnier var sysslolösa till en början och bidrog inte till samhället så mycket som 

Sverige hade hoppats på. Idag är bosnierna den mest integrerade och sysselsatta 

invandrarbefolkningen i Sverige.102 

4.4 Återvandring – inte längre en självklarhet? 

Det verkar som att när bosnierna har insett att de ska vara kvar i Sverige permanent, så har de 

tagit tag i saker som att lära sig svenska och skaffa sig en egen inkomst och eget boende. 

Nermin är ett praktexempel på detta då han berättar; 

Till en början var det ju mycket, alltså, att tjäna pengar. Jag hade två bröder, en 

syster, en mamma och en pappa där nere, de behövde min hjälp och jag tyckte 

självklart att det var viktigare än att gå på någon svenska-lektion. Men sakta men 

säkert förstod man, man skulle vara kvar här då man inte hade så mycket att 

återvända till där nere, och även då insåg man att man behövde språket för att 

lyckas. Jag ville inte vara någon som levde på statens pengar, jag ville tjäna mina 

egna pengar och skapa möjligheter för mig själv och min familj. Det var när jag 

insåg detta då jag började med att leta efter ’riktiga’ jobb och gå till skolan. 

                                                           
102 Kroon, Clary. 2013. Han lyckades i Sverige. SVT Nyheter. 7:e januari. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/han-lyckades-i-sverige (Hämtad 2019-04-01). 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/han-lyckades-i-sverige
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Ankomsten till Sverige har varit olika för informanterna men de har alla liknande utsagor, det 

började med tankesättet att ”detta spelar ingen roll då jag ändå ska tillbaka” men när detta 

ändrades så förändrades bilden av bosniska invandrare/flyktingar helt och håller och idag 

anses de vara ”den invandrargrupp som lyckats bäst”.103 William Safran förklarar att en av 

sakerna som definierar en diaspora är att gruppen av individer ska anse att deras ursprungliga 

hemland är deras ”riktiga” hemland och att det är det land de en dag ska återvända till.104 Alla 

mina informanter berättar att de hade ställt in sig på att återvända och att det tog flera år tills 

de insåg att de skulle vara kvar här ”permanent”. Dock så menar några av informanterna att 

när de gått i pension så ska de antingen flytta dit för att det är där de känner sig som mest 

hemma eller så kommer de att åka dit i längre perioder. Nermin förklarar det såhär; 

Ja trivs ju här, det är inte så att jag inte känner mig hemma här, men, jag 

spenderade nästan trettio år av mitt liv i Bosnien, det är längre tid än vad jag 

spenderat här i Sverige och jag har varit här väldigt länge. Jag tror att när jag går i 

pension så kommer det vara lättare att åka ner dit, kanske under längre perioder, 

till exempel tre eller fyra månader o sen åka tillbaka hit igen. Jag har allting jag 

behöver där nere, hus och bil o så. Man kanske flyttar ner dit permanent, främst på 

grund av att hela min släkt är där nere, haha. 

Safrans del av vad som definierar en diaspora verkar bosnierna uppfylla, majoriteten av de 

bosnier som bor i Sverige idag verkar ha planer på att antingen åka ner till Bosnien och 

Hercegovina under långa perioder eller återvända för alltid. 

4.5 Förstärkandet av den diasporiska gemenskapen 

Redan när bosnierna kom hit och insåg att det fanns många andra i liknande situationer så 

började någon sorts gemenskap att bildas. Många bosnier och andra grupper av individer från 

forna Jugoslavien som kunde språket hjälpte de kommande flyktingarna. Selma berättar att en 

bosnisk man som kom till Sverige ”för länge sedan” tolkade allting åt dem och även gav dem 

råd om vad de ska göra för att kunna få stanna i Sverige med så bra möjligheter som möjligt.  

 

                                                           
103 Kroon, Clary. 2013. Han lyckades i Sverige. SVT Nyheter. 7:e januari. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/han-lyckades-i-sverige (Hämtad 2019-04-01). 
104 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. (1991). University of 
Toronto Press. 1:1, 83-89. s. 83 f 
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Denna bosniska man som tolkade och hjälpte Selma hade möjligheten att göra det på grund av 

att han valde att fortfarande vara en del av Bosnien och Hercegovina, även fast han nu var 

bosatt i Sverige. Han behöll språket och när bosniska flyktingar kom hjälpte han dem för att 

han kände samhörighet till dem. Selma berättar att denna man inte jobbade för någon utan han 

lärde känna dem genom några andra flyktingar och såg att de hade problem med att förstå 

svenska. Enligt Khayati och Dahlstedt är detta ett fenomen som främst sker med folkgrupper 

som migrerat efter andra världskriget, de menar att folkgrupper som migrerade innan andra 

världskriget oftast inte hade något problem med att ge upp språk, kultur och religion medan 

folkgrupper som migrerat efter andra världskriget ofta behöll språket, kopplingen till det 

ursprungliga hemlandet samt kulturen och religionen.105 

På grund av detta kunde denna man och förmodligen många fler bosnier som bodde här innan 

krigets början, hjälpa bosniska flyktingar med att göra sig förstådda och på detta vis hjälpa 

deras övergång in till det svenska samhället. Ett annat exempel på detta visar sig när jag 

intervjuar Ajla, hon berättar att hon träffar många nyanlända genom sitt jobb. Hennes position 

på jobbet kräver att hon ibland utbildar andra och hon har märkt att det finns många som inte 

kan det svenska språket tillräckligt bra för att förstå henne. Hon berättar att många av dessa är 

individer som kommit från Kroatien i hopp om ett bättre liv i Sverige. 

Jag vill ju hjälpa dom, jag ser att dom har det svårt att förstå ibland och det 

underlättar så himla mycket för dom när jag förklarar på ett språk som de förstår. 

Man skulle ju kunna säga att det inte är bra eftersom de borde ju lära sig svenska 

istället för att hoppas på att det finns en tolk i närheten, men man kan ju inte lära 

sig svenska över en natt och därför tror jag att under den första perioden så kan de 

vara väldigt hjälpsamt att ha någon som kan översätta. 

Ajla har själv gjort det mannen ovan gjorde för Selma. Kroatiska och bosniska är nästintill 

identiska språk med några skillnader och båda nationaliteter förstår varandra utan några 

problem när de pratar sina egna språk med varandra. Därför har Ajla hjälpt dessa kroatiska 

invandrare genom att utbilda dem på bosniska/kroatiska. Detta kan ses som en liknande 

situation som jag förklarade ovan, där någon som redan har ett etablerat liv i Sverige och som 

behållit sin identitet kan hjälpa andra som kommer hit och på detta sätt skapa bättre 

förutsättningar för att folk ska kunna lyckas i det svenska samhället. 

                                                           
105 Khayati, Khalid & Dahlstedt, Magnus. ”Diaspora – relationer och gemenskap över gränser” i Migrationen och 

etnicitetens epok skriven av Magnus Dahlstedt och Anders Neergard (red.). (Stockholm, 2013). Liber. s. 83. 
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Zoran Slavnic förklarar detta i sin studie, att även fast det finns ett sorts hat mellan kroater, 

bosnier och serber så finns det även någon sorts lojalitet och samhörighetskänsla bland 

folkslagen. Det händer ofta att de säger negativa kommentarer om varandra och varandras 

respektive länder men det händer också att de håller ihop.106 Under kriget så var Bosnien och 

Hercegovina, Kroatien och Serbien i krig med varandra och informanterna berättar att det 

fortfarande finns någon sorts hätskhet mellan varandra. Trots detta, så hjälper Ajla de 

kroatiska invandrarna med språket och arbetsuppgifter, även fast hon egentligen inte måste 

det. 

4.6 Diaspora – En arena för egenmakt och möjliggörande 

Genom de upptäckter och analyser jag har gjort under denna studies gång så har jag förstått 

hur mycket det påverkar att få hjälp från någon som redan varit med om någonting liknande. I 

ett tidigare exempel förklarade jag hur mycket det betydde för Selma att det fanns en bosnisk 

man med tolkningsfärdigheter som hade bosatt sig här långt innan kriget började. Denna man 

hade också en gång varit i en position där han inte förstod språket och hur det svenska 

samhället fungerade. Jag nämner ännu ett exempel där en av informanterna, Ajla, gör samma 

sak idag med några kroatiska medborgare som kommit hit för att jobba. 

Det jag argumenterar för i detta fall är att många individer kan få nya möjligheter genom 

individer som erfarit samma eller liknande processer tidigare, som är villiga till att hjälpa till. 

I Ajlas fall så har dessa kroatiska medborgare lättare att utföra sitt arbete på grund av att de 

talar nästintill samma språk. I Selmas fall så hade hon lättare för att förstå vad det var som 

krävdes för att lyckas med att etablera ett nytt liv. Allt detta är väsentliga aspekter inom 

integrationsprocesser hos nyanlända. 

Diaspora och transnationalism skapar nya möjligheter för andra, nya och bra möjligheter. Om 

inte det vore för den bosniske mannen som tolkade åt Selma så kanske hon inte hade lyckats 

med att få asyl i Sverige, till exempel. Om det inte vore för Ajla och faktumet att hon kan 

språket som dessa nyanlända kroater kan så kanske inte dessa kroatiska medborgare hade 

lyckats utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. 

 

                                                           
106 Slavnic, Zoran. Att leva både här och där – Återvandringsprocessen bland Bosnier i Sverige. (Norrköping, 
2002). CEUS. s. 4. 
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Jag argumenterar inte för, att detta är potentiella lösningar till alla problem som finns i 

samhället och integrationsprocessen, alla våra problem kommer inte att lösas om folk kan 

språken som de nyanlända talar. Det krävs mer än så. Det jag menar är att många möjligheter 

öppnas upp för individer när det finns direkt hjälp och individer som kan dela med sig av 

information och dylikt som är väsentligt när man kommer till ett nytt land. Om någon vet hur 

det är att vara nyanländ, så är det väl de som har upplevt det själva? 

En annan aspekt på det hela är att det endast inte ger nya möjligheter för individer som 

kommer hit, en etablerad diaspora hjälper även individerna i det land de ursprungligen 

kommer ifrån. Den bosniska diasporna är en etablerad diaspora i Sverige, det finns olika 

sorters nätverk och aktiviteter som är gränsöverskridande på många sätt. 

4.7 Föreningsliv 

Lätt information som går att komma åt med en sökning på internet visar att det finns flera 

föreningar som till exempel Bosanska Islamska Zajednica Stockholm eller Bosniska Islamiska 

Församlingen Norrköping. Ett exempel som var återkommande i de olika intervjuerna som jag 

har gjort var när det var översvämning i Bosnien och Hercegovina samt några andra länder i 

centrala och södra Europa, år 2014. När översvämningarna började så minns många 

informanter hur deras föreningar i respektive stad, snabbt började starta aktiviteter för att 

hjälpa de som var utsatta i hemlandet. 

Nermin berättar att han minns att han såg flera lastbilar fyllda med allt från mat och vatten till 

leksaker och gosedjur åka en gång i veckan under flera månaders tid för att hjälpa de utsatta i 

hemlandet. Han berättar såhär; 

Ja, men för några år sedan, jag tror 2014 eller 2015, så var det ju översvämningar i 

Bosnien och då kommer jag ihåg att många samlades utanför lokalen (bosniska 

föreningens lokal) för att donera till de lastbilar som skulle åka ner. Det började ju 

med att folk skickade resväskor fyllda med saker med bussar som redan skulle åka 

ner dit men sedan samlade vi ihop så mycket pengar att vi hyrde lastbilar som 

endast åkte ner i ett syfte, att leverera de saker vi ville ge bort. 

Även Adin kommer ihåg att de gjorde liknande saker i hans stad och han nämner hur rörd han 

blev på grund av en anledning. Han förklarar såhär; 
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Alla som vi kände hade ju samlat allting de inte behövde för att ge bort det, men till 

min överraskning så såg jag väldigt många svenskar på plats vart lastbilarna var, 

det var människor som jag trodde inte ens visste om att det var översvämningar där 

nere, som kom för att donera. Och på jobbet så hade företaget lovat att donera lika 

mycket som vi arbetare lyckats samla ihop för donering, det tyckte jag var väldigt 

fint gjort av dom, speciellt dom eftersom dom har ju inte en koppling till Bosnien 

som vi liksom förstår du? 

Som jag argumenterat för tidigare i det här kapitlet, så ger en etablerad diaspora och deras 

transnationella band och nätverk med sitt hemland, nya möjligheter för andra. I detta kapitel 

har jag visat och förklarat hur diaspora och transnationella band ger möjligheter för nya 

individer som anländer till Sverige men också hur det ger möjligheter för individer som är 

bosatta i diasporans ursprungliga hemland. Dessa sorts doneringar, självklart inte endast från 

Sverige, var livsviktiga för individerna i Bosnien och Hercegovina. 

Bosnien och Hercegovina har inte lika mycket resurser som ett vanligt västerländskt land som 

Sverige där individer kan klara sig relativt bra i katastrofsituationer. Därför har etablerade 

bosniska diasporor runt om i världen, som den i Sverige, ännu mer betydelse för ett land som 

Bosnien och Hercegovina. Det är också viktigt att påpeka att hjälpsamma gärningar som dessa 

inte hade varit möjliga om det inte fanns etablerade gränsöverskridande föreningar, det var 

dessa föreningar som på grund av sin koppling till hemlandet och individer i hemlandet kunde 

arrangera ett hjälpsamt pådrag som detta. I sin definition av diaspora så nämner Safran att 

gruppen av individer i fråga ska anse att de borde vara en del av återuppbyggandet av deras 

ursprungliga hemland samt bidra till det ursprungliga hemlandets fred och framgång.107 Den 

bosniska diasporan visar att de är en del av återuppbyggandet på många olika sätt, ett exempel 

är i fallen ovan där många har donerat pengar, mat, kläder och i vissa fall leksaker för att 

återuppbygga det som översvämningarna har förstört. När det råder kris i det ursprungliga 

hemlandet så har den bosniska diasporan, genom gränsöverskridande nätverk som till 

exempel de föreningar jag nämnde ovan, hjälpt sitt ursprungliga land. 

 

                                                           
107 Safran, William. Diasporas in Modern Societes: Myths of Homeland and Return. (1991). University of Toronto 

Press. 1:1, 83-89. s. 83. 
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4.8 Bosnier i Sverige – Innebörden av att vara gränsöverskridande 

När informanterna blir frågade angående deras liv och koppling till Bosnien och Hercegovina 

idag så berättar många att de känner sig ”lite utanför” när de åker dit. De berättar att 

individerna som bor i Bosnien och Hercegovina kan se skillnad på individer som bor där och 

de som har kommit från utlandet. 

Dom ser oss som ’de som hade tur och kom ut härifrån’ men de förstår inte att vi 

inte hade något val. Jag tror att det ligger mycket avundsjuka bland människorna 

där nere på oss som är från utlandet. Jag förstår inte riktigt det, det är inte så att vi 

åker ner dit och skryter utan vi hjälper ju till på många sätt. Vi spenderar massvis 

med pengar som turister och jag själv ger pengar till dom som jag tror behöver dom 

mer än mig. 

Detta var ett citat från Nadina och hon är inte ensam om att berätta liknande saker, samtidigt 

berättar de att det finns liknande situationer här, där de inte känner sig riktigt svenska i 

Sverige heller. Nermin förklarar såhär; 

Det är ju lite ironiskt som man säger, i Bosnien ses jag inte som en riktig bosnier 

och i Sverige ses jag inte som en riktig svensk. Är jag det ena eller andra? Jag vet 

inte, jag tror jag ser mig själv som en bosnier som bor i Sverige, men ja… jag vet 

inte. Man kanske kan vara både och eller? (haha) 

Sådana här utsagor kommer upp ofta under intervjuernas gång, många bosnier verkar inte veta 

vad de själva ska definiera sig som. Nadina ser sig mer som svensk men bär sin bosniska 

identitet med stolthet, Nermin tvärtom, han ser sig själv som bosnier men är stolt över att få 

kalla sig svensk också. Viktigt att poängtera är att när de försöker definiera sig själva när 

frågan kommer upp så tvekar de allihop på hur de ska uttrycka sig. 

Nina Glick Schiller förklarar dock att detta är en vanlig företeelse hos gränsöverskridande 

migranter. Dessa migranter som har nätverk, aktiviteter och andra livsval som gör dem aktiva 

i både hemlandet och landet de är bosatta i vet inte riktigt vad de ska kalla sig då de är del av 

båda länders samhälle. Schiller menar att de inte ska behöva kalla sig 50/50 eller vad det 

brukar vara utan de kan, i detta fall, se sig som både bosnier och svenskar då de har ett 

dubbelt medborgarskap och deltar i båda samhällena.108 Det Khayati förklarar angående den 

kurdiska diasporan går att applicera även här, på den bosniska diasporan. 

                                                           
108 Glick Schiller, Nina m.fl. Towards a transnational perspective on migration: race, class, ethnicity, and 
nationalism reconsidered. (New York, 1992). New York Academy of Sciences. s. 1. 
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Khayati menar att en diaspora inte behöver vara ett nollsummespel som anser att 

medborgarskap är en singulär status och som individen ska vara lojal mot. Istället visar 

diaspora att det gränsöverskridande medborgarskapet främjar en förening och kombination av 

olika förankringspunkter som i många fall kan främja varandra.109 

Som antytts tidigare så förklarar Khalid Khayati att detta fenomen kan ha skapats genom den 

ökade globaliseringen som sker runt om i världen. Eftersom att globaliseringen har ökat så 

kan många fler transnationella band skapas mellan landet vart immigranten kommer ifrån 

(Bosnien och Hercegovina) och landet som immigranter är bosatta i (Sverige).110 Detta i sin 

underlättar för immigranten att delta i mer än ett samhälle vilket gör att det idag finns större 

möjligheter och mindre begränsningar till att vara en gränsöverskridande medborgare. 

Att vara diaspora innebär alltså att denna grupp av individer bibehåller ett transnationellt band 

mellan bosättningslandet och hemlandet, dessa band skapas genom transnationella nätverk 

och olika former av deltagande. Detta deltagande kan till exempel vara politiskt. Det som 

skapar det gränsöverskridande medborgarskapet är när diasporiska individer tar beslut som 

kopplar dom till multipla samhällen.111 

Paret Ajla och Adin menar att de är säkra i sin identitet men jag skulle nog argumentera att 

även i deras utsagor råder det någon slags osäkerhet. De ser sig själva mer som bosnier 

eftersom att det ”ligger i deras själ” och de har blivit uppfostrade på ett bosniskt sätt. 

Jag förstår att efter tjugo till tjugofem år så kanske man borde känna sig mer 

svensk, men jag gör nog inte det skulle jag säga. Jag föddes i Bosnien, jag bodde 

där tills jag nästan var trettio år, jag har bott där längre än vad du har levt, kan du 

bara tänka dig det? Jag känner mig både bosnisk och svensk men om jag nu skulle 

vara tvungen att välja så hade jag valt bosnier eftersom det ligger i min själ och 

mina föräldrar uppfostrade mig som bosnier. - Adin 

 

 

                                                           
109 Khayati, Khalid. "Diaspora och gränsöverskridande medborgarskap, erfarenheten av den kurdiska diasporan 
i Sverige" i Vägar till medborgarskap skriven av Pieter Bevelander, Christian Fernandez & Anders Hellström. 
(red.). (Lund, 2011). Arkiv. s. 106. 
110 Khayati, Khalid. From victim diaspora to transborder citizenship? Diaspora formation and transnational 
relations among kurds in France and Sweden. (Linköping, 2008). Linköpings Universitet. s. 24. 
111 Glick Schiller, Nina m.fl. Towards a transnational perspective on migration: race, class, ethnicity, and 
nationalism reconsidered. (New York, 1992). New York Academy of Sciences. s. 1. 
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I ovanstående citat ser vi Adin uttrycka sig angående sin identitet och vad han ”känner sig 

som” och han verkar vara säker på att han är en bosnier i Sverige snarare än en svensk med 

bosniska rötter. Dock så ser vi frekvent att orden som ”tror” används och det kan ses som en 

tveksamhet hos informanterna när de uttrycker sig angående sin identitet. 

Ajla förklarar också att det finns en markant skillnad mellan bosnier som bor i hemlandet och 

bosnier som bor utanför hemlandet. Hon berättar att individerna som bor i Bosnien och 

Hercegovina oftast dömer dem när dom åker ner till Bosnien och Hercegovina innan de ens 

har lärt känna dem. 

Dom ser eller får höra att vi är diaspora och då börjar dom direkt med att ’ja men 

dom är såhär, dom är fortkörare och struntar i våra lagar för de kan ändå betala 

böterna’. Alltså det är jätteabsurt ibland, vissa tror att pengar växer på träd här. 

Dom förstår inte att vi jobbat hårt för allt det vi har. Vi ger så mycket tillbaks till 

vårt land, alla bosnier jag känner har på ett eller annat sätt hjälpt någon där nere, 

därför förstår jag inte varför det finns så mycket fördomar och hat gentemot oss som 

inte bor kvar där nere längre, det kanske är avundsjuka… jag skulle nog tro att det 

är mycket avundsjuka. 

Ajla berättar att även fast majoriteten av den bosniska diasporan hjälper hemlandet och 

individerna i det så bemöts de ofta av fördomar och ogrundade förolämpningar. Selma 

berättar även hon att det finns mycket fördomar och en speciell sak som hon stör sig på är när 

individer förminskar när hon berättar om till exempel hennes barns prestationer. 

Dom förstår nog inte, jag tror att många av dom inte ens kan tänka sig hur det är 

för oss, dom tror att allting är så lätt och att man får allting i sina händer så fort 

man får ett svenskt pass. Jag förstår att dom har det svårare och det kanske inte är 

kul att höra när det gå bättre för någon ekonomiskt eller något sånt… Men när jag 

till exempel talar med någon där nere om vad mina barn gör eller något så förstår 

jag inte varför dom måste kritisera och förminska. Jag har en son som gick klart 

universitet och när de frågade om hur det gick för honom så berättade jag att han 

var klar och hade fått diplom och att jag var så stolt, och då säger dom ’ja men de 

klart han blivit klar, vem som helst skulle bli klar i Sverige med allt ni har’. Alltså, 

det är jättefrustrerande att få höra, varför skulle skolgången vara lättare bara för 

att vi bor i Sverige? Om något är den väl svårare eller? 

Genom att sådana här situationer uppstår kan vi se att det finns en markant skillnad mellan 

bosnier som bor i Bosnien och Hercegovina och bosnier som inte gör det. De som bor i 

Bosnien och Hercegovina verkar ha en uppfattning om att ”allt är så lätt för dom”. 
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I många fall är det säkert lättare för de som inte bor kvar i Bosnien och Hercegovina, 

levnadsstandarden där är inte den bästa och långt ifrån lika bra som i Sverige. Samtidigt så 

betyder inte detta att allt serveras på ett silverfat bara för att man bor i ett västerländskt land. 

Detta är ett exempel på hur bosnier skiljer på varandra beroende på vart de är bosatta, vilket 

kan vara det som skapar den här känslan som bosnierna som är bosatta utanför Bosnien och 

Hercegovina känner. Känslan av att de inte tillhör, av att de inte är ”riktiga” bosnier. Om 

deras eget folk kan se skillnad på dem och döma dem, genom något så enkelt som vad för 

kläder de har, så är det förståeligt att de inte känner sig ”hemma” eller välkomna i sitt eget 

hemland, vilket i sin tur bidrar till en identitetskris hos diasporiska bosnier. 

4.9 Bosnier i Sverige - Identitetsutveckling 

Det är inte endast känslan av att känna sig som ”riktiga” bosnier som den bosniska diasporan 

har problem med, de känner också att de aldrig kan ses som ”riktiga” svenskar heller. Främst 

på grund av deras kultur och/eller religion. Majoriteten av bosnierna som flydde kriget, flydde 

för att de var muslimer, det var dem som resten av forna Jugoslavien var ute efter och logiskt 

var det samma grupp som flydde mest. Muslimer firar inte jul, som svenskar gör, de firar inte 

påsk, som svenskar gör och så vidare… Därför har det varit svårt för dem att identifiera sig 

med något svenskt, då majoriteten av Sveriges högtider härstammar från kristendomen. 

Nadina yttrar sig om detta när jag frågar om hur hon identifierar sig, som svensk, bosnier eller 

både och. 

Man kan ju inte riktigt vinna känns det som när det kommer till den frågan, jag tror 

att dom flesta bosnier jag känner hade svarat att de känner sig som bosnier på den 

frågan men för mig så är nog svaret svensk. När jag åker utomlands så presenterar 

jag mig som någon från Sverige och när jag gör det känns det inte fel. Samtidigt så 

kommer ju alltid någon form av kontring där folk ifrågasätter detta då jag inte ser 

så jättesvensk ut haha… Men det är så jag känner eftersom här i Sverige känner jag 

mig hemma men där nere är jag mer av en turist. Och jag vet att jag motsäger mig 

själv med detta men även fast jag känner mig mer svensk så känner jag ändå att jag 

beter mig mer som en bosnier än som en svensk, jag är väldigt bosnisk av mig när 

det gäller saker som uppfostrandet av mina barn och jag firar ju inte jul och påsk, 

jag firar ramadan och bajram. Kanske vet jag inte riktigt vad ja ska svara på den 

frågan… om du förstår vad jag menar… 

Detta är förståeligt då alla dessa informanter nästintill har spenderat halva livet i Bosnien och 

halva livet i Sverige, det kan inte vara lätt att definiera sig själv.  
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Mycket kan förklaras genom det Khalid Khayati säger, att dessa individer är 

gränsöverskridande medborgare och för dem innebär detta att de lever ett socialt, kulturellt 

och politiskt liv i mer än ett land, och i dessa länder är lagar, normer och värderingar olika.112  

Därför skapar dessa individer sin egen identitet, de behöver inte vara svenskar eller bosnier, 

de är istället en mix av båda och har sin egen identitet, de är hundra procent bosnier och 

hundra procent svenskar. 

4.10 Bosnier i Sverige som gränsöverskridande medborgare 

Det finns flera sorters gränsöverskridande aktiviteter hos bosnier i Sverige, allt från nätverk 

till turistiska resor, dessa pågår konstant hos bosnier i Sverige. Den bosniska diasporan deltar 

på ett gränsöverskridande sätt, alltså både här i Sverige samt i Bosnien och Hercegovina. I 

kommande avsnitt (4.11-4.15)  förklarar jag på vilket sätt den bosniska diasporan 

upprätthåller sina politiska, ekonomiska, sociokulturella samt turistiska, transnationella band. 

4.11 Bosnier – Politiskt gränsöverskridande 

På en politisk nivå så engagerar sig bosnier i Sverige genom att rösta, följa nyheter angående 

val och dylikt samt engagera sig politiskt genom att stödja vissa partier. Adin och Ajla 

berättar att det finns en möjlighet att rösta om du är en medborgare som bor utomlands, och 

det gör de vartenda val. De förklarar såhär; 

Vi försöker ju att vara aktiva när det gäller sånt, man vill att situationen där nere 

ska förändras, många människor har det inte så bra och jag tror att Bosnien har en 

av de högsta procenten när det gäller arbetslöshet. Jag tror också att vi vet lite 

bättre, där nere är de många som röstar nationalistiskt vet du… Serberna röstar på 

serbisk kandidat, bosnierna på bosnisk kandidat och så vidare, de kommer 

ingenstans, ingen utveckling alls vet du… Därför tycker jag att vi som är från 

utlandet och kan se den större bilden borde rösta för att det ska bli bättre för 

människorna där nere. – Adin 

Jag röstar varje val och jag röstar inte nationalistiskt som dom där nere, jag röstar 

på det parti som jag tror är bäst för landet, men, politikerna är inte de bästa, många 

av dom gör inte det dom ska tyvärr. – Ajla 

 

                                                           
112 Khayati, Khalid. From victim diaspora to transborder citizenship? Diaspora formation and transnational 
relations among kurds in France and Sweden. (Linköping, 2008). Linköpings Universitet. s. 39. 
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Detta par engagerar sig politiskt vartenda valår, de röstar från utlandet och tar tiden som krävs 

för att ta reda på vilket parti och vilken kandidat de vill rösta på. Sen följer de nyheterna om 

vem som vinner och vad det innebär för landet. Dock så engagerar de sig inte politiskt endast 

i Bosnien och Hercegovina, det gör dom även här i Sverige, vartenda valår så följer de valet 

och partidebatterna. De förklarar på följande vis; 

Detta gäller ju även Sverige, visst är inte situationen likadan här som den är i 

Bosnien, Bosnien behöver förändras ganska mycket för att ens vara i närheten av 

Sverige när det gäller hur man lever och tjänar pengar och så, men detta betyder 

inte att Sverige inte kan bli bättre. Självklart röstar vi även här. - Adin 

Ajla och Adin röstar alltså när det är val i både Sverige och Bosnien och Hercegovina, de 

engagerar sig politiskt i båda länderna. Nermin förklarar också att han tidigare har röstat när 

de har varit valår i Bosnien och Hercegovina men han berättar också att hans röst i Sverige 

påverkas av hur det eventuella partiet han röstar på kan påverka Bosnien och Hercegovina. 

Jag brukar lyssna och titta på vad partierna har att erbjuda på nätet, då tittar jag 

efter om det finns något som kanske skulle gynna Bosnien, till exempel om något 

sorts internationellt samarbete eller något sånt. Jag vet att jag i alla fall inte röstar 

på moderaterna, de var dom och Carl Bildt som var Sveriges regering under den 

större delen av kriget, jag gillade inte att Sverige sålde vapen till våra fiender. 

Detta är ett exempel på en gränsöverskridande medborgares tankesätt, individen i fråga röstar 

och deltar i valet i Sverige men samtidigt så letar individen efter ett sätt att engagera sig till 

hemlandet. Ett konkret exempel på hur skapandet av diaspora och gränsöverskridande 

aktiviteter bland bosnier i Sverige kan se ut. Detta kallas för gränsöverskridande 

medborgarskap enligt Glick Schiller eftersom att dessa individer är engagerade till hemlandet 

på ett politiskt vis som korsar flera statsgränser.113 

4.12 Bosnier – Sociokulturellt gränsöverskridande 

Bosnier i Sverige engagerar sig även till sitt bosättningsland och hemland på ett 

sociokulturellt sätt, de engagerar sig på det sättet att de behåller kulturen från Bosnien och 

Hercegovina även fast de inte längre är bosatta där. 

                                                           
113 Glick Schiller, Nina. ”Lived Simultaneity and Discourses of Diasporic Difference.” i Displacements and 
diaspora skriven av Wanni Wibulswasdi Anderson & Robert G Lee. (red.). (New Brunswick, N.J., 2005). Rutgers 
University Press. s. 159. 
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De lär även sina barn om bosnisk kultur och på detta sätt bidrar de till att deras barn också kan 

ha en sammankoppling med Bosnien och Hercegovina. 

Jag vet inte om detta räknas som kultur eller religion men i min familj så följer vi ju 

de traditioner som jag själv följde när jag var liten. Vi firar bajram (muslimsk 

högtid) och så. Sen vill jag säga, det som jag själv märker skillnad på i kultur, om 

man jämför med svenskar då, är hur vi uppfostrar våra barn tror jag. Många av 

mina svenska vänner berättar för mig hur de oftast låter sina barn göra lite vad dom 

vill och att så fort dom är arton så är de ’självständiga individer som får flytta ut 

snart.’ Självklart säger jag inte att alla är sådana men det verkar ligga lite i svensk 

kultur att barnen har lite mer självständighet och definitivt i en tidigare ålder. 

Medan jag själv vill gärna ha mina barn här så länge som möjligt (haha) Nae men, 

du förstår vad jag menar. (haha) 

Nadina berättar att i deras familj så följer de fortfarande bosniska traditioner och att hon även 

uppfostrar sina barn på ett mer ”bosniskt” sätt.  Hon är inte ensam om att säga liknande saker, 

några andra informanter berättar liknande saker där i bosnisk kultur så är det oftast så att de 

pushar sina barn till att gå på universitet till exempel, medan de upplever att deras svenska 

vänner oftast säger till sina barn ”att göra det som gör dem lyckliga”. De ser sig själva som 

lite strängare föräldrar jämfört med deras svenska vänner och att de ofta skojar om detta med 

sina vänner. 

Vi kan se här att även fast dessa individer levt i Sverige i cirka tjugo år och fött deras barn här 

så har de fortfarande ett mer bosniskt närmande när det gäller traditioner och uppfostrandet av 

deras barn. På detta sätt så ger de sina barn möjligheten att få uppleva två olika kulturer och 

när de är vuxna nog kan de få välja vilken de vill anpassa sig mest till menar Selma enligt 

följande citat; 

Självklart så lär jag mina barn bosniska till exempel, men samtidigt så går de i en 

svensk skola där de får lära sig svenska, jag vill att mina barn får uppleva båda 

språk, båda kulturer och allting vad båda länder har att erbjuda. Man behöver inte 

välja det ena eller det andra, man kan introducera det bästa utifrån två världar till 

sina barn. 

Utifrån Selmas citat kan vi alltså se att den bosniska diasporan är gränsöverskridande genom 

att de engagerar sig på ett sociokulturellt sätt både mot det svenska samhället och mot den 

bosniska samhället. Genom att de behåller den bosniska kulturen och lär sina barn vad den 

innebär engagerar dem sig till sitt bosättningsland då de sprider vidare och främjar hemlandets 

kultur. 
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Samtidigt så engagerar dem sig till Sverige på ett sociokulturellt sätt då de låter sina barn ta 

del av den svenska kulturen också. Istället för att engagera sig endast till en kultur så är 

bosnierna del av båda och på så sätt är de sociokulturellt engagerade både till Bosnien och 

Hercegovinas samhälle samt Sveriges samhälle. 

4.13 Bosnier – Ekonomiskt gränsöverskridande 

Enligt William Safran så ska en diasporisk grupp av individer anse att de borde vara en del av 

återuppbyggandet av deras ursprungliga hemland samt att de ska bidra till det ursprungliga 

hemlandets fred och framgång.114 Vilket den bosniska diasporan gör, som tidigare sagt så 

nämner alla mina informanter att de åker ner till Bosnien och Hercegovina nästintill varje år, 

som turister. De berättar att de spenderar pengar, de skänker pengar, de investerar i egendom 

och annat dylikt som genererar pengar åt landet Bosnien och Hercegovina samt individerna 

som bor där. 

Ett problem för bosnierna när de anlände hit var att många oroade sig för sina nära och kära 

som var kvar i kriget. Som nämnt tidigare så berättade Nermin att ”man hellre jobbade än gick 

på någon svenska-lektion” och detta på grund av att de ville tjäna pengar för att kunna skicka 

det till dem som kvar i eländet och behövde dem mer än han själv. Nadina berättar att det var 

svårt att tänka på annat i början. 

Visst att man gick till skolan för att lära sig svenska, det gjorde ju nästan alla. Men, 

det var svårt att koncentrera sig, jag hade mina föräldrar och syskon kvar i Bosnien, 

varje dag tänkte man lever dom? Har dom mat och vatten? Du vet, de fanns inte 

någon social media där man kunde ta kontakt utan det var internationella samtal 

man fick göra, dom var dyra och det var sällan man nådde fram tyvärr. 

Denna sorts oro påverkar hur pass mycket en individ kan och vill engagera sig för att komma 

in i det nya samhället. Det största hindret för bosnier var att de oroade sig för nära och kära, 

på grund av detta jobbade de hos första bästa ställe för att kunna skicka pengar till respektive 

nära och kära. Efter krigets slut så började bosnierna resa tillbaka för att träffa familj och 

vänner som varit kvar där nere men för vissa var detta svårare än för andra. 

                                                           
114 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. (1991). University of 
Toronto Press. 1:1, 83-89. s. 83 f. 
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Nermin berättar att han åkte till Bosnien och Hercegovina redan 1996, cirka ett år efter kriget 

slutade för att träffa sin familj medan Nadina berättar att det tog henne hela sex år innan hon 

var redo att åka ner för att träffa sina vänner och familj. 

Det som jag upplevde var hemskt, därför behövde jag min tid för att åka ner dit, jag 

vet att jag hade familjen där och jag ville jättegärna träffa dom men jag var rädd att 

jag skulle bli påmind om vad som hände där nere ifall jag åkte. Men till sist ville jag 

att mina barn skulle veta var de kom ifrån och att de skulle få träffa sina 

morföräldrar och därför åkte jag. 

Ända sen dess har alla informanter åkt till Bosnien och Hercegovina nästan varje år, de åker 

dit som turister menar de, främst för att få träffa sin släkt men även för att de känner att 

Bosnien och Hercegovina är en del av dem och att de ”måste” åka dit. 

Bara att få andas luften där nere är en helt annan känsla. - Nermin 

Man vill ju åka ner dit och äta vår bosniska mat som till exempel cevape, det är inte 

samma sak när du köper dom här haha… - Ajla 

Jag åker ner dit för att kunna ta del av det som är en del av mig och jag vill att mina 

barn ska kunna få uppleva samma känsla. - Nadina 

Meningar som dessa kom upp konstant under intervjuernas gång och det visar på att det 

fortfarande, än idag, finns en koppling mellan den bosniska diasporan i Sverige och Bosnien 

och Hercegovina som land. De reser dit nästintill varje år och skapar nya relationer med både 

individer och samhälle. Enligt Nina Glick Schiller så är detta viktigt när det talas om migration 

idag, förr användes ordet ”migranter” men Schiller menar att dagens migranter är ett nyare 

fenomen på grund av den ökade globaliseringen och därför kallar Schiller dem för 

”transmigrants”, alltså transmigranter.115 

Dessa sorts migranter är gränsöverskridande migranter som bildar nätverk och institutioner som 

hjälper dem leva i två samhällen samtidigt, de är en del av två samhällen och genom att bilda 

dessa gemenskaper och nätverk så kan de leva ett liv som korsar nationers gränser.116 Nermin 

förklarar att han än idag skickar pengar till de nära och kära som behöver det. 

                                                           
115 Glick Schiller, Nina m.fl. Towards a transnational perspective on migration: race, class, ethnicity, and 
nationalism reconsidered. (New York, 1992). New York Academy of Sciences. s. 1. 
116 Ibid. 



Linköpings Universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
Mastersuppsats, 30 HP | Statsvetenskap 

VT 2019 | LIU-IEI-FIL-A--19/03161--SE 
 

51 
 

Under det sista halvåret som han inte var där och krigade så hade han kontakt med familj och 

vänner dagligen samt så skickade han en del av sin lön varje månad för att de ska ha råd med 

behövligheter som till exempel mat, vatten och kläder. Han förklarar det såhär; 

Jag fokuserade mycket på att jobba, jag tog varenda chans jag fick och jag 

ifrågasatte inte arbetsgivaren om de var ett svart jobb eller inte, det enda som 

räknades var att dom betalade mig. Nu i efterhand förstår jag att många 

arbetsgivare utnyttjade mig och gav mig en ganska låg lön för det arbetet jag gjorde 

men på den tiden ifrågasatte jag det inte, jag var bara fokuserad på pengarna, så 

jag kunde skicka det till mina syskon och föräldrar, det gör jag än idag när de 

behöver det. 

Detta sorts gränsöverskridande engagemang och i fallet med översvämningarna är tecken och 

bevis på att den bosniska diasporan är en gränsöverskridande diaspora, om det är Safrans 

definition man utgår ifrån.117 Utan Nermins pengar så hade hans familj haft det mycket 

svårare i Bosnien och Hercegovina, han berättar att hans pappas pension ligger på fyra hundra 

bosniska mark, vilket motsvarar cirka två tusen kronor. Nermin förklarar att detta är långt 

ifrån tillräckligt för att hans pappa ska klara sig då cirka hälften går till endast medicin. Utan 

Nermin och hans syskons bidrag så hade Nermins pappa förmodligen bott på gatan. Den 

bosniska diasporan tar hand om sina nära och kära genom detta gränsöverskridande vis och 

för vissa individer är detta skillnaden på liv och död. Vidare berättar Nermin; 

Vi har ju hus där nere, som vi byggt. Vi har även en lägenhet och en bil som min 

bror tar hand om när vi inte är där. Vi har allt detta eftersom vi åker dit så pass ofta 

att det behövs, sen vill man ju också ha ett fint ställe att bo på i sitt hemland. Vi åker 

dit i minst en månad varje år och då vill man ju inte bo på hotell liksom (haha). 

Nermin berättar om sin investering som han gjort i hemlandet, han har en lägenhet, ett hus 

och en bil. Allt detta är gränsöverskridande aktiviteter som på något sätt kopplar honom till 

både det svenska samhället och bosniska samhället. Nermin jobbar och tjänar pengar här i 

Sverige som han sedan använder i Bosnien och Hercegovina. Sen gäller detta inte bara han 

utan tiotusentals bosnier gör samma sak vilket resulterar i att en stor summa pengar från 

utlandets ”turister” kommer till Bosnien och Hercegovina varje år. 

                                                           
117 Safran, William. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. (1991). University of 
Toronto Press. 1:1, 83-89. s. 83. 
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Enligt Nermin så är detta också en av anledningarna till att han känner att han inte riktigt kan 

flytta ner till Bosnien och Hercegovina permanent. 

Man skulle ju vilja bo där när man har hus och bil och allt sånt, men man lever ju 

inte på samma sätt där nere. Det är svårt att få jobb och lönen är väldigt dålig 

jämfört med vad vi tjänar i Sverige… 

Enligt Gabriel Sheffer så är detta ett typiskt tecken på en diasporisk grupp av individer, en 

väsentlig aspekt av det som definierar en grupp av individer som diaspora är att de inte kan 

återvandra till sitt ursprungliga hemland på grund av till exempel politiska eller ekonomiska 

svårigheter.118 

4.14 Bosnier – Turistiskt gränsöverskridande 

Ett annat sätt som den bosniska diasporan bidrar med nya möjligheter för andra är deras 

investeringar i det ursprungliga hemlandet. Alla informanter som har intervjuats berättar att de 

har någon form av bostad i Bosnien och Hercegovina och att de åker ner dit som turister i sitt 

eget hemland. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att den bosniska diasporan har investerat 

pengar i sitt hemland, de har byggt och/eller köpt bostäder och även semestrat i Bosnien och 

Hercegovina, även detta kan tolkas som ett sätt att skapa nya möjligheter för andra då 

byggandet av en bostad genererar arbete och när man semestrar så gör man sig av med pengar 

som går till individerna i Bosnien och Hercegovina. Genom den bosniska diasporans 

investeringar i hemlandet så får många arbete i form av byggandet av bostäder och andra en 

inkomst där den bosniska diasporan semestrar. Till exempel hotell, restauranger, marknader, 

affärer osv. 

Vi åker ju ner dit varje år på semester, förut åkte vi endast på somrarna och vi 

spenderade oftast en eller två månader där nere, men nu åker vi mycket oftare, förra 

året så var jag där tre gånger tror jag… eller nej fyra till och med haha. Det är ju 

så mycket lättare nu när det åker flyg hela tiden, jag tycker om att åka men det 

kostar ju pengar så det får inte bli allt för ofta haha. – Selma 

I början så åkte vi inte varje år, men de senaste sex till sju åren så har vi åkt ner 

varje år och då är man väl där i några veckor, det varierar, sen brukar vi spendera 

en vecka i Kroatien för att sola och bada. - Ajla 

 

                                                           
118 Sheffer, Gabriel. Diaspora Politics: At Home Abroad. (New York, 2003). Cambridge University Press. s. 32 f. 
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Denna sorts turism, att åka på semester i sitt eget ursprungliga hemland kallas för 

diasporaturism och enligt Khayati så bidrar detta diasporiska resande till mera gemenskap 

mellan individer med utländsk bakgrund. Genom att den bosniska diasporan turistar i sitt eget 

hemland så bidrar dem till skapandet av en koppling mellan det nuvarande bosättningslandet 

och det ursprungliga hemlandet.119 Turism bidrar med inkomst till både landet och individerna 

i landet, därför är den bosniska diasporans turistiska resande till hemlandet viktigt på grund av 

att det bidrar både med mer gemenskap men öppnar även upp nya möjligheter för landet och 

individerna i Bosnien och Hercegovina genom pengarna turismen genererar. Den bosniska 

diasporan är gränsöverskridande på det sätt att de reser mycket mellan Sverige och Bosnien 

och Hercegovina. De ser sig själva som turister i sitt eget land. (Enligt Khalid Khayati så 

kallas detta för ”diasporaturism”.) 

Denna form av diasporaturism, där bosnierna reser mellan det land som de är bosatta i och det 

land de ursprungligen kommer ifrån bidrar till mera gemenskap mellan dessa individer.120 

Genom nätverk och institutioner som bosnierna skapat i Sverige och Bosnien och 

Hercegovina så kan vi se en koppling mellan den diasporiska gruppen av individers hemland 

och den diasporiska gruppen av individers bosättningsland. Detta ser vi i form av det som jag 

nämnt tidigare, att de reser till sitt hemland varje år för att träffa familj och vänner samt 

investera pengar. Jag kommer att nämna tre olika former av diasporaturism som jag anser 

bosnier i Sverige tar del av på ett övertygande vis genom detta skapar en etablerad diaspora i 

Sverige. 

Familjebesöksturism, där en anhörig besöker landet där den diasporiska individen är bosatt 

i.121 I detta fall någon från Bosnien och Hercegovina kommer till Sverige för att träffa sin 

anhörige. Ett exempel av detta sker i intervjun med Nermin; 

Min bror var ju här och hälsade på med sin familj under två veckors tid, för honom 

var det andra gången men för hans fru och barn var det första gången och det var 

väldigt kul att visa dom svensk kultur och historia, vi åkte till Stockholm och besökte 

några museum och så. 

                                                           
119 Khayati, Khalid. ”Diaspora” i boken Perspektiv på turism och resande skriven av Josefina Syssner (red.) (Lund, 
2011). Studentlitteratur, Uppl 1. s. 282. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
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Kulturturism, när en diasporisk individ, som mina informanter, besöker sitt hemland för att 

uppleva något historiskt och betydelsefullt.122 Detta exempel kan vi se hos Adin och Ajla. 

Vi åker ju till Sarajevo varje år även fast vi inte är därifrån egentligen, men det gör 

vi nog främst för att det är där man kan känna sig som en riktig bosnier. Att gå på 

carsija (gamla stan) och dricka bosniskt kaffe är ett måste när man är där. - Ajla 

Paret Adin och Ajla åker till Sarajevo årligen för att uppleva, enligt dem, en äkta bosnisk 

kulturupplevelse. Boendeturism, att diasporiska individer har egendom i form av hus eller 

annat sorts boende i sina forna hemländer som befinner sig långt ifrån det landet de bor i.123 

Detta kan vi se i ett citat från Nermin som jag använt ovan men jag använder det igen för att 

klargöra vilket citat jag menar; 

Vi har ju hus där nere, som vi byggt. Vi har även en lägenhet och en bil som min 

bror tar hand om när vi inte är där. Vi har allt detta eftersom vi åker dit så pass ofta 

att det behövs, sen vill man ju också ha ett fint ställe att bo på i sitt hemland. Vi åker 

dit i minst en månad varje år och då vill man ju inte bo på hotell liksom (haha). 

Dessa tre former som jag har tagit upp har jag använt utifrån Khayatis tolkning av vad som 

kan förklara på vilket sätt en diasporisk grupp av individer faller under begreppet 

diasporaturism. Khayati använder fem olika former av diasporaturism men jag anser att dessa 

tre former, familjebesöksturism, kulturturism och boendeturism, lyser starkast genom dessa 

bosniska informanters utsagor. 

4.15 Bosnier – Både här och där 

Den bosniska diasporan i Sverige kan kort förklaras som en grupp individer som lever och är 

både ”här och där”. Den bosniska diaspora är delaktig i både det svenska samhället och även 

det bosniska samhället. Genom informanternas utsagor så kan vi konstatera många saker, i 

Sverige så gör den bosniska diasporan många saker, de utbildar sig, detta fick vi reda på 

genom bland annat Ninas utsagor. Bosnier i Sverige deltar också genom att de arbetar, detta 

fick i reda på genom flera informanters utsagor, bland annat om att det var det första de ville 

göra eftersom att de ville skicka pengar till sina nära och kära i Bosnien och Hercegovina. 

Bosnier i Sverige är även delaktiga genom att de betalar skatt, självklart så skattar de när så 

många av dem har ett arbete. 

                                                           
122 Khayati, Khalid. ”Diaspora” i boken Perspektiv på turism och resande skriven av Josefina Syssner (red.) (Lund, 
2011). Studentlitteratur, Uppl 1. s. 282. 
123 Ibid. 
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Bosnier i Sverige är delaktiga i det svenska samhället genom att de producerar en känsla av 

tillhörighet, ett exempel är när någonting dåligt händer för Sverige så blir de förbannade lika 

mycket som de skulle bli förbannade om någonting dåligt hände för Bosnien och 

Hercegovina. Detta gör de eftersom att de bryr sig om det svenska samhället precis lika 

mycket som de bryr sig om det bosniska samhället, detta kan vi se i Selmas utsagor där hon 

berättar att hon lär sina barn den bosniska kulturen men samtidigt så vill hon att hennes barn 

ska vara en del av den svenska kulturen också, mer än gärna använder hon. Däremot så 

betyder inte den bosniska diasporans delaktighet i det svenska samhället att de är mindre 

delaktiga i det bosniska samhället. 

Även i det bosniska samhället så är den bosniska diasporan delaktig på olika sätt, genom att 

till exempel investera, detta kan var i form av att köpa mark, lägenheter eller andra sorts 

bostäder. När det gäller köpet av bostäder så kan vi se det i informanten Nermins utsagor om 

att de äger ett hus i Bosnien och Hercegovina i tidigare avsnitt. När det gäller andra sorts 

investeringar så berättar även Nermin att han känner personer som har gjort investeringar och 

detta förklarar han såhär;  

En kollega från jobbet har ju en lägenhet i Neum, där ska det tydligen vara väldigt 

värt att köpa lägenheter som man kan använda själv när man åker på semester eller 

så kan man hyra ut den för att tjäna extra pengar när man inte är där liksom. 

Genom investeringar som dessa så är den bosniska diasporan delaktig i det bosniska 

samhället, på ett ekonomiskt vis. Den bosniska diasporan är delaktig genom att de semestrar 

och slösar pengar som turister i sitt eget hemland, detta ska tydligen vara mycket pengar 

enligt informanterna själva då de själva ser hur pass många det är som åker ”hem” som 

turister, varje år. Ajla berättar kort om detta när hon talar om bemötandet i Bosnien och 

Hercegovina; 

Vi åker ju dit som sagt vartenda år, och vartenda år så ser man att det verkligen är 

jättemånga som åker ner dit, varannan bil har en registreringsskylt från ett annat 

land, oftast är det faktiskt Sverige och Tyskland. Jag kan inte ens tänka mig hur 

mycket pengar dessa människor drar in till landet… 

Detta är bara några exempel på hur den bosniska diasporan är delaktig i både det svenska 

samhället och det bosniska samhället, dessa exempel visar att det finns transnationella band 

inom den bosniska diasporan. 
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Det är sådana här handlingar som skapar diaspora och som gör diaspora till något 

transnationellt, Glick Schiller förklarar att detta är ett ökande fenomen, där invandrare lever 

sitt liv på ett sätt som korsar gränser för att upprätthålla en anknytning till hemlandet.124 För 

att förstå hur en transnationellt gränsöverskridande diaspora som den bosniska diasporan 

fungerar måste vi först och främst inse att det är fullt möjligt att vara en del av mer än endast 

ett samhälle och dess ekonomi och institutioner.125 Samtidigt som en individ är en del av ett 

samhälle kan samma individ leva och delta i sociala nätverk som är baserade någon 

annanstans, dessa sociala nätverk är ofta sammankopplade till andra ekonomier och 

institutioner på ett gränsöverskridande sätt.126 När en individ till exempel är bosatt i ett land 

men även har kopplingar till transnationella nätverk som i sin tur är kopplade till något annat 

samhälle så blir individen en gränsöverskridande medborgare, denna individ lever både ”här 

och där” genom att hen upprätthåller transnationella band till flera samhällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Glick Schiller, Nina. Towards a Transnational Perspective on Migration; Race, Class, Ethnicity and 
Nationalism reconsidered. (New York, 1992). New York Academy of Sciences. s. 4. 
125 Glick Schiller, Nina. ”Lived Simultaneity and Discourses of Diasporic Difference.” i Displacement and 

diasporas skriven av Wanni Wibulswasdi Anderson & Robert G Lee. (red). (New Brunswick, N.J., 2005). Rutgers 
University Press. s. 159. 
126 Ibid. 
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5. Slutsats 

Studiens syfte har varit att studera vilka motiv som ligger bakom bildandet av den bosniska 

diasporan i Sverige och att studera upprätthållandet av transnationella nätverk och aktiviteter 

bland denna diasporiska grupp av individer. Vidare har jag studerat på vilka sätt dessa 

aktiviteter och gränsöverskridande aktiviteter utförs på. Syftet med studien har även varit att 

se hur allt detta i sin tur påverkar den bosniska diasporans självbild och identitet samt 

betydelsen av gruppens forna hemland för bildandet av en diasporisk gemenskap. De tidigare 

avsnitten i analysen visar att bosnier i Sverige uträttar välutvecklade transnationella relationer 

till flera stater. Detta innebär att den bosniska diasporan i Sverige deltar i politiska, 

sociokulturella och ekonomiska aktiviteter i både Sverige och Bosnien och Hercegovina. Som 

förklarat i de olika analysavsnitten så är bosnier i Sverige delaktiga i flera transnationella och 

gränsöverskridande aktiviteter i både Sverige samt Bosnien och Hercegovina, dessa 

transnationella och gränsöverskridande aktiviteter påverkar både det bosniska samhället och 

det svenska samhället. 

Studien syfte och frågeställningar har besvarats i tre olika faser, den första frågeställningen 

”Vilka är de utmärkande motiven för bildandet av den bosniska diasporan i Sverige?” är fas 

ett, i fas ett så är studiens syfte att ta reda på vilka motiv det är som är främst ansvariga till 

varför och hur den bosniska diasporan har bildats i Sverige. Detta tas upp i analysens avsnitt 

om kriget och flykten, där analysen kommer fram till att kriget var en utmärkande faktor till 

varför så många bosnier flydde och det var det som egentligen ledde till att så många bosnier 

etablerade sina liv i Sverige istället för Bosnien och Hercegovina. Den andra frågeställningen 

är fas två i uppsatsen, frågeställningen ”Vilka specifika transnationella och 

gränsöverskridande relationer upprätthåller den bosniska diasporan i Sverige?” har syftet att 

svara på hur den bosniska diasporan har etablerat sina transnationella band och 

gränsöverskridande relationer samt hur den bosniska diasporan upprätthåller dessa 

transnationella band och gränsöverskridande relationer. Detta tas upp i majoriteten av 

analysavsnitten och det som studien kommer fram till är att i Sverige så är bosnier engagerade 

till det svenska samhället genom en rad olika sätt som till exempel utbildning, arbete och att 

betala skatt. Men även en politisk delaktighet i utvecklingen av Sverige genom till exempel 

den bosniska diasporans engagemang när det är dags för svenskt val. Bosnier i Sverige är 

även engagerade genom sociokulturella faktorer som till exempel hejandet på det svenska 

landslaget i sport eller intresset för svensk historia. 
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Bosnierna är också engagerade till samhället i Bosnien och Hercegovina, i Bosnien och 

Hercegovina så är bosnierna engagerade på sätt som att investera och slösa pengar, köpandet 

av bostäder och andra egendomar men även turistresande till landets olika turistiska resmål. I 

Bosnien och Hercegovina så kan de vara engagerade på ett politiskt vis, genom att delta i 

valet och försöka vara en del av återuppbyggandet och utvecklingen av landet. I det bosniska 

samhället kan de engagera sig och skapa transnationella band genom sociokulturella vis som 

till exempel att vara glad när landslaget gör bra ifrån sig inom sport och förbannad när de inte 

gör det. Fas tre i denna uppsats omfattar frågeställningen ”Vad innebär det att vara 

gränsöverskridande medborgare för bosnier i Sverige?”. Denna fas och frågeställning 

besvaras också i flera avsnitt av analysen men jag skulle argumentera att svaret främst finns i 

avsnitten om medborgarskap och identitet, där bosnierna förklarar hur det är och hur det 

känns att vara en gränsöverskridande medborgare. De berättar även vad konsekvenserna och 

möjligheterna är av att vara en gränsöverskridande medborgare, exempel på detta är hur de är 

bemötta av bosnier i bosättningslandet samt hur deras dubbla medborgarskap tillåter dem att 

delta i multipla samhällen genom transnationella band. Att vara en gränsöverskridande 

medborgare innebär alltså en rad olika saker, men först och främst innebär det att individen i 

fråga är en medborgare som deltar i mer än ett samhälle tillsammans med det samhällets 

normer och regler. 

Det hade varit intressant med en vidare forskning inom diaspora och transnationalism, istället 

för att endast intervjua individer som är en del av den bosniska diasporan i Sverige så kan 

man intervjua bosniska diasporor i olika länder. Då kan man eventuellt jämföra bosniska 

diasporor i olika länder för att se hur kontexten och miljön spelar roll. Likt det Khayati gjorde 

med den kurdiska diasporan när han jämförde den kurdiska diasporan i Frankrike med den 

kurdiska diasporan i Sverige.127 I mitt fall hade jag då jämfört bosniska diasporor istället för 

kurdiska, det hade varit intressant att se ifall den bosniska diasporan i Sverige skapar och 

bibehåller samma eller andra sorts transnationella band som den bosniska diasporan i till 

exempel Tyskland eller Frankrike. 

 

 

                                                           
127 Khayati, Khalid. From victim diaspora to transborder citizenship. Diaspora formation and transnational 
relations among kurds in France and Sweden. (Linköping, 2008). Linköpings universitet. s. 7. 
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Denna studie, om etableringen av den bosniska diasporan i Sverige står mig nära hjärtat 

eftersom att jag själv är etniskt bosnier, mina föräldrar gjorde liknande resor som 

informanterna i denna studie berättar. Jag blev inspirerad till att skriva detta då jag ville få 

reda på mer om hur den bosniska diasporan i Sverige blivit en gränsöverskridande grupp av 

individer, jag ville veta vilka faktorer det är som har spelat roll när dessa människor som kom 

som flyktingar från ett krig i början på 90-talet, omvandlades till gränsöverskridande 

medborgare som bidrar med så mycket i mer än bara ett samhälle. Förutom de historier man 

hade hört under tiden jag växte upp och de resor till hemlandet som jag fick uppleva så visste 

jag inte så mycket om den bosniska diasporan. Jag visste inte heller om den stigning denna 

grupp av individer hade gjort utifrån ett diaspora- och transnationalismperspektiv, både i det 

svenska samhället och det bosniska samhället. Jag visste bara att mina föräldrar bodde här i 

Sverige istället för Bosnien och Hercegovina på grund av ett krig, jag visste bara att någonting 

gott hade skapats från någonting ont. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 

Intervjuguide 

Fas 1: 

1. Varför kom du/din familj till Sverige? Berätta om livet innan Sverige. 

2. Hur kom du/ni hit? Ge gärna detaljer och exempel på händelser under den tiden. 

Fas 2: 

1. Berätta om din första tid i Sverige. Hur gick det? 

2. Vad gjorde du när du kom till Sverige? Utbildning? Arbete? Boende? 

Familjeutveckling? Framgångar? Ge gärna konkreta exempel. 

3. Bevarade du någon kontakt med någon som var kvar i hemlandet? På vilket sätt och 

varför? 

4. Behöll du andra sorts kopplingar till hemlandet? Vissa exempel kan vara att man reser 

dit, investerar i landet på olika sätt, behåller religionen och/eller kulturen. Berätta om 

all sorts koppling du fortfarande har än idag till landet. 

Fas 3: 

1. Varför har du behållit denna kontakten till ditt hemland? 

2. Vad betyder det för dig att fortfarande vara en del av Bosnien och Hercegovina? 

3. Räcker det inte att ha ett bra liv i Sverige och glömma resten? Varför/Varför inte? 

4. Vad betyder alla dessa kontakter över gränserna för dig och din familj samt dina 

vänner? 

5. På vilket sätt påverkar denna koppling till hemlandet andra personer? 

6. På vilket sätt tror du denna koppling till hemlandet påverkar det bosniska och svenska 

samhället? 

7. Tycker du att det är en rättighet att tillhöra både Sverige och Bosnien på detta sätt? 

 


